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Městská část Brno-Bohunice
lD Datové schránky: hm2byk9

Váš dopis:

Vyřizuje:

Žádost o poskytnutí informace

Yáž.ení,

olečn

4o 106 1_999 S ,osvo
tímto s odkazem na ustanovení
řístupu k informacím, v platném

Naše značka:

Datum:

93L/20L7-r
17.5.2017

mp
znění, podává žádost o poskytnutíinformace, a to konkrétně
seznamu právnických osob, které splňujípodmínky ustanovení S 2 odst. 1 písm. n)

zákona č'. 340/2015 sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném
znění, v nichž máte majetkovou účast, tj. takových právnických osob, v nichž máte
samostatně nebo s jiným územním samosprávným celkem většinovou majetkovou
účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby.
Vyžádanou informaci o právnických osobách nám, prosíme, poskytněte alespoň v
rozsahu obchodní firma, identifikační číslo a sídlo takové právnické osoby,
případně v takovém rozsahu a formátu, který máte k dispozici.
iádáme o doručení výše uvedené informace do našídatové schránky I.
Za vyhověnítéto žádosti předem děkujeme.

S pozdravem
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řad městské části Brno-Bohunice

Váš dopis Č'j
Ze dne:
NaŠe Č.j.
Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Datum:
Počet listů:

17.05.2017
BBOH/03068t17 tT4J
RNDr. l. Šafránková
547 423 827
547 352 946
safrankova@boh unice. brno. cz
22.05.2017
1

Žádost o poskytnutí infoľmace

YáŽení,
dopisem ze dne 17.05.2017 nás žádáte o poskytnutĺ informace, a to konkrétně seznamu
právnĺckých osob, které splňujĺ podmínky ustanovení $ 2 odst. 1 písm. n) zákona č.34012015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti něktených smluv, uveřejňování těchto smluv a
o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, v nichŽ máte majetkovou účast, tj.
takových právnických osob, v nichż máte samostatně nebo s jiným územním samosprávným
celkem většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby.

K VašĺŽádosti níŽe uvádíme poŽadované Údaje:

Statutáľní město Bľno, Městská část Brno_Bohunice
se sídlem Brno, Dominikánské nám. 196/1, PsČ 602 oo
Adresa pro doručování: ÚMt Brno-Bohunice, Dlouhá 577t3,625 00 Brno
ICO:44992785
Zäk|adni škola Brno, Aľménská 2í, příspěvková oľganizace
Sídlo: Arménská 573121, Bohunice, 625 00 Brno
llo: ągąaaząl
Základní škola a mateřská škola Brno, VedIejší í0' příspěvková oľganizace
S-ídlo: Vedlejší 655ĺ10, Bohunice, 625 00 Brno
ICO: 60555823
Mateřská škola Bľno, Amerlingova 4, příspěvková organizace
Sídlo: Amerlingova74314, Bohunice, 625 00 Brno
ICO: 75001608
Mateřská škola PoHÁDKA, Brno, Běloruská 4, příspěvková oľganizace
Sídlo: Běloruská 570ĺ4, Bohunice, 625 00 Brno
lČo: 750016'ĺ6
Mateřská škola Bľno, Uzbecká 30' příspěvková organizace
Sídlo: Uzbecká 569/30, Bohunice, 625 00 Brno
lČo: zsooĺsza
Mateřská škola se speciální třídou pro děti s vadaml řeči, Brno, Švermova í 1,
příspěvková organ izace
Sídlo: Svermova 744111, Bohunice,625 00 Brno
lČo:zsooĺsao

S pozdravem

lng. otakar Kamarád
tajemnĺk UMC Brno-Bohunice

Telefon: 547 423 81O
Fax:547 352 946

Bankovnĺ spojení: Komerční banka Brno-město
Příjmový účet: 19-519 086 0257/0100
Výdajový Účet:'19-5'19 081 021710100

tlo:44992T8s
Dll: C244992785


