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ŽÁDOST 

o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím 

 
Žádost o informace  

 

Žádám o poskytnutí informace (popis požadované informace): 
 

11.07.2022 
 
Ve webové aplikaci Cityvizor jsou v měsíci dube dvě faktury bez uvedeného 
dodavatele a popisu. Proto, v souladu se zákonem 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádám o poskytnutí 
následujících informací: 
 

- Prosím o zaslání přijaté faktury z 14.4 v hodnotě 14 000,- Kč, ke které nejsou 
vyplněné údaje v Cityvizoru.  

- Prosím o zaslání přijaté faktury z 14.4 v hodnotě 130 492,- Kč, ke které nejsou 

vyplněné údaje v Cityvizoru.   

 
Ve webové aplikaci Cityvizor jsou v měsíci květen dvě faktury bez uvedeného 
dodavatele a popisu. Proto, v souladu se zákonem 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádám o poskytnutí 
následujících informací: 
 

- Prosím o zaslání přijaté faktury z 16.5 v hodnotě 116 024,- Kč, ke které nejsou 
vyplněné údaje v Cityvizoru.  

- Prosím o zaslání přijaté faktury z 16.5 v hodnotě 11 000,- Kč, ke které nejsou 

vyplněné údaje v Cityvizoru.   

 
Prosím o poskytnutí informací v elektronické podobě. 
 
S Pozdravem  
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Odpověď na žádost:  
 

Vážený pane, 

 

Reaguji na Vaši žádost o informace týkající se dat zveřejněných v aplikaci Cityvizor.  

Částky ze 14.04.2022 ve výši 14.000 Kč a 130.492 Kč a z 16.05.2022 ve výši 11.000 
Kč a 116.024 Kč nemají přímou vazbu na faktury došlé. Jedná se o interní 
zaúčtování v rámci výplaty mezd za měsíce březen a duben 2022 (výročí ve vazbě 
na kolektivní smlouvu a stravenkový paušál). Tato interní účtování se do 
rozklikávacího rozpočtu natahují každý měsíc bez popisu, protože jsou součástí 
účetního deníku, ze kterého se data do aplikace čerpají. Nelze je z exportu vyjmout, 
proto je zveřejňujeme. Pokusíme se od příštího měsíce doplnit k těmto řádkům popis, 
který by výdaje upřesnil. 

 

S pozdravem 

Dana Buriánková 
vedoucí odboru 
odbor finanční 
_________________________________ 
Městský úřad Moravská Třebová  
nám. T. G. Masaryka 29 
www.moravskatrebova.cz  
 
Tel.: +420 461 353 124 
Mob.: +420 603 293 557 
E-mail: dburiankova@mtrebova.cz 

 
 
 
Způsob poskytnutí informace: e-mail 
Dne: 13.07.2022 
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