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Na základě Vašístížnostik vyřízení žádosti o poskytnutí informace podle zákona č.
í0611999 §b,, o svobodném přístupu k inform acim, kíerá nám byla doručena 1,B,1,20Z2,Várrí
sdělujeme k jednotlivj,m bodům vašístížnosti následující
:

§ 16a, odst. 5 zákona č. 10611999 Sb,, o svobodném piístupu
k infonnacím, dopiňujeme tímto některé odpovědi:

V souladu s ustanovením

doplňující dotaz : není uvedeno, kdy byli potencionální uchazeči osloveni
2.1 . doplňující odpověď : jednalo se o telefonickou komunikaci, informace není zaznamenóna
v písemnépodobó. Z pohledu zákona č. 106/1999 Sb. se tedy jedná o neexistující
infonaaci, kterou nelze poskytnout ( § 3, odst. 3 zákonaó,106i i999 Sb.),

2.1 .

2.3. doplňující dotaz : není uvedeno, kdy prokazatelně nabídky byly doručeny
2.3, doplňující odpověď : nabídky byly doručeny v den jejich vyhotovení
2.8. doplňu3ící dotaz : není uvedeno, u koho byla teleťonicky ověřena obvyklá cena zakáuky
2.8. dopiňující odpověď : jednalo se o telefoníckéověření, informac e neni za:znamenérta
v písemnépodobě, Z pohledu zákona č. 10617999 Sb. se tedy jedná o neexisťující
infbrmaci, kterou neize poskltnout ( § 3, odst. 3 zákona ó. 10ó/1999 Sb.)

není uvedeno, u j akých institucí byla ověřována oprávnónost
vybraného dodavatele zakťaku rcúizov al
2.1O. doplňující odpověď : jednalo se o telefonické ověření, informace není zaznamertága
v písemnépodobé. Z pohledll zákona č. 106/1999 Sb. setedyjednáo neexistující
infonnaci, kterou nelze poskytnout ( § 3, odst, 3 zákona ó. 10ó/1999 Sb.)

2.10. doplňující dotaz

2,1 1.
2.1 1.

:

doplňujícídoía:z : chybná fonna odpovědi, neboť nebyla posk}tnuta informace
doplňující odpověď: infonnace byla zčásti poskytnuta (kdo konzuitova1). I(dy
konzultova] * poskytnuta nebyla - opakujeme, že se jedná o neexisťujícíinformací,
neboť není zaznamenána v písemné podobě ( § 3, odst. 3 zákona é. 106/1999 Sb.)

l

doplňující dotaz : z jakého důvodu je zřízen post uvolněnóho místostaíOsty a zda u výčtu
zásluh - důvodové zprávě - se jednájen o osobní práci starosty či i dalšíchzastupitelů
3.1. doplňující odpověď : Váš původnídotaz v žádosli o informace nem á číslo3.1,., a\e 3,2.
3.1 .

3.2. doplňující odpověď

:

post uvolněnóho místostarosíybyl zlízen rozhodnutím
zastupitelstva z důvodu pořeby, Záslllhy na akcích, uvedených v důvodovézprávě,

má takó místostarosta,
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