Obecní úřad Sudice
Sudice 164
680 01 Boskovice

Tel.: 606 136 650
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Obecní úřad Sudice
Sudice 164
680 01 Boskovice
Žadatel: Miloš Kosička, Sudice 157, 680 01 Boskovice
Váš dopis ze dne: 29.6.2018
Č.j.: SUD 322/2018
Popis žádosti: Vyjádření k žádosti o poskytnutí informace
Vážený pane,
dne 29. 6. 2018 jsme přijali žádost na obecní úřad Sudice, řazenou pod č.j. SUD 308/2018.
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
Vám předkládáme tuto informaci.
1) Zasíláme v příloze. Přílohy k bodům č. 2, 3, 5, 6 a 8 jsou stále veřejně dostupné na
webových stránkách obce – archív úřední deska, viz. odkaz http://www.sudicebk.cz/text/cs/archiv-uredni-deska.aspx.
2) I) Závěrečné vyhodnocení dotace
– dodáno Žádost o proplacení výdajů na SZIF + Oznámení o schválení platby SZIF
II) Kompletní dokumentace k VŘ:
a) Požadováno venkovní osvětlení (k tomuto osvětlení nedisponujeme žádnými
materiály, venkovní osvětlení máte nejspíše na zahrádce) – dodána dokumentace
k veřejnému osvětlení
b) Zpevněné plochy pod kontejnery
c) Oprava autobusových zastávek
III) Smlouvy s dodavateli vč. rozpočtů
IV) Dodavatelské faktury na uvedené zakázky
V) Požadujete předávací protokoly – pokud je SZIF vyžadoval, tak má originály u sebe,
tak jako všechny další dokumenty. Obecní úřad si nekopíroval kompletní dokumentaci.
Požadavek proto směřujte na SZIF.
3) Z jakého důvodu obecní úřad požadoval poplatek za rozsáhlé vyhledávání, máte
vysvětleno v rozhodnutí Krajského úřadu Jmk. Pro připomenutí, jste ve své původní
žádosti nespecifikoval, za jaké období chcete informace k rekonstrukci veřejného
osvětlení. Za našeho působení k celkové rekonstrukci nedošlo, takže bylo třeba hledat
v dalších letech, kdy byla provedena kompletní rekonstrukce VO v obci. To, že jste svůj
požadavek upřesnil, až při stížnosti však nemění nic na skutečnosti, že bylo provedeno
vyhledávání informací. Z důvodu dalšího šikanování obecního úřadu i dalších úřadů jsme
nakonec vyhodnotili, že bude lepší se dále nedohadovat. Když požadujeme zaplacení
poplatku je to špatně a když Vám informace poskytneme nakonec zdarma, tak je to taky
špatně. Z tohoto jednání vyplývá, že Vám o informace až tak moc nejde.
Úřední hodiny:
St 18:00–20:00
Pá 18:00–20:00
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4) Zasíláme v příloze.
5) Zasíláme v příloze.
V Sudicích dne 20. 7. 2018

Ing. Olga Dočkalová
starostka obce
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