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Obecní úřad v Sudicích
starostka obce
Sudice 164
680 01 Boskovice

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACE
Podle příslušných ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, žádám o poskytnutí informace :

1) Neupravovaný zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sudice konaném23.4.2019 včetně
příloh všech projednávaných bodů v kopii oficiální verze podepsané vedením obce a
ověřovateli zápisu
2) V roce 2018-2019 probíhala akce Sudice,odběrný objekt z toku pro potřeby požární
nádrže+recirkulační zařízení a proto požaduji:
a)předávací protokol
b)dílčí faktury od zhotovitele
c)penalizační fakturu za nedodržení termínu

3) V roce 2018-2019 probíhala akce Sudice,oprava požární nádrže s možností koupání a proto
požaduji:
a)předávací protokol
b)dílčí faktury od zhotovitele
c)penalizační fakturu za nedodržení termínu
4)Proč nebyly ve smlouvě se zhotovitelem dodrženy obchodní a platební podmínky stanovené v zadání:
-bod d)- v případě prodlení zhotovitele se zhotovením díla je objednatel oprávněn požadovat
proplacení smluvní pokuty ve výši 0,2% z celkové ceny díla včetně DPH za každý započatý
den prodlení
5)Kopii účetního dokladu o zaplacení za stavební materiál od předsedy Kontrolního výboru Hrdého
Miroslava, který odvážel z areálu Obecního úřadu dne 20.11.2018 v poledních hodinách a který byl
následně složen na jeho pozemku parc.č. 424/1 k.ú.Sudice
6)Z jakého důvodu od dubna 2018 nepracuje kontrolní výbor?( Vámi poskytnutá informace)

V zájmu úspory nákladů mně postačuje zaslání dokumentů na e-mail uvedený v kontaktních údajích.
....................................................................................................
Informace požaduji ve formátu souborů *.pdf, čitelných programem Adobe Reader.
....................................................................................................
Poznámka:
Požadované informace je obec povinna mít trvale přístupné k nahlédnutí občanům obce na obecním úřadě a proto
odpadá nárok povinného subjektu na úhradu nákladů spojených s vyhledáním informací. Vzhledem k zaslání informací
v elektronické podobě na e-mail žadatele odpadá i nárok na úhradu poštovních výdajů. Žadatel proto předpokládá, že informace
budou poskytnuty bezúplatně v zákonné 15 denní lhůtě. V případě, že bude požadována platba za poskytnutí informace, tak
žádám, aby povinný subjekt postupoval v souladu se zákonem č. 106/1999Sb. § 17 odst.3
Informaci požaduji (nehodící se škrkněte) :
- zaslat písemně na kontaktní adresu
- zaslat elektronicky na níže uvedený e-mail
- převezmu osobně

