V Sudicích dne2.7..2019……….……………………….

.

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 konaném26.6.2019 včetně
příloh všech projednávaných bodů v kopii oficiální verze podepsané vedením obce a
ověřovateli zápisu
2) Proč nebylo zrušeno výběrové řízení na zakázku-Sudice oprava požární nádrže s možností
koupání a Sudice-sběrný objekt z toku pro potřeby požární nádrže+recirkulační zařízení,
když nebyly splněny zadávací podmínky (doba plnění a sankce)?
3) Vystavené faktury od dodavatele na uvedených zakázkách a termín proplacení
4) Rozhodnutí o uvedení do užívání od orgánů státní správy
5) Vyhodnocení dotace
6) Proč není již několik měsíců plně funkční varovné zařízení integrovaného záchranného
systému v intravilánu obce a místní rozhlas?
7) U koho skončila obcí vyplacená finanční částka 284 629.99Kč za neprovedené práce
(odfrézování pařezů) při akci Obnova krajinných prvků-sad Občiny -u starostky Dočkalové,
nebo místostarosty Roupy, nebo u předsedy finančního výboru Lepky, nebo u předsedy
kontrolního výboru Hrdého, nebo snad u některého v té době jiného zastupitele?
8) Z jakého důvodu mi nebyly poskytnuty požadované informace dle zákona č.106/1999sb. ze
dne 30.4.2019?

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

