Žádost o poskytnuti informace

podle zákona o svobodném přístupu k informacím (106/1999 Sb.)

Město Kamenický Šenov
Městský úřad
Osvobozeni 470
471 14 Kamenický Šenov

V souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím žádám o další informace týkajicí se
přípravy rekonstrukce, rozšíření objektu Cp 880 - zázemí fotbalového hřiště ve městě
Kamenický Šenov. Na ZM dne 17. 6. 2020 bylo sděleno, že se zpracovává další dokumentace,
kromě té, která byla uhrazena v roce 2019 fakturou ing. Arch. Myslivce č. 2019/011dle
objednávky Města Č.2019/147 ze dne 7. 5. 2019.

-

jaká další projektová
zpracovává?
— h" —-' dokumentace kromě předané dokumentace v roce 2019 se

-

Jak
a na základě
jakých
podmínek
byl vybrán
další projektové
dokumentace.
Kdo,
kdy výběr
doporučil,
kdo adodavatel/dodavatelé
kdy o výběru projektanta/projektantů
stavby rozhodl.

-

Pokud rozhodla rada města K, Šenov, žádám kopii/kopie zápisu rady města,
která/které o výběru dalších projektových prací rozhodla. n-ern"

-

Žádám o kopii objednávek, smlouvy/smluv, případně dalších dodatků těchto smluv na
projektové práce kabin/zázemi fotbalového hřiště. -

-

Žádám o kopie dalších faktur za projektové práce případně datum jejich úhrad. Kdy byla/byly další projektová dokumentace předána. Kdo za město projektovou
dokumentaci/dokumentace přebíral, kopii/kopie předávacího protokolu. —

-

Opakovaně žádám o kopii položkového rozpočtu na zázemí fotbalového hřiště —
Opakovaně žádám o nahlédnuti do zpracované projektové dokumentace na zázemí —
fotbalového hřiště.

Údaje o žadateli - fyzické osobě:'
jméno a příjmení:
Datum narozeni: 1
Adresa místa trvalého pobytu:
(příp. adresa bydliště, není-li žadatel přihlášen k trvalému pobytu)

Adresa pro doručováni, je-li odchylná od adresy trvalého pobytu nebo bydliště:
V Práchni

dne 18. 6. 2020

" p&jpis žadatele

' Struktura údajů vychází z § 14 odst. 2 zákona o svobodném přístupu k informacím (106/1999 Sb.).

MĚSTSKÝ ÚŘAD Č·'°'· u""!
Kamenický Šenov
Došlo, 18 -06- 2020
Č. jedn.:
Dokument:
Přílohy:,

4
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Městský úřad Kamenický Šenov
sekretariát městského úřadu

Váš dopis s čj.:
Ze dne:
Číslo jednací: MUKS-2443/2020-SEKR
Spisová
xxHk23/2020-taj
značka:

Vyřizuje:
Tel:
E-mail:

Be. František Kučera

Datum:

29.06.2020

kucera@kamenicky-senov.cz

Žádost o informace § 106
vážený pane,
na základě vaši žádosti doručené městu Kamenický Šenov pod č.j, 2443/2020 dne 18.6. 2020 o poskytnutí
informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění - týkající se
přípravy rekonstrukce, rozšířeni objektu č.p. 880 - zázemí fotbalového hřiště ve městě Kamenický Šenov,
Vám niže a v příloze posíláme požadované informace:
Text žádosti/odpovědi
1.jaká další projektová dokumentace kromě předené dokumentace v roce 2019 se zpracovává
ad l.) Žádná jiná projektová dokumentace se nezpracovává
2.jak a na základě jakých podmínek byl vybrán dodavatel/dodavatelé další projektové dokumentace. Kdo,
kdy výběr doporučil, kdo a kdy o výběru projektanta lprojektantů stavby rozhodl.
ad 2 ) Žádná j'ná projektová dokumentace se nezpracovává
3.Pokud rozhodla rada města K. Šenov, žádám kopii/kopie zápisu rady města, která/které o výběru dalších
projektových prací rozhodla.
ad 3.) Žádná jiná projektová dokumentace se nezpracovává
4.Žádám o kopii objednávek, smlouvy/smluv, případně dalších dodatků těchto smluv na projektové práce
kabin/zázemi fotbalového hřiště
ad 4.) Žádná jiná projektová dokumentace se nezpracovává
5.Žádám o kopie dalších faktur za projektové práce případně datum jejich úhrad.
ad 5.) Žádná jiná projektová dokumentace se nezpracovává. V příloze zasíláme fakturu ve výši 14 520,KČ včetně DPH, za inženýrskou činnost k obstaráni stavebního povoleni. Tato faktura byla uhrazena dne
4.6. 2020.
6.Kdy byla/byly další projektová dokumentace předána. Kdo za město projektovou dokumentaci ldokumentace přebíral, kopii/kopie předávacího protokolu.
ad 6.) Žádná jiná projektová dokumentace se nezpracovává
7.Opakovaně žádám o kopii položkového rozpočtu na zázemí fotbalového hřiště
ad 7.) Z důvodů připomínek DOSS se rozpočet ještě dopracovává.
ID OS. qb6b24f
lČ:
00260622
DIČ:
CZ00260622

tel.: 487 712 011
E-podatelna podateina@kamenicky-senov.cz Adresa pro písemný styk
fax 487 712 000
info@kamenicky-senov.cz
Osvobozeni 470
web: www.kamenicky-senov.cz
471 14 Kamenický Šenov

8.Opakovaně žádám o nahlédnuti do zpracované projektové dokumentace na zázemí fotbalového hřiště
ad 8.) projektová dokumentace je v papírové podobě uložena na Stavebním úřadě MěÚ Kamenický Šenov,
k vydáni stavebního povoleni.
Za poskytnuté informace podle zákona o přístupu k informacím nepožadujeme úhradu.

S pozdravem
Be. František Kučera
starosta města
Příloha:
Faktura-daňový doklad Č.2020-010, uhrazena dne 4.6. 2020

Převzal osobně dne:

IDDS' qb6b24f
lČ:
00260622
DIČ:
CZ00260622

tel.: 487 712 011
E-podatelna podatelna@kamenicky-senov.cz Adresa pro písemný styk
fax: 487 712 000
info@kamenicky-senov.cz
Osvobozeni 470
web: www.kamenicky-senov.cz
471 14 Kamenický Šenov
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Faktura - daňový doklad č. 2020-010
Dodavatel:

Odběratel:

Město Kamen'cký Šenov
Osvobozeni 470
Telefon:

471 14 Kamenický Šenov

E-mail:
Bankovní spojení:
ČÍslo účtu:
lČ:

lČ: 00260622

DI

DIČ: CZ00260622
Konečný příjemce:

Živnostenské oprávněni ze dne 21.12.1992 a 29.4.2008, Evidenční
čÍslo 350506-4492, 350506-232260, 350506-232261
Datum zdanitelného plněni:

28.05.2020

Způsob Úhrady:

Datum fakturace:

28.05.2020

Číslo účtu:

Převodem na účet

Datum splatnosti:

11.06.2020

Variabilní symbol:
0

V souladu s odsouhlasenou nabídkou projektových prací a vaší objednávkou č. 2019/147 Vám fakturujeme za inženýrské Činnosti k obstaráni stavebního
povoleni na akci "FK Sklo, zázemí
hřiště"
Dodané zboží l služby
Inženýrské činnosti

Cena ks

Počet

Bez DPH

DPH %

DPH

Včetně DPH

12 000,00

1

12 000,00

21,00

2 520,00

14 520,00

Celkem (KČ):

14 520,00

Uhrazeno (KČ):

0,00

zbývá k úhradě (KČ):

Rekapitulace DPH
Zboží a služby 21,00 %

Celkem (KČ):

14 520,00

Základ DPH

DPH

Včetně DPH

12 000,00

2 520,00

14 520,00

12000,00

2520,00

,,,,,,,,

S pozdravem

Otisk razítka, podpis

MĚSTSKÝ ÚŘAD C" '°'·p°'wj
Kamenický Šenov

Došlo,

2 9 -05- 2020
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