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Zádost 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 informaci týkající se přípravy rekonstrukce sportovního areálu, jehož stavba proběhla
v letech 2018-2019 dle nás|edujÍcÍho:

-

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

-

Pokud rozhodla rada města K, Šenov, žádám kopii/kopie zápisu rady města,
která/které o výběru rozhodla.

-

Dále žádám o kopii objednávek, smlouvy/smluv, případně dalších dodatků těchto
smluv na projektové práce rekonstrukce sportovního areálu.

-

Dále žádám o kopie faktur za projektové práce a datumy jejich úhrad.
Kdy byla/byly projektové dokumentace předána. Kdo za město projektovou
dokumentaci/dokumentace přebíral, kopii/kopie předávacího protokolu.

Údaje o žadateli - fyzické osobě:'
jméno a příjmení
Datum narozeni:
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

dne 12. 5. 2020
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podpis žadatele
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' Stniktura údajů vychází z § 14 odst. 2 zákona o svobodném přístupu k informacím (106/1999 Sb.).
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Městský úřad Kamenický Šenov
správni odbor

Váš dopis s čj..
Ze dne:
Číslo jednací: MUKS-1872/2020-SO
Spisová
xv-15/2020-Taj.
značka:
Vyřizuje:
Tel:
E-mail:

Břetislav Chlup
chlup@kamenicky-senov.cz

Datum:

26.05,2020

žádost o poskytnuti informace podle zák. č. 106/1999 Sb., - příprava a rekonstrukce
sportovního areálu - xv-15/2020-Taj.
¶F

vážený pane,
na základě Vaši žádosti doručené městu Kamenický Šenov pod č.j. MUKS1872/2020-SO, dne 13.05.2020 o poskytnuti informaci podle zák.č. 106/1999Sb., o
svobodném přístupu k informacím v platném znění - ,, příprava rekonstrukce sportovního
areálu", Vám niže a v příloze posíláme požadované informace.
Text žádosti l odpovědi
1. Jak a na základě jakých podmínek byl vybrán dodavatel/dodavatelé veškeré
projektové dokumentace. Kdo, kdy výběr doporučil, kdo a kdy o výběru
projektatnta/projektantů stavby rozhodl.
ad l.) Osloven na základě poptávky - internetového vyhledávače. výběr projektanta
odsouhlasila rada města
2. Pokud rozhodla rada města Kamenický Šenov, žádám o kopii/kopie zápisu rady
města která o výběru rozhodla.
ad 2.) výpis rady města - viz příloha
3. Dále žádám o kopii objednávek, smlouvy/smluv, případně dalších dodatků těchto
smluv na projektové práce rekonstrukce sportovního areálu
ad 3.) viz příloha
4. Dále žádám kopie faktur za projektové práce a datumy jejich úhrad
ad 4.) viz příloha
5. Kdy byla/byly projektové dokumentace předány. Kdo za město projektovou
dokumentaci/dokumentace přebíral, kopie/kopii předávacího protokolu
ad 5.) předávací protokoly- viz příloha

IDDS. qb6b24f
lČ:
00260622
DIČ
CZ00260622

tel 487 712011
E-podatelna' podatelna@kamenicky-senov.cz Adresa pro písemný styk
fax' 487 712000
mfo@kamenicky-senov.cz
Osvobozeni 470
web vvww kamen_|Cky-seno_v_cz
471 14 Kamenický Šenov

Za poskytnuté informace podle zákona o přístupu k informacím požadujeme úhŕc
ve výši 10kč.

S pozdravem

Bc. Břetislav Chlup
vedoucí správního odboru
v zastoupeni tajemnice úřadu
Ing. Jiřiny Fridrichové

Příloha:
- výpis - usneseni rady města Č.21 ze dne 17.08.2015 (l list)
- objednávka č. 183/2015 ze dne 20.08.2015 (l list)
- předávací protokol ze dne 23.07.2018 (l list)
- předávací protokol ze dne 22.12.2015 (l list)
- fa č. 201830 ze dne 27.07.2018
- fa č. 201828 ze dne 19.07.2018
- fa č. 201823 ze dne 25.06.2018
-fa č. 201539 ze dne 11.12.2015

Převzal dne'
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