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 týkajicí se
přípravy rekonstrukce, rozšířeni objektu Cp 880 - zázemí fotbalového hřiště ve městě
Kamenický Šenov

-

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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' Struktura údajů vychází z § 14 odst. 2 zákona o svobodném přístupu k informacím (106/1999 Sb.).
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Městský úřad Kamenický Šenov
správní odbor

'."

.

Váš dopis s g..
Ze dne:
Číslo jednací. MUKS-1877/2020-SO
Spisová
xx-20/2020-Taj.
značka:
Vyřizuje:
Tel:
E-mail:

Břetislav Chlup
chlup@kamenicky-senov.cz

Datum:

25 05.2020

Zádost o poskytnuti informace podle zák. č. 106/1999 Sb., - příprava rekonstrukce,
rozšiření objektu Cp. 880 - zázemí fotbalového hřiště - xx-20/2020-Taj.
4F

vážený pane,
na základě Vaši žádosti doručené městu Kamenický Šenov pod č.j. MUKS1877/2020-SO, dne 13.05.2020 o poskytnuti informaci podle zák.č. 106/1999Sb., o
svobodném přístupu k informacím v platném znění - ,,příprava rekonstrukce, rozšířeni
objektu Cp. 880 - zázemí fotbalového hřiště", Vám níže 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 projektanta
stavby rozhodl
ad l.) Na základě internetové poptávky
2. Pokud rozhodla rada města, žádám o kopii zápisu rady města která o výběru
rozhodla
ad 2.) viz příloha
3. Dále žádám o kopii objednávek, smluv, jejich dodatků na na stavební úpravy objektu
čp.880
ad 3.) viz příloha
4. Dále žádám o kopii objednávek, smlouvyl smluv , případně dalších dodatků těchto
smluv na projektové práce rekonstrukce sportovního areálu
ad 4.) viz příloha
5. Dále žádám o kopie faktur za projektové práce a datumy jejich úhrad
ad 5.) viz příloha

ID OS qb6b24f
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DIČ'
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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.kamen|ck\/-senov.cz
471 14 Kamenický Šenov

6. Kdy byla/byly projektové dokumentace předány. Kdo za město projektovol
dokumentaci/dokumentace přebíral, kopii/kopie předávacího protokolu
ad 6.) Projektová dokumentace doposud nebyla předána, stále se vypracovává.

Za poskytnuté informace podle zákona o přístupu k informacím požadujeme úhradu
ve výši 8kč.

S Rozdravem

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

Příloha:

-

výpis - usneseni rady města ze dne 06.05.2019 (l list)
fa č. 2019-011 ze dne 25.06.2019
l obj. č. 2019/147 ze dne 07.05.2019
příloha k faktuře - Dokumentace ke společnému územnímu a stavebnímu řízeni,
dokument k dokončeni stavby (l list)
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ID OS: qb6b24f
lČ:
00260622
DIČ.
CZ00260622

tel.: 487 712 011
E-podatelna podate|na@kamen|cky-senov.cz Adresa pro písemný styk
fax. 487 712 000
info@kamencky-senov cz
Osvobozeni 470
web: www.kamenlcky-senov.cz
471 14 Kamenický Šenov

