
obec Loděnice

Husovo náměstí 4,267 12 Loděnice

V Loděnici 9. 3,L.2Ot6

Věc: Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Dobrý den,

ve smys|u zákona č.1,06/L999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, vás žádám o poskytnutí

následujících i nformací:

1. Všechny zprávy finančního výboru, které byly vytvořeny po 1. 4. 2016 (ve formátu pdf).

2. Všechny zprávy kontrolního vliboru, které se týkají účetního období 2016 (ve formátu pdf).

3. Dokument ly, na jehož/jejichž zák|adě získal starosta (resp. starosta společně s místostarostkou)

pravomoc rozhodnout o výběru dodavatele poradenských služeb ACCON managers & partners s.r.o,

bez výběrového řízení. Služby se vztahují k projektu Rozšíření kapacity ZŠ Loděnice.

4. Dokument ly,na jehož/jejichž základě získal starosta (resp. starosta spoleČně s místostarostkou)

pravomoc zavázat obec smlouvou č. 162100xx ze dne 18. 10. 2016 s dodavatelem poradenských

služeb ACCON managers & partners s,r,o. bez souhlasu zastupitelstva obce (ZO).

5. Důvod, který vedl starostu (resp. starostu společně s místostarostkou) uzavřít výŠe zmíněnou

smlouvu dříve, než Zo odsouhlasilo přístavbu základníškoly (ZŠ). Služby se vztahují k projektu

Rozšíření ka pacity ZŠ Loděnice.

6. Z jakého (již schváleného) paragrafu obecního rozpočtu bude hrazeno plnění v roce 20t6 a z

jakého v roce 20L7, které z {še zmíněné smlouvy pro obec vyplývá?

7. Jaký (např. procentuální) podíl zaplatíobec za organizacivýběrového řízenína zhotovitele

přístavby ZŠ v případě, že bude o žádosti o dotaci rozhodnuto kladně, a jaký podíl bude hrazen z

dotace?

s, Jaký (např. procentuální) podíl zaplatí obec za zpracování žádosti o dotaci na přístavbu ZŠ v

případě, že bude o žádosti o dotaci rozhodnuto kladně, a jaký podíl bude hrazen z dotace?

9. Jaká je nejvyšší možná cena (vč. DPH) plnění podle zmíněné smlouvy a jakým zpŮsobem ji lze

vypočítat?

10. Rozpočet na přístavbu ZŠ, který je součástí zpracované projektové dokumentace,

lnformace žádám poskytnout v elektronické podobě na adresu kamilh@virtus.cz.

Za poskytnutí informací předem děkuji.



S pozdravem

lng. Kamil Horný

Narozen: 1,0,3.1967

Trvale bytem: Pražská 72,267 12 Loděnice

Telefon: +42O 603 zLL 965

e-mail: kamilh@virtus.cz


