Obec Losiná
Losiná 11, 332 04, Nezvěstice, okr. Plzeň-město

Petr Březina – APB Plzeň
Ing. Pavel Hrouda
Losiná 303
332 04 NEZVĚSTICE

Č. j. :
OU/992/2014
Dne :
26.5.2014
Vyřizuje / telefon: Věra Lišková / 377916216

Vaše zn./dne :

_

_

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
Obec Losiná obdržela dne 19.5.2014 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn, včetně souvisejících zákonů a předpisů
(dále jen zákon), v níž požadujete poskytnutí informace o obci a jejich místně příslušných
orgánech.
Žádáte o poskytnutí materiálů k výběrovému řízení pro uzavřenou smlouvu o dílo č.
OU/1300/2012 a č. 034/12/0211/1 (oprava místní komunikace a prodloužení vodovodu a
kanalizace.
Požadované informace Výběrové řízení a Výběrová komise jsou zveřejněny na internetových
stránkách obce www.losina.cz pod záložkou „Veřejné zakázky“ – „Podlimitní veřejné
zakázky“. Pro tyto dokumenty Vás v souladu se zákonem podle § 6 odkazujeme na
zveřejněné informace.
Výše nabídek je zveřejněna v tomto výběrovém řízení. Pokud vám nestačí jen celková výše
nabídek a požadujete kompletně zkopírovat zaslané nabídky, jsme oprávněni podle zákona §
17 požadovat zaplacení nákladů na vyhledávání informací.
Nabídky pro toto výběrové řízení byly 4, jsou ve svázané formě a jsou uloženy v archivu obce.
Pro jejich vyhledání a zkopírování bude použita sazba podle Sazebníku úhrad č.j.
OU/1173/2013:
- Vyhledání a práce s archiváliemi
3 hod. práce 150,- Kč/ hod.
celkem 450,- Nabídky firem ve svázané formě
300 stran
3,- / 1 strana A4
celkem 900,- Sazba poštovného odhadem
celkem 50,Celkem

1400,- Kč

Poskytnutí informací v takovémto rozsahu je podmíněno v souladu se zákonem zaplacením
úhrady.
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Pokud s uvedeným způsobem vyřízení nesouhlasíte, můžete na postup obce Losiná podat
stížnost podle § 16a do 30 dnů ode dne doručení tohoto sdělení prostřednictvím obce
Losiná Krajskému úřadu Plzeňského kraje.

Miloš Černý
starosta
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