Obecní úřad Líšťany
PSČ: 330 35

okr. Plzeň - sever

Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle § 5 odst. 3 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v roce 2017
Žádost č. 4
Obecní úřad Líšťany (dále jen „Úřad“) obdržel dne 05. 05. 2017 od firmy Stavitelství
Kamínek, s.r.o. (dále jen „žadatel“) žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Žadatel požadoval poskytnutí informací týkající se souvisejících s rekonstrukcí a opravou
kapličky v k.ú. Líšťany (směr od Líšťan do Hunčic) včetně položkového rozpočtu
s jednotkovými cenami. Dále žadatel žádal o předložení odsouhlasení zastupitelstva nebo rady
a zadaní těchto prací bez výběrového řízení zhotoviteli.
Požadovaná informace poskytnuta v plné šíři. Konkrétně mu bylo sděleno následující:
Věc: Žádost dle zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
Vážený pane,
odpovídáme na Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. O
svobodném přístupu k informacím, které souvisí s rekonstrukcí kapličky v k.ú. Líšťany
(směrem od Líšťan do Hunčic).
Dle vnitřní směrnice č. 1/2013 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, která je
zpracována podle zákona č. 134/2006 Sb., Obec Líšťany nevyhlašuje výběrové řízení, ale
zadává zakázku malého rozsahu, ve smyslu § 12 odst. 3 zákona na stavební práce do výše
3 000 000,- Kč bez DPH. Veřejnou zakázku malého rozsahu projednává a schvaluje na svém
jednání rada obce. Poptávkové řízení proběhlo v prosinci roku 2016. Rada obce na svém
jednání dne 21.12. 2016 vybrala a schválila stavební firmu Jiří Novák, zednické práce,
Zbůch, na opravu kapličky pod číslem usnesení č. 198/16 ze dne 21.12. 2016.
V příloze Vám zasíláme kopii položkového rozpočtu a usnesení rady obce č. 198/16 ze dne
21. 12. 2016.
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