OBEC SENDRAŽICE
503 03 Smiřice

Vaše č. j. ze dne:
Naše č. j.: 407/20
Datum: 29. července 2020

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážený pane,
na základě Vaší žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím ze dne 8. července 2020 Vám zasíláme požadovaných informace:
1. Zápis jednání zastupitelstva, na kterém byla uvedená dohoda schválena – kopie
z jednání ZO ze dne 2. května 2007 – 3 stránky
2. Seznam zastupitelů, kteří v době uzavření dohody byli členy zastupitelstva – Václav
Horák, ing. Karel Bäumelt, Václav Modrý, Zdeňka Dusová, ing. Václava Dušková,
Zdeněk Pejcha, František Matěna
3. Identifikace osoby ze zastupitelstva, která v době jednání zastupitelstva a uzavření
dohody byla předsedou stavební komise obce a dále identifikaci osob členů stavební
komise – předseda stavební komise – František Matěna, členové – Zdeněk Vít, Václav
Hlavatý, ing. Antonín Smrčka, Zbyněk Merxbauer
4. Zápisy zastupitelstva, na které byly osoby dle bodu 3) jmenovány do funkce předsedy
stavební komise, respektive členové stavební komise – kopie z jednání ZO ze dne 7.
listopadu 2006 – 3 stránky, zápis z jednání ZO ze dne 6. března 2007 – 4 stránky.
5. Zápisy stavebního deníku, jednání stavební komise, stavební povolení a kolaudační
rozhodnutí, smlouvu o dílo a fakturace zhotovitele, týkající se budování obslužné
komunikace u fotbalového hřiště. Dále žádám o sdělení, jestli byla tato komunikace
financována pouze obcí, či na ni byla čerpána dotace a v jaké výši:
-

Kopie zápisu stavebního deníku – 8 stránek

-

Jednání stavební komise – 4 stránky

-

Stavební povolení – 12 stránek
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-

Kolaudační rozhodnutí – 4 stránky

-

Smlouva o dílo – 8 stránek

-

Faktury zhotovitele – 8 stránek

-

Komunikace byla financována pouze z vlastních zdrojů

Iva Černá, účetní obce

Blanka Vítová, administrativní pracovnice
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