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Žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/199Sb., 

 

K Vaší žádosti sdělujeme, že jsme Vám odpověděli již 25.4.2017. Pro pořádek Vám zasíláme 

kopii tohoto dopisu evidovanou pod čj. VM-3054/17-taj-49/2017. 

 

 

 

Ing. Lubomír Tůma 

Tajemník 

Městského úřadu Česká Kamenice 

 

 

 

 

Příloha: 

1x kopie odpovědi z 6.4.2017(1 list)       
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Město Ceská Kamenice 
náxnčsıi Minı 219, PSČ 407 21 

vedení města 

Váš dopis č.j.: 
ze 1.... |1|l|11|11I|lllllllllllllll I|1I||II|1|1||II1|I1| Naše č.j.: VM-11523/17-taj - 924/2017 ‹›ı..\:1‹„-p'7v=:`›:5v21 

Vyřizuje: 
Linka: 412 15 15 42 
Datum: 12.12.2017 
E-mail: Qodatelna@ceSka-kanıenice.CZ amenice ID datové 
schránky: cu5bsdg 

Žádost 0 poskytnutí informací - doplnění. 

Dne 6.12.2017 jste na 18 zasedání Zastupitelstva města Česká Kamenice veřejně obvinil Městský úřad 
Česká Kamenice Z opakovaného neposkytnutí požadovaných informací. Přezkoušeli jsme tuto 
informaci a V příloze Vám Zasíláme opakovaně v přehledném sledu proběhlou komunikaci mezi Vámi 
a městským úřadem. 

Vprvním podání ze dne l8.3.2007(čj.VM - 3054/17) jste požadoval přehled uskutečněných 
veřejných zakázek na právní služby V období 2012 -2016 a výši cenových nákladů za dané období. 
Ktomu jsme Vám odpověděli dopisem Z21.4.2017(čj.VM-3054/17-taj-49/2017), že naše město 
žádné právní služby v rámci veřejných zakázek nezadávalo, a že cenové náklady Za dané období 
činili tolik kolík činili Tuto informaci do lňueme a kut ˇn t 

ˇ ' d ' d k . p j S ec os, Ze se e na O prostře ky, teré 
vdaném období b 1 Za lacen za rávní oradenství řed schv'l ní r y y p y P P P a 6 m 3010“ 
města smluvních ujednání S dodavateli veřejných zakázek kontroluje. Soucasně s tím jste požadoval 
přehled uskutečněných veřejných zakázek na telekomunikační služby za období 2010-2016 a výši 
cenových nákladů. Což jsme Vámjiž dvakrát doručili V přiložené tabulce. 

V druhém podání ze dne 19.10.2017 jste požadoval informace o uskutečněných veřejných zakázek na 
právní služby v období 2016 a 2017 a výši cenových nákladů. Dopisem Ze dne 2.1 1.2017 jsme Vám 
zaslali naši první odpověď, protože vypovídá O Vámi požadovaných informacích. Nic méně nikde se 
neuvádí údaje za rok 2017. Na veřejné roce se právní služby nevybíraly. I letos 
jsme ke kontrole smluv které cenové náklady činily 196.442,50 
Kč a advokátní kancelář náklady činily k dnešnímu dni 6.534,- 
Kč. Vedle toho jste poža 42/SRM/2017. Ty bohužel poskytnuty nebyly. 
Za což se omlouváme a přikládáme do přílohy. 

Iııg. Lubomír Tůma 
Tajemník 
Městského úřadu Ceská Kamenice 

Příloha: 
lx Spis č.924/2017 a spis č 49/2017 
lx Dohoda S ÚP 
lx Plán praxe 
lx Systematizace MÚ 

TEL: 412 151 555 BANKOVNI SPOJENÍ: 0921392379 / 0800 E-mail: Qosta@ceska-kamenice.cZ 
FAX: 412 584 361 IČO: 00261220 Web: http://www.ceSka-kamenice.cZ



Městský úřad česká Kamenic^ 
^ " ' ' J j ^ " ^ ^ 26.10.2017 09.51:21 Radě iTiěsta č e s k á Kamenice 
';sty 1 pn,ohy^'Í ^' NálUěstí MífU Č.p. 219 

407 21 Česká Kamenice 

muckvpl7j004ak 

Věc: Žádost o poskytnutí informaci dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Ve smyslu zákona č. 106/ 1999 Sb.,o svobodném přístupu k informací Vás žádám o 
poskytnutí níže uvedených informací: 

přehled uskutečněných veřejných zakázek na právní služby za období 2016 a 2017 a 
výši cenových nákladů za danné období včt.odměn (již 2. žádost bez odpovědi) 

poskytnutí přílohy vydaného usnesení Č.142/5/RM/2017 ze dne 6.3.2017 

V České Kamenici dne 19.10. 2017 


