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Žádost o 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. 

 

V prvním podání  ze dne 18.3.2007(čj.VM - 3054/17) jste požadoval přehled uskutečněných 

veřejných zakázek na právní služby v období 2012 -2016 a výši cenových nákladů za dané období. 

K tomu jsme Vám odpověděli dopisem z 21.4.2017(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 kolik činili. Tuto informaci doplňujeme a skutečnost, že se jedná o prostředky, které 

v daném období byly zaplaceny za právní poradenství před schválením radou 

města smluvních ujednání s dodavateli veřejných zakázek kontroluje. Současně s tím jste požadoval 

přehled uskutečněných veřejných zakázek na telekomunikační služby za období 2010-2016 a výši 

cenových nákladů. Což jsme Vám již 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 2.11.2017 jsme Vám 

zaslali naši první odpověď, protože vypovídá o Vámi požadovaných informacích. Nic méně nikde se 

neuvádí údaje za rok 2017. Na veřejné zakázky i v letošním roce se právní služby nevybíraly. I letos 

jsme ke kontrole smluv využívali služby  které cenové náklady činily 196.442,50 

Kč a advokátní kancelář vé náklady činily k dnešnímu dni 6.534,- 

Kč. Vedle toho jste požadoval přílohy usnesení RM č. 142/5RM/2017.  Ty bohužel poskytnuty nebyly. 

Za což se omlouváme a přikládáme do přílohy. 

 

 

 

 

Ing. Lubomír Tůma 

Tajemník 

Městského úřadu Česká Kamenice 

 

 
Příloha: 

1x Spis č.924/2017 a spis č 49/2017 

1x Dohoda s ÚP 

1x Plán praxe 

1x Systematizace MÚ 
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Městský úřad česká Kamenice 
Doručeno: 19.04.2018 09-42-26 
Č.j.:VM-4041/18-
listy: 1 přílohy: O 

II III lll l l l l l 
muckvpl í jOOlqe 

Radě města Česká Kamenice 
Náměstí Míru č.p. 219 
407 21 Česká Kamenice 

Věc: Žádost o poskytnut i informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - poskytnutí přílohy 
vydaného usnesení č. 142/5/RM/2017 ze dne 6.3.2017 - 3. Žádost !! 

Ve smyslu zákona č. 106/ 1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím opětovně žádám 
o poskytnutí níže uvedeného písemného záznamu: 

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

Tak maká úřad 21. století, 383 dní čeká občan na vyřízení žádostí, 
hlavně bláboly a lží dovedete řešit hodně rychle a radikálně ( po 
bolševícku ! ! ) . 

v české Kamenici dne 18. 4. 2018 


