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MĚSTO VELTRUSY
Městský úřad Veltrusy
Palackého 9
277 46 Veltrusy

Číslo jednací: MUV-5402/2017/NFo
Datum: 05.01.2018
Spisová značka:
Vyřizuje: Nikola Formanová
Tel: 317070291
E-mail: asistentka@veltrusy.cz
Vaše čj.:

Poskytnutí dokumentů podle zákona č. 106/1999 Sb.

Městský úřad Veltrusy, jako povinný subjekt podle § 2 odst. l) zákona 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,lnfZ") posoudil žádost, kterou obdržel dne 15. 12. 2017, v níž se

, bytem , s odvoláním na lnfZ domáhá níže uvedených
informaci. Protože žádost splňovala požadavky kladené v lnfZ, § 14 odst 2) a protože požadované informace nepodléhají
žádnému omezení definovaných v lnfZ

poskytuje informaci podle § 14 odst 5 lnfZ

Ladatelka poZaduje nás|edujÍcÍ doku menty vztah ujÍcÍ se k veřejné zakázce ,,Revitalizace veřejné zeleně u hřbitova ve
Veltrusích":

1. Protokol o převzetí díla

2. Zápis z kontroly AOPK

3. Kontrolní zprávu o stavu veřejné zeleně v Parku u hřbitova vypracovanou za účelem reklamace u zhotovitele
HORA COMPANY, s. r. o. Kladno

4. Korespondenci s Hrmou HORA COMPANY, s. r. o. Kladno ohledně reklamačního řIzenIvčetně konkrétních
výsledků jednání

5. Platebnívýměr na odvod za porušení rozpočtové kázně od FÚSK z roku 2015

Městský úřad zasílá přIlohou vyžadované informace v tomto rozsahu:

1. Protokol o převzetí díla (Příloha č. l)

2. Zápis z kontroly AOPK - z roku 2013 i 2017 (Příloha č. 2)

3. Kontrolní zpráva o stavu veřejné zeleně v Parku u hřbitova — Tento dokument neexistuje.

4. Korespondence s firmou HORA COMPANY, s. r. o. Kladno ohledně reklamačního řÍzenjvčetně konkrétních
výsledků jednání- Tato korespondence ve spisové službě není.

5. Platební výměr na odvod za porušení rozpočtové kázně od FÚSK z roku 2015 (Příloha č. 3)

S pozdravem

Mgr. Filip Volák
starosta města
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