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Číslo jednací:

MĚSTO VELTRUSY
Městský úřad Veltrusy
Palackého 9
277 46 Veltrusy

Spisová značka:

MUV-0798/2019/NFo
MUV-S-0032/2019/NFo

Vyřizuje:
Tel:
E-mail:
Datum:

Nikola Formanová
317070291
asiste ntka @veltrusy.cz
15.03.2019

Sdělení k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů ze dne 4. 3. 2019

Město Veltrusy, jako věcně a místně příslušný povinný subjekt dle § 2 odst. l) zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o svobodném přístupu
k informacím"), poskytuje žadateli
, nar.
, trvale bytem
, na základě jeho žádosti ze dne 28.2.2019 (doručena dne 4.3.2019, evidována
pod č.j.: MUV-0798/2019/NFO), informace požadované v žádosti:
·

,,1. jak bylo splněno usnesení č. 13 ze zasedání ZM konaného dne 26.6.2018 k opravě komunikace
v B/aňkách. (případně kopii písemností) ?"

·

,,2. Kdy započne oprava této komunikace (vÍce bod 3i) důvodová zpráva - zašlete harmonogram
včetně termínu pracL"

K bodu 1. žádosti: Předmětné zasedání zastupitelstva města Veltrusy se konalo dne 27.6.2018, nikoli, jak
žadatel uvádí v žádosti, dne 26.6.2018.
Na uvedeném zasedání schválilo zastupitelstvo města usneseni č. 13 ve znění:
,,Na základě doporučení zastupuj/'c/' právni kanceláře zastupitelé schvalují odstoupení od smlouvy s firmou
JENEI, s. r. o. z 22. 10. 2013 a pověřuji starostu, aby k tomu učinil příslušné úkony."
V návaznosti na toto usneseni starosta města pověřil právní kancelář jednáním za město v této věci; město
od předmětné smlouvy odstoupilo a jsou činěny právni kroky k vymáhání škody, která podle názoru města
v této věci městu vznikla.
K bodu 2. Žádosti: V této věci (,,oprava této komunikace") zastupitelstvo města dosud nerozhodlo o dalším
postupu, což ve svém důsledku znamená, že není a nemůže být žádný harmonogram a terminy prací.
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Mgr. Filip Volák
starosta města
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