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„Na zaklade zakona o svobodnem pristupu k informacim, zadam o kompletni kopie v llistine
podobe v cernobilem provedeni vsech dokumentu, ktere byli podkladem pro schvalovani
rozpoctu obce Mrac pro rok 2019 na jednani zastupitelstva 18.2.1019 a to zejmena podklady a
vykres, ktery byl zastupitelstvu predlozen jako podklad pro schvaleni castky 150 000Kc na
stavbu pristresku u hasicarny. Tyto kopie zadam v listine podobe, tedy vyzivam urad o urceni
nakladu, dale zadam o sdeleni cisla uctu na ktere mam castku odpovidajici nakladum na
porizeni kopii zaslat.“
Žádosti o poskytnutí zmiňovaného výkresu povinný subjekt nemůže ve smyslu ust. § 11, odst. 2,
písm. c) InfZ vyhovět, jelikož poskytnutím tohoto výkresu žadateli by byla porušena ochrana
práv třetích osob k předmětu práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským,
přičemž předmětem práva autorského je právě tento výkres. Z tohoto důvodu tak povinnému
subjektu nezbylo, než žádost částečně odmítnout. Ostatní dokumenty byly poskytnuty.
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„Žádám 1.kopii kompletního zápisu a usnesení zastupitelstva č.12 konané dne 3.10.2012
včetně povinných a doložených příloh, dodatků, podkladů k jednotlivým schváleným bodům
usnesení č.12, zejména všechny kompletní předložené podklady ke schválení k bodu č.4
a usnesení č.1-12/2012 uvedené na usnesení č.12 ze dne 3.10.2012 včetně všech podpisů
na usnesení a podkladech (zapsal, ověřil apod....) a hlasování“.
V této věci zasíláme kopii zápisu ze zasedání Zastupitelstva obce Mrač ze dne 3.10. 2012
včetně všech tehdy předložených podkladů. Žádné podklady k bodu č.4 programu zasedání
nebyly předloženy ani projednány.
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Vážení, obracím se na Vás na základě zákona 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím
ve věci subjektů Domistav CZ a.s., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové,
IČO: 27481107 a DOMISTAV HK s.r.o., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové,
IČO: 26007177. Ke shora uvedeným subjektům Vás žádám o poskytnutí informace, zda
uvedený subjekt v minulosti podal vůči Vašemu orgánu veřejné moci nabídku ve smyslu
veřejných zakázek, případně Vás žádám o poskytnutí této nabídky. Ke všem uvedeným
písemnostem mi postačí anonymizovaná podoba
K Vaší žádosti sdělujeme, že žádný z uvedených subjektů nepodal obci Mrač nabídku ve smyslu
veřejných zakázek.

