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Obec Podoli
686 04 Podoli
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Ptfioh?

V Podol( 20. 11.2015
Lhdost o informace dle zdkonaE.10611999 Sb.. o svobodn6m pFistupu k informacim
Zadam v6s laskavd
k informacim.

o informace dle zilkona E. 10611999 Sb., o svobodndm

piistupu

informaci o to, zdabyl mezi Obci Podoli a
i ukonden'piabovni
pomdr po td, co byla zvolena starostkou Obce Podoli, anebo zda byla E
pouze uvolndna z pracovnfho pomdru pro vlkon veiejnd funkce?

9 Zadam

Z;'i,aaam kopie v5ech zpr6v od technickdho dozoru investora, kter6 se vztahujikrealizaci
v5ech mokiadfi, vybudovanych v Podoli v roce 2015.

,

ZAd6m kopie vSech smluv a dohod, kterd se vztahujikrealizaciv5ech mokladri, kter6 byly

vybudov6ny v Podoli v roce 2015, M6m na mysli zejmdna v5echny smlouvy o dilo a jejich
dodatky vdetnE v5ech piiloh, ale i dalSi smlouvy a dohody, kterd se k mokiadtm v Podoli,
uzaviend od 11. lL2014 do 10. ll.2015vztahtji.

q

ZAd6m kopie v5ech faktur, vztatr.fiicich se k vybudov6nf mokladfi v Podolf, kterd obdrLela
Obec Podoli od 1. l. 2015 do 31. 10. 2015.

5) ZAdAm kopie v5ech z|vlrednych zpr6v, vdetnd v5ech jejich piiloh, vztahujicich se ke
v5em mokiadtm v Podoli, vybudovanfch v roce 2015, kter6 Obec Podoli po vybudov6nf
mokiadt zaslala poskytovatehim dotaci na tyto akce,

A; Zaaam informaci o tom, jak

je veden seznam vSech dohod a qmluv,

vdetnE tdch
obchodndpr6vnich a pracovndprdvnich, kterd uzaviela Obec Podoli od 11. IL2014 do 19.
lL 2015, a jak jsou v tomto seznamu smlouvy a dohody dislov6ny, aby bylo zantdeno, Le
v ndm 26dnd z nich neschilzi.

7

Zadam informaci o tom, zda ftma, kter6 prov6ddla zimni ridrZbu komunikaci v obci Podoli
v minul6m zimnim obdobi (listopad 2014 ai. biezen 2015) doloZila, jaklm zprisobem a

jakdm objemu a rozsahu prov6ddla piedmdtnd pr6ce. SoudasnE i,6dim kopii dokladfr,
ktenimi to uveden6 firma doloZila. VSe se vztahuje k finandnf d6stce 84 621,,- Kd, kter6
byla firm6 prov6ddjfci zimni ridrZbu z prostiedkt Obce Podoli,uhrazena.
v

V souladu s $6 odst. 2 zdkona E. 10611999, o svobodndm piistupu k informacfm, tw6m na
pfimdm poskytnuti informacf. Zadane informace zaillete, prosim, do md datov6 schr6nky ID:
tdkuji.
S

pi6telskym pozdravem
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