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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Dne 15.6.2021 obec Tavíkovice obdržela Vaši žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“) k výměně vodoměrů v obci Tavíkovice. Žádala
jste o uvedené podklady:
1. zadaná kritéria pro přihlášení se do výběrového řízení (tj. Za jakých podmínek se mohou firmy
přihlásit do výběrového řízení a jaká kritéria jsou po firmě požadována)
2. zápis z výběrového jednání, včetně jmenného seznamu členů komise
3. soupis počtu vyměněných vodoměrů a z jakého důvodu se mění
4. smlouva s dodavatelem a subdodavateli
5. položková faktura vyplacená za výměnu a položkové více faktury vydané k výměnám vodoměrů
6. legislativní a certifikované osvědčení k oprávnění tuto činnost vykonávat
Odpovědi na dotazy:

1. kritéria pro přihlášení se do výběrového řízení nebyla zadána ani nebyla žádná požadována
2. dodavatele vybralo zastupitelstvo obce na 16. veřejném zasedání ZO Tavíkovice, konaném dne
17.2.2021,

usnesením

č.

9.

Zápis

z

uvedeného

zasedání

ZO

je

dostupný

na:

<http://www.tavikovice.cz/dokumenty/858-zo.pdf>
3. Vodoměry byly vyměněny v souladu s vyhláškou č. 345/2002 Sb.,Vyhláška Ministerstva průmyslu a
obchodu, kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu v
tomto počtu:
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4. s dodavatelem viz příloha, nebyl žádný subdodavatel
5. viz příloha
6. odmítnuta odpověď

Poučení:
Pokud se způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete podle § 16a odst. 1 InfZ podat stížnost do 30 dnů
ode dne doručení této informace. Stížnost se podává přímo k povinnému subjektu, který informaci poskytl.

S pozdravem

Mgr. Marcela Elssnerová
oprávněná úřední osoba
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