CXBEC 'VALEČ

Váš dopis/zn.:

Naše zn.: 1131/19/OÚ

Vyřizuje:

Dne: 1. 10. 2019

Věc: VYiádření k podáni stížnosti na neposkYtnutI informace dle zákona 106/1999 Sb. - výběrové
řIzeni na odpadV.
Žadatel žádostí ze dne 25. 8. 2019 vedenou pod č.j. 1042/19/OÚ žádá o informace týkajIcI se okolnosti
výběrového řizení na poskytovatele služeb - likvidace a svoz TKO. K tomu uvádíme, že dokumenty :
Ad. 1 a 2. zadávací dokumentace, nabídky zájemců. Vyhledáním dokumentů, které by byly žadateli poskytnuty
se pracovnici Obij Valeč zodpovědně věnovali. V archivu obce je jediný dokument, který se vz týká, a to je zápis
z 23. VZOZ konaného dne 30. 9. 2013, kde je způsob výběru popsán. Zadávací dokumentace, nabídky a vůbec
celá složka nebyla dohledána, ač je zřejmé ze znění zápisu, že musela existovat, když o ni zastupitelé jednali.
Ad. 3. SOD s fi. Marius Pedersen byla poskytnuta pIsemnostI z 10. 9. 2019. SOD s fi. Becker Bohemia je v příloze
tohoto vyjádření.
Ad. 4 Dodatky ke smlouvě. jsou v příloze tohoto vyjádření
Ad. 5 zápisy z realizovaných prezentaci. Vyhledáním dokumentů, které by byly žadateli poskytnuty se pracovníci
ObÚ Valeč zodpovědně věnovali. Ve složce týkajIcI se odpadového hospodářství byla nalezena prezenční listina,
která žadateli byla již poskytnuta. Další zápisy z realizovaných prezentací nebyly nalezeny ani v archivu Obce
Valeč a ani ve skřIních rozmístěných v jednotlivých místnostech Obij Valeč
Na odrMtnutí bodu 6. trváme, vzhledem k tomu, že formulace ,,případná" neumožňuje relevantní dokument pokud existuje, vyhledat.
Ad. 7. Zápis z 23. VZOZ konaného dne 30. 9. 2013 je v příloze.
Na odrrútnutí bodu 8. trváme, vzhledem k tomu, že formulace ,,případné" neumožňuje relevantní dokument pokud existuje, vyhledat.
Poučeni:
Proti tomuto vyjádření lze podat odvoláni, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení
tohoto vyjádření. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Karlovarského kraje na adresu sídla Karlovy Vary,
Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory prostřednictvím obecního úřadu obce Valeč.
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