OBEC VELKÁ POLOM
č.j. OVeP1047/2019

Velká Polom 09.04.2019

ROK 2019
Databáze poskytnutých informací dle zákona 106/1999 Sb.
Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").
Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která
zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní
samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon
svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo
právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací
činnosti Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi
povinně zveřejňované informace se řadí i ty informace, které povinný subjekt poskytl
individuálním žadatelům. Podle § 5 odst. 3 zákona povinný subjekt do 15 dnů od poskytnutí
informací na žádost zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.
O informacích poskytnutých v jiné než elektronické podobě nebo mimořádně rozsáhlých
elektronicky poskytnutých informacích, postačí zveřejnit doprovodnou informaci, vyjadřující
jejich obsah.
___________________________________________________________________________
Informace zpracována: dne 08.04.2019 Nikola Vočadlová, referentka obecního úřadu
Informace zveřejněna: dne 09.04.2019
Předmět žádosti:
1. Poskytnutí zápisu z jednání Zastupitelstva Velká Polom, které se uskutečnilo dne
18.3.2019
2. Poskytnutí právních stanovisek Mgr. Matěje Kopřivy, právního zástupce a Mgr. Jany
Zwyrtek, advokátky, ve věci odstoupení obce Velká Polom od smlouvy o dílo a
obchodních podmínek uzavřené se zhotovitelem stavby „ Řešení odvodu a čištění
odpadních vod v obci Velká Polomů“, ve smyslu již uveřejněného usnesení ze
zasedání zastupitelstva konaného dne 18.3.2019.
Poskytnutí informace:
Bod 1) Žádosti:
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Polom ze dne 18.3.2019 je zveřejněn na
webových stránkách obce (http://www.velkapolom.cz/2019/ds-1719/archiv=0&p1=1042)
Bod 2) Žádosti:
Přiloženo právní stanovisko Mgr. Jany Zwyrtek Hamplové, advokátky

Mgr. Matěj Kopřiva, právní zástupce, se vyjadřoval ústně, záznam vyjádření je součástí
zápisu zveřejněného na webových stránkách obce (http://www.velkapolom.cz/2019/ds1719/archiv=0&p1=1042 )
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