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ALARM CZ s.r.o.
IČ: 60913223
Novoměstská 205
518 01 Dobruška

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka
Č.j.:11162/2013/ORM/CecetA

Vyřizuje/linka
Čečetková/629

Nové Město nad Metují
27.12.2013

Stanovisko k žádosti o poskytnutí informací dle zákona č.106/1999 Sb.

Vážená paní ,
dne 5. 12. 2013 byla na MěÚ Nové Město nad Metují doručena Vaše žádost o poskytnutí informací
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“). Žádost se týká veřejné zakázky malého
rozsahu „Zvýšení bezpečnosti ve městě – kamerový monitorovací systém“. V žádosti požadujete
poskytnutí kompletní nabídky vybraného dodavetele – p. Jiřího Nešněry, T-SERVIS, se sídlem
Větrník 782, 549 41 Červený Kostelec.
Na základě § 17 odst. 1 a 3 zákona o svobodném přístupu k informacím Vám oznamujeme, že za
poskytnutí kopie této nabídky požadujeme úhradu nákladů v celkové výši 116 Kč. Jedná se
o náklady spojené s pořízením a odesláním kopií, vypočtené podle sazebníku zveřejněného
na webových stránkách města:

Počet 1 stránkových kopií : 31 kusů * 2 Kč = 62 Kč
Počet 2 stránkových kopií : 3 kusy *3 Kč = 9 Kč
Celkem za kopírování :
71 Kč
Poštovné:…………………………………………45.Kč
Celkem:………………………………………… 116 Kč
Upozorňujeme Vás, že v souladu s § 17 odst. 5 zákona o svobodném přístupu k informacím je
poskytnutí informace podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode
dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží.
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Předem Vás také upozorňujeme na skutečnost, že informace, které vítězný uchazeč označí jako
obchodní tajemství, nemůžeme poskytnout (viz § 9 zákona „o svobodném přístupu i informacím“).

S pozdravem

Alena Čečetková
odbor majetku města
oddělení rozvoje města
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