
OBEC TETČICE

PALACKÉHO 177
664 17 TETČLCE

Spin. SOT 081212013
C.j. OT 086912013
V Tetčicích dne: 30.8.2013

Věc: Poskytnutí informací dle zákona č. 10611999 Sb.

Dle Vaší žádosti ze dne 12. srpna 2013 poskytujeme následující informace:

1)
Žádost: doložení všech účetních dokladů od roku 2010 souvisejících s opravou,
rekonstrukcí a údržbou a vybavením základní školy Tetčice vč. dokladů od statika

Odpověď: viz příloha

2)
Žádost: : doložení všech účetních dokladů souvisejícících s vypracováním veškerých
projektových dokumentací na mateřskou školu na ulici Tyršova

Odpověď: viz příloha

3)
Žádost: doložení všech účetních dokladů souvisejícících s vypracováním
projektových dokumentací na rekonstrukci budovy č.p.58 na ulici Nádražní

Odpověď: viz příloha

4)
Žádost: doložení schválené směrnice obce Tetčice pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb.

Odpověď: Na základě povinnosti odkázat na zveřejněnou informaci dle ~ 6 zákona
č.1 06/1999 Sb., uvádíme, že směrnice č.51201 1 pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu je zveřejněna spolu s ostatními směrnicemi na webových stránkách
obce Tetčice v sekci Vyhlášky«.

5)
Žádost: doložení veškerých zápisů zastupitelstva, které byly dohledány a jsou
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zpracovány v elektronické podobě minimálně od roku 2002.

Odpověď: V elektronické podobě jsou zpracovány všechny zápisy ze zastupitelstva
od roku 2011 vČetně. Na základě povinnosti odkázat na zveřejněnou informaci dle ~
6 zákona 6.106/1 999 Sb., uvádíme, že tyto zápisy jsou zveřejněny na webových
stránkách obce TetČice v sekci „Zápisy ze zastupitelstva“.

6)
Zádost: doložení veškerých smluv uzavřených mezi obcí TetČice a firmou
MTELCommunications s.r.o., Krapkova 4, 77900 Olomouc.

Odpověď: Kopie smlouvy s firmou MTEL Communications s.r.o. byla předána
zástupci sdružení „Pro Tetčice“, konkrétně panu Janu Kejdovi, na zasedání
zastupitelstva dne 13.8.2013.
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