OBEC TETČICE
PALACKÉHO 177
66417 TFTČICE
Pro Tetčice o.s.
Mlýnská 273
664 17 Tetčice

Váš dopis čj.:
SOT 30/2014

Naše
0T70 /2014

V Tetčicích dne:
15. ledna 2014

Věc: Poskytnutí informací dle zákona Č. 10611999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím
Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona 6. 106/1 999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, která došla dne
8. ledna 2014, Vám sdělujeme následující:
Žádost: žádáme doložit smlouvy o uzavření smlouvy o přepravě uzavřené v letech
2010, 2011, 2012 a 2013.
Odpověď: Obec Tetčice uzavřela v požadovaném období jednu smlouvu o přepravě,
a to dne 1.7.2013. Dle 5 Sa zákona č.106/1 999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, a 5 5 a 510 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a
o změně některých zákonů jsme povinni chránit údaje fyzických osob.

Za obec Tetčice

Ing. Soňa Štossová, Ph.D.

Pdeckě

177,66417 TetČ~c~

ičo: «947917

tel/fax: 546 411 fl37
Příloha: lx kopie „Smlouva o zajištění přepravy“

TelJfax.
546411037

KB Brno-město
32125-641/0100

Ičo
44947917

Datová schránka
Svua2q2

Sm~ouva o zaj~štění přepravy
Smluvní strany:
Objednatel
Obec Tetčice
Palackého 177
664 17 Tetčice
zastoupená starostou Martinem Ambrosem
ICO 44947917
Dopravce:

Předmět smlouvy:
Předmětem smlouvy je stanovení podmínek při zajištění služby přepravy pracovníků.
Dopravce se touto smlouvou zavazuje
Objednatel se zavazuje:
Uhradit náklady na přepravu ve výši maximálně 400 Kč na den, na základě předloženého
dokladu o nákupu pohonných hmot.

Přepravce se zavazuje:
zajistit dle požadavků objednatele přepravu pracovníků pro stavbu “Mateřská škola v
základní škole Tetčice“.

Ostatní ujednámí:
Požadavky na objednání dovozu pracovníků sdělí objednatel nejpozději den před
požadovaným dovozem pracovníků.
Doklady o nákupu pohonných hmot předloží dopravce nejpozdeji do jednoho týdne od
uskutečnění nákupu.
Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, jednu obdrží objednatel a druhou
přepravce
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