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Vážený pane a paní Abrahamovi,
dne 21.04.2021 č.j. 542/2021 OÚ Hudlice jste nám zaslali žádost v souladu se zákonem č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které žádáte o zaslání kopie
usnesení zastupitelstva nebo rady Obce Hudlice, kterým byl starosta Obce Hudlice
zplnomocněn k samostatnému jednání, samostatnému rozhodování a samostatnému
uzavírání dohod a smluv ve věci připravované akce Kanalizace a ČOV v obci Hudlice a to v
období od 10/ 2002 po současnost.
S ohledem na délku období, za které požadujete poskytnutí informací, vám sděluji, že
některé dokumenty již byly skartovány.
Veškeré úkony byly projednávány v souladu se zákonem o obcích v příslušných orgánech
obce. Konkrétní informace o jaký úkon, kdy a v jakých orgánech byl projednáván si vyžádá
rozsáhlé vyhledávání velkého množství informací a v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. §
17 obec požaduje úhradu následujících výdajů s tím spojených:
- Vyhledávání požadovaných informací cca 16 hod. …............ 100 Kč/hodinu
celkem
1 600 Kč
- Fotokopie usnesení rady a zastupitelstva cca 50 stran
černobílý formát A4, jednostranně
..............
2 Kč/stránka
celkem
100 Kč
Celkem za vyhledávání informací a jejich fotokopií si účtujeme částku 1 700 Kč.
Před poskytnutím informací vás žádáme o úhradu nákladů dle výše vyčíslených údajů.
S přáním hezkého dne
Pavel Hubený
starosta obce
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