
Podatel:

Ing. Jaroslav Zídek
Žabokliky 35, Nové Sedlo, 438 01  Žatec
Datum narození: 30. 11. 1989 v Žatci
e-mail: zidek.jarda@gmail.com
ID Datové schránky: mfz8ets 

Adresát:

Petr Sýkora- starosta Obce Nové Sedlo
Obecní úřad Nové Sedlo 
Farní 36, Nové Sedlo, 438 01 Žatec

V Žaboklikách 28. května 2019

Žádost o doplnění informací k 4. jednání zastupitelstva Obce Nové Sedlo – žádost o informace

Vážený pane Sýkoro,

v souladu § 82 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. v aktuálním znění (Zákon o obcích), Stanoviska 
odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 1/2016, zákona č. 106/1999 Sb. v 
aktuálním znění (Zákon o svobodném přístupu k informacím) a zejména platným jednacím řádem 
zastupitelstva Obce Nové Sedlo žádám o doplnění informací k nadcházejícímu 4. jednání 
zastupitelstva Obce Nové Sedlo, které se dle pozvánky uskuteční dne 30. 5. 2019 k bodu. č. 7. 
„Smlouva o dílo č. 7/2019 pro statické zajištění Kostela sv. Bartoloměje v Žaboklikách mezi Obcí 
Nové sedlo a firmou STATIKA SANACE, s.r.o., Benešov nad Ploučnicí“ – Veřejné zakázky malého
rozsahu podpořené dotací z Havarijního programu Ministerstva kultury ČR ve výši 600 tis. Kč. 

• žádám o zaslání návrhu smlouvy o dílo s předmětnou společnosti, abych si ji mohl 
prostudovat, mám-li o jejím přijetí kvalifikovaně rozhodnout hlasováním (zejména s 
ohledem na nenaplnění smlouvy v minulém roce s týmž dodavatelem)

• žádám o zaslání zadávací dokumentace, na jejímž základě byli osloveni další dodavatelé

• žádám o zaslání nabídek dalších oslovených dodavatelů včetně příloh (např. referencí a 
certifikací použitých technologií)

• žádám o zaslání dokumentace k provedenému výběru dodavatele včetně vyhodnocení se 
zdůvodněním výběru

Veškeré informace žádám zaslat elektronicky (mohou být i naskenované) e-mailem, případně 
datovou schránkou (viz. podatel), a to prosím také všem ostatním zastupitelům. 

Vzhledem k tomu, že se jednání uskuteční za pár dní, materiály máte k dispozici a podklady nebyly 
zaslány včas dle jednacího řádu a navíc byly zaslány jako neúplné, očekávám, že bude žádost o 
informace vyřízena obratem. 

Za rychlé a kladné vyřízení předem děkuji

S pozdravem

Ing. Jaroslav Zídek

zastupitel Obce Nové Sedlo 
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