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Poskytnutí informací
k Vaší žádosti o informace ze dne 08. 04. 2022

Obec Bílence obdržela prostřednictvím datové schránky 3rmbups dne 08. 04. 2022
v 13:14:42 hod. žádost označenou „Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.“ (dále
jen „žádost“). V této žádosti požadujete zpřístupnění následujících informací - cituji:
„1.Veškeré peněžité plnění z období 1.1.2018 do 31.12.2019 ze smluv uzavřených mezi Obcí
Bílence a Ing. Rostislavem Marešem, IČ 74569589 se sídlem Fügnerova 1358, 440 01 Louny a
to včetně doplňkových služeb jako je inženýrská činnost, cestovné a podobně. Žádám o
zaslání kopií všech proplacených faktur a dalších plnění včetně předávacích protokolů.
2. Předávací protokol k Smlouvě o dílo č. 09/03/2021-Bíl – Rekonstrukce zámku ve Škrli – PD
– 1. etapa a fakturu.
3. Předávací protokol k Smlouvě o dílo č. 19/07/2020-Bíl – Rekonstrukce a revitalizace
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místních komunikací a veřejných prostranství „Druhá náves“ v Bílencích – zpracování
projektové dokumentace pro společné povolení a inženýrská činnost pro zajištění
společného povolení.
4. Smlouvu mezi Obcí Bílence a Ing. Rostislavem Marešem, IČ 74569589 se sídlem Fügnerova
1358, 440 01 Louny na služby v rámci dotačního managementu (kompletní administrace
žádosti do doby proplacení dotace z MMR na akci (stavba) k faktuře č. 91122020.
5. Smlouvu na služby v rámci výkonu funkce technického dozoru stavebníka v rámci realizace
akce zhotovení střešního výlezu, žebříku, lávky a úpravy průchodu, výměny kotlů na obecním
úřadě v Bílencích k faktuře č. 92122020 a předávací protokol.“
Obec Bílence Vaši žádost posoudila a elektronicky do datové schránky Vám dne 19. 04. 2022
zaslala oznámení o výši úhrady za poskytnutí informací podle § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Dne 18. 05. 2022 jste
podal stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace.
Obec Bílence využívá autoremedury a v zákonem stanovené lhůtě se vypořádává s body č. 2 –
5 Vaší žádosti. K bodu č. 1 Vaší žádosti bylo zasláno již zmiňované oznámení o výši úhrady,
ke kterému jste podal další stížnost na postup při vyřizování žádosti.
Obec Bílence Vám
poskytuje následující informace:
k bodu 2.
Předávací protokol ke Smlouvě o dílo č. 09/03/2021-Bíl – Rekonstrukce zámku ve
Škrli – PD – 1. etapa a fakturu naleznete v přílohách. Dle smlouvy o dílo byla první část
zaplacena po podpisu smlouvy dne 31. 03. 2021, druhá část byla zaplacena na základě
vystavené faktury dne 26. 10. 2021.
k bodu 3.
Vydáno samostatné rozhodnutí o odmítnutí části žádosti, které je Vám zasláno společně
s tímto poskytnutím informací prostřednictvím datové schránky. Předávací protokol ke
Smlouvě o dílo č. 19/07/2020-Bíl – Rekonstrukce a revitalizace místních komunikací a
veřejných prostranství „Druhá náves“ v Bílencích – zpracování projektové dokumentace pro
společné povolení a inženýrská činnost pro zajištění společného povolení nemohu poskytnout,
jelikož akce není prozatím dokončena.
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k bodu 4.
Vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti, které je Vám zasláno společně s tímto
poskytnutím informací prostřednictvím datové schránky. Smlouva mezi Obcí Bílence a Ing.
Rostislavem Marešem, IČ 74569589 se sídlem Fügnerova 1358, 440 01 Louny na služby v
rámci dotačního managementu (kompletní administrace žádosti do doby proplacení dotace z
MMR na akci (stavba) k faktuře č. 91122020 uzavřena nebyla, smluvní vztah byl na základě
potvrzené objednávky, kterou Vám poskytuji v příloze.
k bodu 5.
Vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti, které je Vám zasláno společně s tímto
poskytnutím informací prostřednictvím datové schránky. Smlouva na služby v rámci výkonu
funkce technického dozoru stavebníka v rámci realizace akce zhotovení střešního výlezu,
žebříku, lávky a úpravy průchodu, výměny kotlů na obecním úřadě v Bílencích k faktuře č.
92122020 uzavřena nebyla, smluvní vztah byl na základě potvrzené objednávky, kterou Vám
poskytuji v příloze.
Za Obec Bílence
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Mgr. Petra Kubániková, starostka
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