OBEC BILOV

743 0I Bílov 5, IČ48430749
tel: 556 4I2II3, e-mail: obec@bilov.cz

Naše čj,: 23312019
V Bílově I0.5,20\9

Věc: Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb..
o svobodném přístupu k informacím
Na základě Vašížádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 10611999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, v nížpožaďujete informace ke smlouvě na stavbu
"Technická a dopravní infrastruktura pro zástavbu RD", Vám sdělujeme k jednotlivým bodům
Vašížádosti následující
:

)k

dotazu, na základě jaké smlouvy o dílo bude realizována stavba "Technická a
dopravní infrastruktura pro zástavbu RD" sdělujeme, žeje to Smlouva o dílo ze dne
I0.9.2018,uzavřená s ťtrmou SWIETELSKY stavební s.r.o.
2,) k dotazu, zda smlouva o dílo ze dne I0.9.20I8, uzavřená mezi obcí Bílov a
dodavatelem, společností SWIETELSKY stavební s.r.o., je stále platná a zda k této
smlouvě byly uzavřeny nějaké dodatky, resp, zda byly provedeny změny této smlouvy,
sdělujeme, že smlouva ze dne l0.9.2018 je stále platná a nebyly k ní uzavŤeny žádné
dodatky ani provedeny žádnézměny této smlouvy.
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Žádost o poskytnutí informací dle zákona č,106/1999 Sb.
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Bílov 5
743 01 Bílov

a_Ugg@UqvJz
V Bílově dne 23,4.2019
Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb,
Žaaam tímto ve smyslu výše uvedeného zákona o tyto informace:

1)

2)

lnformaci, na základě jaké smlouvy o dílo bude realizována stavba Technická a dopravní infrastruktura pro
zástavbu RD na pozemcích parc. č. 2201"/2, 2201,/3, 2201,15, 2201,/6, 2201./1,4, 22o1,/1g, 2201/22,
3254/1,, 3259/1,,3259/2,3259/48,325g/4g,325g/5g,3782/4,391,0/86,3g1"O/s7
v k. ú. Bílov, pro nížje t. č.
vedeno sPoleČnéÚzemní a stavební řízení,zahájené na základě žádosti obce Bílov; žádám o uvedení data
uzavření smlouvy a uvedení smluvního partnera-dodavatele,

lnformaci, zda smlouva o dílo ze dne ]-0.9.2018, uzavřená mezi obcí Bí|ov a dodavatelem společností
SWlETELSKYstavebnís. r. o., je stále platná (viz profilzadavatele), a zda ktéto smlouvě byly uzavřeny nějaké
dodatky, resp, zda byly provedeny změny této smlouvy.

Od pověd' žádám

Děkuji,

S pozdravem

poskytnout na email
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