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Vyiizuje: Mgr. Jana Pavlidkov6 Hlebov6

K VaSi Z6dosti piijat6 dne 17. 8. 2016 sddlujeme,

1)

2)
3)

4)
s)

Dne:31.8.2016

k othzce:

Piipadn6 viceprdce u projektri jsou ieseny v r6mci rozpodtovych opatieni; z|leai na
schv6len6m rozpodtu.
NE
Na OU, k dispozici maji tak6 zastupitel6 obce
Zdkontuto povinnost nestanovi
NE

CE
S pozdravem

-t.
Blanka Koledk6iov6.
starostka obce DrZovi

OETCTf URAD

Obec DrZovice
SNP 37
796 07 DrZovice
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7. 08. zoto
dne 17.8.2016

Dobn! den,

Na 7. zased6ni Zastupitelstva obce DrZovice, dne 27. dubna 2016, bylo zastupitelfim ddno
na v6domi uzavieni smlouvy starostkou obce v pravomoci Rady obce s firmou STRABAG

a's. Celkovd cena t6to zakdzky byla vydlslena na

2

313 171,48 Kd. bez DpH. co?

piedstavuje celkovou dSstku 279A 937 Kd. vdetnd DpH.

V

rozhovoru uveiejn6n6m dne 16. srpna 2016 v Prost6jovsk6m deniku starostka obce
Blanka Kole6kdiov6 uvedla, 2e na projekt Roz5iieni mistniho hibitova je stanoven rozpo6et
..asi na 4 miliony Kd."
R6da bych se zeptala na n6sledujlci:

1)

Kdo, kdy a v rdmci jakeho iizeni rozhodl o navf5enf p0vodn6 schv6len6 66stky

2798 937 Kd. v6etn6 DpH. na 4 miliony K6.?

V z6pise z 8.

zased6nl Zastupitelstva obce ze dne 29. dervna 2016, bod d. 5 byla
zastupitel&m d6na na v6doml rozpodtov6 opatieni C. 4,512016 dle piflohy 6,. Z. Ze z1pisu
ovsem neni patrn6 deho a jakfch d6stek se tato rozpodtov6 opatieni tfkajf
2) Bylo navi5enl rozpodtu na projekt roz5iieni hibitova schv6leno v r6mci rozpodtov6ho
.

opatienl zmin6n6m

v

zdpize z 8. zased6nl Zastupitelstva obce ze dne 29. dervna
2016, bod d. 5: rozpodtovd opatieni e. 4,5t2016 dle piilohy d,.2?

3)

Pokud ano, kde mohou obdan6 nahl6dnout do obsahu zndni tohoto rozpodtov6ho
opatieni?

4) Prod podobn6 pillohy nejsou souddsti zveiejndnfch z6pisr] ze

zasedanI

Zastupitelstva obce?

5)

Jsou dokumenty obsahujlci zn6ni rozpodtoviich opatieni k nahl6dnuti na weboviich
str6nk6ch obce?

D6kuji.

S pozdravem
Bc. Renata eihm1rovl
Olomouckd 1951219
796 07 DrZovice

l-.

/\/t
/^'
\/Vl ,'1,' \
)

