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Věc: Odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu kinformacím, ve znění pozdějších
předpisů, zasíláme odpovědi na požadované žádosti, a to pouze k bodům 1 a 5. K bodům 2, 3 a 4 byla
dne 11. 7. 2018 emailem dle Vašeho požadavku, prostřednictvím Athény (spisová služba) odeslána
Výzva o upřesnění žádosti o informace podle zákona ě. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím. N a výzvu doposud z Vaší strany nebyla žádná reakce, a to ani na žádost o potvrzení
přijetí. Žádost o potvrzení byla odeslána z emailu s.1evkova@neidek.cz dne 13. 7. 2018. Na základě
těchto skutečností si dovolujeme její opětovné zaslání jako přílohu tohoto dokumentu. Rovněž
upozorňujeme, že pokud výzvu o upřesnění žádosti do 30 dnů ode dne jejího doručení nedoplníte,
bude Vaše žádost odmítnuta podle § 14 odst. 5 písm. b). Požadované informace k b odu 1 a 5
zasíláme Athénou (spisová služba) emailem a jsou ošetřeny (odstraněny) o osobní údaje v závislosti s
nařízením EP a rady EU 2016/679 - GDPR.
Dotaz ě. 1: Žádost o detailní přehled nákladů na právní služby města Nejdek včetně smluv,
dodatků, výběrových řízení, poptávek. Soupis právních úkonů k jednotlivým případům a
výsledky jednotlivých kauz v období 6/2016 - 6/2018.
Odpověď: Požadované informace zasíláme přílohou tohoto dokumentu.

Dotaz ě. 5: Žádost o seznam faktur firmy AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČ 49356089,
které byly proplaceny nad rámec smlouvy o dílo ě. OISM/281/2014 od roku 2015.
Odpověď: Požadované informace zasíláme přílohou tohoto dokumentu.
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Přílohy:
Výzva o upřesnění žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím ze dne 11. 7. 2018
Složka KVB AK
Smlouva KT/365/2016
Smlouva KT/263/2017 - Dodatek č. 1 AK KVB
Smlouva KT/2018/187 - Dodatek č. 2 AK KVB
Seznam kauz a úkonů právních služeb
Složka Mgr. Ludvík Matoušek
Allo Tender - o náhradu škody a smluvní pokuty
Analýza platnosti smlouvy z hlediska pravomoci rady a zastupitelstva
AVE - soudní spor
AYIN - analýza vzdání se práva
Urgentní poradenství a otázky hrozící sporem
Složka Mgr. Rostislav Částka
Faktury + rozpis právních služeb
Soupis úkonů
AVE CZ seznam faktur od roku 2015
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