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Email - Čtení zprávy: Re: Poskytnuti informace 9 VZ pro K'O 00303666

fole@seznam.czl

Napiš si poznámku

I Lidé I Můj účet I Odhlásit sel Seznam

Předchozí

'. .Od: obec.zvole@seznam.cz

Následující

c::l

Komu: Ing. Vaciav Baudys <baudys.vaclav@seznam.cz>

c::J

Předmět: Re: Poskytnuti informace o VZ pro ICO 00303666
Datum: 14.10.2010,13:51
Odpovědět

I[

Odp. všem

- dnes v 13:51

I ~i§]

~

I Smaž I

Další akce ...

---

---- --------;.,.

Ve smyslu zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím)
Vám poskytujeme následující informaci.
'
Celkový objem veřejných zakázek malého rozsahu vypsaných
.v letech 2007 - 2009 činil:
2007 neuskutečnila se zakázka malého rozsahu.
2008 objem vysoutěžených částek Kč 2.382.349,2009 objem vysoutěžených částek Kč 1.860.311,--.
Ing. Josef Najman, starosta obce Zvole.
Vyřizuje J. Sedláčková.
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------------ Původní zpráva -----------Od: Ing. Vaclav Baudys <baudys.vaclav@seznam.cz>
Předmět: Poskytnuti informace o VZ pro ICO 00303666
Datum: 13.10.201015:45:03
-,

> ----------------------------'------------

> Vážený pane, vážená paní,
> jako zástupce instituce Obec Zvole.uvedeného v Informačním systému
> veřejných zakázek isvz.cz Vás žádám o poskytnutí informace (ve smyslu
> zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím). Jedná se o
> celkové objemy veřejných zakázek malého rozsahu, vypsaných Vaší
> institucí v letech 2007, 2008 a 2009 (požaduji tedy tři souhrnné číselné
> údaje, sumy vysoutěžených částek v českých korunách). Odpovězte
> prosím formou prostého e-mailu (bez příloh) v zákonné lhůtě 15 dnů na
> mou e-mailovou adresu. Předmět zprávy (obsahující IČO Vaší organizace)
> prosím zachovejte kvůli snazšímu zpracování. Pokud za zodpovězení této
> otázky zodpovídá jiná osoba z dotazované instituce, prosím o přeposlání
). této žádosti přímo jí (ideálně pak na elektronickou podatelnu, jejíž
> adresu nebylo možno v isvz.cz dohledat).
>.

> děkuji
> s pozdravem
> Ing. Václav Baudyš, nar. 16.3.1972
> Krásný Dvůr 212
> 439 72
> ( baudys.vaclav@seznam.cz
)
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Vaše emaily zabírají 884,61 MB .Velikost Vaší schránky je neomezená.
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