
obecní úřad okrouhlá
k rukám starosty
lng. Štefana Pňačka
č. p.36
473 0L okrouhlá
email: starosta@ouokrouhla.cz
datová schránka: Zb<bnkg

V české Lípě dne L.8.2o16

Věc: Žádost o informace d|e zákona č,.1o6/1999 sb. o svobodném přístupu k informacím, ve zrrění
pozděiších předpisů (InÍZ)

Váůený pane starosto,

na základě zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpÍsů
(InfZ), Vás tímto Žádám o následující informace,ýkaiicíse čerpání všech získaných dotací pro obec okroulilá a
to od roku 2006 do dnešního dne v tomto rozsahu (pro kaŽdou získanou dotací zvlášť):

. poskytovatel dotace (přesný název - např. MM& SFŽP atd.)

. název operačního programu/výzw
- název konkrétní akce/účel akce, na které obec získala dotace
. datum podání/datum oznámení qýsledku o posýtnutí dotace/datum čerpání dotace
- celkové náklady na realizovanou akci (uvést ýši poskytnuté dotace a ýši spoluúčasti obce okrouhlá v

korunách česlrých)
- pokud u realizace konkréurí akce vznikly vícenáklady, žádáme o informace, z jakéhodůvodu vznikly,

v jaké Úši a na základě čeho byly schváleny (odborný posudek atd.)
- kolik společností se zúčastni|o ýběrového řízení
. která společnost ýběrové Íízení vyhrála (název společnosti včetně jejího

osoby/jednatele) - pokud došlo v průběhu realizace akce k výměně dodavatelg
dodavatelem a na základě čeho (např. nové qýběrovéíízeníapod.)
kdo byl zhotovitelem kompletní projektové dokumentace k získání dotačního titulu (název společnosti
včetně iejího sídla a zodpovědné osoby/jednatele) a v jaké ýši byla vyplacena odměna za tuto činnost
pokud obec okrouhlá poskytla půjčku nějaké organizaci se sídlem v okrouhlé za účelem získání dotacg
Žádáme o podrobnější informace - proč obec půjčila, komu aza jakýmúčelem 
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Děkujeme!

OD ANDY s. r. o.
Erbenova 2906
470 01Česká Lípa
|Č: 6L534625 DIČ: cz615346z5
email: vladimir.vladimirov@s eznam.cz
datová
Vladim VLADIMIROV
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OD ANDY s.r.o.
470 01 Česká Lípa' Erbenová 2906

lednatal
|&615 34 s2ó D|l:CZ6tp34625
d487 880 176 lax:487 3241E1

sídla a zodpovědné
uvést, kdo byl nov.im

jednatel

podpis


