MĚSTO KOŠŤANY
Eveidence zveřejněných informací podle zákona č. 106/1999 Sb. , v roce 2015
Pořadové
číslo
1

Datum
podání Číslo žádosti
6.1.2015 email

Žádost o zaslání investičních plánů města pro rok 2015,
seznamu investičních/stavebních projektů či
rekonstrukcí, které jsou v plánu v letech 2015 - 2017.

e-mailem

Datum
vyřízení
9.1.2015

Obsah žádosti

Forma vyřízení

Náklady v Kč

Odvolání

0

ne

2

6.1.2015 č.j.: 4/2015

Žádost o informace o veřejném osvětlení. Počet ks VO
(světelných bodů, lamp). Jaké je pokrytí zastavěného
území VO? Vykazuje VO technické problémy?
Považujete stávající rozsah za dostatečný? Odhad
chybějícího počtu ks světelných bodů, průměrné stáří
svítidel, průměrné stáří sloupů. Dotazy k technickému a
ekonomickému zabezpečení VO.

odesláno poštou

9.1.2015

0

ne

3

9.1.2015 email

Žádost o zaslání investičních plánů města v roce 2015,
resp. seznam stavebních projektů, forma financování.
Dotazy k projektu.

e-mailem

16.1.2015

0

ne

7.7.2015
28. 7. 2015

540,- Kč
uhrazeno

ne

4 22.6.2015 č.j.: 1438/2015 Žádost o zodpovězení dotazů k nabízeným pozemkům na odesláno poštou
webu města - zodpovězení zpoplatněno.
odesláno poštou
Pozn.: Po zaplacení částky zodpovezení a zaslání
podkladů k žádosti o poskytnutí informací podle zákona
č. 106/1999 Sb.

5 25.6.2015 č.j.:1460/2015 Žádost o písemné vyjádření, zda město v letech 2013 2014 nakoupilo stavební materiál na VZ, které samo
zadávalo. Pokud nějaký materiál byl nakoupen, zda jej
město řádně odprodalo zhotoviteli VZ.

odesláno poštou

10.7.2015

požadován
poplatek neuhrazen

ne

6

Žádost o odpověď na dotazy: Zda nemůže dojít s
napojováním dalších odběrných míst do kanalizační sítě
města k překročení dimenze odvodu fekálií proti
původnímu projektu popřípadě i k přetlačení fekálií do
domů v Košťanech. Jaké kroky vedení města podniklo,
aby k výše uvedené situaci nemohlo dojít?

odesláno do DS

16.7.2015

0

ne

Žádost o informaci týkající se pozemku, který není v
majetku Města Košťany.

odesláno poštou

16.7.2015

0

ne

8 18.8.2015 č.j.:1839/2015 Nesouhlas s odpovědí na dotaz dle zákona č. 106/1999
Sb. - stížnost (k žádosti o odpověď ze dne 1.7.2015)

odesláno do DS

19.8.2015

0

ne

9 19.8.2015 1874/2015

Dotaz o poskytnutí informace, zda úhrada nákladů
spojená s vyhledáním informací spojených s nákupem
materiálu na VZ, zda je adekvátní jak výší, tak rozsahem.
Pozn.: Adresováno zastupiteli města.

odesláno poštou
zastupiteli

21.8.2015

0

ne

10 24.11.2015 č.j.:2629/2015 Žádost o zasílání všech konečných a ověřených zápisů z
veřejných zasedání ZM Města Košťany, zpětně i zápisy
ze dne 4.10.2015 a 10.11.2015.

odesláno poštou

1.12.2015

0

ne

1.7.2015 DS

7 15.7.2015 č.j.:1635/2015

11 10.12.2015 č.j.:2802/2015 Žádost o poskytnutí následujících informací: Používáte
odesláno emailem
právní inform. systém CODEXIS? V případě, že ano:
Využíváte k tomuto softwaru doplněk Liberis? Jaký je
přesný název doplňku Liberis, Liberis Silver nebo Liberis
Gold, popř. jiný? Pro kolik uživatelů je určen? Jaká je
částka vynaložená na pořízení tohoto systému z
veřejných prostředků? Od kdy a do kdy je uzavřena
smlouva na využívání tohoto systému, pokud ne, od kdy
a do kdy je uhrazeno využívání tohoto systému?

12 10.12.2015 č.j.:2805/2015 Žádost o zasílání konečných zápisů z veřejných zasedání odesláno poštou
ZM Města Košťany ze dne 4.10.2015 a 10.11.2015.

4.1.2016

0

ne

23.12.2015

0

ne

