admin@ou-ludvikovice.cz
Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:

podatelna@ou-ludvikovice.cz
úterý 22. února 2022 6:59
admin@ou-ludvikovice.cz; 'Zuzana Vrbová'; jiří šturmá
FW: Neposkytnutá informace

Kategorie:

Důležité

-----Original Message----From:
Sent: Monday, February 21, 2022 7:30 PM
To: podatelna@ou-ludvikovice.cz
Subject: Neposkytnutá informace

Prosím, můžete mi sdělit, proč jsem dodnes neobdržela přehled faktur došlých v lednu 2022 (viz žádost o poskytnuti
informace na základě zákona o svobodném přístupu k informacím), ačkoli zákonná lhůta pro poskytnutí informace již
uplynula. Děkuji.
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admin@ou-ludvikovice.cz
podatelna@ou-ludvikovice.cz
pondělí 8. března 2021 15:27
admin@ou4udvikovice.cz
FW: Žádost o informaci

přej i hezký den
Ivana Zdobir.ská
Obec Lucivi kovice
hlavní účetní
sekretariát starosty
zel úřad: 608 9"8 42"'
mobi 420 733 334 56F
F-!udvjkcvi:e.c::

i
Sent: Monday, March 8, 2021 2:53 PM
To: podatelna@ou-ludvikovice.cz
Subject: Žádost o informaci

Žádám dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí těchto údajů z knihy došlých
faktur:

výpis faktur s částkou vyšší než 5 000 KČ, bez faktur za elektřinu, plyn a svoz odpadu, došlých v měsíci únoru 2021,
formou sestavy (např. KEO UC020), která bude obsahovat minimálně tyto údaje:
-

č. dokladu
název a lČ dodavatele
poznámku o předmětu zdanitelného plněni

-

VS

-

datum došlo

-

datum splatnosti

-

datum úhrady

-

částku.
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Zároveň žádám dle příslušného ustanoveni výše uvedeného zákona o poskytnutí stejných budoucích, op"akovaně
vytvářených informaci (došlých faktur) za každý měsíc, který následuje po únoru 2021.

Informace zašlete prosím elektronicky na doručovacíadresuaié;

'i

Podání této žádosti (nahrazujÍcÍ předchozí žádost) volím proto, že jsem na základě dřivějsi žádosti o stejné informace
obdržela za únor 2021 nikoli Knihu došlých faktur s konkrétně vyznačeným obdobím a filtrem, ale Opis dokladů
(sestava KEO UCO34), postrádajici u faktur např. datum ,,došlo".

Děkuji.spozdravem

'izž'i

:'.C: äíz

P
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OBEC LUDVÍKOVICE
Ludvíkovice č.p. 71, 407 13
Tel: 608978427
ICO:00831964 DIČ:00831964

č.j.: 148/2021-LUD
Vyřizuje: Kubelka jan

email:podatelna@,ou-ludvikovice.cz
"
Datová schránka: aapbs8e

V LudvíkovicÍch dne 03.03.2022

Poskytnuti informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.- o svobodném přístupu k informacím
Na základě žádosti ze dne 8.3.2021 Vám zasíláme výpis faktur s částkou vyšší ne-ž 5000,- KČ, bez faktur za
elektřinu, plyn a svoz odpadů.

.
Ing. Zuzana
Vrbová

mistostarosta
Příloha: výpis faktur

