Žádost o informace podle zákona 106/1999Sb.
ŽADATEL: ……………..,……………….. č.p. ……………………………..,
nar.: ………, Datová schránka: ……………, Tel.: ………….., Mail: …………………..
POVINNÝ SUBJEKT: Rozvojový fond Pardubice a.s., Třída Míru 95, Pardubice 53002, IČ:
252 91 408
1) Žádám o informaci o výsledku měření vlhkosti firmou HMP top s.r.o. ukončené dne 12. 2.
2019 a vyhodnocení výsledku měření ………………….. vedoucí techniků, která má tuto agendu
ve své gesci. Hodnocení mně zajímá z důvodu mé přítomnosti při instalaci vlhkoměrů v
učebně č. 101 v Kostelní 104.
2) Žádám o kopii faktury týkající se zakázky měření vlhkosti v učebně č. 101 Kostelní 104, Pce
zhotovené firmou HMP top s.r.o.
3) Žádám o fotodokumentaci pořízené firmou a paní …………………….. ze dne 12.2. 2019.
4) Žádám o kopii zápisu z kontroly v učebně č. 101 Kostelní 104 Pce z června 2019 včetně
pořízených fotografií. Kontrole jsem byl přítomen.
5) Žádám o kopii stanoviska vycházejícího z poslední kontroly v učebně č. 101 konané v
červnu 2019, které připravila …………... Paní ……………….. přislíbila poskytnout toto stanovisko
ke kontrole, aby k němu mohli vyjádřit ………………………………….., kteří byly kontrole přítomni.
Stanovisko nám zamítla poskytnout po dohodě s ………………….
6) Žádám kopii důvodové zprávy předložené představenstvu a která byla připravena z
podkladů …………….. tj. ze zápisu, přiložených fotografií, jejího stanoviska z výše zmíněné
kontroly v učebně č. 101 v červnu 2019) a měření firmou HMP top s.r.o..
7) Žádám o fotografie pořízené z kontroly v učebně č 101 Kostelní 104 , Pce v červnu 2019.
8) Žádám informaci, kdo inicioval, připravil, předložil zprávu na představenstvu, která měla
vést a vedla k výpovědi UTesla z.s. z učeben v Kostelní 104. Pardubice.
9) Dále žádám seznam kontrol, které proběhly v období 2013 – 2019 ( měsíc a rok) v učebně
č.101 Kostelní 104, Pce
Dále upozorňuji na skutečnost, že informace dle zákona máte poskytnout do 15 dnů od
podání žádosti. Vámi zasílaná upozornění na proplacení vystavených kopií nezakládají
možnost odkladu poskytnutí informací v povinné lhůtě patnácti dnů.
Děkuji za součinnost a poskytnutí informací dle zákona.
S pozdravem
Žadatel ……………..

