
Obec Jezbořice, jČ: 00273732
se sídlem Jezbořice 67, 530 02 Jezbořice
vážený pan
Josef Šlégr. staroqta

14.dubna 2021

Věc. Žádost o informaci

Vážený pane starosto.

na základě zákona 106,/1999 Sb. o svobodném přístupu k infomiacim v platném znění V'\s
žádáme o poskytnutí následujicich informací:

1)Usneseni zastupitelstva o přibráni právni kanceláře Jelínek & píuineři s.r.o. ve vztahu k NzickC
osobě a subjektu P.S.Jezbořice s.r.o.. resp. ma.jeiku v našein soukromém
spoluvlastnictví.

2)Kopie celého výběrového řízení k vybrání této právní kanceláře podle zákona o veřejných
zakázkách. včetně protokolu o výběru zvoleného uchazeče.

3)Pisemné vysvětlení obce Jezbořice k obsahu plné ínoci Jelinek & partneři s.r.o. Dále kdo tuto
plnou moc formuloval. kdo ji za obce Jezbořice schväloval a jnienovitč hlasování jednotlivých
členů zastupitelstva k obsahu této plné moci.

Na stránkách obce Jezbořice jsme nenalezli ani infÔrinace o výběrovém řízeni ve smyslu obecně
závazných právních předpisů, ani předmětné usnesení zastupitelstva. Přibrání této právňí kanceláře
nefipuruje dokonce ani v programu zasedání zastupitelstva.

O odpověď' žádáníe v zákonem stanovené lhůtě písemnou fôrinou.

O informace žádají:

P.S Jezbořice s.r.o.
V luhu 754/18, Nusle
140 00 Praha 4
IČ: 474 507 97
Petr Štěpánek
.jednatel
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P,Š-JĹzbořice s.r.o.
V luhu 754/18. Nusle
140 00 Praha 4
Petr Štěpánek
,jednatel
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P.S. jezbořice s.r.o.
Vluhu 754/18, Nusle
140 00 Praha 4

Č. j. 148/21/LF/OUJE
vyřizuje: josef šlégr, starosta

Věc: Odpověď' na žádost o informace ze dne 14. 4. 2021

Vážení,

v reakci na Vaši žádost o informace učiněnou dle zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručenou obci dne 14. 4. 2021,
sdělujeme:

1. V příloze Vám poskytujeme usneseni zastupitelstva ze dne 17, 2. 2021, kde bylo
v usnesením v bodě 6b schváleno oslovenI Advokátní kanceláře JELÍNEK & Partneři s.r.o.
v záležitosti jednání se spo|uv|astníky nemovitostí, na nichž se nachází areál koupaliště.

Příloha: Zápis z jednán/zastupitelstva ze dne 17. 2. 2021

2. výběrové řIzenIve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadáváníveřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů, činěno nebylo.

3. výklad právních jednání obec nemůže poskytnout, nadto není zřejmé, jakého konkrétního
vysvětleníve vztahu k obsahu plné moci žádáte, neboť zplnomocněnI považujeme za zcela
zřejmé. Plná moc byla formulována ze strany Advokátní kanceláře. Hlasování členů je
patrno ze zápisu předloženého dle bodu 1.

Josef
""°' Šlégr

Digitálně
podepsal josef
Šlégr
Datum: 2021.04.26
17:23:17 +02'00'

za Obec jezbořice
josef Šlégr, starosta


