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Sdělení požadovaných informací v souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím 

Vážený pane,  

na základě Vaší žádosti o informace dle zákona č. 106/1999  Sb., o svobodném přístupu k informacím 
v platném a účinném znění, ze dne 06.02.2020 ve věci opravy vozidla MULTICAR M26 4x4 ve firmě Zetes 
ve výši 903.870 Kč s DPH Vám sděluji následující: 

 

k bodu 1. žádosti:   
- doklad o pořízení - poskytnutí této informace je odmítnuto samostatným rozhodnutím 
- rok výroby - 2000  
- počet ujetých kilometrů v době předání: 150.667 km 
- technické vybavení – vozidlo s valníkovou nádstavbou 
- zpráva o poslední STK - příloha č. 1.  
 
 

k bodu 2 žádosti: 
viz. příloha č. 2. 

 
 

k bodu 3 žádosti:  
-  poskytnutí informace je odmítnuto samostatným rozhodnutím. 
 

k bodu 4 žádosti:  
- Výběr zhotovitele oprav se řídí dle vnitřního předpisu organizace, který je zpracován podle směrnice 

města Uherský Brod pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi 
zřízenými městem Uherský Brod. Otevřené výběrové řízení bylo zveřejněno na profilu zadavatele - 
viz. příloha č. 7. 

 
k bodu 5 žádosti   

- poskytnutí informace je odmítnuto samostatným rozhodnutím 
 

 
k bodu 6 žádosti: 

- Smlouva viz. příloha č. 8 
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k bodu 7 žádosti:  
- Specifikace díla (soupis oprav) je uvedena v zadávací dokumentaci a také smlouvě o dílo. Fotografie 

jsou uvedeny příloze č. 3. Soupis provedených prací je uveden v příloze č. 4. 
 

k bodu 8 žádosti:  
- Předávací protokol je uveden v příloze č. 5 
 

k bodu 9 žádosti: 
- viz. příloha č. 6  

 

 
 
 
S pozdravem  
 
 
 
 
 
elektronicky podepsáno 
Ing. Bohumír Gottfried, v. r. 
ředitel 
 


