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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších právních předpisů
Městský úřad Žatec jako povinný subjekt od Vás dne 26.01.2018 obdržel Žádost o poskytnutí informací
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“):
1) Zašlete nám prosím dokument ( předávací protokol, předávací dopis ... ), kterým Město
Žatec převzalo od auditorské společnosti Závěrečnou zprávu o kontrolní činnosti, provedené
ve společnosti ŽT,a.s. .
2) Posoudil Odbor Kanceláře úřadu tuto závěrečnou zprávu po formální stránce ? Konkrétně zda je
odevzdaná závěrečná zpráva auditora v souladu s podepsanou smlouvou o kontrolní činnosti
( smlouva byla podepsána 6.6.2017 ) ?
3) Měla Rada města k dispozici posouzení Odboru Kanceláře úřadu při svém projednávání auditu dne
6.11.2017? Jestliže ano, zašlete nám prosím tento materiál Odboru Kanceláře úřadu pro jednání
rady o závěrečné zprávě forenzního auditu.
4) Zašlete nám prosím Likvidační lístek k přijaté faktuře od auditorské společnosti, na základě kterého
byla faktura této společnosti dne 15.12.2017 Městem Žatec proplacena.
Na základě Vaší žádosti Vám poskytujeme informace dle InfZ:
1)
2)
3)
4)

Přílohou Vám zasíláme kopii předávacího protokolu.
Odbor Kancelář úřadu závěrečnou zprávu neposuzoval.
Neměla, neb takový dokument zpracován nebyl. Viz předchozí odpověď.
Přílohou Vám zasíláme kopii průvodky k likvidaci faktury.

Podle § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup na
internetové stránce města Žatec (http://www.mesto-zatec.cz/mestsky-urad/povinne-informace/poskytnuteinformace/)
(otisk úředního razítka)
(elektronicky podepsáno)
JUDr. Alena Hornátová
pověřena vedením odboru kancelář úřadu
Přílohy:
1. Předávací protokol
2. Průvodka k likvidaci faktury
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