
Zádost o informace

Obec Zlechov
č.p. 540
68710 Zlechov

Fnýdek-M ístek 28.4'2o1 5

Dobý den.

Ve smyslu zákona č. 106/1999 sb.' o svobodném přístupu kinformacím, Vás tímto Žádám o
poskytnutí násIedujících informací:

1. Jaký právní informační systém (počítačový systém či program pro práci s aktuá|nÍmi přeh|edy

textů zákonů, právních předpisů) uŽíváte (název, označení, verze)?

2. V případě uŽívání právního informačního systému d|e Žádosti o informaci č' 1:

2.1. Sdě|eníinformace o názvu jeho dodavate|e.

2.2. Sdě|ení informace pro kolik uŽivate|ů (poskytnutých |icencí)je určen.

2.3' Sdě|ení informace o ce|kové částce, která je vyna|oŽena na roční uŽívání tohoto systém z
veřejných prostředků (bez nák|adů na provozování).

2.4. Sdě|ení informace do kdy je uzavřena sm|ouva na vyuŽívání tohoto systému; v přÍpadě Že není
uzavřena sm|ouva, sdě|ení do kdy je uhrazeno vyuŽívání tohoto systému'

Informace nám ve smys|u $14 odst. 2zákona o svobodném přístupu k informacÍm, prosím, poskytněte
v e|ektronické formě a zaŠ|ete na uvedenou e|ektronickou adresu pro doručování nebo do datové
schránky' Pro odpověď s poskytnutou informací a minima|izaci administrativní zátéŽe je moŽné vyuŽít
při|oŽený formu|ář.

Za jqich poskytnutí předem děkuji.

S pozdravem
Bc. JiřÍČuda, jednate|

Identifi kační údaje ŽadateIe:

Heagl, s.r.o.

Na Vyh|ídce 2582,738 01 Fýdek-Místek
lČ: 28639391
E|ektronická ad resa pro doručován Í: podateIna@heag |. cz
datová schránka: pvuvuyw
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Dů|ežitost:

podatelna@ heagl.cz
odpověd.na Žádost o informaci ve smys|u zákona č.].06

Vysoká

Vážený žadateIi,
dne 29. dubna 2015 by|a doručena na podate|nu obce Z|echovVaše žádost o poskytnutíinformace pod|e zákona č.
10611999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve zněnípozdějších předpisů (dá|e jen ,,zákon č. 106/1999 sb.'),
žádost doručena datovou schránkou"
Žádost by|a zaevidována pod č.j. 163 a postoupena k vyřízení. K ýše uvedené žádosti Vám sdě|ujeme nás|edující:

1. Jaký právní informační systém (počítačový systém či program pro práci s aktuá|ními přeh|edy textů zákonů,
právních předpisů) užíváte (název, označení, verze)?
CODEXlSoOnline
2. 5dě|ení názvu jeho dodavate|e
ATLAS Consulting spo!. s r.o.
2.2. Sdě|ení informace pro ko|ik uživate|ů (poskytnutých Iicencí)je určen
CODEXlSoOnline - 1 licence
2.3. Sdě|ení ce|kové částky, která by|a v tomto roce na tento systém vyna|ožena z veřejných prostředků
Vtomto roce neby|a na ýše uvedené systémuvynaložena žádná částka zveřejných rozpočtů 2.4Sdě|ení, do kdy je
uzavřena sm|ouva na využívánítohoto systému; v případě že není uzavřena sm|ouva, sdě|enído kdy je uhrazeno
využívá ní tohoto systému
ATTAS Consulting spol. s r.o. - do 31.3.2016

Tímto považuji v sou|adu se zákonem č. 106/1.999 Sb. Vaši Žádost za vyřízenou v p|ném rozsahu

S přáním hezkého dne

!ng. ondřej Macha|a
Starosta obce Zlechov

Tel: +420572597 34O
Mobif : +420 725 I21076
Mail to: ou.zlechov@seznam.cz
Web.: www.obeczlechov.cz


