Žádost o poskytnutí informace
(dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím)
Žadatel:
Adresa (sídlo) :
IČ/RČ :
DIČ :
Telefon :
E-mail:
žádám odbor ekonomický,
Městského úřadu v Břeclavi o poskytnutí této následující informace:
- dle provedené kontroly a to nahlédnutím do přijatých a zaplacených faktur MU
Břeclav za účetní rok 2020 jsem zjistil, že zde v číselné řadě chybí faktury a u
chybějícíchfaktur není žádné vysvětlení, jedná se o faktury označené :
-FAK 10038
-FAK 101111
-FAK 101126
-FAK 101373
-FAK 101503
Sdělte, co je to za nezveřejněné faktury, resp. proč není číselná řada faktur úplná.
Způsob poskytnutí informace:
a) zaslat do mojí datové schránky
b) zaslat e-mailem:—
c) k osobnímu vyz-vednutí v budově úřadu
Děkuji
Datum a místo: Břeclav 27.12.2020
Podpis:...........................................

%
Městský úřad Břeclav
Jitka Osičková

Číslo dop,:

/j

Č-j.:..........................................................

Převzal:
Dne:....

Došlo dne:

2 8 ,12, 2020

Počet list. příioh/počet listů:............
Počet a druh nelistinných příloh:

Zpracovatel:

Ukladac: znak:

Žádost o poskytnutí informace
(dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím)
Žadatel :
Adresa (sídlo) :
IČ/RČ :
DIČ :
Telefon :
E-mail:
žádám kancelář starosty - starostu,
Městského úřadu v Břeclavi o poskytnutí této následující informace:
- dle provedené kontroly a to nahlédnutím do přijatých a zaplacených faktur MU
Břeclav za účetní rok 2020 jsem zjistil, že zde v číselné řadě chybí faktury a u
chybějícíchfaktur není žádné vysvětlení, jedná se o faktury označené :
-FAK 100817
-FAK 101234
-FAK 101015
-FAK 101335
-FAK 101283
Sdělte, co je to za nezveřejněné faktury, resp. proč není číselná řada faktur úplná.
Způsob poskytnutí informace:
a) zaslat do mojí datové schránky
b) zaslat e-mailem:—
c) k osobnímu vyzvednutí v budově úřadu
Děkuji

5T

r Městský úřad Bt-cíclav
Jitka Osičková/i

Datum a místo: Břeclav 27.12.2020
Podpis:...........................................

Čf:
Došlo

Převzal:..........................................
Dne:................................................

dne: 2 8 .12. 2020

Počet list. příioh/počet listů:
Počet a druh rtelistinných příloh:

tísiodop..-

Město Břeclav
ODBOR EKONOMICKY
čj.:
vyřizuje: Ing. Martin Černý
tel.: +420 519 311 356

Břeclav 12. ledna 2021
Žádost o informace - odpověď
Městský úřad v Břeclavi, odbor ekonomický, jako povinný subjekt v souladu
s ustanovením § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o informacích"), obdržel
dne 28.12.2020 dvě Vaše žádosti o poskytnutí informace dle zákona o informacích
týkající se vybraných dokladů ze zveřejněné sestavy „Kniha došlých faktur".
V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona o informacích Vám sdělujeme následující:
FAK
FAK
FAK
FAK
FAK
FAK
FAK
FAK
FAK
FAK

10038- neexistující agendové číslo
101111 - popis na faktuře nebyl kompletní,
101126 - chybný počet ks na faktuře,
101373 - chybný popis na faktuře,
101503 -faktura vystavená chybně v režimu reverse chargé,
100817 - chybná fakturace,
101234 - chybně spočítána doba poskytování služeb,
101015 - nešlo o fakturu, upozornění na pojistné,
101335 - oprava DPH,
101283 - oprava DPH.

Všechny faktury, u kterých je zjištěna nesrovnalost, se vrací dodavateli a následně
jsou zařazovány pod novým označením. Z toho důvodu není a nemůže být řada
agentových čísel kompletní.
S pozdravem

Ing. Martin Černý
vedoucí odboru
Město Břeclav
nám. T. G. Masaryka 3
690 81 Břeclav

tel: 519 311 236

Email: marketa.sykorova@breclav.eij
www.breclav.eu

