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LitFin SPV 3 s.r.o.,
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V Praze dne

5.1

.2022

Věc: Žádost o informace podle zákona č. 106/í999 Sb,
Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Vás žádám o zpřístupnění následujícich informací:

1.Zdajste v í'i;lnu2O21odebírali na některém z městských/obecních
majetků energie od některé z následujících společností:

.
.
.
.

BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.
COMFORT ENERGY s.r.o.
Europe Easy Energy a.s.
X Energie s.r.o.

2.Zdaa pokud ano, pak které Vaše příspěvkové organizace odebíralY v
íiinu 2021energie od některé z následujících společností:

.
.
.
.

BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.
COMFORT ENERGY s.r.o.
Europe Easy Energy a.s.
X Energie s.r.o.

Ve smyslu §

í7 odst. 2zákona

č. í06/í999 Sb. žádáme o potvrzení

předpokládané výše úhrady nákladů, budou-li účtovány,

lnformace žádám poskytnout v elektronické formě na emailovou adresu, z
niž byla tato žádost doručena.Zajejí poskytnutí předem děkuji.

S pozdravem a přáním pěkného dne,
Tým LitFin
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Vyřizuje:

Milan Šabatka, starosta obce

Tel:

+42O 604 713

E-mail:

obec@odunec.cz
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Datum:

I0,01.2022
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Odpověd'na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb,
Odpovědi'na otázky:
otázka č, 1 *odpověd'

:

NE

otázkač.2*odpověď: NE
t]hrada nákladů - není účtováno,

obec odunec
675 55(,/a <Di9ltálně podep§al
M

S pozdravem
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Milan Šabatka
Sta ro5ta
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