
Město Český Brod 
starosta 
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod 

 

 

 

Město Český Brod | telefon: | IČ: 00235334 | DIČ: CZ00235334 | www.cesbrod.cz |
bankovní spojení: KB a. s. Kolín, pobočka Český Brod | č.ú.: 9294910237/0100 

VÁŠ DOPIS / ZE DNE 21. 8. 2020   

ČÍSLO SPISU S-MUCB 41369/2020 

ČÍSLO JEDNACÍ  MUCB 43820/2020 

VYŘIZUJE  Bc. Jakub Nekolný 

TELEFON 

EMAIL 

DATUM  3. 9. 2020 

 

 

 
Datová schránka:
 

 
Odpověď na žádost o poskytnutí informace  

 
Dne 21. 8. 2020 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, v tomto znění: 

 
Tímto žádám podle zák. č. 106/1999 Sb. město Český Brod (dále jen „město“) o poskytnutí následující 
informace: 
1. Předžalobní výzvu zaslanou manželi P městu, projednávanou na 21. jednání rady města ze dne 
12.8. 2020 na jejímž základě bylo přijato usensení rady města č. 342/2020.  

2. Odpověď na tuto předžalobní vývu, kterou jménem města připravila advokátka města.  

3. Vyjádření s jehož zněním vyjádřila rada města na na 21. jednání rady města ze dne 12.8. 2020 usnesením 
č. 343/2020 souhlas.  

4. Seznam poskytovatelů právních služeb, kteří městu za poslední 4 roky poskytly právní služby spolu s  

a. výší plnění, které město těmto poskytovatelům zaplatilo, a  

 b. smlouvou o poskytování právních služeb s těmito poskytovateli, a  

 c. dokumenty k procesu výběru těchto poskytovatelů dle zákona o veřejných zakázkách.  
  
  
K jednotlivým bodům Vám sdělujeme následující: 
1. přikládáme předžalobní výzvu v anonymizované podobě (viz příloha 1) 
2. přikládáme odpověď na předžalobní výzvu v anonymizované podobě (viz příloha 2) 
3. přikládáme požadované vyjádření v anonymizované podobě (viz příloha 3) 
4. právní služby městu v příslušném období poskytovali JUDr. Jana Marková a Mgr. Vladimír Ježek 

4a. výše plnění v předmětném období činila:  
JUDr. Marková – 1.131.350 Kč 
Mgr. Ježek – 66.150 Kč 

4b. smlouvy obou poskytovatelů přikládáme v anonymizované podobě (viz příloha 4) 
4c. vzhledem ke stáří smlouvy s JUDr. Markovou nemá město požadované dokumenty k dispozici. 

Co se týče Mgr. Ježka, poskytoval právní služby na základě Dohody o pracovní činnosti, tedy mimo rámec 
zákona o veřejných zakázkách. 
 
 
S pozdravem 
 
Bc. Jakub Nekolný 

starosta 
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