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Odpověď na žádost o poskytnutí informace
Dne 3. 9. 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. Dokumenty k výběrovému řízení v souladu se směrnicí města pro zadávání zakázek malého rozsahu, na
jehož základě byl uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování právní pomoci č. 13/2000 mezi městem a
JUDr. Janou Markovou.
2. Seznam subjektů, kterým bylo poskytnuto v letech 2019 – 2016 včetně plnění dle položky 5166
(Konzultační služby) závěrečného účtu města za roky 2019 – 2016 včetně, spolu s výší plnění bez a včetně
DPH pro každý z těchto subjektů v daném roce.“
K jednotlivým bodům Vám sdělujeme následující:
1. Dle odstavce 7.4. Směrnice města Český Brod pro zadávání zakázek malého rozsahu se směrnice
nevztahuje na dodávky vody, energií, telekomunikační služby, úvěry a právní služby. Z tohoto důvodu se
před uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování právní pomoci č. 13/2000 mezi městem Český Brod
a JUDr. Janou Markovou výběrové řízení nevyhlašovalo a nemůžeme Vám poskytnout požadované
dokumenty.
2. Přikládáme požadovaný seznam subjektů. Výše plnění je v našem systému vedena pouze vč. DPH, a to
z důvodu, že na rozpočtu město neuplatňuje DPH. V případě, že budete požadovat také výši plnění bez
DPH, bude nezbytné vyhledat jednotlivé faktury. Vzhledem k tomu, že by se jednalo o mimořádně rozsáhlé
vyhledávání informací, bylo by toto vyhledání zpoplatněno v souladu se sazebníkem úhrad za poskytování
informací.

S pozdravem

Ing. Miloslava Tůmová
vedoucí kanceláře vedení města
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