
  
 

Povinný subjekt: 
Úřad městské části Praha 13 
Sluneční náměstí 13/2580 
158 00 Praha 58 
 

V Praze dne 28. 6. 2020 
 
Žádost o informace  

Vážení, 

níže uvedenou žádost o informaci podávám jako zastupitel Městské části Prahy 13 a také z důvodu 

právní jistoty podle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. 

Žádám tedy o elektronické zaslání (na e-mail zastupitele nebo do datové schránky) všech smluv a jejich 

dodatků týkajíce pronájmu učeben a soc.zázemí v ZŠ Kuncova 1580 pro Gymnázium „Škola 

mezinárodních a veřejných vztahů Praha“. Dále žádám o zaslání zadávací dokumentace pro smlouvu 

„Projektová dokumentace úprav atria FZŠ Mezi Školami 2322“ (ID 3721404 v Registru smluv) a jejího 

výstupu/dodávky tedy zmíneně projektové dokumentace. Jako poslední žádám o zaslání zadávací 

dokumentace pro „Objednávka - animovaná videa“ (ID 12202560 v Registru smluv). 

Pro informaci dodávám, že dle skutečného právního výkladu Ministerstva vnitra (viz Stanovisko odboru 

dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 1/2016 k rozsahu informací poskytovaných členovi 

zastupitelstva obce v souvislosti s výkonem jeho funkce https://www.mvcr.cz/soubor/stanovisko-odk-c-1-

2016-pravo-clena-zastupitelstva-obce-na-informace.aspx) mám na uvedené informace jako zastupitel 

nárok. 

Předem děkuji za Vaši vstřícnost. 

S pozdravem 

 





Odpověď na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 
k informacím č.j. P13-28930/2020/01 ze dne 28.6.2020 – část OKT

Zadávací dokumentace pro „Objednávka – animovaná videa“ (ID 12202560)

Objednávka na služby zahrnující vytvoření 17 krátkých instruktážních animovaných videí v 
délce 30-60s s termínem dokončení prací 12/2020 pro projekt „Cesta k dalšímu rozvoji MČ 
Praha 13“ (registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_118/0010097) byla vystavena přímo na 
základě cenové nabídky při  průzkumu trhu a oslovení  několika potenciálních dodavatelů. 
Tento postup je v souladu s interními předpisy ÚMČ Praha 13 i s Pravidly pro žadatele a 
příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (kap. 20.5.1 - Zadávání zakázek s 
předpokládanou hodnotou nižší než 400.000 Kč / 500.000 Kč bez DPH).
































































	36_2020_1_redigovano
	36_2020_2_redigovano
	36_2020_3_redigovano
	36_2020_4_redigovano
	36_2020_5_redigovano



