
  
 

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 za rok 

2019 a první čtvrtletí roku 2020 vázající se k rozpočtovým položkám č. 5175 (Pohoštění) a č. 5166 

(Konzultační, poradenské a právní služby). 

Dále žádám o seznam všech faktur, které se vážou k výše žádaným smlouvám, v rozsahu minimálně 

data dojití, fakturované částky, data splatnosti, data úhrady, fakturovaného plnění, popisu (pokud je k 

dispozici), IČ a názvu příjemce. Současně žádám o poskytnutí této informace ve strojově čitelné podobě, 

např. v elektronické podobě ve formátu XLS nebo XLSX po exportu z příslušného informačního systému. 

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 

 



 
 

Městská část Praha 13 
Úřad městské části 
Odbor kancelář starosty 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

VÁŠ DOPIS ZN. / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA PRAHA 
28. 6. 2020 P13- 28931/2020 Králová/217 7. 7. 2020 

 

Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 
 

Městská část Praha 13, Úřad městské části Praha 13, oddělení tisku a informací obdrželo 
dne 28. 6. 2020 Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), v níž se 
domáháte poskytnutí všech smluv za rok 2019 a za první čtvrtletí roku 2020, které se váží 
k rozpočtovým položkám č. 5175 a č. 5166. Dále žádáte seznam všech faktur, které se váží 
k výše požadovaným smlouvám. 

 
 

V souladu  s ustanovením  §  14  „InfZ“  Vám  tímto  požadované  informace  poskytujeme 
v následující formě: 

 
• V příloze Vám zasíláme smlouvu obsahující požadované údaje 

 
• V příloze zasíláme fakturu, která se váže k této smlouvě 

 
• Podle ustanovení § 5 odst. 3 „InfZ“ bude poskytnutá informace zveřejněna 

způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 
13. 

 
 
 
 

Michala Králová 
vedoucí oddělení tisku a informací 

 

IČ: 00241687 Tel. ústředna: 235 011 111 epodatelna@praha13.cz 
DIČ: CZ00241687 Tel.: 235 011 203, 235 011 212 

Fax: 235 514 661 
ID datové schránky: zv6bsur 
www.praha13.cz 
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