Martina Mikolášková
Sokolovská 260/143
180 00 Praha 8
Tel:
Web: www.transparency.cz
E-mail: mikolaskova@transparency.cz
Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní a odpovědnou správu země.

Městský úřad Varnsdorf
nám. E. Beneše 470
407 47 Varnsdorf
V Praze dne 15. února 2017
Žádost o poskytnutí informací
Transparency International – Česká republika, o. p. s. (dále jen „žadatelka”) žádá na základě
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“), Městský úřad Varnsdorf (dále jen „povinný subjekt“) o poskytnutí níže
specifikovaných informací. Požadované informace se týkají příkazní smlouvy uzavřené mezi
povinným subjektem a společností HS Occasion, s.r.o. (IČO: 02796040) dne 30. 11. 2015
(dále jen „Smlouva“).
Konkrétně žadatelka žádá o informaci:
1) Jestli povinný subjekt realizoval zadávací řízení na výběr příkazníka? Pokud ano, jestli
byla výzva nebo zadávací dokumentace veřejně přístupná? Pokud ne, kolik subjektů
oslovil neveřejnou přímou cestou a které subjekty to byly? Žádáme poskytnutí výzvy,
na základě které došlo k oslovení možných uchazečů a která obsahuje požadavky na
kvalifikaci uchazeče.
2) Kolik žádostí o dotace již bylo na základě této Smlouvy zpracováno a odesláno
poskytovatelům dotace? Které tyto žádosti byly úspěšné a jak velký finanční objem
poskytnuté dotace představovaly?
3) Jestli je příkazník v souladu s čl. II odst. 3 Smlouvy fyzicky přítomen v sídle Příkazce
a kolik hodin týdně je přítomen za účelem výkonu práce dle Smlouvy?
4) Kolikrát byl za dobu plnění přizván v souladu s čl. V odst. 4 Smlouvy odborník,
jakožto poradce příkazníka, a jaké odměny byly těmto odborníkům uhrazeny?
Požadované informace zašlete, prosím, v zákonem stanovené lhůtě patnácti dnů ode dne
přijetí žádosti v elektronické podobě, případně poštou na níže uvedenou adresu. Žadatelka
trvá na přímém poskytnutí všech požadovaných informací, a to i pokud již byly
zveřejněny.
V případě jakýkoliv dotazů kontaktujte Martinu Mikoláškovou na telefonním čísle
nebo e-mailem na adrese martina.mikolaskova@transparency.cz.
S pozdravem

Transparency International – Česká republika, o. p. s.
David Ondráčka
Ředitel
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Vážená paní Mikolášková,
zasílám Vám požadované informace:
1. Jestli povinný subjekt realizoval zadávací řízení na výběr příkazníka? Pokud ano, jestli byla
výzva nebo zadávací dokumentace veřejně přístupná? Pokud ne, kolik subjektů oslovil neveřejnou
přímou cestou a které subjekty to byly? Žádáme poskytnutí výzvy, na základě které došlo k
oslovení možných uchazečů a která obsahuje požadavky na kvalifikaci uchazeče.
S ohledem na skutečnost, že se jedná o zakázku malého rozsahu, nebylo zadávací řízení
realizováno. Firma byla oslovena přímo na základě pozitivních referencí, poté co ukončil pracovní
poměr projektový manažer a jeho činnost bylo nutné rychle nahradit. Roční mzdové náklady
projektového manažera činily cca 378.000 Kč. Zvolené řešení je tedy hospodárnější.
2. Kolik žádostí o dotace již bylo na základě této Smlouvy zpracováno a odesláno poskytovatelům
dotace? Které tyto žádosti byly úspěšné a jak velký finanční objem poskytnuté dotace
představovaly?
Zpracováno a podáno bylo celkem 9 žádostí, z nichž všech 9 bylo úspěšných. Celkový objem činí
více než 41 mil. Kč. Od začátku roku 2017 jsou již úspěšné projekty za 30 mil. Kč.
3. Jestli je příkazník v souladu s čl. II odst. 3 Smlouvy fyzicky přítomen v sídle Příkazce a kolik
hodin týdně je přítomen za účelem výkonu práce dle Smlouvy?
Ano, 1x až 2x týdně jsou přítomny 2 osoby dle potřeby. Mimo to jsou nepřetržitě k dispozici při
telefonické nebo mailové komunikaci.
4. Kolikrát byl za dobu plnění přizván v souladu s čl. V odst. 4 Smlouvy odborník, jakožto
poradce příkazníka, a jaké odměny byly těmto odborníkům uhrazeny?
Odborníci byli přítomni při několika jednáních (nelze určit počet) osobně. Mimo to jsou k dispozici
a jsou využívání při telefonických a mailových konzultacích bez dalších finančních nároků.

S pozdravem

Ing. Radek Kříž
tajemník MěÚ Varnsdorf

