Měst ský úřad Mníšek pod Brdy

V Mníšku pod Brdy dne 19.4. 2017

Záznam o poskytnutí informace

Povinný subjekt zveřejňuje podle § 5 odst. 3 v souladu s ustanovením § 14 odst. 6 zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů tento záznam o poskytnuté
informaci:
Datum podání : 3. 4. 2017
Žadatel : ***
Obsah požadované informace:
Žádost o informace:
1) Elektronicky – stručnou tabelární evidenci VZMR I. kategorie : název zakázky, finanční
objem a název (jméno) dodavatele věcného plnění zakázky za období 4.11. 2015 – 31.3.
2017.
2) Elektronicky – všechny smlouvy na VZMR II. a III. Kategorie, včetně dodatků a příloh,
uzavřené v období od 4.11. 2015 – 31.3. 2017.
3) Jakým způsobem bude zajištěno plnění interního předpisu „Zásady a postupy při zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu“ schváleného Radou města dne 4.11. 2015 od 1.4. 2017,
aby nemusel být využíván nástroj Žádost o poskytnutí informací na základě zákona O
svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb.
4) Doplnění dokumentů, které jsou nedílnou součástí smlouvy dle bodů 21.5 a 21.6 SOD
k veřejné zakázce Pavilon na profilu zadavatele a doplnění případných dodatků.
Způsob vyřízení:
K bodu 1) Stručná tabelární evidence VZMR je zveřejněna na webových stránkách města
www.mnisek.cz, odkaz úřední deska, sekce Odbor správy majetku a investic. Tabelární evidence je
uvedena od 1.1. 2016 a za 1. čtvrtletí roku 2017 – zasláno v příloze.
K bodu 2) Smlouvy VZMR II. a III. Kategorie v souladu se Zásadami jsou uvedeny na profilu
zadavatele na odkaze : https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/mesto-mnisek-pod-brdy.
K bodu 3) Interní předpis je realizován zveřejňováním na internetových stránkách města a profilu
zadavatele.
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K bodu 4) Projektová dokumentace je na Profilu zadavatele uveřejněna. Položkový rozpočet a kopii
pojistné smlouvy nelze zveřejnit. Příloha Harmonogramu a protokol o předání převzetí staveniště jsou
řečeny v dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

Odpověď odeslána prostřednictvím e-mailu dne 18. 4. 2017.

Žádost vyřizoval: Ing. Pavla Duchoňová, vedoucí OSMI

*** osobní údaj byl v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů anonymizován.
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