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Věc: Poskytnutí informace dle zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze a dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vážený pane inženýre,

Městská část Praha 20, Úřad městské části Praha 20 obdržel dne 24.5.2019 Vaši žádost
o poskytnutí informace dle zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze a dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž žádáte sdělení:

1) objednávky vystavené Úřadem městské části Praha 20 od 5. listopadu 2018 k dnešnímu datu;

2) faktury proplacené Úřadem městské části Praha 20 od 5. listopadu 2018 k dnešnímu datu;

3) dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti a veškeré další smlouvy vykazující
znaky poradenských smluv uzavřené mezi Úřadem městské části Praha 20 a třetími subjekty,
které byly a/nebojsou v platnosti v období od 5. listopadu 2018 k dnešnímu datu;

4) výši finančních prostředků vyplacených dle smluvních vztahů dle bodu 3) této žádosti a to za
dobu od vzniku těchto smluvních vztahů k dnešnímu datu (prosím rozepsané po jednotlivých
kalendářních měsících).

K vašemu dotazu sdělujeme následující:

ad 1) Přiložena příloha ,,Seznam objednávek za období 5.11.2018-24.5.2019“

Objednávky s hodnotou předmětu plnění přesahující 50. 000 Kč bez DPH jsou
zveřejněny dle zákona o registru smluv č. 340/2015 Sb., na portále MVČR
https://smlouvy.gov.cz

ad 2) Přiložena příloha ,,Seznam faktur za období 5.11.2018-24.5.2019“



 

 

ad 3)  V období od 5. listopadu 2018 do 24. května 2019 uzavřela ÚMČ Praha 20 jednu dohodu 
 o provedené práce a jednu dohodu o pracovní činnosti. Obě tyto dohody vykazující znaky 
 poradenských smluv; 
 
ad 4)  Výše finančních prostředků vyplacených dle smluvních vztahů dle bodu 3) 

 Únor 2019 – 25 tis. Kč 

 Březen 2019 – 27 tis. Kč 

 Duben 2019 – 27 tis. Kč 

 

 

S pozdravem 
 
 
 

Ing. Monika Brzkovská 
zástupce tajemníka 

 


