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Poskytnutí informace

Dne 13. 12. 2021 jste se obrátil na Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm s žádostí o informace 

podanou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb."), prostřednictvím které žádáte o poskytnutí 

následujících informací:

„1) Žádám o poskytnutí kopií smluv a veškerých jejich dodatků uzavřených na pořízení, provoz, 

správu, rozvoj (vývoj) a údržbu veškerého softwarového vybavení povinného subjektu, které 

povinný subjekt využívá v rámci své činnosti, a to za období posledních 3 let (ke dni doručení 

žádosti)

2) Žádám o poskytnutí informace, kolik jednacích řízení bez uveřejnění ve smyslu § 63 a násl. 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek povinný subjekt zahájil za období 

posledních 3 let (ke dni doručení žádosti a poskytnutí kopií smluv na základě těchto jednacích 

řízení bez uveřejnění uzavřených. “

V souladu s § 19 odst. 4 správního řádu žádám o poskytnutí požadovaných informací 

v elektronické podobě a jejich zaslání na výše uvedenou e-mailovou adresu pro doručování.

V případě, že to umožňuje povaha poskytované informace, žádám o poskytnutí zasláním 

(hypertextových) odkazů na výše uvedené smlouvy. “ (dále jen „Žádost")

Vzhledem ke skutečnosti, že došlo k naplnění důvodu pro prodloužení lhůty definovaném 

ustanovením § 14 odst. 7 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb.. prodloužil povinný subjekt sdělením č.j. 

MěÚ-RpR/105054/2021 ze dne 22.12.2021 lhůtu pro vyřízení žádosti o 10 dní tj. do 7.1.2022.

Po posouzení obsahu Žádosti povinný subjekt v souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 

106/1999 Sb., poskytuje následující informace:

K bodu 1 Žádosti poskytuje povinný subjekt v příloze č. 1 tohoto sdělení informace formou 

hypertextových odkazů, kromě smlouvy na SW "Cloud-DAS agenda COVID testování", jejíž text



poskytuje v příloze č. 2 tohoto sdělení a dodatku č. 1 k servisní smlouvě o celoroční podpoře 

softwarových produktů společnosti INISOFT s.r.o., jejíž text je v příloze č. 3 tohoto sdělení.

K bodu 2 Žádosti povinný subjekt sděluje, že v uvedeném období realizoval 2 veřejné zakázky 

formou jednacího řízení bez uveřejnění dle § 64 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek.

Jednalo se o následující veřejné zakázky:

• Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2020 a 2021 -
smluvní dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele pod následujícím odkazem

https://www.vhodne-uvereineni.cz/index.php?m=xenorders&h=contractsregister&a=detail&contract=44155

• Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2022 a 2023 -
smluvní dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele pod následujícím odkazem

https://www.vhodne-uvereineni.cz/index.php?m=xenorders&h=contractsregister&a=detail&contract=62593

S pozdravem

Bc. Pavlína Štefániková Plesníková 

vedoucí odboru kanceláře starosty 
(dokument je opatřen elektronickým podpise....
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Přílohy:

1. Smlouvy na pořízení, provoz, správu, rozvoj a údržbu SW vybavení za období od 13.12.2018 -  

13.12.2021

2. Smlouva na SW "Cloud-DAS agenda COVID testování"

3. Dodatek č. 1 k servisní smlouvě o celoroční podpoře SW INISOFT s.r.o.

https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=contractsregister&a=detail&contract=44155
https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=contractsregister&a=detail&contract=62593

