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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů
Vážený pane magistře,
Odbor kancelář tajemníka Úřadu MČ Praha 4, jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „InfZ“),
obdržel dne 21. 12. 2016 Vaši žádost o poskytnutí informace, evidovanou pod č. j. 166/106/2016, ve které
žádáte o poskytnutí následujících informací:
„

- jakou hodinovou sazbu účtovaly v roce 2009 Úřadu Městské části Praha 4 subjekty poskytující
projektové práce spočívající v projektové a technické dokumentaci demolice stávajících objektů a
projektové dokumentaci a inženýrské činnosti k zajištění povolení přípojek inženýrských sítí resp. jaká
cena byla Vámi hrazena Vašim dodavatelům na základě smluvních vztahů u výše uvedených činností a
služeb v roce 2009“

Na základě informací a podkladů poskytnutých od Odboru právního Úřadu městské části Praha 4 Vám k Vaší
žádosti sdělujeme následující:
V roce 2009 byla na základě Usnesení Rady městské části Prahy 4, čj. 11R-315/2009, ze dne 18. 3. 2009,
uzavřena pouze jedna smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace a veškerých souvisejících prací
včetně inženýrské činnosti pro realizaci záměru demolice stávajícího objektu a výstavby nové budovy mateřské
školy.
Jednalo se o objekt MŠ Boleslavova 1675/1, Praha 4 – k.ú. Nusle.
Na základě smlouvy uzavřené mezi městkou částí Praha 4 a dodavatelem bylo poskytnuto plnění ve výši
250.000 Kč (bez DPH) za projektovou dokumentaci k demolici stávajícího objektu.
Výše tohoto plnění byla dodatkem č. 1 snížena na částku ve výši 230.000 Kč (bez DPH).
V příloze tohoto dokumentu Vám zasílám ujednání cenové a termínové nabídky dle Vaší žádosti.
Dále Vám sdělujeme, že v roce 2009 nebyla uzavřena smlouva na zajištění projektové dokumentace a
inženýrské činnosti k zajištění povolení přípojek inženýrských sítí, tudíž Vám v této části Vaší žádosti informaci
neposkytujeme.
S pozdravem
JUDr. Jan Lípa, MBA
Právník Odboru kancelář tajemníka
Úřad městské části Praha 4
(podepsáno elektronicky)
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