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Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Odbor majetkoprávní Úřadu městské části Praha 10 obdržel dne 20.2.2014 Vaši žádost podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,InfZ“) o
poskytnutí informací ve znění :
Žádám o informaci o tom, jakým výpočtem došlo k částce 20 000 000 Kč, která je v letošním
rozpočtu městské části Praha 10, oficiálně vyčleněna na položku 6111 – programové
vybavení (elektronické žákovské knížky a třídní knihy)
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující
formě elektronicky na mailovou adresu
Finanční částka, vyčleněná v rozpočtu m.č. Praha 10 pro rok 2014 v položce 6111 –
programové vybavení (elektronické žákovské knížky a třídní knihy) je souhrnnou částkou, určenou na
pokrytí všech nákladů souvisejících s tímto projektem, stanovenou na základě kvalifikovaného
předpokladu. Pokud volené orgány m.č. Praha 10 rozhodnou o realizaci tohoto projektu, budou
předpokládané náklady na základě podrobných a konkrétních požadavků a provedeného zadávacího
řízení postupně upřesňovány a rozčleněny dle typu výdajů, např. na programové vybavení, síťovou
infrastrukturu, PC atd. V rámci realizace tohoto projektu se v rámci každé základní školy počítá
s realizací zejména interní WiFi sítě pro potřeby učitelů i žáků, včetně vybudování nezbytné síťové
infrastruktury a bezpečnostních prvků, obnovou stávající sítě, pořízení serveru pro provoz
informačního systému, zakoupení či rozšíření potřebných licencí informačního systému, pořízení
notebooků pro učitele a nezbytná školení. Celý projekt byl dlouhodobě projednáván s řediteli všech
základních škol, zřízených m.č. Praha 10, vychází z jejich požadavků a má jejich podporu.
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Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.

S pozdravem
Mgr. David Ekstein
vedoucí odboru majetkoprávního
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Úřední hodiny:
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