Úřad městské části Praha 10
odbor hospodářské správy

Váš dopis zn.:
Naše značka:
Vyřizuje linka:
V Praze dne:

Heagl, s.r.o.
Na Vyhlídce 2582
738 01 Frýdek-Místek

P10-127157/2015
Vilímková,338
8.12.2015

Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů
Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor hospodářské správy obdržel dne
4.12.2015 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:
Dobrý den.
Ve smyslu zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, Vás tímto žádám o poskytnutí
následujících informací:

1. Používáte právní informační systém CODEXIS (dodavatel ATLAS consulting spol. s r.o.)?
Odpověď : nepoužíváme

2.

V případě užívání právního informačního systému CODEXIS dle žádosti o informaci č.1:

2.1. Sdělení informace zda využíváte k tomuto softwaru doplněk Liberis?
2.2. Jaký je přesný název doplňku Liberis, Liberis Silver nebo Liberis Gold, popřípadě jiný?
2.3. Sdělení informace pro kolik uživatelů (poskytnutých licencí ) je určen?
2.4. Sdělení informace o částce, která je vynaložena na pořízení tohoto systému z veřejných
prostředků?
2.5. Sdělení informace od kdy je uzavřena smlouva na využívání tohoto systému, v případě že není
uzavřena smlouva, sdělení od kdy je uhrazeno využívání tohoto systému?
2.6. Sdělení informace od kdy je uzavřena smlouva na využívání tohoto systému, v případě že není
uzavřena smlouva, sdělení do kdy je uhrazeno využívání tohoto systému?
Odpověď k bodům pod č. 2.: nevyužíváme, není nám známo, smlouva nebyla uzavřena

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce Městské části Praha 10.

S pozdravem

Bc. Martina Floriánová
pověřena vedením odboru hospodářské správy
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