Úřad městské části Praha 10
odbor hospodářské správy
Váš dopis zn.:
Naše značka:
Vyřizuje linka:
V Praze dne:

P10-018444/2017
Ing. Floriánová,688
20.2.2017

Poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů - doplnění
Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor hospodářské správy obdržel dne
1.2.2017 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:
,,Vážená paní Floriánová,
vzhledem ke včerejšímu ne zcela jasnému závěru ohledně toho, jak se Vás ptát na podrobnější
informace k části rozpočtu Vnitřní správa, jež spadá pod Vás, volím formu dotazu dle zákona
106/1999 Sb.
1) Žádám o rozpoložkování částky 13,380 milionů (0091 - 5137) - drobný neinvestiční hmotný
majetek. 31. 1. 2017 jste na Finančním výboru uváděla, že hlavní složkou je plánovaných 10 milionů
na nákup 400 počítačů. Prosím o potvrzení či upřesnění tohoto čísla. A jelikož tento nákup nebyl
probírán na jiné komisi či výboru, žádám i o technickou specifikaci počítačů a případných dalších
zařízení, jež budete poptávat, a na jejímž základě jste odhadli finanční náročnost této položky.
Další důležitou otázkou je, zda v této částce jsou zahrnuty i softwarové licence.
Ke zbývajícím více než 3 milionům jste uvedla, že to je "na židle, skartovačky" a tak podobně. Opět
žádám o podrobnější informace.
2) Na disková pole je navrženo 4,9 mil. Kč, na servery 1,7. Opět žádám o podrobnější informace
týkající se jejich kapacit, počtu apod., na jejichž základě byla tato částka vypočtena.
3) Dále se ptám na položku 5169 - nákup ostatních služeb, zvíci 30,6 milionů Kč. I zde žádám o
podrobnější rozpoložkování, u služeb týkající se podpory ICT služeb pak i o SLA a další specifikaci“.
Požadované informace Vám byly poskytnuty přípisem ze dne 16.2.2017, č.j.: P10-01844/2017. Po
obdržení tohoto přípisu jste následně povinnému subjektu zaslala svoji žádost o doplnění odpovědi
pod bodem 3. K této žádosti o doplnění sdělujeme následující.
V příloze tohoto přípisu zasíláme upravený přehled, který obsahuje předpokládané náklady na
položku 5169 na rok 2017. Při jeho sestavování se vycházelo z čerpání minulého roku. Zasílaný
přehled je upraven o rámcové částky služeb. Jedná se především o SLA podpory k HW (servery a
disková pole) a podpory k licencím, u kterých se v současné době připravují výběrová řízení.
Nad rámec výše uvedeného povinný subjekt konstatuje, že předmět žádosti ze dne 1.2.2017, tak i
následné žádosti o doplnění, je z jeho strany vyčerpán. Povinný subjekt poskytl/poskytuje veškeré

informace, které mají charakter zaznamenaných informací, tj. informací existujících (srov. § 3 odst. 3
InfZ). V případě jakéhokoliv jiného požadavku na další ,,rozpoložkování“, by na tento požadavek bylo
třeba hledět jako na žádost směřující k poskytnutí neexistujících informací (srov. § 2 odst. 4 InfZ).
Z tohoto faktického důvodu by musel být takovýto požadavek odmítnut.

S pozdravem

Ing. Martina Floriánová
vedoucí odboru hospodářské správy
,,podepsáno elektronicky“
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