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Poskytnutí informace na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor kultury a projektů obdržel dne
14 . 3. 2018 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:
,, Jako občan Prahy 10 a dle zákona č. 106/1999 Sb., tj. zákona o svobodném
k informacím, Vás zdvořile žádám o informaci, kolikrát celkem jste zopakovali
se stejným zhotovitelem, jmenovitě společností PCT Praha, či jak dlouho byla
smlouva podepsána a jak bylo vůbec postupováno dle zákona o VZ pro VZ malého
kdy není možné vyzývat stále stejný okruh zájemců.“

přístupu
smlouvu
původní
rozsahu,

Dne 26. 3. 2016 bylo povinnému subjektu z Vaší strany doručeno doplnění údajů v žádosti
o informace ve smyslu § 14, odst. 5, písm. a) InfZ.
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme ve formě
tohoto přípisu na Vámi uvedenou adresu:
Vlastivědné vycházky jsou realizovány na základě smluvního vztahu (jednorázové objednávky
na každý běh) od roku 2013 vždy ve formátu jarního a podzimního běhu. Každý běh je tvořen
dvanácti vlastivědnými vycházkami po různých čtvrtích MČ Praha 10. Z rozpočtu MČ Praha
10 je hrazeno deset vycházek, dvě jsou ze strany Prague City Tourism poskytovány zdarma.
Cena jedné vycházky činí 2.400,00 Kč vč. DPH, tzn. 24.000,00 Kč vč. DPH za jarní běh
a 24.000,00 Kč vč. DPH za podzimní běh. Ani v roce 2016, kdy bylo třeba v podzimním období
již po zahájení standardního běhu vlastivědných vycházek zajistit některé vycházky dvěma
průvodkyněmi, nedošlo k překročení částky 50 tis. Kč bez DPH.
Jedná se o zakázky malého rozsahu, které se neřídí postupy dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to ani dle dříve účinného
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (účinného do 1. 10. 2016), a s ohledem na
finanční plnění nepřesahující 50 tis. Kč ročně neukládají ani uvedené právní předpisy, ani
interní předpisy MČ Praha 10 provádět žádné soutěžní řízení.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem
umožňujícím dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.
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Úřední hodiny:
Pondělí 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Středa 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
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