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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
Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor hospodářské správy obdržel dne 5. 6. 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:
„Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tímto žádáme Úřad městské části
(dále jen „povinný“) o sdělení následujících informací o nákladech a rozsahu tisku za roky 2015, 2016,
2017:
1.
Celkové náklady na nakupovaný papíru A4, gramáže 80g/m a počet takto nakoupených listů.
Uveďte sumu za jednotlivé roky.
2.
Celkové náklady na tiskárny dokumentů (pořizovací ceny, leasing, pronájem, servis a spotřební
materiál bez papírů a tonerů) Uveďte sumu vynaloženou za jednotlivé roky.
3.
Celkové náklady na tonery, cartige a obdobný spotřební materiál nakupovaný pro tisk.
4.
Celkové náklady na servis, údržbu a opravy tiskáren a multifunkčních grafických zařízení.
5.
Celkové náklady na pořízení a celkové náklady na nájem tiskáren a multifunkčních grafických
zařízení.
6.
Celkové náklady na zakoupení či pronájem specializovaného SW a HW pořízeného pro realizaci
a monitoring tisku, pokud jde o SW a HW, který nebyl součástí dodávky tiskáren či
multifunkčních zařízení.
7.
Celkový počet funkčních tiskáren a celkový počet multifunkčních grafických zařízení
evidovaných nebo pronajatých k 31.12. 2015 a k 31.12. 2016 a k 31.12. 2017.
8.
Celkový počet pracovníků, kteří využívají tiskárny nebo multifunkční grafické k 31.12. 2015 a
k 31.12. 2016 a k 31.12. 2017.
9.
Sdělte totožnost hlavní dodavatele papíru, tiskáren a tonerů. Uveďte, jak byl vybrán. (V tabulce
jsou uvedeny příklady)“
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující formě:
elektronicky na Vámi uvedenou e-mailovou adresu formou přílohy tohoto přípisu.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.

S pozdravem

Ing. Martina Floriánová
vedoucí odboru hospodářské správy

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941
Bankovní spojení:

Úřední hodiny:
Po, Stř 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Čt
8.00 - 12.00

tel.: +420 267093
fax: +420
http://www.praha10.cz
e-mail:
posta@praha10.cz

