MĚSTO HUSTOPEČE
Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče
STAROSTKA

Poskytnutí informací dle žádosti
Vážený pane XXXXXXX,
na základě Vašich žádostí ze dne 13.12.2021 o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) Vám sděluji následující:
Dotaz 1) Žádáme o poskytnutí kopií všech smluv, jejichž předmětem je poskytování poradenství v oblasti veřejných
zakázek a administrace veřejných zakázek, uzavřených povinným subjektem v období mezi 1.1.2019-30.11.2021.
Odpověď: Město Hustopeče v příloze poskytuje kopii 1 smlouvy a 4 objednávek uzavřených v rozhodném období na
poradenství v oblasti veřejných zakázek.
Dotaz 2a) Žádáme o poskytnutí kopií smluv a veškerých jejich dodatků uzavřených na pořízení, provoz, správu, rozvoj
(vývoj) a údržbu veškerého softwarového vybavení povinného subjektu, které povinný subjekt využívá v rámci své
činnosti, a to za období posledních tří let.
Odpověď: Město Hustopeče v příloze poskytuje kopii 13 smluv a 3 objednávek na pořízení SW nutného ke své činnosti.
Dotaz 2b) Žádáme o poskytnutí informace, kolik jednacích řízení bez uveřejnění ve smyslu § 63 a násl. zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek povinný subjekt zahájil za období posledních tří let a poskytnutí kopií
smluv na základě těchto jednacích řízení bez uveřejnění uzavřených.
Odpověď: Povinný subjekt v rozhodném období nerealizoval žádné jednací řízení bez uveřejnění dle zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
Dotaz 3) Žádáme o poskytnutí informace, jakým způsobem povinný subjekt uchovává uložená data, která zpracovává
v rámci své činnosti – zdali se jedná o uložení na vlastních uložištích či skrze externí poskytovatele. V případě, kdy jsou
data uložena na vlastních serverech, žádáme o poskytnutí kopie smlouvy na dodávku oněch serverů a dále kopii
aktuálně účinné smlouvy na údržbu/provoz těchto serverů, pokud se liší od smlouvy na jejich dodávku. V případě, kdy
jsou data uchovávána externí službou (ať již skrze cloudové úložiště či externí servery) žádáme o poskytnutí kopie
aktuálně účinné smlouvy se zprostředkovatelem externího uložení dat.
Odpověď: Povinný subjekt uchovává uložená data ve vlastním úložišti, přílohou poskytujeme kopie 2 objednávek na
pořízení technického zařízení a kopii smlouvy o servisní podpoře č.03/CS/2021.
Dotaz 4) Žádáme o poskytnutí kopie všech smluv, jejichž předmětem je poskytování právních služeb, uzavřených
povinným subjektem mezi 1.1.2019 až 30.11.2021.
Odpověď: Povinný subjekt v uvedeném období neuzavřel žádnou smlouvu za účelem poskytování právních služeb.
Dotaz 5) Žádáme o poskytnutí seznamu veřejných zakázek, které má povinný v úmyslu zahájit v roce 2022 – žadateli
postačí i pracovní označení veřejných zakázek a předpokládaný termín zahájení zadávacího řízení.
Odpověď: Povinný subjekt nemá na uvedené období sestaven seznam plánovaných veřejných zakázek, jednotlivé
zakázky jsou vždy vyhlašovány a zveřejňovány v závislosti na možnostech rozpočtu města Hustopeče po jejich
předchozím schválení v orgánech města Hustopeče (Rada města Hustopeče).
Dotaz 6) Žádáme o poskytnutí informace o tom, zda si povinný subjekt zajišťuje služby a činnosti spojené
s kybernetickou bezpečností svépomocí. Pokud si povinný subjekt tyto služby a činnosti nezajišťuje svépomocí, žádáme
o poskytnutí smluv vč. dodatků s externími dodavateli, které tyto služby a činnosti zajišťují.
Odpověď: Pro povinný subjekt tyto služby a činnosti zajišťuje externí subjekt, přílohou zasíláme kopii smlouvy.
Částečně si záležitost řeší i sám povinný subjekt pořízením SW dle přiložené kopie objednávky.
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