Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Pořadové číslo:

INFO/05/2018

Ze dne:

12.02.2018

Dobrý den.
Dle zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. žádám o tyto informace:
1. Jméno firmy, která vašemu městu půjčila výpočetní techniku na volby Parlamentu České
republiky v roce 2017 a Prezidentské volby 2018
2. Rozsah služby, zda šlo jen o zapůjčení, nebo včetně dalších služeb a kterých
3. Celkový počet zapůjčený kusů výpočetní techniky. V kusech notebooků a v kusech tiskáren.
4. Cenu za volby Parlamentu České republiky v roce 2017
5. Cena za prezidentské volby 2018
Prosím o zaslání těchto informací na email:
S pozdravem
----------------------------------------------------gsm: +420
e-mail:

Odpověď ze dne:

16.02.2018

Poskytl odbor:

AUD

Vážený pane,
na základě Vaší žádosti ze dne 12.2.2018 Vám - v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím - zasíláme požadované informace:
1.

Jméno firmy, která vašemu městu půjčila výpočetní techniku na volby Parlamentu České
republiky v roce 2017 a Prezidentské volby 2018
Odpověď: Potřebná výpočetní technika na uvedené volby nám nebyla zapůjčena, ale měli jsme
ji pronajatou od firmy: Miloš Sarauer - MIRA (http://www.mira.cz ),
Jungmannovo náměstí 470, 284 01 Kutná Hora

2.

Rozsah služby, zda šlo jen o zapůjčení, nebo včetně dalších služeb a kterých
Odpověď:
Předmětem pronájmu bylo 24 ks sestav ve složení:
 notebook s operačním systémem Windows 7, případně Windows 10 vybavené
minimálně 2x USB konektorem (pro současné připojení tiskárny a flash disku)
 počítačová klávesnice a myš
 laserová černobílá tiskárna
 propojovací kabely
Doba pronájmu:
 od pátku 20.10.2017 13:00 hod do soboty 21.10.2017 - do doby odsouhlasení předání dat
Českým statistickým úřadem (volby do Parlamentu ČR 2017)
 od pátku 12.01.2018 13:00 hod do soboty 13.01.2018 - do doby odsouhlasení předání dat
Českým statistickým úřadem (Prezidentské volby 2018)
Součástí pronájmu byla doprava a instalace sestav výpočetní techniky do jednotlivých
volebních okrsků – volebních místností. Po dobu pronájmu se pronajímatel zavázal k zajištění
bezporuchového provozu pronajaté výpočetní techniky. Technici pronajímatele byli po celou
dobu voleb k dispozici na telefonech a případné problémy ihned řešili. Po odsouhlasení
kompletního předání volebních dat Českým statistickým úřadem pronajímatel veškerou
výpočetní techniku z volebních místností převzal zpět a odvezl.

3.

Celkový počet zapůjčených kusů výpočetní techniky. V kusech notebooků a v kusech tiskáren
Odpověď: Žádná výpočetní technika nebyla zapůjčena, pronajato bylo 24 ks sestav – viz bod 2.

4.

Cena za volby do Parlamentu České republiky v roce 2017
Odpověď: Tuto komplexní cenovou informaci nemáme k dispozici, obraťte se na Státní volební
komisi při Ministerstvu vnitra ČR. Pokud však jde pouze o nájemné za výpočetní techniku pro
potřeby okrskových volebních komisí v rámci Městského úřadu Kutná Hora, jedná se o částku
1 990,- Kč + DPH za jednu sestavu a služby - viz odpověď na otázku č. 2.

5.

Cena za prezidentské volby 2018
Odpověď: Viz odpověď na předchozí otázku č. 4.

V Kutné Hoře dne 16.2.2018
S pozdravem
Ing. František Tvrdík
vedoucí oddělení interního auditu
Městský úřad Kutná Hora
tel.: +420 327 710 226
tvrdik@mu.kutnahora.cz
www.mu.kutnahora.cz

