I/8/2018/20

Město Luhačovice
nám. 28. října 543
763 26 Luhačovice
Datovou schránkou.
V Luhačovicích, dne 1.3.2018
Žadatel:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ xxxxxxxx, se sídlem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Povinný subjekt: Město Luhačovice, IČ 00284165, se sídlem nám. 28. října 543, 763 26
Luhačovice

Žádost o poskytnutí informace dle zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím
I.
Žadatel tímto v souladu s § 13 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím ve znění pozdějších předpisů, ž á d á povinný subjekt, aby mu poskytl následující
informace:
1. Využívá povinný subjekt služeb externích advokátů nebo advokátních kanceláří k poskytování
právních služeb?
2. Pokud povinný subjekt využívá služeb externích advokátů nebo advokátních kanceláří, pak
žadatel žádá o sdělení následujících informací:
- jací konkrétní advokáti či advokátní kanceláře tyto služby povinnému subjektu poskytují, a to v
rozsahu název a sídlo advokáta nebo advokátní kanceláře,
- jaká je hodinová sazba advokáta nebo advokátní kanceláře sjednaná ve smlouvě o poskytování
právních služeb mezi povinným subjektem a externím advokátem či advokátní kanceláří,
- kdy byla smlouva mezi povinným subjektem a externím advokátem či advokátní kanceláři
uzavřena, a na jakou dobu byla uzavřena; v případě, že smlouva byla uzavřena na dobu určitou,
pak nechť povinný subjekt sdělí, konkrétní datum, ke kterému má smlouva skončit.
3. V souvislosti se zajištěním poskytování právních služeb externím advokátem nebo advokátní
kanceláří, plánuje povinný subjekt v tomto kalendářním roce vyhlásit veřejnou zakázku, resp.
veřejnou zakázku malého rozsahu? A v případě, že ano, tak kdy?
II.
Žadatel žádá o poskytnutí informace do datové schránky žadatele ID DS:xxxxxx, příp. na e-mail
žadatele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Město Luhačovice
nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
2018-03-01
NAŠE ZN./Č.J.: MULU 3957/2018/20
VYŘIZUJE:
TELEFON:
EMAIL:

Lucie Suchánková
577 197 448
suchankova@mesto.luhacovice.cz

DATUM:

08.03.2018
SDĚLENÍ

Poskytnutí informace na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím
Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím, kterou jsme obdrželi 01.03.2018, Vám sdělujeme následující:
1. Využívá povinný subjekt služeb externích advokátů nebo advokátních kanceláří k poskytování
právních služeb?
Město Luhačovice využívá služeb advokátní kanceláře k poskytování právních služeb.
2. Pokud povinný subjekt využívá služeb externích advokátů nebo advokátních kanceláří, pak žadatel
žádá o sdělení následujících informací:
- jací konkrétní advokáti či advokátní kanceláře tyto služby povinnému subjektu poskytují, a to v rozsahu
název a sídlo advokáta nebo advokátní kanceláře,
JUDr. Lukáš Klicpera, Sokolská 1802/32, 120 00 Praha 2
- jaká je hodinová sazba advokáta nebo advokátní kanceláře sjednaná ve smlouvě o poskytování
právních služeb mezi povinným subjektem a externím advokátem či advokátní kanceláří,
- kdy byla smlouva mezi povinným subjektem a externím advokátem či advokátní kanceláři uzavřena, a
na jakou dobu byla uzavřena; v případě, že smlouva byla uzavřena na dobu určitou, pak nechť povinný
subjekt sdělí, konkrétní datum, ke kterému má smlouva skončit.
Ve smyslu § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vám
sdělujeme, že smlouva byla zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru
smluv. Adresa záznamu: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/1937598
3. V souvislosti se zajištěním poskytování právních služeb externím advokátem nebo advokátní
kanceláří, plánuje povinný subjekt v tomto kalendářním roce vyhlásit veřejnou zakázku, resp. veřejnou
zakázku malého rozsahu? A v případě, že ano, tak kdy?
K tomuto bodu bylo dne 08.03.2018 vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o
poskytnutí informace pod č. j. 4341/2018/20.
Tímto považujeme informaci za poskytnutou. Úhrada nákladů za poskytnutí informace podle
§ 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. není požadována.

Bc. Lucie Suchánková
vedoucí odboru vnitřních věcí
elektronicky podepsáno
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