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Předmět žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  

 

1) 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 až 30.11.2021. 

 

2) 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. 

 

3) Poskytnutí kopií všech smluv, jejichž předmětem je poskytování právních služeb, uzavřených 

povinným subjektem v období mezi 1.1.2019 až 30.11.2021. 

 

4a) Informace, zda si povinný subjekt zajišťuje služby a činnosti spojené s kybernetickou 

bezpečností svépomocí. 

4b) Pokud povinný subjekt nezajišťuje služby a činnosti spojené s kybernetickou bezpečností 

svépomocí, žádám o poskytnutí kopií smluv a všech jejich dodatků s externími dodavateli, kteří 

pro povinný subjekt služby a činnosti kybernetické bezpečnosti zajišťují. 

 

5a) 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 3 let (ke dni doručení žádosti). 

5b) 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 3 let (ke dni doručení 

žádosti) a poskytnutí kopií smluv na základě těchto jednacích řízení bez uveřejnění uzavřených“ 

 

6) Jakým způsobem povinný subjekt uchovává uložená data, které zpracovává v rámci své 

činnosti – zdali se jedná o uložení na vlastních úložištích 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 uchovávaná externí 

službou (ať již skrze cloudové úložiště či externí servery) žádáme o poskytnutí kopie aktuálně 

účinné smlouvy se zprostředkovatelem externího uložení dat. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poskytnutá informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 

1) V uvedeném období byly uzavřeny tyto smlouvy: 

ASHPA – svoz odpadů z Litovle Město Litovel | Registr smluv (gov.cz) 

Osigeno – dobývací prostor – zhotovitel Město Litovel | Registr smluv (gov.cz) 

Příkazní smlouva – ASHPA – sběrný dvůr Město Litovel | Registr smluv (gov.cz) 

a zbývající smlouvy přikládáme v příloze: 

příkazní smlouva – Revitalizace sídliště Litovel V. etapa 

příkazní smlouva – cyklostezka opakované řízení 

příkazní smlouva – cyklostezka – Tři Dvory 

příkazní smlouva – kanalizace Litovel  

Osigeno – dobývací prostor – TDI, BOZP  

Osigeno – Novozámecká alej  

příkazní smlouva – ASHPA kompostéry  

příkazní smlouva – BOZP  

 

2) Vzhledem ke schválenému rozpočtu na rok 2022 nejsou žádné veřejné zakázky plánovány.  

 

3)  V uvedeném období nebyla uzavřena smlouva na poskytování právních služeb. 

 

4a) Ano, uvedené zajišťujeme svépomocí. 

4b) Viz odpověď 4a) 

 

5a) V uvedeném období byly uzavřeny tyto smlouvy: 

 Smlouva o dílo a technické podpoře – IntraDoc Město Litovel | Registr smluv (gov.cz)  

 Smlouva o pronájmu certifikovaného nástroje k administraci veřejných Město Litovel | 

Registr smluv (gov.cz) 

Servisní smlouva - ANeT– Advanced Network Technology, s.r.o. Město Litovel | Registr 

smluv (gov.cz) 

a další smlouvy posíláme v příloze: 

 Smlouva o užití Ortofota České republiky 

 Smlouva o poskytnutí užívacích práv ke službě ASPI  

 Smlouva o poskytování služeb v rámci programu Microsoft CSP 

5b) Jednací řízení bez uveřejnění nebylo využito. 

6) K uchovávání dat využíváme vlastní TC. Požadované smlouvy naleznete na těchto odkazech.  

Město Litovel | Registr smluv (gov.cz)  

Město Litovel | Registr smluv (gov.cz) 

  

 

Informaci zpracoval společně za odbory MHSI, OŽP, ŠKS, IT, právní:  

28. 12. 2021 Bc. Dita Bednářová, asistentka tajemníka 

 

 

 

 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/18502203
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17391183
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9955823
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/4391760?backlink=omb4b
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/4943900?backlink=e8lnv
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/4943900?backlink=e8lnv
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/2006370?backlink=nvto0
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/2006370?backlink=nvto0
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12495164?backlink=p3n37
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12495168?backlink=4gboc

