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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "zákon") Vám v reakci na Vaši žádost doručenou dne 13.12.2021 Městský
úřad Bystřice nad Pernštejnem jako povinný subjekt poskytuje požadované informace.
Žádost:
1. Kopie 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. Kopie 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)
3. 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
4. Informace, jakým způsobem povinný subjekt uchovává uložená data, která zpracovává
v rámci své činnosti – zda se jedná o uložení na vlastních úložištích či skrze externí
poskytovatele; pokud jsou data uložena na vlastních serverech, kopie smlouvy na dodávky
těchto serverů a dále kopii aktuálně účinné smlouvy na údržbu/provoz těchto serverů,
pokud se liší od smlouvy na jejich dodávku; pokud jsou data uchovávána externí službou
(ať již skrze cloudové úložiště či externí servery), kopie aktuálně účinné smlouvy se
zprostředkovatelem externího uložení dat
5. Kopie všech smluv, jejichž předmětem je poskytování právních služeb, uzavřených
povinným subjektem v období mezi 1. 1. 2019 až 30.11.2021
6. Seznam veřejných zakázek, která má povinný v úmyslu zahájit v roce 2022
7. Informace o tom, zda si povinný subjekt zajišťuje služby a činnosti spojené s kybernetickou
bezpečností svépomocí; pokud ne, kopie smluv a všech jejich dodatků s externími
dodavateli, kteří pro povinný subjekt služby a činnosti kybernetické bezpečnosti zajišťují

Poskytnutí informace:
V souladu s ust. § 6 odst. 1 zákona Vám sdělujeme, že Vámi požadované informace jsou
zveřejněny na webových stránkách města pod následujícími odkazy:
https://smlouvy.gov.cz/
https://www.bystricenp.cz/rozpocet-mesta1

S pozdravem
Mgr. Jana Zítková
oprávněná úřední osoba

