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Poskytnutí informací k žádostem ze dne 13. 12. 2021 dle zákona o svobodném 

přístupu k informacím 

 

Vážený pane xxxxxxx, 

k Vašim žádostem o poskytnutí informace ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím dne 13. 12. 2021 Vám sděluji následující: 

 

Žádost č. 1 

Text žádosti: 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 

Odpověď: 1)  Viz příkazní smlouvy – přílohy 1 a 2 

 

Žádost č. 2 

Text žádosti: 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 

zařízení 

Odpověď: 

„Zateplení budovy DPS č. p. 1202“  – předpokládané zahájení 05/2022 

„Vodní nádrž Plácky“    – předpokládané zahájení 08/2022 

„ZTV Nad Pilou“    – předpokládané zahájení  11/2022 

 

Žádost č. 3 

Text žádosti: 1) Žádám 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 3 let (ke dni doručení žádosti). 

http://www.ledecns.cz/


2) Žádám 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 3 let (ke dni 

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

uzavřených.) 

Odpověď: 1)  

a) Smlouva o užití, implementaci a provozní podpoře informačního systému HELIOS Fenix 

viz příloha č. 3 

b) Smlouva o dílo - knihovní systém Tritius – příloha č. 4 

c) Servisní smlouva – knihovní systém Tritius – příloha č. 5 

d) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o užití, implementaci a provozní podpoře informačního systému 

HELIOS Fenix příloha č. 6 

e) Objednávka č. 37/21/1 – nákup licence stavebního úřadu – příloha č. 7 

f) Smlouva o technické podpoře – stavební úřad – příloha č. 8 

2) Město nezahájilo žádné jednací řízení bez uveřejnění ve smyslu § 63 a násl. zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek 

 

Žádost č. 4 

Text žádosti: 1) Žádám o poskytnutí informace o tom, zda si povinný subjekt zajišťuje služby a činnosti 

spojené s kybernetickou bezpečností svépomocí 

2) Pokud povinný subjekt nezajišťuje služby a činnosti spojené s kybernetickou bezpečností svépomocí, 

žádám o poskytnutí kopií smluv a všech jejich dodatků a externími dodavateli, kteří pro povinný subjekt 

služby a činnosti kybernetické bezpečnosti zajišťují 

Odpověď: 1) Město Ledeč nad Sázavou si zajišťuje služby a činnosti spojené s kyberbezpečností 

svépomocí 

Žádost č. 5 

Text žádosti: 1) O informaci, jakým způsobem povinný subjekt uchovává uložená data, která 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.) 

Odpověď: 1) Zpracovávaná data uchováváme na vlastních serverech (úložištích), pořízených na 

základě objednávek č. 47/15/1 a 19/20/1 viz příloha č. 9. Nebyla uzavřena žádná smlouva na 

údržbu/provoz. 

 

Žádost č. 6 

Text žádosti: 1) Poskytnutí kopií všech smluv, jejichž předmětem je poskytování právních služeb, 

uzavřených povinným subjektem v období mezi 1. 1. 2019 až 30. 11. 2021 



Odpověď: 1) Město Ledeč nad Sázavou, jako povinný subjekt, v období mezi 1. 1. 2019 až 30. 11. 

2021 neuzavřelo žádné smlouvy, jejichž předmětem je poskytování právních služeb. 

 

 

 

 

 

 

S pozdravem 

        „elektronicky podepsáno“ 

Ing. Hana Horáková 
   místostarostka města 






























































































