From:
Sent: Thursday, December 05, 2019 7:47 PM
To: Střekov Podatelna
Subject: Informace

Dobrý den,
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím („informační zákon“) vás
žádám o informace
a) v jakém objemu se za tento rok 2019 udělali kulturní akce ve vašem obvodu
b) cenové relace jednotlivých akcí
c) podle jakého klíče se oslovují firmy dodávající techniku
d) proč nebyla oslovena firma Audiorent.cz tj. největší dodavatel profesionální techniky v našem městě
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Úřad městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov
Národního odboje 794/15
400 03 Ústí nad Labem
TAJEMNÍK
Váš dopis č.j.:
ze dne:
5. 12. 2019
Naše č.j.:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

OS/KT/4197/2019/PribH
Hana Přibylová
475 273 926
hana.pribylova@mag-ul.cz

V Ústí nad Labem dne:

17. 12. 2019

Vyřízení žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
,
k Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů, doručené Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov dne
6. 12. 2019, v níž žádáte o informace:
1) „v jakém objemu se za tento rok 2019 udělali kulturní akce ve vašem obvodu“,
2) „cenové relace jednotlivých akcí“,
3) „podle jakého klíče se oslovují firmy dodávající techniku“
4) „proč nebyla oslovena firma Audiorent.cz tj. největší dodavatel profesionální techniky v našem
městě“
Vám sděluji následující:
Ad 1) celkový objem finančních prostředků na kulturní akce pořádané Městským obvodem ÚL –
Střekov v roce 2019 je 588.172,- Kč vč. DPH,
Ad 2) náklady na jednotlivé kulturní akce pořádané Městským obvodem ÚL – Střekov v roce 2019
byly:
a) 27. Střekovský ples: 214.625,- Kč vč. DPH,
b) Otevírání řeky: 126.372,- Kč vč. DPH,
c) Halloweenský lampionový průvod: 61.146,- Kč vč. DPH,
d) Rozsvícení vánočního stromu: 186.029,- Kč vč. DPH,
Ad 3) v souladu se Směrnicí Rady městského obvodu ÚL – Střekov č. 7/2017 o zadávání veřejných
zakázek,
Ad 4) Při zajištěním organizačního i technického zabezpečení je postupováno v souladu se Směrnicí
Rady městského obvodu ÚL – Střekov č. 7/2017 o zadávání veřejných zakázek.
S pozdravem,
Ing. Mgr. Kamil Dominik Slapnička, Ph.D.
tajemník
Telefonní ústředna: +420 475 273 910
Identifikátor datové schránky: sbzbn22
E-mail: podatelna.strekov@mag-ul.cz

IČ: 00081531
DIČ: CZ00081531
www.strekov.cz
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