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Město Břeclav
# nám. T.G.H. 3
# 690 81 Břeclav
#
#
# Žadatel
#
# datum narození :
# adresa trvalého bydliště
_ # Adresa žadatele je adresou pro
doručení J
jř # Ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím žádám Město # Břeclav o sdělení níže uvedených informací:
1. VŘ na právní audit a kolik tento právní audit stál 2. Která firma dodala na firmu TEPLO
počítače, počet jednotek, cena a VŘ 3. 3aký slogan města Břeclavi se bude nadále používat
a který na webových stránkách zvítězil.
4. Kolik stálo město Břeclav vybudování kopce na sáňkování vč. všech možných VP
Můžu to dostávat i postupně a rád si pro tyto materiály budu chodit osobně
Děkuji
Information from ESET Mail Security, version of virus signature database 73.17
(20120507)
The message was checked by ESET Mail Security.
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S00RP00JQKUZ
ODBOR KANCELÁŘE TAJEMNÍKA

Naše č.j.; MUBR-$^2012 Vyřizuje: JUDr. Vlašic Tel: 519 311231

V Břeclavi dne 22. 5.2012

Žádost o informace - odpověď
Město Břeclav obdrželo dne 7. 5. 2012 žádosti
J(dále jen žadatel) o informace, dle zlRona č. 106/T999 SD., o svoDoaněm
pnsiupu K inrormacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o informacích),
týkající se informací o veřejných zakázkách prováděných městem Břeclav.
V žádosti jsou požadovány následující informace:
a) Informace týkající se veřejné zakázky na právní audit a kolik tento právní audit stál.
b) Informace týkající se veřejné zakázky na dodávku počítačů pro společnost TEPLO
Břeclav s.r.o., která společnost počítače dodala, počet jednotek, cena a veřejná zakázka.
c) Informace týkající se sloganu města Břeclav, který bude město Břeclav používat a
který zvítězil v anketě na internetových stránkách města.
d) Informace týkající se ceny za vybudování kopce na sáňkování včetně všech víceprací.

V souladu s § 14 odst. 5 písm. c) zákona o informacích Vám sdělujeme následující:
a) Město Břeclav neprovádělo veřejnou zakázku na právní audit. Byla pouze objednána
konzultace a posouzení ve věci stanovení dalšího postupu týkajícího se závěrů právního
a ekonomického auditu zpracovaného společností FIZA a.s., a to formou objednávky
služby ve smyslu či. 3 odst. 3 písm. a) směrnice rady města č. 4/2011, kterou se
upřesňuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, u advokátní
kanceláře JUDr. Radek Ondruš, se sídlem Těsnohlídkova 9, 613 00 Brno s tím, že cena
za poskytnuté služby činila 42.000,- Kč bez DPH.
b) Počítače pro společnost TEPLO Břeclav s.r.o. dodala společnost AutoCont CZ a.s., se
sídlem Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava. Jednalo se o dodávku
7 ks počítačových jednotek včetně monitoru a softwaru s cenou za 1 ks 18 745,- Kč bez
DPH, cena zakázky činila celkem 131.215,- Kč bez DPH. Byla vybrána společnost
s nejnižší nabídkovou cenou. Další uchazeči nabídli cenu za 1 ks: HCM Computers,
s.r.o. - 19.081,- bez DPH, Bojanovský Net s.r.o. - 21.031,- bez DPH a AT Computers
a.s. - 28.942,- bez DPH.
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c) Na výběr nového sloganu probíhala na internetových stránkách města Břeclav anketa.
Ankety se zúčastnilo 181 lidí. Výsledky ankety jsou následující:
Břeclav - Vstupní brána Lednicko-valtického areálu - 79 hlasů,
Břeclav - Město moravského jihu - 42 hlasů,
Břeclav - Město lužních lesů - 27 hlasů,
Břeclav - Město na Dyji - 26 hlasů,
O samotném používání loga nebylo doposud v orgánech města rozhodnuto s tím, že to
bude řešeno v nové koncepci rozvoje cestovního ruchu.
d) Vybudování kopce na sáňkování stálo město Břeclav celkem 148.300,- Kč bez DPH,
z toho zpracování dokumentace včetně provedení recyklace materiálu stálo 50.000,- Kč
bez DPH a samotná realizace terénních úprav stála 98.300,- Kč bez DPH, a byio řešeno
formou objednávky stavebních prací v souladu s či. 3 odst. 3 písm. a) směrnice rady
města č. 4/2011, kterou se upřesňuje postup při zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu.
S pozdravem ^ ^
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MĚSTO BŘECLAV

Mgr. Tflénék Opálka
tajemník
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