Rok 2014

Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 11.12.2014 od pana J. L. (dále jen
„žadatel“) žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím.
Žadatel požaduje návrh technického provedení (pozn. rozšíření kamerového systému o
kameru v ul. Školní), cenu realizace/rozpočet nové kamery v ul. Školní a smlouvy o provozu
městského kamerového systému od jeho uvedení do provozu.
Dne 7.1.2015 převzal žadatel do vlastních rukou odpověď s uvedenými informacemi a
kopiemi listin:
- kopie projektové dokumentace stavby
- kopii faktury dodavatele Technické služby Horní Slavkov, s.r.o.,IČ 26330202, se
sídlem Horní Slavkov, Hornova 825, kopii objednávky Města Horní Slavkov a kopii
cenové nabídky.
- kopii pracovní verze servisní smlouvy se společností Perfected, s.r.o., IČ 27683028,
se sídlem Brno, Hybešova 726/42 z roku 2008, která byla ukončena výpovědí na
základě usnesení Rady města Horní Slavkov č. RM č. 232/11/11 a kopii platné
smlouvy o výpůjčce mezi Městem Horní Slavkov a Českou republikou – Ministerstvo
vnitra ČR, IČ 00007064, se sídlem Praha 7, Nad štolou 936/3 z roku 2005 na
monitorovací pracoviště systému, umístěné v objektu čp. 213 v Pluhově ul. v Horním
Slavkově.
Město Horní Slavkov (dále jen „Město“) obdrželo dne 18.12.2014 od pana J. L. (dále jen
„žadatel“) žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím.
Žadatel požaduje cenové ujednání na rok 2015 dle smlouvy č. S/176/2010/MR, schválené na
RM 549/35/14; smlouvu o dodávce JAY systému od společnosti TELwork s.r.o., schválené
na RM 548/35/14; informace o provozu městského kamerového systému a všechny smlouvy
na kamerový systém mezi městem a firmami, které se starají o chod kamerového systému.
Dne 7.1.2015 převzal žadatel do vlastních rukou odpověď s uvedenými informacemi a
kopiemi listin:
- kopie projektové dokumentace stavby
- kopii faktury dodavatele Technické služby Horní Slavkov, s.r.o.,IČ 26330202, se
sídlem Horní Slavkov, Hornova 825, kopii objednávky Města Horní Slavkov a kopii
cenové nabídky.
- kopii pracovní verze servisní smlouvy se společností Perfected, s.r.o., IČ 27683028,
se sídlem Brno, Hybešova 726/42 z roku 2008, která byla ukončena výpovědí na
základě usnesení Rady města Horní Slavkov č. RM č. 232/11/11 a kopii platné
smlouvy o výpůjčce mezi Městem Horní Slavkov a Českou republikou – Ministerstvo
vnitra ČR, IČ 00007064, se sídlem Praha 7, Nad štolou 936/3 z roku 2005 na
monitorovací pracoviště systému, umístěné v objektu čp. 213 v Pluhově ul. v Horním
Slavkově.

