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Ing.arch. Zuzana Kavalírová
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Datum:

06.11.2018

ODPOVĚĎ NA ŽÁDOST
Dle zákona č. 106/1999 Sb.

Magistrát města Pardubic, odbor hlavního architekta (dále jen „magistrát“), jako povinný subjekt podle § 2
odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„InfZ“), ve věci žádosti o poskytnutí informace ze dne 25. 10. 2018 (dále jen „žádost“), kterou podala paní
xxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx, Pardubice xxxxx, datum narození: xx. xx. xxxx (dále jen
„žadatelka“),
Ve věci: Žádost podle zákona o svobodném přístupu k informacím, ve které žadatel žádá o poskytnutí
Informací ve věci smluvního vztahu „Odborný posudek a konzultační činnost“ – expertní a poradenská
konzultační činnost související s přípravou, zpracováním a pořízením ÚP města Pardubic,
SDĚLUJE

1) Jak byla, v letech 2015 až 2017 (popř. v roce 2018) čerpána položka rozpočtu „Odborný posudek a
konzultační činnost“ – expertní a poradenská konzultační činnost související s přípravou,
zpracováním a pořízením ÚP města Pardubic
K bodu 1) Vaší žádosti:
V roce 2015 byla proplacena částka: 273.763,- Kč
V roce 2017 byla proplacena částka: 119.488,- Kč
2) Kdo za město Pardubice podepsal smlouvu na tuto činnost, od kdy a na jak dlouho byla tato smlouva
uzavřena a kdo (a na základě čeho) schvaloval proplacení jednotlivých položek vyplývajících z této
smlouvy
Smlouvu byla uzavřena na základě usnesení RM/849/2015 a tuto smlouvu o příkazu podepsal primátor
města Ing. Martin Charvát v roce 2015. Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou a může být ukončena
v souladu se smlouvou dohodou obou smluvních stran. Každá ze smluvních stran, může tuto smlouvu
vypovědět s jednoměsíční výpovědní lhůtou. Dle čl. 4.1.1. Smluvní strany sjednaly, že maximální částka
za plnění této smlouvy za celou dobu jejího trvání nepřesáhne částku 375.000,- Kč bez DPH (435750,- Kč
s DPH). Ze smlouvy je možné ještě zaplatit 60.499,- Kč včetně DPH.
Proplacení jednotlivých položek schvaloval Odbor hlavního architekta (vedoucí + ekonom) na základě
potvrzení převzetí objednané činnosti pověřenou zastupitelkou Ing. Helenou Dvořáčkovou.
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3) Žádost o poskytnutí expertních posudků a výkazy poradenských či konzultačních činnosti, které byly
realizována za vynaložené finanční prostředky
V příloze poskytujeme požadované materiály.

Poučení:
Toto sdělení/odpověď na žádost nenahrazuje rozhodnutí ani jiná opatření jiných správních orgánů podle
zvláštních předpisů.

.......................................................................
Ing. arch. Zuzana Kavalírová
vedoucí odboru hlavního architekta
Magistrátu města Pardubic

Uvedené přílohy byly žadatelce poskytnuty:
 Výkaz prací 1. fakturace
 Výkaz prací 2. fakturace
 Expertní posudek - Posouzení návrhu územního plánu města Pardubice, dokumentů tento
návrh předcházejících a dosavadního postupu při jeho pořizování



Expertní posudek posouzení smluv souvisejících se zadáním a průběhem prací na vypracování
konceptu/návrhu územního plánu města Pardubic
Expertní posudek - K součinnosti správních orgánů při pořizování územně plánovací



Expertní posudek - k autorské ochraně v případě zpracování územně plánovací dokumentace

dokumentace, resp. v průběhu správních řízení – zásada dobré správy
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