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V Mikulově dne 09.02.2016
Počet stran:
Vaše číslo jednací:

Věc: Vyjádření k žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
K Vaší žádosti došlé dne 1. 2. 2016 naše č. j. MUMI 16003311 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů poskytuje Město Mikulov následující
informace:
•

K části žádosti dotaz 1) „Jakým způsobem postupuje město Mikulov při zadávání zakázek
malého rozsahu“ posíláme informaci:

Město Mikulov postupuje dle Vnitřní směrnice městského úřadu č. 1/2014/R – Pro zadávání veřejných zakázek
orgány Města Mikulov.
•

K části žádosti dotaz 2) „Má město Mikulov schválenu Směrnici pro zadávání zakázek
malého rozsahu? Pokud ano, žádám o její poskytnutí.“ posíláme informaci:

Ano, vnitřní směrnice byla schválena Radou města dne 14. 1. 2014. Přílohou poskytnutí informace je kopie této
směrnice.
•

K části žádosti dotaz 3) „Kdy a jak byla vyhlášena veřejná soutěž o návrh nového logotypu
města Mikulov a jak byly údaje zveřejněny.“ posíláme informaci:

Dne 7. 7. 2015 bylo písemně (doručenkou) osloveno celkem 11 subjektů – formou žádosti o zpracování
grafického návrhu nového loga. Návrhy zaslalo celkem 5 oslovených.
•

K části žádosti dotaz 4) „Žádám o sdělení informace, jakou předpokládanou hodnotu tato
zakázka měla (bod 3) a kolik skutečně město za ni zaplatilo, nebo zaplatí.“ posíláme informaci:

Předpokládaná hodnota byla stanovena ve výši 32 000 Kč – z toho 2000 Kč jako skicovné (tj. 2 000 x 11
oslovených) a 10 000 Kč autorovi vybraného loga za práva k užití loga. Skutečné celkové náklady byly ve výši
20 000 Kč.
•

K části žádosti dotaz 8) „Žádám zaslání čísel a data přijetí usnesení orgánu města (rady,
zastupitelstva), který o výběru nejvhodnější nabídky rozhodnul.“ posíláme informaci - část:

Při jednání Rady města č. 26, ze dne 15. 12. 2015, bylo pod bodem č. 15 s názvem Licenční smlouva k užití
grafické značky přijato usnesení:
Rada města schvaluje uzavření licenční smlouvy k užití grafické značky (loga) s autorem panem Liborem Lípou.
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•

K částem žádosti dotaz 5) „Kdy a jak byla vyhlášena zakázka o vypracování nových
webových stránek Zpravodaje města Mikulov?“, 6) „Kdy a jak bylo zadání obou zakázek zveřejněno?“,
7) „Žádám o sdělení informace, jakou předpokládanou hodnotu tato zakázka měla (bod 5) a kolik
skutečně město Mikulov za ni zaplatilo, nebo zaplatí.“ a částečně dotaz 8) „Žádám zaslání čísel a data
přijetí usnesení orgánu města (rady, zastupitelstva), který o výběru nejvhodnější nabídky rozhodnul.“
nebudou požadované informace poskytnuty. Tato část žádosti se vyřizuje samostatným rozhodnutím o
odmítnutí části žádosti.

Marcela Šimánková
odborný zaměstnanec
Odbor rozvoje a živnostenského podnikání
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