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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA—DOLNÍ CHABRY
Úřad městské části
Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha 8-Dolní Chabry

IČ200231274

tel./faX2283851272, 283851277

Žadatel: Hana Dostálová
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX
184 00 Praha 8-Dolní Chabry

Vaše čj./ ze dne

Naše čj.

Vyřizuje:

MCPCH 01712/2017

Dne:

20.09.2017

Poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb.

V souladu se zákonem 106/1999 Sb. Vám poskytujeme informace na žádost č.j. 01712/2017
ze dne 06.09.2017 V níž požadujete následující:
]. Zaslání audiozáznamů ze 1 7. a 18. zasedání ZMČ, konaných 21.6. a 19.7.2017.
Audiozáznamy je možné vyzvednout po předchozí dohodě na sekretariátu starosty.
2. Zaslání GDPR analýzy+faktuty kterou MČ Praha—Dolní Chabry uhradila ve
výši
461.500,- Kč (viz rozpočtové opatření 4/20! 7) a to konkrétně GDPR-analýza, služby
včetně faktur/y, GDPR — programové vybavení včetně faktur/y a GDPR-zařizovací
předměty včetněfaktur/y.
MČ doposud nehradila žádné faktury v souvislosti s GDPR. Předmětné rozpočtové
opatření řešilo pouze rezervu na budoucí náklady spoj ené s uvedením GDPR do praxe,
aby bylo možné aplikovat a realizovat požadavky EDPB v souladu s platnou
legislativou. V tomto případě se nejedná ani o předběžný odhad nákladů, pouze o
uvolnění prostředků z rozpočtu MČ, protože v případě GDPR jde o povinnost pro MČ
novou, která nebyla v rozpočtu na rok 2017 plánována.
3. Vsouvíslostí s otázkou žádostí o dotace ve věci dostavby ZŠ: MČ požádala
o
mimořádnou finanční dotaci na dostavbu technického křídla ZŠ z prostředků MHMP
usn. RMČ č. 648/2017 ze dne 11.9.2017. Žádost je v současnosti ve stavu zpracování.
4. Kpožadavku zaslání informací ohledně sportovního hříště při ZŠ zasíláme
následující
dokumentaci:
— usn ZMČ č. 15 7/1 7 ze dne 19. 7.201 7 — výběr dodavatele
— cenová nabídka flrmy 4soft, s. r. o.
-smlouva o dílo č. 072-16-2017

V souladu s požadavkem zasíláme informace žadateli na mailovou adresu:
XXXXXXXXXXXXXXX, vyjma požadovaných audiozáznamů, které je nutné si vyzvednout
osobně.

Informace se nachází na stránkách www.dchabry.cz na odkazu
http://WWW.dchabrv.cz/dchabrv/3 -URAD-MC/2S-VYRIZENE-ZADOSTI
pod č.j. MCPCH 01712/2017

S pozdravem

Bronislava Kukurová

tajemnice UMC
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