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Poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb.
V souladu se zákonem 106/1999 Sb. Vám poskytujeme následující informace na žádost č.j.
02481/2017 ze dne 27.12.2017:
1) Zaslání cenové nabídky, která je nedílnou součástí objednávky č. 150/2017 ze dne
6.12.2017, zadávací dokumentace a faktury vystavené obchodní společností Enuma
Elis s.r.o., IČ 01688260, týkající se zřízení fitparku
a) Cenová nabídka Street workout RVL 13 poskytnuta - 1 list.
b) Zadávací dokumentace – příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 29/25 ze dne
14.9.2017 poskytnuta– 4 listy.
c) Požadovanou fakturu MČ prozatím neobdržela.
2) a) žádost o zaslání smlouvy na poskytování právní pomoci především v oblasti
shromažďovacího a tiskového zákona, MČ Praha-Dolní Chabry uzavřela s JUDr. Ing.
Martin Janoušek, advokát, IČ 48632261 a JUDr. Klára Doležalová, advokát, IČ
71456813.
- Smlouva poskytnuta – 2 listy.
b)žádost o zaslání zápisů o plnění úkolů realizovaných formou konzultací
c) žádost o zaslání písemné komunikace mezi MČ a uvedenými advokáty týkající se
uzavření a plnění smlouvy na poskytování právní pomoci v předmětné oblasti
- Z konzultací nejsou prováděny zápisy, předmětná komunikace neexistuje vyjma
Příkazní smlouvy.
d) žádost o zaslání faktury za právní služby
-Požadovanou fakturu MČ prozatím neobdržela.

3) Žádost o vyjádření, zda MČ podala žádost u poskytovatele hl.m. Prahy na podporu
aktivit vyplývajících z grantového programu na podporu projektů ke zlepšení stavu
životního prostředí hl.m. Prahy pro rok 2018 s ukončením realizace v roce 2019.
-MČ výše specifikovanou žádost nepodala.
V souladu s požadavkem je odpověď žadateli zaslána na mailovou adresu:
XXXXXXXXX
Informace se nachází na stránkách www.dchabry.cz na odkazu
http://www.dchabry.cz/dchabry/3-URAD-MC/25-VYRIZENE-ZADOSTI
pod č.j. MCPCH 02481/2017

S pozdravem

Miroslav Malina
Starosta MČ

