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Poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb.

V souladu se zákonem 106/1999 Sb. poskytujeme informace na žádost č.j. MCPCH 00382/2019 ze
dne 20.02.2019,v níž žadatel uvádí následující:

l) Zápis z jednání Rady MČ č. 008/19/RMČ ze dne 04. 02.2019, bod 12.·
,,Smlouva o poskytnutí právní služby - AK Zvolánková, s.r.o., Rada MČ Praha-Dolní Chabry
schválila uzavření smlouvy o poskytnutí právních služeb mezi MČ Praha-Dolní Chabry a Advokátní
kanceláří Zvolánková s.r.o., se sídlem Karlovo náměstí, 18, 120 00 Praha 2, IČ: 03807827 a zmocnila
starostku k podpisu smlouyy. Usnesení č. 73/19/RMČ. "

Dle výše uvedeného zápisu byla starostka zmocněna k podpisu smlouvy s AK Zvolánková s.r.o.,
o poskytnutí právních služeb.

a) Žádám o zdůvodnění potřeby poskytování právních služeb jínancovaných z rozpočtu MČ od
externího právníka, když v současném zastupitelstvujsou tři zastupitelé s právnic/ým vzděláním.
b) Žádám o zaslání této smlouvy, speci/íkaci právních služeb, které smlouva vymezuje, jejich rozsah a
způsobjejich poskytování.
C) Žádám o sdělení yýše odměny dohodnuté za poskylnutí těchto služeb.

2/ Z@is z,jednáníRadv MČ č. 008/19/RMČ ze dne 04.02.2019, bod 15.·
,,Rada projednala a seznámila se s variantami řešení architektonické soutěže v rámci zajištění
zpracování studie komplexního posouzení oblasti ,, VKratinách" s důrazem na zajištění bezpečnosti
v oblasti ZŠ a vytvořeníklidové odpočinkové zóny. "
Žádám o poskymutí variant řešení yýše uvedené architektonické soutěže.

V souvislosti s bodem č. l poskytujeme následující informace:
Vzhledem k tomu, že se jedná o neuvolněné členy ZMČ, u nichž nelze předpokládat, že jsou
soustavně k dispozici pro potřeby ÚMČ se širokým spektrem různorodých agend, s možností
operativně reagovat, v souvislosti s užší specializací zmiňovaných členů ZNIČ, je běžným postupem,



že MIČ volí spolupráci s advokátní kanceláří se znalostí legislativy na úseku státní správy a
samosprávy v Širším rozsahu. Znalosti členů ZMČ jsou využívány v legislativní komisi ve fázi
přípravy dokumentů, konzultací a porad v interním prostředí jednotlivých agend, v rozsahu jejich
specializace a časových možností. Legislativní komise je však pouze poradním orgánem, i když
nikoliv zanedbatelným. AK Zvolánková s.r.o. splňuje kritéria profesionality, operativnosti a
spolehlivosti, která jsou nezbytná pro spolupráci. Pro výkon státní správy a samosprávy je zárukou
poskytování právních služeb s plnou znalostí právních předpisů a aktuální judikatury. Z uvedených
důvodů pokračuje NIČ v praxi, která je u menších subjektů, které nemají vlastní právní oddělení,
běžná, a volí smluvní vztah mezi MČ a vybranou advokátní kanceláří.
V souvislosti s dotazem je nutné upozornit na skutečnost, že funkce člena zastupitelstva je veřejnou
funkcí a zákon stanovuje práva a povinnosti členů zastupitelstva, např. právo vznášet dotazy, právo
předkládat návrhy k projednání nebo povinnost zúčastnit se jednání jiných orgánů. Mezi tyto
povinnosti nepatří povinnost z titulu své profese zdarma poskytovat právní služby.

b) Vyhověno. Žadateli zaslána požadovaná Smlouva o poskytnutí právní služby, která je veřejně
přístupná v centrální evidenci smluv (CES).
c) Požadovaná informace je součástí zaslané smlouvy (bod III).

V souvislosti s bodem č. 2 poskytujeme následující informaci:
Rada projednala návrh místostarosty JUDr. Golase, jehož předmětem bylo zadání architektonické
soutěže podle soutěžního řádu České komory architektů s cílem výběru budoucího architekta a
projektanta na vypracování komplexního (estetického, dispozičního, funkčního) řešení území a oblasti
,,V Kratinách" s důrazem na zajištění bezpečnosti v oblasti ZŠ a klidové odpočinkové zóny. Hlavní
myšlenkou bylo oslovit nejen zavedené architektonické kanceláře, ale také mladé architekty, kteří by
se na spolupráci podíleli. Po provedených konzultacích a zvážení aspektů souvisejících s daným
záměrem se Rada rozhodla pro formu přímého oslovení ateliérů a architektonických kanceláří. Bylo
osloveno celkem 14 subjektů. Poskytujeme přehled oslovených subjektů.

Informace byly poskytnuty v požadovaném rozsahu, způsobem uvedeným žadatelem,
tj. na e-mailovou adresu:

Informace se nachází na stránkách www.dchabry.cz na odkazu
http://www.dchabry.cz/zadosti-o-informace
pod č.j. MCPCH 00382/2019

S pozdravem

Bronislava Kukurová
tajemnice ÚMČ


