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V Praze dne 29.5. 2018

Věc: žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Tazatel Kverulant.org je obecně prospěšnou společností, jež se v rámci své činnosti zaměřuje především

na:

— prosazování veřejného zájmu v oblasti hospodaření s veřejnými statky;

- dohled nad dodržováním zákonných, demokratických a hospodárných principů při správě státu a

územních samospráv;

- dohled nad dodržováním principu rovnosti před zákonem, zejména při správě státu a územních

samospráv;

- prosazování opatření vedoucích k omezování prostoru pro korupci a klientelismus při správě státu a

územních samospráv;

- vyvolávání tlaku veřejnosti, poskytování podpory takovému tlaku, jeho koordinace a uplatňování s

cílem dosahovat pozitivních změn ve shora naznačených oblastech.

Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tímto žádáme Úřad městské části (dále

jen „povinný") o sdělení následujících informací o nákladech a rozsahu tisku za roky 2015, 2016, 2017:

1. Celkové náklady na nakupovaný papíru A4, gramáže 80g/m a počet takto nakoupených listů. Uveďte

sumu za jednotlivé roky.

2. Celkové náklady na tiskárny dokumentů (pořizovací ceny, leasing, pronájem, servis a spotřební

materiál bez papírů a tonerů) Uveďte sumu vynaloženou za jednotlivé roky.

3. Celkové náklady na tonery, cartige a obdobný spotřební materiál nakupovaný pro tisk.

4. Celkové náklady na servis, údržbu a opravy tiskáren a multifunkčních grafických zařízení.

5. Celkové náklady na pořízení a celkové náklady na nájem tiskáren a multifunkčních grafických

zařízení.

6. Celkové náklady na zakoupení či pronájem specializovaného SW a HW pořízeného pro realizaci a

monitoring tisku, pokud jde o SW a HW, který nebyl součástí dodávky tiskáren či multifunkčních

zařízení.

7. Celkový počet funkčních tiskáren a celkový počet multifunkčních grafických zařízení evidovaných

nebo pronajatých k 31.12. 2015 a k 31.12. 2016 a k 31.12. 2017.



8. Celkový počet pracovníků, kteří využívají tiskárny nebo multifunkční grafické k 31.12. 2015 a k

31.12.2016 a k 31.12.2017.

9. Sdělte totožnost hlavní dodavatele papíru, tiskáren a tonerů. Uveďte, jak byl vybrán. (V tabu/cejsou

uvedeny příklady)

Prosíme o uvádění cen včetně DPH. Informace je možno zcela poskytnout formou vyplnění následují

tabulky, která je i přílohou této žádosti o informace.
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Poskytnutí informací očekáváme v souladu se zákonem ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí

žádosti. Preferujeme doručení informací pouze elektronicky. Adresa pro doručování je elektronická

adresa infokaerulantorg. Informaci požadujeme jako právnická osoba: Kverulant.org o.p.s. IČO

28925165, zastoupená pro tento účel svým ředitelem Vojtěchem Razimou_

_.Žádost je digitálně podepsána.

Vojtěch Razima, ředitel společnosti Kverulant.org , o.p.s.

 


