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Povinný subjekt:
Městská část Praha 19
Semilská 43/1
197 00 Praha 19

Naše značka
Praha
ZK Pha 173/2015 7. 10. 2015

Žádost o informace

Vážení,

v souladu 8 § 51 odst. 3 písm. b) zákona č. 131/2000 Sb.,o hlavním městě Praze, resp. zákonem
č. 106/1999 Sb., 0 svobodném přístupu k informacím, vás Žádám o následující informace:
1. Jaké byly veškeré finanční náklady vašeho úřadu v oblasti informatiky (případně odboru

informatiky, je-li zřízen) v letech 2013, 2014 a prvních devíti měsících roku 2015? Tyto náklady Žádám včetně mzdových nákladů, a včetně odvodů (celkově, počet zaměstnanců).
2. Jaký byl vletech 2013, 2014 a 2015 rozpočet vašeho úřadu na nákupy v oblasti informatiky
a služby v oblasti informatiky (tj. outsourcing)?

3. Zda-li vaše městská část provozuje infocentra a callcentra a pokud ano, tak kolik? Jaké
byly v letech 2013, 2014 a prvních devíti měsících roku 2015 náklady na provoz těchto
infocenter a callcenter? Jakou mají provozní dobu?
4. Pokrývá váš rozpočet v oblasti informatiky i náklady vašeho úřadu na tisk dokumentů a
výdaje na další záležitosti s tím spojené (tzn. výdaje na tonery, papíry a další potřeby) pro
vnitřní chod úřadu?

Prosím o poskytnutí informace v elektronické podobě e-mailem. Žádám o přímé poskytnutí informace, nikoliv jen odkaz na zveřejněný dokument. Dokumenty poskytnete v elektronické stro-

jově čitelné a upravitelné podobě (např. formáty ODT, DOC, XLS, nikoliv PDF, obrázky apod.),
kdykoliv je to možné. Předem děkuji za Vaši vstřícnost.
S pozdravem
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