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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 19

Úřad městské části

Tajemník Uřadu městské části

Semilska 43. Praha 97-" Kbely. PSČ 197 04

T312514 080 851.131x 236 852 428. e-maílznyklesj=_a kbelymepnetcz
 

V Praze dne 10.7.2014

 

Dobrý den pane_

odpovídám na Vaši žádost, nebot“ předpokládám. žejste měl zájem získat požadované

informace z našeho výše uvedeného úřadu. V záhlaví Vaší žádosti je sice uveden ÚMČ“ Praha

1‘). ale s adresou na ÚMČ Praha 18. Pokud tedy žádost nam nebyla adresována, tak tedy

prosím naší odpoved" stomujte

1') Ve Vámi zmiňovaném období poskytovala právní služby Městské části Praha 19 advokátní

kancelář advokáta Mgr. Ivana Chytila (od 8.1.2013 Chytil & Mann. advokátní kancelář sro.

kdyjedíným společníkem byl a je stale Mgr. ivan Chytil. advokát)

2) Za uvedene období uhradila Městská část Praha 19 tomuto advokátoví. resp, této advokátní

kanceláří t_vto částky:

— za rok 2010 ...... 219 465.96 Kč

- za rok 2011 ......348 473.42 Kč

- za rok 2012 ......35~'1 349.91 Kč

— zarok 2013 ......257 211.76 Kč

Poznámka k finančním částkúm:

- pro náš úřad vzhledem k uvedeným vynakládaným tlnančním častkám za AK je

smluvní .AK výhodnější než zaměstnávat vlastního zaměstnance právníka

— výpočet nákladů na zaměstnance právníka 35.000.- Kč hrubého + 34% odvody je

46.900.- Kč'l měsíc; za 1 rok tj. x 12je 562.800.— Kč.

3) Předmětná advokátní kancelář. resp. advokát poskytuje právní služby Městské části

Praha 19 (dříve Městské části Praha ,. Kbely) od roku 1998, když smlouva o poskytování

právních služeb byla uzavřena dne 19.3.2008.

4) Zákon o veřejných zakázkách C. 13752006 Sb. nabyl účinnosti dne 1.7.2006 a nahradil

zakon Č. 4032004 Sb., o veřejných zakázkách. Zákon C. 40.2004 Sb. nabyl účinnosti dne

1.5.2004. Smlouva s výše uvedenou advokátní kanceláři resp. advokátem byla uzavřena před

účinností techto právních předpisů. Smlouva byla uzavřena v souladu s tehdy platný—m

zákonem &. 19931994 Sb.. o zadávání veřejných zakázek, kdy nebyla zákonná povinnost

postupovat tak. jak uvádíte ve své žádosti.
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Pokud zpracováván: nějaký celkový přehled nákladů na AK. měl bych prosím zájem o jeho

zaslání_ zejména pokud by se týkal hl. m. Prahy.

Děkuji za spolupráci ajsem s pozdravem
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