
From: BCOMP.CZ [mailto:bukovsky@bcomp.cz]  

Sent: Tuesday, February 13, 2018 5:40 PM 

To: Podatelna 
Subject: Fw: žádost o informace dle 106/1999 Sb 

 
 
 
Dobrý den 
Pro město Havířov 
 
Dle zákona o svobodném přístupu k informacím 
106/1999 Sb. Žádám o tyto informace: 
-              Jméno firmy která vašemu městu půjčila výpočetní techniku na volby Parlamentu České 
republiky v roce 2017 a Prezidentské volby 2018  
-              Rozsah služby, zda šlo jen o zapůjčení, nebo včetně dalších služeb a kterých 
-              Celkový počet zapůjčený kusů  výpočetní techniky. V kusech notebooků a v kusech tiskáren. 
-              Cenu za volby Parlamentu České republiky v roce 2017 
-              Cena za prezidentské volby 2018  
 
Prosím o zaslání těchto informací na email sb@bcomp.cz  
 
S pozdravem  
 
Bukovský Jaromír  
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STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV 

Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - Město 

   
 

VÁŠ DOPIS Č. j.:  
ZE DNE:      
NAŠE Č. j.:            MMH/17604/2018 
NAŠE Sp. zn.: ORG/17604/Jt/2018 
POČET LISTŮ DOPISU: 1 
  
VYŘIZUJE:   Lydie Jatělová 
TEL.: 596 803 282 
FAX: 596 803 350 
E-MAIL: jatelova.lydie@havirov-city.cz 
  
DATUM: 20.02.2018 

 

 
Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb. 
 
 

Na základě Vaší žádosti č.j. MMH/15860/2018 dle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpovídáme na Vaše 

dotazy: 

 

- Pro zpracování výsledků voleb do Parlamentu České republiky nám počítače zapůjčila 

firma ha-vel family s.r.o. 

- Předmětem smlouvy bylo zapůjčení výpočetní techniky a prostřednictvím svých 

zaměstnanců, resp. spolupracovníků, technicky zabezpečit pracoviště výpočetní 

techniky pro zpracování dat a pořízení zápisu a jeho příloh o výsledku voleb do 

Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve dnech 20. a 21. říjen 2017 

(rozvoz a svoz výpočetní techniky).   
- 79 kusů - PC nebo NTB komplet (instalovaný OS desktopový systém MS Windows 

dle upřesnění ČSÚ, klávesnice, myš + příslušenství, USB Flash disk, monitor – v 

případě NTB displej) 79 kusů - laserová nebo inkoustová tiskárna s náplněmi  

(čb. tiskárna kompatibilní s programem pro zpracování výsledků voleb) 

- Cena stanovena na základě výsledku zadávacího řízení zn. VZ/372/ORG/17 – 

„Technické zabezpečení voleb 2017“ ve výši: 228.690,- Kč  včetně DPH  

- Pro Volbu prezidenta České republiky v lednu 2018 jsme si výpočetní techniku 

nepůjčovali. 

 

Smlouva o technickém zabezpečení voleb v roce 2017 je uveřejněná v registru smluv. 

 

 

 

 

Ing. Jiřina Zvěřinská, v.r. 

vedoucí organizačního odboru 
 

 
IČO: 00297488                                                                      Tel.: 596 803 111                                          E-mail: posta@havirov-city.cz 

DIČ: CZ00297488                                                                 Fax: 596 803 350                                          ID datové schránky: 7zhb6tn 

 

 

Bukovský Jaromír 


