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Poskytnutí informací k žádosti ze dne 13.05.2019
Vážený pane

,

statutárnímu městu Brnu, městské části Brno-střed byla dne 13.05.2019 doručena prostřednictvím
elektronické adresy podatelny Vaše žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“). Protože Vaše
žádost obsahovala veškeré náležitosti dle ust. § 14 odst. 2 informačního zákona, byla takto přijata
a posouzena.
V žádosti jste požadoval poskytnutí následujících informací:
- zda v letech 2015 – 2019 udělilo statutární město Brno, městská část Brno-střed či Úřad
městské části Brno-střed plnou moc k zastupování v občansko-právních či trestně-právních
věcech JUDr. Radku Ondrušovi, advokátovi, případně zda s ním uzavřeli smlouvu
o poskytování právních služeb ve výše uvedených záležitostech
o pokud ano, v jakých konkrétních věcech je plná moc udělena, případně smlouva
o právních službách uzavřena;
o pokud ano, kdo o udělení plné moci, uzavření smlouvy, rozhodl a jakou formou
(objednávka, výběrové řízení, jiná);
o pokud ano, jaká byla odměna advokáta za tuto činnost (právní pomoc) za roky 2015,
2016, 2017, 2018 a 2019 v členění za jednotlivé právní služby;
- zda poskytoval či poskytuje advokát městské části Brno-střed či Úřadu městské části Brnostřed v letech 2015, 2016, 2017, 2019, 2019 poradenství
o pokud ano, v jakých věcech je poradenství poskytováno;
o pokud ano, kdo o využívání jeho služeb rozhodl a jakou formou (objednávka, smlouva,
výběrové řízení, jiná);
o pokud ano, jaká byla či je odměna advokáta za tuto činnost za roky 2015, 2016, 2017,
2018 a 2019;
- poskytnutí kopie Smlouvy o poskytování právních služeb schválené RMČ BS dne 18.03.2019,
usnesením RMČ/2019/15/20.
K první části Vaší žádosti si Vás dovolujeme informovat, že v předmětném období je v platnosti
smlouva o poskytování právních služeb uzavřená dne 15.09.2008 a dále byla nově uzavřena

-2smlouva o poskytování právních služeb na základě usnesení přijatého na 15. schůzi RMČ BS,
konané dne 18.03.2019, RMČ/2019/15/20.
Smlouva z r. 2008 je uzavřena ve věci soudního sporu se společností SCULPTO s.r.o.,
o pohledávky z nájmu nemovitosti. Smlouva z r. 2019 je uzavřena ve věci právního zastoupení
městské části Brno-střed jako poškozené v trestní věci „Obv. Švachula a spol.“, jakož i v řízeních
s touto trestní věcí přímo souvisejících a též při přípravě na tato řízení.
Smlouva z r. 2008 byla schválena na 55. schůzi RMČ BS, konané dne 27.08.2008, usnesením
155.132, a to v souladu s organizační směrnicí č. 38/2008 (zadávání veřejných zakázek
dle zák. č. 137/2006 Sb.), kdy RMČ BS plní působnost zadavatele.
Smlouva z r. 2019 byla schválena na 15. schůzi RMČ BS, konané dne 18.03.2019, usnesením
RMČ/2019/15/20, a to v souladu § 29 písm. k) zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných
zakázek a v souladu se směrnicí č. 9 o zadávání veřejných zakázek.
Na základě smlouvy z r. 2008 bylo ve Vámi uvedeném období za právní služby účtováno v roce:
- 2015: 31.460,- Kč a 37.670,- Kč;
- 2016: 7.260,- Kč;
- 2017: 33.380,- Kč;
- 2018: 3.630,- Kč, 4.840,- Kč a 25.610,- Kč
- 2019: 4.420,- Kč.
Na základě smlouvy z r. 2019 dosud nebyla hrazena odměna za činnost plynoucí ze smlouvy.
K druhé části Vaší žádosti sdělujeme, že právní poradenství mimo shora uvedené smlouvy není
statutárnímu městu Brnu, městské části Brno-střed ani Úřadu městské části Brno-střed poskytováno.
Na základě Vaší žádosti Vám v příloze zasíláme smlouvu z r. 2019.
Požadované informace Vám poskytujeme v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního
zákona v zákonné lhůtě.
S pozdravem
Mgr. Jana Plechlová
vedoucí Odboru právního a organizačního
Úřadu městské části Brno-střed
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