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Vážený pan

Věc:

Poskytnutí informací k žádosti ze dne 20.12.2016

Vážený pane
dne 21.12.2016 byla statutárnímu městu Brnu, městské části Brno-střed (dále jen „MČ BS“)
doručena Vaše žádost ze dne 20.12.2016 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.
Ve své žádosti jste žádal sdělení následujících informací:
1. Dle jakého zákona, předpisu, či pravidla je vybírán poskytovatel služby k zajištění pohoštění
(cateringu na zasedání zastupitelstva MČ Brno Střed?
2. Jakým způsobem probíhá výběr dodavatele pohoštění?
3. Je vždy s dodavatelem pohoštění uzavřena písemná smlouva?
4. Která firma zajišťovala pohoštění (catering) na zasedání zastupitelstva dne 14. prosince
2016?
5. Jakým způsobem může zájemce, podnikatel zažádat, aby mohl poskytnout catering
na zasedání zastupitelstva?
K Vaší sdělujeme následující.
K bodu 1., 2. a 5. Vaší žádosti sdělujeme, že svým rozsahem se jedná o veřejnou zakázku malého
rozsahu, přičemž ze zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, plyne, že při zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu je zadavatel povinen dodržovat zásady transparentnosti
a přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. MČ BS má postup zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu upraven organizační směrnicí č. 61/2015, dle níž je působnost zadavatele
v případě veřejných zakázek do 19.999,- Kč bez DPH, což je případ občerstvení na jednání
Zastupitelstva městské části Brno-střed (dále jen „ZMČ BS“), svěřena příslušnému odboru Úřadu
městské části Brno-střed (dále jen „Úřad“).
Příslušný odbor Úřadu zadává veřejnou zakázku v tomto případě přímo, za cenu obvyklou v místě
plnění. Při zadávání zakázky vychází z kontinuálních zkušeností, případně provedeného průzkumu
trhu a ústně či písemně osloví případné vhodné uchazeče. Příslušným odborem je v daném případě
Kancelář starosty a vnějších vztahů.

-2K Vašemu dotazu na smlouvu sdělujeme, že s dodavatelem není uzavřena žádná písemná smlouva,
jedná se o maloobchodní prodej.
K bodu 4. Vaší žádosti uvádíme, že na zasedání ZMČ BS dne 14.12.2016 bylo občerstvení zajištěno
od následujících dodavatelů:
· Buchtičkárna, Jezerůvky 511/2, 621 00 Brno, IČ: 761 41 276 (štrúdl),
· Ema – chlebíčky, Pekařská 4, 602 00 Brno, IČ: 757 57 737 (chlebíčky).
Dále byla podávána voda z kohoutku s citronem.
Požadované informace Vám poskytujeme v souladu s ust. § 14 odst. 5 informačního zákona
v zákonné lhůtě.
S pozdravem
Mgr. Jana Plechlová
pověřená vedením Odboru právního a organizačního
Úřadu městské části Brno-střed

