
Informace o žádosti doručené na městský úřad 

Informace poskytla: 20.12.2021, Mgr. Monika Krykorková - tajemnice 
Zveřejněno dne: 20.12.2021 

Předmět žádosti: 

 
Povinný subjekt dne 13.12.2021 obdržel od žadatele celkem 6 žádostí o poskytnutí informací 
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
Z hlediska hospodárnosti povinný subjekt vyřizuje všech šest žádostí současně. 

1) Poskytnutí kopií všech smluv, jejichž předmětem je poskytování právních služeb, 
uzavřených povinným subjektem v období mezi 1.1.2019 až 30.11.2021. 

Odpověď: Povinný subjekt v období mezi 1.1.2019 až 30.11.2021 neuzavřel žádnou smlouvu 
na poskytování právních služeb. 

2) Poskytnutí kopií všech smluv, jejichž předmětem je poskytování poradenství v oblasti 
veřejných zakázek a administrace veřejných zakázek, uzavřených povinným subjektem 
v období mezi 1.1.2019 až 30.11.2021. 

Odpověď: Město Rýmařov v uvedeném období využilo služeb zastupujícího zadavatele pouze 
u akce nazvané Opravy MK v Rýmařově, ulice Pivovarská, 1. máje a Hornoměstská; zastupující 
osoba: BON TENDR s.r.o., IČO: 04683374, 28. října 68/165, 709 00 Ostrava. Objednávka služeb 
ze dne 20.02.2020 je přílohou této odpovědi. 

Ostatní veřejné zakázky si připravuje a administruje zadavatel prostřednictvím svých 
zaměstnanců. 

3) Informaci, jakým způsobem povinný subjekt uchovává uložená data, která zpracovává 
v rámci své činnosti - zdali se jedná o uložení na vlastních úložištích či skrze externí 
poskytovatele. V případě, kdy jsou data uložena na vlastních serverech, žádáme o 
poskytnutí kopie smlouvy na dodávku oněch serverů a dále kopii aktuálně účinné 
smlouvy na údržbu/provoz těchto serverů, pokud se liší od smlouvy na jejich dodávku. 
V případě, kdy jsou data uchovávaná externí službou (ať již skrze cloudové úložiště či 
externí servery) žádáme o poskytnutí kopie aktuálně účinné smlouvy se 
zprostředkovatelem externího uložení dat. 

Odpověď: Povinný subjekt uchovává data na vlastních úložištích. Dodavatelem technologie je 
firma HCV group a.s., IČO: 25395009, adresa: Chodská 1203, 75661, Rožnov pod Radhoštěm. 

Smlouva: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11877364?backlink=m6zsa 

4) Poskytnutí seznamu veřejných zakázek, které má povinný subjekt v úmyslu zahájit v 
roce 2022 - žadateli postačí i pracovní označení veřejných zakázek a předpokládaný 
termín zahájení zadávacího řízení. 

Odpověď: Seznam akcí a záměrů je možné dohledat na stránkách města, kde je zveřejněn 
rozpočet města s uvedením jednotlivých akcí, jejich názvů, včetně předpokládaných nákladů: 

https://www.rymarov.cz/rozpocet-mesta/2697-2022 



Plán investic a záměrů je možné také dohledat v rámci integrovaného a strategického 
dokumentu města a jeho pravidelné aktualizace prostřednictvím akčních plánů: 

https://www.rymarov.cz/projekty-a-dotace-mesta 

Jednotlivá výběrová řízení budou vypisována v průběhu roku, v závislosti na klimatických 
podmínkách, výsledků podaných žádostí o dotaci a připravenosti záměrů. 

5) Žádám o poskytnutí kopií smluv a veškerých jejich dodatků uzavřených na pořízení, 
provoz, správu, rozvoj (vývoj) a údržbu veškerého softwarového vybavení povinného 
subjektu, které povinný subjekt využívá v rámci své činnosti, a to za období posledních 
tří let (ke dni doručení žádosti). 

Odpověď: Město Rýmařov v letošním roce vysoutěžilo nový informační systém dodavatele 
společnosti VERA, spol. s r.o., IČO: 62587978, se sídlem Lužná 716/2, Vokovice, 16000, Praha 
6. 

Smlouva: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17307967?backlink=aq00a 

V současnosti je do 31.12.2021 využíván IS GINIS. Smlouva včetně dodatků se společností 
Gordic spol. s r.o. a VITA software, s.r.o. je přílohou této odpovědi. 

6) Žádám o poskytnutí informace, kolik jednacích řízení bez uveřejnění ve smyslu § 63 a 
násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek povinný subjekt zahájil za 
období posledních 3 let (ke dni doručení žádosti) a poskytnutí kopií smluv na základě 
těchto jednacích řízení bez uveřejnění uzavřených. 

Odpověď: Zadavatel v posledních 3 letech nezadával žádnou veřejnou zakázku v souladu s 
ustanovením § 63 zákona č. 134/2016 Sb. 

7) Žádám o poskytnutí informace o tom, zda si povinný subjekt zajišťuje služby a činnosti 
spojené s kybernetickou bezpečností svépomocí. 

8) Pokud povinný subjekt nezajišťuje služby a činnosti spojené s kybernetickou bezpečností 
svépomocí, žádám o poskytnutí kopií smluv a všech jejich dodatků s externími 
dodavateli, kteří pro povinný subjekt služby a činnosti kybernetické bezpečnosti 
zajišťují. 

Odpověď: Povinný subjekt zajišťuje vše vlastními silami.  

 

Přílohy: dle textu 

 






















































