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Vážený žadateli, 

 

statutární město Přerov obdrželo dne 30.11.2017 Vaši žádost o poskytnutí informací podle 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, naše č.j. MMPr/157855/2017, 

týkající se poskytnutí informací, týkajících se následujících veřejných zakázek pořádaných v 

rámci výzev č. 06, 08 či 09 Integrovaného operačního programu Ministerstva vnitra (dále jen 

„IOP“): 

 

1.      „Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích - technologické centrum ORP“ zadavatele 

statutárního města Přerov, realizované v rámci projektu IOP výzvy č. 06, reg. číslo: 

CZ.1.06/2.1.00/06.06794, 

  

2.      „Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerov“ zadavatele 

statutárního města Přerov, zveřejněná zadavatelem dne 20. 2. 2013 ve Věstníku veřejných 

zakázek pod ev. č. 222199, realizované v rámci projektu IOP výzvy č. 09, jakož i  veřejné 

zakázky „Poskytnutí poradenských služeb při přípravě a realizaci projektu Zajištění přenosu 

dat a informací v územní samosprávě města Přerova“ (zveřejněna výzvou k podání nabídek 

dne 8. 7. 2010), „Zpracování projektové dokumentace a souvisejících poradenských služeb na 

projekt Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova“ (zveřejněna 

výzvou k podání nabídek dne 2. 12. 2011 a dne 29. 12. 2011) a „Zajištění technického 

(odborného) dozoru investora při přípravě a realizaci projektu 09 IOP, reg. 

CZ.1.06/2.1.0009.07382 Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města 

Přerova“ (zveřejněna dne 27. 2. 2013). 

 

Statutární město Přerov jako povinný subjekt konstatuje, že Vaší žádosti ze dne 30.11.2017 

bylo vyhověno v plném rozsahu, a na základě Vašich požadavků specifikovaných v bodech I. 

– IV. žádosti, Vám poskytujeme následující informace:  

 

I. – III. Povinný subjekt žadateli sděluje, že při jednotlivých úkonech pracovníci magistrátu 

postupují podle vnitřních předpisů a v souladu se zákony. Nad realizací projektu 



dohlížel ustanovený řídící výbor realizace projektu, složený ze zástupců objednatele a 

dodavatele. Jiná vnitřní kontrola prováděna nebyla.  

 

IV.  Povinný subjekt žadateli sděluje, že k projektu 06794 jsou poskytnuty kopie 

Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně změn a Podmínek rozhodnutí. K porušení 

rozpočtové kázně nedošlo, Odvody za porušení rozpočtové kázně ani Rozhodnutí o 

krácení dotace vydány nebyly. K projektu 07382 byly poskytnuty kopie Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace včetně změn a Podmínek rozhodnutí. Dále pak byly poskytnuty 

kopie Rozhodnutí o krácení dotace včetně příslušných dokumentů k prováděné 

kontrole. 

 

 

Jak je ze strany žadatele požadováno, toto rozhodnutí je zasíláno elektronickou formou na 

elektronickou adresu – 

 

 

Přílohy: dle textu 

(Dokumenty specifikované v bodě IV. byly, vzhledem k jejich obsáhlosti, zaslány odkazem 

na Úschovnu.) 

 

 

S pozdravem 

 

 

Ing. Ivana Pinkasová v. r. 

vedoucí odboru řízení projektů a investic 

 

 


