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v
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Poskytnutí informací podle zákona č.l06/1999 Sb., O svobodném
přístupu k informacím
Číslo jednací: OÚ1178120151 ze dne 30.3.2015
Předmětem žádosti:
Předmětem žádosti je poskytnutí informací :
Jaký právní informační systém (počítačový systém či program pro práci s aktuálními přehledy
textů zákonů, právních předpisů) užíváte (název, označení, verze)
V případě užívání právního informačního systému dle žádosti o č.l :
Sdělení informace o názvu jeho dodavatele
Sdělení informace pro kolik uživatelů (poskytnutých licencí) je určen
Sdělení informace o celkové částce, která je vynaložena na roční užívání tohoto systému
z veřejných prostředků (bez nákladů na provozování).
Sdělení informace do kdy je uzavřena smlouva na využívání tohoto systému, v případě že není
uzavřena smlouva, sdělení do kdy je hrazeno využívání tohoto systému
Poskytnuté informace:
Žadateli byly poskytnuty požadované informace v připraveném formuláři, který byl přílohou
žádosti a odeslány do datové schránky žadatele.

Informace zpracovala: 30.3 ..2015 Anna Mičulková - účetní OÚ Mankovice

Přílohy: Odpovědní formulář

bankovní spojení:
ČS pobočka Odry

Číslo účtu:
768063329/0800

E-mail:
podatelna@mankovice.cz

Tel:/Fax:
556736598

IČO:
00600776

Odpovědní formulář
na žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel o informace:
Heagl, s.r.o., Na Vyhlídce 2582, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 28639391
e-mail: podatelna@heagl.cz. datová schránka: pvuvuyw
Poskytovatel

informace:

Obec Mankovice, Mankovice 73, 74235 Mankovice

Na základě Vaší žádosti ve smyslu zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném
k informacím ze dne 9. 3. 2015 sdělujeme:
1.

Jaký právní informační systém (počítačový systém či program pro práci s aktuálními
přehledy textů zákonů, právních předpisů) užíváte (název, označení, verze)?

Odpověď s informací:
1.
systém
ASPI
V případě užívání právního
vyplněny.
2.1.

přístupu

.
informačního

systému

dle žádosti o informaci

č. 1 budou další části

sdělení názvu jeho dodavatele

Odpověď s informaci:
2.1.
. Wolters Kluwer, a.s
2.2.

.

sdělení informace pro kolik uživatelů (poskytnutých

licencí) je určen

Odpověď s ínformací:
2.2.
. 1 licence
2.3.
2.3.
2.4.

.

sdělení celkové částky, která je vynaložena
prostředků (bez nákladů na provozování)
.
5.060,- Kč

na roční užívání tohoto systém z veřejných
.

sdělení, do kdy je uzavřena smlouva na využívání tohoto systému; v případě že není
uzavřena smlouva, sdělení do kdy je uhrazeno využívání tohoto systému

Odpověď s informací:
2.4. .
využívání systému uhrazeno do 31. 12. 2015

;J

V Mankovicích
Dne 30. 3. 2015
Vypracoval
Kontakt

.Anna Mičulková, účetní.
556715206
.

(jméno, příjmení, odbor)

.

