Úřad městské části Praha 10
Odbor hospodářské správy

Vážený pan

Váš dopis zn.: H-UMČ-2/2014
Naše značka: SZ P10-020823/2014
Vyřizuje linka: 534
V Praze dne:
6.3.2014

Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Odbor hospodářské správy Úřadu městské části Praha 10 obdržel dne 20.2.2014 Vaši žádost podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,InfZ“) o poskytnutí informací ve znění: "Žádám informaci o tom, jaké licence od firmy Microsoft a
kolik kusů bude pořízeno za částku 4 500 000 Kč, která je v letošním rozpočtu městské části Praha 10
oficiálně vyčleněna na položku 6111 - Programové vybavení (SW - licence)".
V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme v následující
formě:
Finanční částka 4 500 000 Kč v položce 6111 – Programové vybavení (SW – licence) rozpočtu městské
části Praha 10 pro rok je určena na pořízení licencí nejnovější verze softwaru Microsoft Office v počtu
450 ks licencí. Tento balík kancelářského softwaru je pro činnost ÚMČ Praha 10 naprosto nezbytný,
neboť stávající verze Microsoft Office, kterou m.č. Praha 10 používá (MS Office 2003), je již zastaralá
a s minimální či žádnou podporu ze strany výrobce.
Licence budou pořízeny na otevřeném trhu prostřednictvím zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách. Navrhovaná částka je stanovena kvalifikovaným odhadem. Konečné
náklady na pořízení licencí budou stanoveny až na základě výsledků zadávacího řízení, které nyní
nelze předjímat.
Podle ustanovení § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce městské části Praha 10.
S pozdravem,

Josef Berka
Vedoucí odboru hospodářské správy
Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941
Bankovní spojení:

Úřední hodiny:
Po, Stř 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Čt
8.00 - 12.00
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