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Vážený pan
J. B.
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Loštice 789 83

V Sedlčanech dne 1. března 2018
kč.j.: T/4569/2018

Sdělení k Žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vážený pane,

Na základě Vaší Žádosti Vám sdělujeme následovné:

Otázka č. 1:
Jaké je jméno firmy, která vašemu městu půjčila výpočetní techniku na volby Parlamentu České
republiky v roce 2017 a Prezidentské volby 2018.
Odpověď k otázce č. 1:
Žádnou techniku jsme si nepůjčovali (město Sedlčany), čímž jsme ČR ušetřili značné
finanční prostředky (náklady na volby). Použili jsme prostředky lCT podpory
samosprávy, tedy vlastní (města Sedlčany).

Otázka č. 2:
Rozsah služby, zda šlo jen o zapůjčení, nebo včetně dalších služeb a kterých.
Odpověď k otázce č. 2:
Žádné služby jsme si neobjednali (město Sedlčany) a žádných služeb vázaných
na prostředky lCT pro uvedené volby jsme nepožili (město Sedlčany).

Otázka č. 3: ..

Celkový počet zapůjčených kusů výpočetní techniky. V kusech notebooků a v kusech tiskáren.
Odpověď k otázce č. 3:
Žádný kus výpočetní techniky, z toho žádný kus notebooku a žádná tiskárna.

Otázka č. 4:
Jaká je cena za volby do Parlamentu České republiky v roce 2017 ve městě Sedlčany?
Odpověď k otázce č. 4:
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Pokud je tato otázka vázána na předchozí plnění IDT podpory a služeb, pak město
Sedlčany s žádným plněním má spojeny ve výsledku vždy nulové výdaje.

Otázka č. 5
Jaká byla cena za prezidentské volby?
Odpověď k otázce č. 5:
Pokud je tato otázka vázána na předchozí plnění IDT podpory a služeb, pak město
Sedlčany s žádným plněním má spojeny ve výsledku vždy nulové výdaje.

S přátelským pozdravem

Městský úřad Sedlčany
PSČ26480

Ing. Vojtěch Hlaváček, v. r.
tajemník Městského úřadu Sedlčany
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