Odpovědi na Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějích předpisů

1. Poskytnutí kopií všech smluv, jejichž předmětem je poskytování poradenství v oblasti veřejných
zakázek a administrace veřejných zakázek, uzavřených povinným subjektem v období mezi
1.1.20219 až 30.11.2021
Odpověď: V příloze e-mailu jsou přiloženy předmětné smlouvy.
2. Poskytnutí kopii všech smluv, jejichž předmětem je poskytování právních služeb, uzavřených
povinným subjektem mezi 1.1.20219 až 30.11.2021
Odpověď: V příloze e-mailu jsou přiloženy předmětné smlouvy.
3. Informaci, jakým způsobem povinný subjekt uchovává uložená data, které 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: Data uchováváme na vlastních úložištích, v příloze kupní smlouva na pořízení server
4. Poskytnutí seznamu veřejných zakázek, která má povinný subjekt v úmyslu zahájit v roce 2022.
Odpověď: Na základě vaší žádosti o poskytnutí seznamu veřejných zakázek, které má město
v úmyslu zahájit v r. 2022 sdělujeme, že Zastupitelstvo města Brumov-Bylnice bude schvalovat
rozpočet města na rok 2022 až v únoru 2022 a nelze tudíž nyní tento seznam zakázek poskytnout.
Schválený rozpočet města na rok 2022 bude zveřejněný na internetových stránkách města
Brumov-Bylnice – https://www.brumov-bylnice.cz/urad/povinne-informace/subjekt-odborfinancni-16.html
Jednotlivá výběrová řízení na výběr zhotovitele jsou zveřejňovaná a můžete je najít na profilu
zadavatele – https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00283819
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 3 let (ke dni doručení
žádosti).
Odpověď: V příloze e-mailu jsou přiloženy předmětné smlouvy.
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: Nebylo žádné jednací řízení bez uveřejnění ve smyslu § 63 a násl. 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.
Odpověď: Ano, 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: Služby a činnosti spojené s kybernetickou bezpečností zajišťujeme svépomocí

