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Vážení,
tímto žádám o poskytnutí informací týkajících se stavby "Obnova historické části Podmokel - etapa C"
Kdo vypracoval a ze strany statutárního města Děčín je odpovědný za obsah smlouvy SOD 2017-0609/0R a její kvalitu po právní stránce.
Děkuji.
Žádám, aby mi odpověď byla poslána elektronicky.
S pozdravem
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Vážený pane
Dne 13.3.2020 obdržel úřad Vaši žádost o níže uvedenou informaci:
„tímto žádám o poskytnutí informací týkajících se stavby "Obnova historické části Podmokel –
etapa C" Kdo vypracoval a ze strany statutárního města Děčín je odpovědný za obsah smlouvy
SOD 2017-0609/0R a její kvalitu po právní stránce“
V odpovědi uvádíme, že tento dotaz jste položil na posledním zasedání zastupitelstva města
dne 20. 2. 2020 právními zástupci města, který Vám odsouhlasil svou spolupráci na této
smlouvě.
Nad rámec shora uvedeného uvádíme, že město ve většině případů používá typové smlouvy,
které jsou připraveny právním zástupcem. Na konkrétní předmět plnění je vždy smlouva
upravována oddělením veřejných zakázek na základě konkrétních požadavků akce ve
spolupráci se zástupci odboru, který o zakázku požádal a bude kontrolovat následné plnění,
tyto změny jsou konzultovány s právním zastoupením města.
Po odsouhlasení návrhu smlouvy o dílo žadatelem, realizátorem zakázky, právním zástupcem
města je tento návrh společně s textem zadávací dokumentace předkládán do jednání rady
města, která tyto dokumenty schvaluje a na základě jejího usnesení je prováděno vyhlášení
veřejné zakázky.

Jaroslav Hrouda
primátor
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