
Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,
přístupu k informacím —rok 2021

ŽádostoposkytnutíinformacedlezákonaČ.106/1999Sb.—č.1/2021

o svobodném

Poskytnutí informací dle zákona Č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve věci
zajišťování IT služeb

Otázky:

l. KdoVámzajišťujeIT službytypu "správaaservisvýpočetnítechniky,správapočítačovésítě,
správapočítačůatiskáren,podporauživatelů,administracesystémů”aťjiž dodavatelskynebo
interně.Prosímeonásledujícíúdaje:název,IČO,sídlo.

2. Pošlete mi kopie smluv a objednávek těchto osob.

3. Kolik bylo zatyto službyv roce2020jednotlivým dodavatelůmči zaměstnancůmvyplaceno?

Odpovědi k požadovaným informacím:

l.

2.

3.

Výpočetní technika v obci Usuší představuje dvě nepropojené počítačové sestavy a dvě
tiskárny. IT službytypu ' 'správaa servisvýpočetnítechniky, správapočítačovésítě,správa
počítačůatiskáren, podporauživatelů, administracesystémů” zajišťuje starostaobcevlastními
silami, případně IT pracovník na dohodu o provedení práce neboexterní subjekt na základě
individuální objednávky.

Nejsou uzavřeny žádné smlouvy na servis a správu IT. V případěpotřeby jsou vystavovány
individuální objednávky (telefonicky či písemně)neboje zaúkolován IT pracovník nadohodu
o provedení práce. Jinak tyto práce vykonává starosta.

V roce 2020 byla provedenaoprava kopírovacího stroje INEO firmou - DEVELOP Systems,
s.r.o.,Matlachova105/7,62700Brno,IČO:63477891,objednávkaproběhlatelefonicky.
Skendohody o provedení práce s IT pracovníkem zasílámev příloze.

Platby za uvedené IT služby v roce 2020 byly následující:

Oprava tiskárny v hodnotě 7.478,- Kč firmou DEVELOP Systems,s.r.o.,Matlachova 105/7,
62700 Brno, lčo: 63477891

Servis počítačů v hodnotě 2 332,- KČprostřednictvím pracovníka IT na dohodu o provedení
práce.

Příloha č. I dohodao provedenípráce
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Zaměstnavatel:
Se sídlem:

lč:
Zastoupená:

pracovnd::
datum narození:

trvalý pobyt:

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE

Obec Usuši
Usuší 666 01 Tišnov
003 660 05

starostou obce panem

a

místo narozeał:

uzavírají podle S74až S77nZP Dohodu oprovedenipráce

Vymezeni pracovnmoúkolu: SWpráce.IT práce

Předpokládaný rozsah práce v hodinách: 20
Ukončen bude dne: 31.12.2020Pracoła.li úkol začne dne: 2.3.2020

Kontrolu provede: starostaobce
pracovni úkol budevykonánzaměstnancemosobně
zaměsnanec obdrži odměnu: Kč/ hodinu dle výkazu odvedenépráce
v terminu do: budevyplácenado dvacátéhonásledujícíhoměsíce

další dohody:
Pracovni úkol bude vykonán zaměstnancemosobně.
Při sjednáváni 'výše odn.lěny je zaměstnavatel povinen dbát pravidel slušnosti

a občanského soužití.

Zaměstnavatel může po projednání se zaměstnancempiiměřäě snížit,
neo#ovídá-li provedenápráce sjednanýmpodmi±.nł- Pracołmi úkol musí být provedenve
sjednanédobě jinak můžezaměstnavatelod dohodyodstoupit.

Zaměstnanecmůže od dohody odstoupit, nemůže-li pracovní úkol provést proto- že
mu zaměstnavatelnevytvořil sjednanépracovnípodmínky zaměstnavatelje povinen nahradit
škodu, která mu vznikla.

Na základě této dohody semán.ülzaměstnavatelzaměstnancesprávnímł předpisy
vztahujicú:ľli sek vykonávanépráci a s ostatnímipředpisy k zajištěni bezpečnostia ochrany
z&avi při práci. Zaměstnanecje povu.łeĹ'„-ykonatdohodnutoupráci v souladus podmínkami
sje&łanýnłi touto dohodou a prámin.ll pře#isy vztahujícími se na její výkon, zejména
spře#isy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

O dalších povinnostech obou smluvních stran plati příslušná ustanoveni Zákoniku
práce v platném mění-

Podpis zaměstnance Podpis zaměstnavatele

V Usuiidae 2.3.2020
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