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Město Žatec
Městský úřad Žatec
tajemník
nám. Svobody 1
438 24 Žatec

VÁŠ DOPIS ZN:
ZE DNE:
28.01.2015
NAŠE ZN: MUZA 3206/2015
VYŘIZUJE: Ing. et Bc. Petr Vajda, MPA
PRACOVIŠTĚ: nám. Svobody 1, Žatec
TEL: 415 736 103
FAX: 415 736 148
E-MAIL: vajda@mesto-zatec.cz
DATUM: 09.02.2015
Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Na základě Vaší žádosti Vám z dostupných materiálů a dokladů poskytujeme informace dle
zákona č. 106/1999 Sb.:
1) Dotaz: O jaký druh služeb šlo a na základě čeho byly služby pana Komoráše objednány (výběrové řízení, případně zdůvodnění výběru tohoto dodavatele služeb).
Byly objednány následující služby:
- zpracování témat pro regionální média, mediální komunikace, administrativní činnost
- Koncepce PR a mediální komunikace města na roky 2015 – 2018.
Z dostupných podkladů uvádíme, že služby byly objednány na základě přímého
objednávkového listu. Výběrové řízení neproběhlo. Z důvodu, že službu objednával předchozí
starosta města Žatec Ing. Aleš Jelínek, který v současné době již nepůsobí na radnici, nejsou
nám známy důvody výběru tohoto konkrétního dodavatele služeb.
2) Dotaz: Kdo služby objednával a zda byla stanovena maximální finanční výše.
Služby objednával předchozí starosta města Žatec Ing. Aleš Jelínek. Byla stanovena
maximální cena za hodinu uvedené služby či činnosti.
3) Dotaz: Zda služby byly provedeny v souladu s platným živnostenským oprávněním pana
Komoráše.
Městu Žatec neplyne žádná legislativní povinnost zkoumat při fakturaci služby předmět
podnikání. I přes uvedené sdělení Město Žatec kontrolu provádí a bylo zjištěno, že ke dni
splatnosti faktury neměl dodavatel živnostenské oprávnění na poskytování veškerých výše
uvedených služeb. Uvedené zjištění bylo nahlášeno Obecnímu živnostenskému úřadu
Městského úřadu Žatec, který uvedené dle Živnostenského zákona nepovažuje za správní
delikt.
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4) Dotaz: Výše fakturované částky (částek).
Jednalo se o jednu fakturu ve výši 25.280,00 Kč.
5) Dotaz: Úhrada fakturované částky.
Úhrada fakturované částky byla provedena dne 02.02.2015. Rozpočtová změna byla
schválena usnesením Rady města Žatec č. 78/15 ze dne 27.01.2015

S pozdravem

podepsáno elektronicky
otisk úředního razítka
Ing. et Bc. Petr Vajda, MPA
tajemník Městského úřadu Žatec
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