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Věc: Odpověď na žádost o informace
Úřad městské části Praha 2, nám. Míru 20/600, 120 39 Praha 2, jako povinný subjekt
dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), obdržel dne 4. 6. 2018
žádost o poskytnutí informací o nákladech a rozsahu tisku za roky 2015, 2016 a 2017
(evidována pod č. j. MCP2/097125/2018/OP/Sche).
Své požadavky jste ve shora označeném podání specifikovali takto:
„Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tímto žádáme Úřad
městské části Praha 2, (dále jen „povinný“) o sdělení následujících informací
o nákladech a rozsahu tisku za roky 2015, 2016 a 2017:
1) Celkové náklady na nakupovaný papír A4, gramáže 80g/m a počet takto
nakoupených listů. Uveďte sumu za jednotlivé roky.
2) Celkové náklady na tiskárny dokumentů (pořizovací ceny, leasing, pronájem, servis
a spotřební materiál bez papírů a tonerů). Uveďte sumu vynaloženou za jednotlivé
roky.
3) Celkové náklady na tonery, cartrige a obdobný spotřební materiál nakupovaný pro
tisk.
4) Celkové náklady na servis, údržbu a opravy tiskáren a multifunkčních grafických
zařízení.
5) Celkové náklady na pořízení a celkové náklady na nájem tiskáren a multifunkčních
grafických zařízení.
6) Celkové náklady na zakoupení či pronájem specializovaného SW a HW pořízeného
pro realizaci a monitoring tisku, pokud jde o SW a HW, který nebyl součástí
dodávky tiskáren či multifunkčních zařízení.
7) Celkový počet funkčních tiskáren a celkový počet multifunkčních grafických zařízení
evidovaných nebo pronajatých k 31. 12. 2015 a k 31. 12. 2016 a k 31. 12. 2017.
8) Celkový počet pracovníků, kteří využívají tiskárny nebo multifunkční grafické
k 31. 12. 2015 a k 31. 12. 2016 a k 31. 12. 2017.
9) Sdělte totožnost hlavní dodavatele papíru, tiskáren a tonerů. Uveďte, jak byl
vybrán.“
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Ke všem výše citovaným bodům žádáte o poskytnutí informací vyplněním tabulky
přiložené k žádosti.
V příloze zasíláme vyplněnou tabulku, k níž dodáváme pro upřesnění následující:
K dotazu č. 8 a příslušnému sloupci v přiložené tabulce upozorňujeme, že je uveden
počet osob, které tvoří Úřad městské části Praha 2 a mohou využívat tiskáren, přičemž
tisky směřují nejenom k zajištění činnosti Úřadu městské části Praha 2, ale rovněž
k zajištění činnosti rady a zastupitelstva městské části a orgánů rady a zastupitelstva
městské části (tj. komisí a výborů).
K dotazu č. 9 a příslušnému sloupci v přiložené tabulce pokud se týká požadavku
na identifikaci hlavního dodavatele tonerů, v přiložené tabulce uvádíme 2 subjekty,
které v letech 2015 - 2017 dodávaly tonery a jejich dodávky tvořily téměř polovinu
celkového objemu dodávek tonerů.
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