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Dobrý den.

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás tímto žádám o
poskytnutí následujících informací:

1.
2.
2.1,
2.2.
2.3,

Jaký právní informačnísystém (počítačovýsystém či program pro práci s aktuálními přehledy
textů zákonů, právních předpisů) užíváte(název, označení, verze)?
V případě užíváníprávního informačního systému dle žádosti o informaci č. 1:
Sděleníinformace o názvu jeho dodavatele,
Sdělení informace pro kolik uživatelů (poskytnutých licencí) je určen.

Sdělení informace o celkové částce, která je vynaložena na ročníužívánítohoto systém z
veřejných prostředků (bez nákladů na provozování).

2.4.

Sdělení informace do kdy je uzavřena smlouva na využívánítohoto systému; v případě že není
uzavřena smlouva, sdělení do kdy je uhrazeno využívánítohoto systému.

2 zákonao svobodném přístupu k informacím, prosím, poskytněte
a zašlete na uvedenou elektronickou adresu pro doručovánínebo do datové

lnformace nám ve smyslu §14 odst.
v elektronické formě

schránky. Pro odpověd's poskytnutou informací a minimalizaci administrativní zátěže je možnévyužít
přiložený formulář.

Za jejich poskytnutí předem děkuji.

S pozdravem
Bc. Jiří Čuda, jednatel
ldentifikačn í údaje žadatele:
Heagl, s,r.o,
Na Vyhlídce 2582,738 01 Frýdek-Místek
lČ: 28639391
Elektronická adresa pro doručován í: podatelna@heag
datová schránka: pvuvuyw

l,

cz

Odpovědní formulář
na žádost o poskytnutíinformacíve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

žadatel o informace:
Heagl, s.r.o., Na Vyhlídce 2582,738 0,1 Frýdek-Místek, lČ: 28639391
l. cz, datová schrán ka: pvuvuyw

e-mail : podatelna@heag

Poskytovatel informace:
Obec Nošovice, Nošovice 58, 739 51 Nošovice

Na základě Vašížádosti ve smystu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacimze dne 12.3. 2015 sdělujeme:
žádost o informace žadatele č.:

1.

Jaký právní informačnísystém (počítaěovýsystém ěi program pro práci s aktuálními
přehledy textů zákonů, právních předpisů) užíváte(název, oznaČenÍ,verze|?

Odpověd's informací:
1. Pro práci používáme právní informačnísystémCODEXIS@ ONLINE.

V případě užíváníprávního informačního systému dle žádosti o

informaci

č. 1 budou dalŠÍČásti

wplněnv.
žadost o informace žadatele č.:
2.1. sdělení názvu jeho dodavatele

Odpověd's informací:
2.1, ATLAS consulting spol.

sr. o., lČ 46578706, Výstavní 292113,709 16

Ostrava-Moravská

Ostrava.

žádost o informace žadatele č.:

2.2.

sdětení informace pro kolik uživatelů(poskytnutých licencí) je určen

Odpověd's informací:
lnternetová aplikace

2.2,

-

1 přístup (licence k uživí).

žádost o informace žadatele č.:

která je vynaložena na ročníužívánítohoto systém z veřejných
prostředků (bez nákladů na provozování)

2.3. sdělení celkové ěástky,

Odpověd's informací:
2.3, Ročnínáklady na užívánísystému činí6.000Kč.
žádost o informace žadatele č.:

uzavřena smlouva na využívánítohoto systému; v případě Že není
uzavřena smlouva, sdělení do kdy je uhrazeno využíváni tohoto systému

2.4. sdělení, do kdy je
Odpověd's

2.4.

informací:

Smlouva je uzavřena na dobu určitou do 30. 9.

Nošovice 23.3.2015

Vypracoval

Kontakt

Miroslav Kačmarčík,starosta obce
558641332

2019.
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