
 
     
     
     
 

 

 

 
IInngg..  BBcc..  IIvvaannaa  LLuukkeeššoovváá,,  ttaajjeemmnniiccee  

nnáámm..  MMíírruu  11,,  ppoošštt..  ppřřiihhrrááddkkaa  1188,,  440077  7777    ŠŠLLUUKKNNOOVV  

 
VÁŠ DOPIS ZN.:      
ZE DNE.:  07.12.2015      Inf č. 15/2015 
NAŠE ZN.:  OVM/3020/9551/2015/Luk  
 
VYŘIZUJE:  Ing. Lukešová 
TEL.:  412 315 336, 731 411 509 
E-MAIL:  lukesova@mesto-sluknov.cz  
DATUM:  09.12.2015 
 
Vážený pane        , 
 

na základě Vámi podané žádosti o poskytnutí informace k našemu úřadu ze dne 07.12.2015, 
doručené našemu úřadu dne 07.12.2015 a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění, Vám níže 
poskytuji Vámi požadované informace: 

1. Spolupráce se spole čností NEWTON Media, a. s., I Č 28168356 

Se společností NEWTON Media, a. s. město Šluknov nemá uzavřen žádný smluvní vztah, 
nebyla a není realizována ani žádná objednávka a nebyla proplacena faktura.   

2. Spolupráce se spole čností Anopress IT, a. s., I Č 26694484 

Se společností Anopress IT, a. s. město Šluknov nemá uzavřen žádný smluvní vztah, nebyla 
a není realizována ani žádná objednávka a nebyla proplacena faktura.   

3. Spolupráce se spole čností Bisnode Česká republika, a. s., I Č 63078201 

Se společností Bisnode Česká republika, a. s. město Šluknov nemá uzavřen žádný smluvní 
vztah, z dokladů, které má město Šluknov k dispozici bylo zjištěno, že v roce 2013 byla 
realizována jediná elektronická objednávka (tu však město Šluknov nemá k dispozici, neboť 
byla realizována pouze elektronickou formou) a na jejím základě byla proplacena faktura 
č. 1131110371 ze dne 25.09.2013 na částku 3.000,80 Kč vč. DPH, jejíž kopii Vám v příloze 
přikládáme.   

Úhrada nezbytných nákladů podle § 17 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách 
stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném 
přístupu k informacím a Sazebníku úhrad za poskytování informací pro rok 2015, 
schváleným Radou města Šluknov dne 22.12.2014, usnesením číslo 31/03R/2014, účinným 
od 01.01.2015 a zveřejněným na webových stránkách města Šluknov (www.mesto-
sluknov.cz), nebyla požadována. 

Vaší žádosti se tak vyhovuje v plném rozsahu. 

S pozdravem 

 

Ing. Bc. Ivana Lukešová 
tajemnice 
 
Příloha:  
Faktura č. 1131110371 


