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Poskytnutí informace – poradenské služby advokátní kanceláře městu Počátky
Dne 10.7. 2018 byla na e-mailovou adresu podatelna@pocatky.cz doručena žádost Mgr. Hany
Veroniky Konvalinkové, Palackého nám. 24, 394 64 Počátky, o poskytnutí informací podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, na:
1. Přesné znění objednávky služeb AK JUDr. Alena Prchalová, PhD ve věci ztráty
čističe/vysavače v Sokolovně počátky, na jehož základě byl vypracován posudek.
2. Vyčíslení všech nákladů na právní poradenství ve věci ztráty čističe/vysavače v Sokolovně
Počátky, které město uhradilo.
3. Vyčíslení veškerých nákladů na právní poradenství a konzultace pro město Počátky a jeho
příspěvkové organizace v roce 2017 vč. doložení faktur.
Ad1) Případ ztráty čističe/vysavače v Sokolovně Počátky byl projednáván dne 20.6. 2017 na veřejném
zasedání Zastupitelstva města Počátky č.18/2017 a dále i na 17. zasedání Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Počátky, konaném dne 30.8. 2017. V důsledku toho konzultoval starosta
města v listopadu 2017 telefonicky a e-mailem tento případ s právním zástupcem města a
s tímto pak v diskusi seznámil členy rady na 54. zasedání dne 15.11. 2017. Vyhodnocení a
dořešení případu připomínkoval v diskusi na 57. zasedání rady města dne 10.1. 2018 člen rady
p. Štěpán Černoš. Aby bylo zamezeno dalším sporům o správném postupu při úhradě
ztraceného spotřebiče, zadal starosta města v květnu 2018 opakovaně telefonicky případ
k posouzení AK JUDr. Alena Prchalová, PhD, Husova 1288/25, 586 01 Jihlava, se kterou má
město uzavřenu smlouvu na „Poskytování právních služeb“. Vyžádané podklady byly právnímu
zástupci předávány prostřednictvím e-mailu.
Ad2) Právní poradenství poskytované AK JUDr. Alenou Prchalovou, PhD, je smluvně ujednáno na
základě výsledku výběru uchazečů dle podlimitní veřejné zakázky malého rozsahu, vyhlášeného
a vyhodnoceného radou města. Poradenství je hrazeno 1 x měsíčně paušální částkou
8.000,- Kč (bez DPH - není plátcem). Právní služby jsou limitovány počtem 10 hodin měsíčně,
v případě překročení limitu je stanovena další hodinová sazba, dále pak je smluvně stanovena
sazba při zastupování u soudního jednání a maximální cena za poskytnutí služby. K navýšení
měsíčního limitu do této doby nedošlo. Právní rozbor ztráty vysavače byl rovněž proveden
v měsíčním limitu a nebyl proto samostatně účtován (zahrnuto do faktury za měsíc květen 2018
– doloženo v příloze).
Ad3) Smlouva na poskytování právních služeb byla uzavřena s platností od 1.7. 2017 a faktury za tyto
služby vč. konzultací v roce 2017 přikládáme.
Mgr. Karel Štefl
starosta města

Přílohy: kopie faktur za poskytnutou právní pomoc VII. – XII. 2017
kopie faktury za poskytnutou právní pomoc V. 2018

