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/ ŽÁDOST

o poskytnutí informací týkajících se výsledků výběrového řízení pro správu počítačové sítě

Obec Psáry
Pražská 137

Obecní úřad Psáry 25244 Psáry—Dolníiirčany

datovou schránkou

— 2 -11- 2011

Č.j.: ou- L~JŤJ
PŘÍLOHY. POČET LISTŮ:

v Praze, 1. listopadu 2011

Žádáme tímto o poskytnutí informací podle * 4 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím (dále jen zákon), týkajících výsledků výběrového řízení pro správu počítačové sítě Obecního úřadu
Psáry, zveřejněného 9. června 2011 na internetových stránkách Obce Psáry (dále jen výběrové řízen:], zejména
pak smluv uzavřených s vítězem výběrového řízení, společností WeDolT s.r.o, iČ 246 90 775.

Žádáme‘ aby nám informace byly poskytnuty v elektronické podobě, pakliže to povaha informací
umožňuje, a doručeny do datové schránky naší firmy. Alternativní elektronické i poštovní doručovací adresy
jsou uvedeny v záhlaví této žádosti. Pakliže některé z požadovaných informací byly zveřejněny, žádáme podle
~ 6 zákona sdělení údajů, které nám umožní informace vyhledat a získat.

Žádáme Vás o poskytnutí těchto informací:

1. Seznam smluv a jejich dodatků, které byly uzavřeny s vítězem výběrového řízení, se společností
WeDoIT.cz s.r.o. Žádáme o seznam smluv a dodatků uzavřených ve spojitosti i mimo spojitost
s uvedeným výběrovým řízením a v obdobích tři roky zpětně před vyhodnocením výběrového řízeni až
po datum vyřizování této žádosti.

2. Kopie usnesení Rady Obce Psáry, týkající se vyhodnocení výběrového řízení.
3. Kopie Smlouvy o nájmu s následnou koupí— software pro OÚ, uzavřenou mezi Obcí Psáry a

společností WeDoIT.cz s.r.o., včetně všech dodatků a příloh.
4. Kopie Smlouvy o zajištění servisní činnosti — správa PC sítě, uzavřenou mezi týmiž subjekty, včetně

všech dodatků a příloh.
5. Kopií licenčních smluv, včetně dodatků a příloh, které opravňují Obec Psáry užívat software, který byl

předmětem výběrového řízení, uzavřených mezi uživatelem software — Obcí Psáry a autorem
software, vč. doložení případných dalších dokumentů, které opravňují další osobu nebo osoby
k uzavřeni licenční smlouvy jménem autora, pakliže smlouvu s Obcí Psáry neuzavřel autor sám.
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Žádáme o poskytnutí kopií licenčních smluv k užíváníveškerého software, který Obec Psáry užívá
v souvislosti s výběrovým řízením. Mělo by se týkat zejména, ale nemezuje se na užívání;

a. Microsoft Windows pro pracovní stanice,
b. Microsoft Windows Server pro server,
c. Microsoft Office pro pracovní stanice.

S pozdravem,

Miroslav šilhavý
jednatel společnosti
Jelly, spol. s r. 0.

Digitálně podepsal MirosIa~ Šilhavý
DN: c=CZ, o=Jelly, spol. s r.ó. [IČ 27654648}, ou=Z0009,
cn=Miroslav Šilhavý, serialNumber=P27981 9,
title=ředitel společnosti
Datum 2011 11 01 20 39 09 ±O1‘OO‘
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