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Vážený pane jednateli,
na základě Vámi podané žádosti o poskytnutí informace k našemu úřadu ze dne 10.12.2015,
doručené našemu úřadu dnešního dne, tj. 10.12.2015 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. Používáte právní informační systém CODEXIS (dodavatel ATLAS Consulting
spol. s r. o.?)
Ano, tento právní informační systém naše město používá.
2. V případě užívání právního informačního systému CODEXIS, sdělení informace,
zda využíváte k tomuto softwaru doplněk Liberis?
Ano, doplněk Liberis k tomuto právnímu informačnímu systému využíváme.
3. Jaký je přesný název doplňku Liberis, OLiberis Silver, nebo Liberis Gold,
popřípadě jiný?
Přesný název doplňku, který naše město užívá, zní LIBERIS Gold.
4. Sdělení informace, pro kolik uživatelů (poskytnutých licencí) je určen?
Pro právní informační systém CODEXIS máme zakoupeno 10 stálých dynamických přístupů
na síti a 1 přístup pro samostatný počítač.
5. Sdělení informace o částce, která je vynaložena na pořízení tohoto systému
z veřejných prostředků?
Co se týče nákladů na pořízení, byly z dokladů, které má město Šluknov k dispozici,
vynaloženy částky 9.600 Kč v roce 2012 (vzory smluv), dále 15.000 Kč (Liberis) v roce 2014
a 9.800 Kč v roce 2015 (monitor recodifikace Codexis). Všechny částky jsou uvedeny bez
DPH.
Pro úplnost uvádíme (ačkoli k tomuto Váš dotaz nebyl směřován), že na základě uzavřené
servisní smlouvy město Šluknov ročně vynaloží částku ve výši 39.500 Kč bez DPH za
poskytování komplexních služeb.
6. Sdělení informace, od kdy je uzavřena smlouva na využívání tohoto systému,
v případě, že není uzavřena smlouva, sdělení od kdy je uhrazeno využívání
tohoto systému.
Smlouva na využívání právního a informačního systému CODEXIS byla uzavřena dne
14.03.2007.

7. Sdělení informace, do kdy je uzavřena smlouva na využívání tohoto systému,
sdělení do kdy je uhrazeno využívání tohoto systému?
Smlouva na využívání právního a informačního systému CODEXIS je uzavřena na dobu
určitou – do 28.02.2017.
Využívání právního a informačního systému CODEXIS je uhrazeno na dobu platnosti
uzavřené smlouvy, tj. do 28.02.2017.
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.mestosluknov.cz), nebyla požadována.
Vaší žádosti se tak vyhovuje v plném rozsahu.
S pozdravem
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