
MĚSTO  JESENÍK
MĚSTSKÝ  ÚŘAD  JESENÍK

Útvar tajemníka

Žádost  o  poskytnutí  informace  dle  zákona  č.106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu
k informacím č. 10/2017
Č.j.: MJ/21227/2017

Sdělení ve věci žádosti o poskytnutí informací:
Dne  20.04.2017  obdržel  Městský  úřad  Jeseník,  Útvar  tajemníka,  žádost  o  poskytnutí  informace  v
souladu  se  zákonem  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k  informacím,  ve  znění  pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o informacích“).

Žádost o sdělení: 

Zda měl, či má Městský úřad Jeseník od roku 2011 až dosud nějakou smlouvu s následujícími subjekty:
 
 HSP& Partners advokátní kancelář v.o.s.
 JUDr. Květoslav Hlína
 Mgr. Štěpán Schenk
 JUDr. Lenka Příkazská
 Mgr. Pavel Piňos
 Jakub Hlína
 JUDr. Zdeněk Novák
 Ing. Jiří Faltýnek

Jestliže ano, čeho se dané smlouvy týkaly?
Kdy byly uzavřeny a na základě čeho?
Pokud výběrového řízení, jakého druhu a s jakými kritérii? Kolik uchazečů a jací se přihlásili? Byl některý
z nich vyřazen? Z jakého důvodu?
Kolik vaše instituce subjektům celkem zaplatila (prosím uvádět vždy po jednotlivých subjektech)?

K dané žádosti bylo sděleno:

Z  uvedeného  seznamu  subjektů  je  smluvním  partnerem  města  Jeseníku  pouze  společnost
HSP&Partners advokátní kancelář v.o.s., IČ 29453101.
Uzavřené  smlouvy  se  týkaly,  nebo  případně  týkají,  právního  poradenství  v  obecných  otázkách
obchodního  práva  (právní  postavení  města  Jeseníku  coby akcionáře  a.s.),  práva  veřejných  zakázek
(konzultace  přípustnosti  konkrétních  zadávacích  podmínek  ve  výběrovém  řízení,  poradenství  při
zpracování  odpovědí  na  dodatečné  informace  zájemců,  případně  námitek  uchazečů  ve  výběrovém
řízení), dále pak občanské právo (reklamační řízení na stavby – dohoda o narovnání, posouzení míry
platnosti smlouvy uzavřené v minulosti atp.. V jednom případě je uzavřena smlouva na zastupování
města Jeseníku u odvolacího řízení před krajským soudem v Olomouci.

Smlouvy byly uzavřeny v období od srpna 2015 do dubna 2017. Jelikož byly uzavírány vždy na základě
nahodilé momentální potřeby města a jejich maximální hodnota nikdy nepřekročila 80.000,- Kč, byly
uzavírány na základě přímého oslovení této AK, výběrové řízení neproběhlo.

Tel.: 584 498 151 e-mail: olga.hondlova@mujes.cz  www.jesenik.org
Masarykovo nám 167/1, 790 01  Jeseník

1/2

mailto:olga.hondlova@mujes.cz


Celková  suma  zaplacená  městem  Jeseník  za  veškeré  služby  poskytnuté  společností  HSP&Partners
advokátní kancelář v.o.s., IČ 29453101 činila od počátku spolupráce ke dni 27.4.2017 356.290,21 Kč
včetně DPH.

Nad rámec Vašeho dotazu Vám sdělujeme, že všechny uzavřené smlouvy s výše uvedenou společností
jsou vyvěšeny v registru smluv nebo na internetových stránkách města. Současně Vám sdělujeme, že
uvedená advokátní kancelář není jediná, se kterou město Jeseník spolupracuje.
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