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ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA
číslo jednací: KUJCK 113279/2016
spisový znak: KHEJ 110589/2016/kakr/6

datum: 22.08.2016

vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

telefon: 386 720 225

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů
Dne 10. 8. 2016 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 10. 8. 2016, v níž požadujete poskytnutí následujících informací:
Zajímají mě Vaše obchodní vztahy s těmito subjekty:
MAFRA, a.s.; ičo: 45313351
LONDA spol. s.r.o., ičo: 49241931
Stanice O, a.s : ičo: 26509911
Ráda bych Vás tedy poprosila o takový přehled následujícího:
1) Uzavřel Váš úřad od ledna roku 2014 s některým z těchto subjektů smlouvu, za níž mu připadlo peněžní plnění?
2) Co bylo předmět takové smlouvy?
3) Kolik v rámci ni Váš úřad subjektu vyplatil?
4) Kdy byly tyto smlouvy uzavřeny?
5) Jsou některé z nich ještě platné? Které?
6) Pokud některý z těchto subjektů dostával od Vašeho úřadu peníze, jak byl vybrán? Ve výběrovém řízení? Jakého druhu?
K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
A. v případě subjektů:


LONDA spol. s.r.o. (IČO: 492 41 931)



Stanice O, a.s. (IČO: 265 09 911)

nejsou od 1. 1. 2014 do současnosti evidovány žádné platby z rozpočtu Jihočeského kraje;
B. v případě společnosti MAFRA a.s. (IČO: 453 13 351) vykazuje účetnictví Jihočeského kraje ve sledovaném období od roku
2014 do srpna 2016 platby v celkové částce 310 138,90 Kč.
2014
Předplatné
(v tištěné i
elektronické
podobě)
42 824,90 Kč

2015

Inzerce

Předplatné
(v tištěné i
elektronické
podobě)

7 877,00 Kč

116 094,00 Kč

50 701,90 Kč

2016

Inzerce

Předplatné
(v tištěné i
elektronické
podobě)

Inzerce

99 251,00 Kč

0,00 Kč

44 092,00 Kč

215 345,00 Kč

44 092,00 Kč

310 138,90 Kč
310 138,90 Kč

Platby byly realizovány na základě objednávek následovně:
I.

za rok 2014 – celkem 50 701,90 Kč, z toho částka 42 824,90 Kč za předplatné MF DNES a Lidových novin na roky
2014 a 2015 a doplatek předplatného MF DNES za prosinec 2013 a částka 7 877,00 Kč na inzerci:
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1.

nejednalo se o písemnou smlouvu, ale objednávku;

2.

předmětem objednávky byla inzerce Odboru sociálních věcí a zdravotnictví pro poskytovatele zdravotních služeb
– informovanost o elektronickém informačním systému;

II.

3.

vyplaceno bylo Kč 7.877,--;

4.

objednávka byla uzavřena dne 25. 7. 2014;

5.

objednávka již není platná;

6.

jednalo se o veřejnou zakázku malého rozsahu;

za rok 2015 – celkem 215 345,00 Kč, z toho částka 116 094,00 Kč za předplatné MF DNES v tištěné a elektronické
podobě na rok 2016 a částka 99 251,00 Kč za inzerci:
1.

nejednalo se o písemnou smlouvu, ale 2 objednávky;

2.

předmětem objednávek byla inzerce v novinách, jednalo se o inzerci seminářů a propagaci dotačního programu
„kotlíkové dotace“;

III.

3.

vyplaceno bylo Kč 99.251,--;

4.

objednávky byly uzavřeny dne 24. 11. 2015 a 18. 12. 2015;

5.

objednávky již nejsou platné;

6.

proběhlo poptávkové řízení, oslovení tří firem MAFRA, a.s., VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. a BORGIS, a.s..

za rok 2016 – celkem 44 092,00 Kč – náklady na inzerci:
1.

nejednalo se o písemnou smlouvu, ale 2 objednávky;

2.

předmětem objednávek byla inzerce:

a) 2 personální inzeráty uveřejněné v MF DNES Jčk – Zaměstnání
b) 5

stran

tematických

redakčních

příloh,

informace

Jihočeského kraje v rámci 15. výročí založení krajů
3.

a) vyplaceno bylo Kč 9.002,-b) vyplaceno bylo Kč 35.090,--;

4.

a) objednávka byla uzavřena dne 14. 3. 2016
b) objednávka byla uzavřena dne 15. 4. 2015

5.

a) objednávka již není platná;
b) objednávka již není platná;

6.

v obou případech se jednalo o veřejnou zakázku malého rozsahu.

S pozdravem

Ing. Milan Nebesář
vedoucí Odboru kancelář hejtmana
- podepsáno elektronicky –
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k aktivitám

