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Odbor řízení dotačních programů
Ing. Martin Kobzáň

Datum
11. 10. 2018

Vyřizuje
Ing. Martin Prusenovský

Číslo jednací
KUZL 71815/2018

Spisová značka
KUSP 69142/2018
ŘDP

Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Vážená paní XXXXXX,
dne 27. 9. 2018 v 17.27 hodin obdržel Zlínský kraj, se sídlem Zlín, Třída Tomáše Bati 21, PSČ 761 90, IČ:
70891320 od Vás (XXXXXX XXXXXX, nar. XXXXXX, bytem XXXXXXX, Čechtice, PSČ 257 65) prostřednictvím emailové zprávy doručené na e-mailovou adresu podatelny Krajského úřadu Zlínského kraje žádost o informaci dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoSPI“).
Žádost se týkala veřejných zakázek:
1. „Rozvoj ERP systémů“ zadavatele Zlínský kraj,
2. „Dodávka a implementace vnitřní integrace Krajského úřadu Zlínského kraje“ zadavatele Zlínský kraj,
obě realizované v rámci
CZ.1.06/2.1.00/08.07170.

projektu

„Rozvoj

e-Governmentu

ve

Zlínském

kraji,

reg.

číslo:

Konkrétně jste žádala o informace související s výše uvedenými veřejnými zakázkami, cituji:

Dovoluji si požádat o zprávy, posudky, stanoviska apod. nezávislých hodnotitelů, kteří ve fázi přípravy výše
uvedených veřejných zakázek, resp. dotačních projektů, posuzovali žádosti o dotaci na výše uvedené projekty.
Na základě výše uvedeného Vám sděluji, že shora uvedené veřejné zakázky vzešly z jediného projektu, a to výše
zmíněného „Rozvoj e-Governmentu ve Zlínském kraji“, který byl realizován v rámci výzvy č. 08 Integrovaného
operačního programu. Žádost o dotaci na tento projekt posuzovalo Ministerstvo vnitra, které nám zaslalo
dokument „Oznámení o schválení žádosti o podporu z IOP“ ze dne 15. 3. 2011. Tento Vám je zasílán jako příloha
č. 1.
Pakliže existují jiné zprávy, posudky, stanoviska apod. nezávislých hodnotitelů, které by se týkaly žádosti
Zlínského kraje o dotaci na výše uvedený projekt, tyto nemá Zlínský kraj k dispozici.
V požadovaných informacích (dokumentu), které jsou Vám poskytovány prostřednictvím této odpovědi, jsou
znečitelněny osobní údaje určitých nebo určitelných fyzických osob, k nimž se tyto údaje vztahují, a to v souladu s
§ 8a ZoSPI a § 4, § 5 a § 10 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a
příslušnými ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES, když takové osobní údaje lze poskytnout pouze způsobem zajišťujícím jejich ochranu.

Krajský úřad Zlínského kraje
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S pozdravem

Ing. Martin Kobzáň
vedoucí odboru řízení dotačních programů

(dokument opatřen elektronickým podpisem)
Příloha č. 1 – Oznámení o schválení žádosti o podporu z IOP ze dne 15. 3. 2011
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