
Odpovědní formulář 
na žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. 

 

Žadatel o informace: 

Heagl, s.r.o., Na Vyhlídce 2582, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 28639391 

e-mail: podatelna@heagl.cz, datová schránka: pvuvuyw 

 

Poskytovatel informace: 

Město Železný Brod 

Náměstí 3. května 1 

468 22 Železný Brod 

Č.j. 14021/2015 

 

 

  

 

Na základě Vaší žádosti ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím ze dne 1. 12. 2015 sdělujeme: 

 

Žádost o informace žadatele č.: 

1.  Používáte právní informační systém CODEXIS (dodavatel ATLAS consulting spol. s r.o.)? 

Odpověď s informací: 

1.  Ano......................................................................................................................................... 

V případě užívání právního informačního systému CODEXIS dle žádosti o informaci č. 1. budou další části 

vyplněny.  

 

Žádost o informace žadatele č.: 

2.1.  Sdělení informace zda využíváte k tomuto softwaru doplněk Liberis? 

Odpověď s informací: 

2.1. .Doplněk Liberis nevyužíváme .......................................................................................................... 

 

Žádost o informace žadatele č.: 

2.2.  Jaký je přesný název doplňku Liberis, Liberis Silver nebo Liberis Gold, popřípadě jiný? 

Odpověď s informací: 

2.2. Doplněk Liberis nevyužíváme....................................................................................................... 

 

Žádost o informace žadatele č.: 

2.3.  Sdělení informace pro kolik uživatelů (poskytnutých licencí) je určen? 

Odpověď s informací: 

2.3. 1 licence pro 10 dynamických uživatelů  

 

Žádost o informace žadatele č.: 

2.4.  Sdělení informace o částce, která je vynaložena na pořízení tohoto systém z veřejných 

prostředků? 

Odpověď s informací: 



2.4. 36 000 Kč bez DPH 

Žádost o informace žadatele č.: 

2.5.  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? 

Odpověď s informací: 

2.5. 6. 12. 2013 

 

Žádost o informace žadatele č.: 

2.6.  Sdělení informace do kdy je uzavřena smlouva na využívání tohoto systému; v případě že 

není uzavřena smlouva, sdělení do kdy je uhrazeno využívání tohoto systému? 

Odpověď s informací: 

2.6. 42 měsíců 

 

 

 

V Železném Brodě. 

Dne 15. 12. 2015 

 

Vypracoval Mgr. Josef Haas, tajemník městského úřadu (jméno, příjmení, odbor) 

Kontakt  j.haas@zelbrod.cz 


