25. Žádost o informaci – účetní systémy užívaných k evidenci faktur z let 2010 až 2015
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
a) jaké účetní systémy užívala vaše městská část k evidenci k evidenci faktur z let
2010 - 2015?
Úřad městské části Praha 1 v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., evidoval
účetní záznamy přijaté účetní jednotkou v letech 2010 – 2015 v „účetním systému“ mySAP
ERP, verze komponent ECC 6.0
b) jaké formáty exportů tyto účetní systémy umožňují vytvářet?
Tento „účetní systém“ umožňuje vytvářet exporty ve formátech TXT, XLS, RTF, HTML.
c) jaké typy dat tyto účetní systémy u jednotlivých položek (faktur) umožňují evidovat?
Tento „účetní systém“ umožňuje evidovat u účetních záznamů zejména ty údaje, které jim
předepisuje zákon po účetnictví č. 563/1991 Sb., tj. především:
- označení účetního dokladu
- obsah účetního případu a jeho účastníky
- peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství
- okamžik vyhotovení účetního dokladu
- okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem podle písmene d)
- podpisový záznam podle § 33a odst. 4 osoby odpovědné za účetní případ a podpisový
záznam osoby odpovědné za jeho vyúčtování
(žádost byla podána dne 08.02.2016 a vyřízena dne 23.02.2016 – řešilo Oddělení právní,
kontroly a stížností ÚMČ Praha 1)
26. Žádost o informaci – kopie kupní smlouvy uzavřené mezi vámi a paní ……
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace - kopie kupní smlouvy 4230532003 uzavřené mezi vámi a paní
……, včetně příloh
byla zaslána Výzva k doplnění žádosti – ust. § 14 odst. 2 Infz. Náležitosti byly doplněny
a požadované informace poskytnuty.
(žádost byla podána, výzva zaslána a náležitosti doplněny dne 10.02.2016, vyřízena dne
17.02.2016 – řešil Odbor technické a majetkové správy – oddělení správy nemovitostí a
privatizace ÚMČ Praha 1)

27. Žádost o poskytnutí informace – zasílání informací souvisejících s omezením vjezdu
do ulic Maiselova a U Starého hřbitova, Praha 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace - zasílání aktuálních informací souvisejících s omezením
vjezdu do ulic Maiselova a U Starého hřbitova, Praha 1
Žádost není ve smyslu InfZ.
(žádost byla podána dne a předána odboru dopravy 10.02.2016 – řešil Odbor dopravy ÚMČ
Praha 1)
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28. Žádost o poskytnutí informace – důvodová zpráva k usnesení Rady městské části
Praha 1 UR12_1131
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace:
- důvodová zpráva k usnesení Rady městské části Praha 1 UR12_1131ze dne
14.08.2012
- zápis z 28. schůze Rady městské části Praha 1v roce 2008, konané dne 14.08.2012
Požadované informace byly poskytnuty.
(žádost byla podána dne 13.02.2016 a vyřízena dne 22.02.2016 – řešilo Oddělení volených
orgánů ÚMČ Praha 1)
29. Žádost o poskytnutí informace ve věci provádění kontrolních prohlídek stavby,
Pod Bruskou 6, Praha 1
Otázky a odpovědi:
Žádost o poskytnutí informace, zda v návaznosti na stavební povolení č.j. 23389-1969-M-3-d136 ze dne 16.02.1971 byly prováděny pracovníky stavebního úřadu kontrolní prohlídky
stavby, dům Pod Bruskou 6, Praha 1. V případě, že ano, žádám o předání xerokopií včetně
kopie kolaudačního rozhodnutí.
Žadateli bylo zasláno Oznámení o úhradě nákladů. Náklady dosud nebyly uhrazeny.
(žádost byla podána dne 16.02.2016, oznámení dne 29.02.2016 – řešil Odbor výstavby ÚMČ
Praha 1)

