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Vážení,

dle zákona 106/1999 Sb. žádám o zaslání informací k aplikaci Ostrava Lhotka pro mobilní telefony:

- Celková cena pořízení?

- Roční paušální platby za provozování mobilní aplikace?

- Ke kterému datu byla aplikace zpuštěna?

- Kolik má aplikace k dnešnímu dni aktivním uživatelů?

- Prosím o zaslání smlouvy k pořízení služby.

- Penzion Lhotka má v této aplikaci samostatnou záložka. Jedná se o soukromý subjekt, zajímalo by mě kolik

je účtováno Penzionu Lhotka obcí za komerční propagaci?

- Proč neftmguje V aplikaci proklik s úřední deska na web https://lhotka.ostrava.cz/?

S pozdravem
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\ Statutární město Ostrava

„ Úřad městského obvodu Lhotka

Vaše značka:

Ze dne: 2021 -04-06

č. j.: LHOT/0322/21/Taj

Sp. zn.: S-LHOT/0305/21/2

Vyřizuje:

Telefon:

Fax:

E-mail:  
Datum: 2021 —04—1 3

Sdělení

k žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

kinformacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám poskytujeme v souladu sustanovením § 43 odst. 2

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu kinfonnacím, ve znění pozdějších předpisů,

požadované informace:

“Celková cena pořízení?“ Cena pořízení aplikace byla 16 000,-- Kč bez daně z přidané hodnoty.

“Roční paušální platby za provozování mobilní aplikace?“ Roční provoz činní 15 480,-- Kč bez daně

z přidané hodnoty.

“Ke kterému datu byla aplikace zpuštěna?“ Aplikace byla spuštěna k datu 9. října 2019.

“Kolik má aplikace k dnešnímu dni aktivním uživatelů?“ K datu 13. dubna 2021 má 863 uživatelů.

“Prosím o zaslání smlouvy k pořízení služby.“ Vpříloze Vám zasíláme anonymizovanou kopii

objednávky k pořízení mobilní aplikace pro chytré telefony.

“Penzion Lhotka má v této aplikaci samostatnou záložka. Jedná se o soukromý subjekt, zajímalo

by mě kolik je účtováno Penzionu Lhotka obcí za komerční propagaci?“ Na internetových stránkách

městského obvodu i vaplikaci pro chytré mobilní telefony je výše uvedený penzion veden jako jediné

ubytovací zařízení v městském obvodu a nejedná se o komerční propagaci, ale o běžnou praxi, a tudíž není

tomuto subjektu nic účtováno.

“Proč nefunguje v aplikaci prokliks úřední deska na web https:lIIhotka.ostrava.cz/?“ Při kontrole

aplikace pro chytré mobilní telefony s názvem “Ostrava — Lhotka" u obou nastavených zařízení (operační

s stém Android a iOS neb 1 z'ištěn roblémy v propojenosti s webovými stránkami městského obvodu.   

 

Příloha:

- anonymizovaná kopie objednávky.

U Splavu 76/14a, 725 28 Ostrava IČO 00845 451 DIČ cz 00845 451 Šíii' [H[I\:v '434:;13_ ! ! !

www.lhotka.ostrava.cz Číslo účtu 1651021379/0800


