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Sdělení k žádosti o informace dle zák.č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
V souladu s ust.§ 14 odst.5, písm.d) zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), Vám k Vaší žádosti dle InfZ ze dne
28.04.2015, v níž požadujete kopii mandátní smlouvy mezi JUDr. Kubicovou a povinným
subjektem ve věci právního zastoupení v kauze Město NJ vs. JUDr.Jaromír Kubis a dále
požadujete zcela jasnou odpověď, kolik dosud zaplatil povinný subjekt za poskytnutí právních
služeb výše jmenované advokátky v předmětné kauze, v příloze zasíláme kopii požadované
smlouvy ze dne 15.9.2011 a dále sdělujeme:
V odpovědi na Vaši žádost o informace ze dne 12.04.2015 jsme uváděli, že JUDr.Rita Kubicová
zastupuje Město Nový Jičín na základě Mandátní smlouvy o poskytování právních služeb ze dne
15.9.2011, a že náklady na toto zastupování byly dosud Městem vynaloženy formou měsíční
paušální odměny za právní pomoc, která činí 30.000,-Kč bez DPH při standardním rozsahu
činnosti do 60 hodin měsíčně.
Podle uzavřené mandátní smlouvy o poskytování právních služeb advokátka mj. poskytuje
verbální či písemné rady, zpracovává písemná stanoviska k právním problémům a právně zastupuje
v řízení před soudy, rozhodci, orgány veřejné správy, případně dalšími subjekty a poskytuje tyto
služby i příspěvkovým organizacím zřízeným Městem Nový Jičín ( s výjimkou TSM NJ,
příspěvkové organizace), a to v těch případech, které by mohly mít dopad na klienta …s tím, že jí
náleží jako sjednaná odměna měsíční paušální částka 30 000,-Kč bez DPH při standardním
rozsahu činnosti do 60 hodin měsíčně. Z uvedeného je zřejmé, že advokátka Městu Nový Jičín
nemůže fakturovat a také nefakturuje samostatně za poskytnutí právních služeb pouze v kauze
„JUDr.Jaromír Kubis“. Na zastupování a právní pomoc v daném sporu za období od 1.7.2012
dosud připadá 33 hodin výkonu činnosti advokátky.
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ZÁKLADNÍ ÚŘEDNÍ HODINY
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čtvrtek
12.00 – 14.00 hod.
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