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Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím
V souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, Vám na základě Vaší žádosti ze dne 28.2.2019, poskytuji požadované informace.
Odpovědi k bodům 5. až 10. poskytuji na základě podkladů vedoucího obecního živnostenského úřadu.
1. Stávajícím poskytovatelem služeb bezplatné právní poradny města Nový Jičín je iAdvokacie,
advokátní kancelář s.r.o. se sídlem Požární 643, 742 45 Fulnek, IČ: 07175159, zastoupena
JUDr. Tomášem Panáčkem, advokátem a jednatelem.
2. Smluvní straně je vyplácena hodinová odměna, která činí:
750,- Kč za každou započatou hodinu právní služby bez DPH. Maximální odměna za jeden den
poskytování právního servisu v čase od 13:00 hodin do 17:00 hodin je 3.000,- Kč. Vedle této
odměny náleží advokátovi rovněž úhrada příslušné sazby DPH platné podle aktuálně platných
právních předpisů upravujících výši daně z přidané hodnoty. Ta k datu uzavření smlouvy činila
21%.
3. Smlouva na poskytování služeb byla uzavřena dne 28.12.2018, na dobu od 01.01.2019
do 31.12.2019. Naskenovanou smlouvu zasílám v příloze.
4. O poskytování služeb bezplatné právní poradny se rozhodlo na poradě vedení města
dne 5.12.2018.
5. Polar televize Ostrava, s.r.o., poskytuje městu Nový Jičín prostor v regionálním zpravodajství na
základě Licenční smlouvy ze dne 30.6.2016 (dále jen smlouva). Smlouvu zasílám v příloze.
6. Obsah regionálního zpravodajství Polar je stanoven v čl. I. a II smlouvy a v Příloze č. 1
ke Smlouvě o poskytnutí licence k pořadům. Konkrétní obsah reportáží vytváří na základě
novinářské svobody zpravodajský tým Polar televize Ostrava s.r.o.
7. Prostor na webové stránce televize Polar poskytuje městu Nový Jičín na základě čl. II odst. 9
smlouvy.
BANKOVNÍ SPOJENÍ
KB, a.s., pobočka Nový Jičín
č. ú.: 19 - 326801 / 0100 (příjmy)
č. ú.: 326801 / 0100 (výdaje)
IČ: 00298212

ÚŘEDNÍ DNY A HODINY
Po, ST 08:00 – 11:00
12:00 – 17:00 hod.
Út, Čt
08:00 – 11:00
12:00 – 15:00 hod.
Pá
08:00 – 11:00
pouze pro objednané
pokladna a podatelna bez objednání

http://www.novy-jicin.cz
ID DS: ywmb4nc
e-podatelna: e-podatelna@novyjicin-town.cz
tel. ústředna: 556 768 222, fax: 556 768 289

8. Obsah stránky https://polar.cz/zpravy/novojicinsko je tvořen společností Polar televize
Ostrava, s.r.o.
9. Úplata poskytovaná městem Nový Jičín je řešena v čl. IV smlouvy.
10. Aktuálně platné smluvní dokumenty mezi televizí Polar (jejím provozovatelem) a městem Nový
Jičín (či městským úřadem města Nový Jičín), kdy byly smluvní dokumenty mezi televizí Polar
(jejím provozovatelem) a městem Nový Jičín (či městským úřadem města Nový Jičín) měněny,
či ukončeny po 1. 1. 2019 (včetně), a které byly platné k 28. 12. 2018, nejsou.

Mgr. Zdeněk Petroš v.r.
vedoucí odboru organizačního
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