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Poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. – žádost o poskytnutí informací 
 

Tazatel žádal o poskytnutí informací:  

 

Týkající se objektu Drahomířino nábřeží 197/16, 360 01 Karlovy Vary a veřejných zakázek 

realizovaných mezi Statutárním městem Karlovy Vary, IČ: 00254657, se sídlem Moskevská 2035/21, 

360 01 Karlovy Vary, Inovačním centrem INION, z. ú., IČ: 09590811, se sídlem 

Dr. Engla 1061/6, 360 01 Karlovy Vary a PROTEBE live, z. s., IČ: 26992809, se sídlem Hájek 27, 

363 01, v rozsahu uvedeném žadatelem. 

 

Bylo mu odpovězeno:  

 

Vážený pane *****, 

 

odbor majetku města Magistrátu města Karlovy Vary obdržel dne 26. 1. 2023 Vaši žádost o 

poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 

znění pozdějších předpisů, týkající se objektu Drahomířino nábřeží 197/16, 360 01 Karlovy Vary a 

veřejných zakázek realizovaných mezi Statutárním městem Karlovy Vary, 

IČ: 00254657, se sídlem Moskevská 2035/21, 360 01 Karlovy Vary Inovačním centrem INION, z. ú., 

IČ: 09590811, se sídlem Dr. Engla 1061/6, 360 01 Karlovy Vary a PROTEBE live, z. s., IČ: 

26992809, se sídlem Hájek 27, 363 01 Hájek, ve Vámi uvedeném rozsahu: 

 

1. Kopie nájemních smluv a smluv o výpůjčce k objektu Drahomířino nábř. 197/16, 360 01 

Karlovy Vary od roku 2015, včetně zaniklých. 

2. Veřejné zakázky realizované mezi Statutárním městem Karlovy Vary a INION, z. ú.  

3. (IČ: 09590811) za roky 2020 – 2023. 

4. Veřejné zakázky realizované mezi Statutárním městem Karlovy Vary a PROTEBE 

live, z. s. (IČ: 26992809) za roky 2020 – 2023. 

5. Výše dotací, které byly SMKV proplaceny oběma právnickým osobám za roky 2020 – 

2023. 
 

K výše uvedené žádosti o poskytnutí informací, uvádíme následující: 

1. K objektu Drahomířino nábřeží 197/16, 360 01 Karlovy Vary eviduje Statutární město 

tyto smlouvy: 

a. Smlouvu o výpůjčce z roku 2021 včetně dodatku (Inovační centrum INION, z. ú.) 

b. Nájemní smlouvu z roku 2014 (Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR) 

c. Nájemní smlouvu z roku 2014 (ČR – Česká inspekce životního prostředí) 

2. Mezi Statutárním městem Karlovy Vary, IČ: 00254657, se sídlem Moskevská 2035/21, 

360 01 Karlovy Vary a Inovačním centrem INION, z. ú., IČ: 09590811, se sídlem 



 

 

Dr. Engla 1061/6, 360 01 Karlovy Vary v požadovaném časovém rozmezí nebyly 

realizovány žádné veřejné zakázky.  

3. Mezi Statutárním městem Karlovy Vary, IČ: 00254657, se sídlem Moskevská 2035/21, 

360 01 Karlovy Vary a PROTEBE live, z. s., IČ: 26992809, se sídlem Hájek 27, 363 01 

Hájek v požadovaném časovém rozmezí byly realizovány tyto veřejné zakázky: 

a. OBJ34 – 35521/2020 – Autorský návrh uživatelského rozhraní informační 

mikrostránky a návrh informačního letáku Strategie 

b. OBJ34 – 37824/2021 – Editorská příprava dokumentu StrategieKV 2040 pro 

publikaci na webu, pro publikaci stručné verze definice cílů a limitovanou edici 

plné verze pro potřeby strategického řízení na úrovni magistrátu města a 

vybraných agent Krajského úřadu Karlovarského kraje 

c. OBJ34 – 38708/22 – dotisk brožur „Kam jdeme a proč StrategieKV 2040“ 

d. OBJ25 – 34377/2020 – Akce pro veřejnost „Výtvarné dílny“ dne 19. 6. 2020 

e. OBJ25 – 34841/2020 – Akce pro veřejnost „Výtvarné dílny“ dne 3. 9. 2020 

4. Statutární město Karlovy Vary eviduje čerpání finančních prostředků ze dvou dotačních 

titulů, které administruje odbor kultury, školství a tělovýchovy, a to spolku PROTEBE 

live z. s., IČ: 26992809, se sídlem Hájek 27, 363 01 Hájek, týkající se konkrétně dotace na 

podporu volnočasových aktivit a podporu kulturních aktivit.  

 

S pozdravem 

        OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA 

                 Ing. Rostislav Matyáš, v. r.  

             vedoucí odboru majetku města 

 

 

Poplatek: náklady spojené se zpracováním a poskytnutím informace se nevyměřují 

Obdrží: žadatel prostřednictvím e-mailové schránky **** 

**** Osobní údaj byl anonymizován v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění a v souladu nařízení EP a Rady 

(EU) 2016/679 o ochraně FO v souvislosti se zpracováním OÚ (GDPR)  

  


