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Odpověď na žádost podle Zákona č. 106/1999 Sb. 

 

Vážený pane 

 

Městský úřad Lysá nad Labem jako povinný subjekt dle zákona č. 106/ 1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 24. 7. 2022 Vaši žádost 

o poskytnutí následujících informací: 

 

1. Poskytněte pravdivý seznam všech zakázek, které pro město vykonaly firmy B&P Research 

s.r.o a B&P Publishing, z.ú. od roku 2018. 

2. Poskytněte informaci na základě, jakého rozhodnutí rady města vykonala B&P Research 

s.r.o. činnost „podání a příprava žádosti o dotaci - Sportovní hala“ kterou Městu Lysá nad 

Labem firma B&P Research s.r.o. (IČ: 60724269), kterou vyfakturovala v roce 2021 viz. 

snímek z Knihy faktur přijatých. 

3. Poskytněte informaci na základě jakého rozhodnutí rady města byla uzavřena smlouva 

uvedená v odkazu a níže na obrázku https://smlouvy.gov.cz/smlouva/soubor/25858103/0039-

2022-INV.pdfa..pdf?backlink=ntxfx 

4. Poskytněte informaci, proč nejsou v rejstříku smluv smlouvy.gov.cz uvedeny další smlouvy 

s firmou B&P Research s.r.o. když rada města rozhodla, že zakázky vykoná a poskytněte 

seznam těchto rozhodnutí rady města od roku 2018. 

5. Poskytněte pravdivou informaci, proč nejsou v Knize faktur přijatých další faktury od firmy 

B&P Research s.r.o. a firmy B&P publishing, z.ú. 

 

K Vaší žádosti sdělujeme následující: 

 

1. Od r. 2018 pro Město Lysá nad Labem vykonala firma B&P Research s.r.o., IČO: 60724269 

tyto zakázky: 

 

 obj. č. 0101/2020/INV – Příprava, zpracování a podání žádosti o dotaci v programu 162 52 

Regionální sportovní infrastruktura 2020-2024, výzva 13/2020 Sportovní infrastruktura 

k akci „Sportovní hala“ 

 obj. č. 0037/2022/INV – Zpracování studie proveditelnosti MŠ Dráček 

 obj. č. 0039/2022/INV – Podání Žádosti o dotaci a administrace projektu – Komunitní 

centrum č.p. 13;  

 

 

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/soubor/25858103/0039-2022-INV.pdfa..pdf?backlink=ntxfx
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/soubor/25858103/0039-2022-INV.pdfa..pdf?backlink=ntxfx


 

a firma B&P Publishing z.ú., IČO: 70889899 tuto zakázku: 

 

 Tisk 100 ks knih s názvem: „Samaritán v bílém plášti“ 

 

2. Dne 8. 8. 2022 zasláno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti č. j. MULNL-KÚ/62556-

3/2022/Sl 

 

3. Objednávka uvedená v odkazu byla schválena na základě usnesení Rady města č. 358 ze dne 

7. 6. 2022 

 

4. Dne 8. 8. 2022 zasláno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti č. j. MULNL-KÚ/62556-

3/2022/Sl 

 

5. Dne 8. 8. 2022 zasláno rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti č. j. MULNL-KÚ/62556-

3/2022/Sl 

 

 

 

 

 

 

 

              Ing. Alena Novotná 

tajemnice Městského úřadu Lysá nad Labem 
 

 




