MĚSTSKÝ ÚŘAD KOSTELEC NAD ORLICÍ
Kancelář tajemníka

Vaše značka:
Číslo jednací: MUKO-15529/2018-ih
Spisová značka: 2571/2018
Datum: 02.06.2018

149 00 Praha 4
Počet listů: 1
Počet příloh/listů příloh: 0/0
Sp. znak, sk. režim: 84.1, S/5

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Město Kostelec nad Orlicí obdrželo dne 25.6.2018 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako
„InfZ“), v níž se domáháte poskytnutí:
Informace k veřejné zakázce S67/13 - Stavební úpravy Sportovního klubu v Kostelci nad
Orlicí, konkrétně poskytnutí těchto informací:
a) Informaci o výši a datu uhrazení pokuty.
b) Informaci, zda byla v této věci podána správní žaloba (tj. zda bylo napadeno rozhodnutí
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterým vám byla uložena pokuta). V kladném
případě žádáme o informaci, pod jakou spisovou značkou je věc vedena a zda již byla
soudem rozhodnuta, případně jakým způsobem byla věc rozhodnuta, a zda rozhodnutí
soudu je již pravomocné. V případě existence rozhodnutí soudu žádáme o zaslání jeho kopie
(rozhodnutí Krajského soudu, rozhodnutí Nejvyššího správního soudu).
c) Informaci, zda vám vznikla v souvislosti s touto veřejnou zakázkou nějaká další škoda,
případně v jaké výši (například náklady soudního řízení, náklady na právní zastoupení,
postih od poskytovatele dotace apod.).
d) Informaci, zda jste zjistili, která osoba či osoby jsou za vznik škody odpovědné. Žádáme o
sdělení jména a pracovního zařazení osoby, která je za škodu odpovědná; případně
označení dodavatele služby, který je za škodu odpovědný.
e) Informaci, zda byla škoda po odpovědných osobách vymáhána, v jaké výši a s jakým
výsledkem (tj. zejména, zda byla škoda uhrazena, kdy a v jaké výši; případně jaké kroky
tímto směrem jsou v současné době podnikány). V případě, že proti odpovědné osobě či
osobám byla podána žaloba, žádáme o označení soudu a spisovou značku, pod kterou je
řízení vedeno. Zároveň žádáme o informaci, zda je po odpovědné osobě vymáhána
výhradně uložená pokuta, nebo i případná další škoda (např. soudní výlohy, postih od
poskytovatele dotace) a v jaké výši.
K žádosti uvádíme k bodům:
a) pokuta byla uhrazena dne 26.11.2014, ve výši 200.000 Kč.
b) ve věci nebyla podána správní žaloba (byl podán rozklad).
c) další škoda v této souvislosti nevznikla, projekt nebyl financován z dotace.
d) konkrétní osoba nebyla zjištěna.
e) s ohledem na výše uvedené v bodu d) nebylo vymáháno.
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Podle § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup na internetové stránce města.

S pozdravem

tajemník úřadu

v z.
starosta města
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