MĚSTSKÝ ÚŘAD KOSTELEC NAD ORLICÍ
Kancelář tajemníka
Vaše č.j.:
Naše č.j.: MUKO-31532/2019-jj
Spisová značka: 5464/2019

Právo ve veřejném zájmu, z. s.
Chalupkova 1367/1
149 00 Praha 4

Sp. znak, sk. režim: 84.1, S/5
Datum: 24.10.2019

Odpověď na žádost o poskytnutí informací
Městský úřad Kostelec nad Orlicí, jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon o poskytnutí informace“) obdržel dne 15.10.2019
prostřednictvím datové schránky žádost o poskytnutí informací dle zákona o poskytnutí informací
žadatelem: Právo ve veřejném zájmu, z. s., IČ: 03853462, Chalupkova 1367, 149 00 Praha 11.

Ve své žádosti požadujete níže uvedené informace:
„Vážení, v minulosti jsme vás oslovili v souvislosti s vymáháním škody po odpovědných osobách
pokud jde o pokutu za veřejnou zakázku S67/13 - Stavební úpravy Sportovního klubu v Kostelci nad
Orlicí. Podle vámi v minulosti poskytnutých informací k vymáhání škody dosud nedošlo. Žádáme Vás
o aktuální informace, tj. zejména zda došlo k posunu, zejména vymožení škody po odpovědných
osobách:

a) 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.

b) Informaci, zda byla škoda po odpovědných osobách vymáhána a jakým konkrétním způsobem, v
jaké výši a s jakým výsledkem (jaká část škody byla vymožena a kdy). Škoda může být vymáhána
písemnou výzvou k úhradě, započtením škody na jinou vzájemnou pohledávku, podanou žalobou
apod. - žádáme o konkrétní informaci, jaké kroky byly podniknuty a kdy. V případě, že proti
odpovědné osobě či osobám byla podána žaloba, žádáme o označení soudu a spisovou značku,
pod kterou je řízení vedeno.

c) V případě, že jste se rozhodli škodu nevymáhat, žádáme o informaci, kdo takové rozhodnutí přijal

(jméno, příjmení, pracovní pozice) a jak je toto rozhodnutí odůvodněno. Pokud existuje písemný
zápis o tomto rozhodnutí (například zápis škodní komise apod.) žádáme o jeho kopii.“

Povinný subjekt zasílá požadované informace.
a) Povinný subjekt není schopen prokazatelně určit, která konkrétní osoba je za vznik předmětné
škody odpovědná.
b) Vzhledem k tomu, že povinný subjekt není schopen prokazatelně určit, která konkrétní osoba
je za vznik předmětné škody odpovědná, nemůže být vzniklá škoda vymáhána.
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c) V návaznosti na odpověď ad a) uvádíme, že takovéto rozhodnutí přijímáno nebylo.

S pozdravem

tajemník městského úřadu
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