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Věc: Odpověď' na žádost o informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím

Vážení,
na základě Vaší žádosti o informaci ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím k
uložené pokutě od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na veřejnou zakázku Jnířastruldura městských
zařízení Velký Šenov - stadion a hřbitov" Vám níže odpovídáme.
a) Informaci o výši a datu uhrazení pokuij' - 26. 9. 2016 pod Č. j.: ÚOHS-S0551/2016/VZ39376/2016/553/MBu byla městu uložena pokuta za spáchání správního deliktu ve výši 100 000,- KČ.
Město Velký Šenov podalo proti tomuto rozhodnutí rozklad a na základč tohoto rozkladu č. j.:ÚoHsR0256/2016NZ-04078/2017/322LDRu ze dne 8. 2. 2017 rozhodl Úřad pro ochranu hospodářské soutěŽe
o změně uložené pokuty. Konečná uloŽená pokuta byla ve výši 70 000,- KČ. Tato Částka byla v celé výši
uhrazena dne 27. 2. 2017.
r
b) Informaci, zda byla )' této, věcí podána správní Žaloba (ti zda bylo napadeno rozhodnutí Uřadu
pro

ochranu hospodářské soutěá, kterým vání byla uložena pokuta). V kladném případě Žádáme o inforrnaci,
podjakmi spisovou značkou je věc vedena a zdajiž byla soudeín rozhodnuta, případněja/gSm způsobem byla
věc rozhodnuta, a zda ro2hodhutí souduje již pravomocné. VpřWadě existence rozhodnutí soudu žádáme o ,
zasláníjeho kupie.- V dané věci nebyla podána správní Žaloba.
C) Informaci, zda vám vznikla v souvislosti' s touto veřejnou zakázkou nějaká další škoda, případně v jaké
výši (mpříklad náklady soudního říZení náklady na právní zastoupení, postih od poskytovate/e dotace
apod.). - V souvislosti s touto veře,jnou zakázkou došlo ke krácení obdržené dotace ve výši 2 021 368,07
KČ z původních 8 512 392,63 Kč na konečných 6 491 024,56 KČ. Zastupitelstvo Města vzalo na vědomí
tuto skutečnost usnesením číslo 487/16 z 10. zasedání ZNI, konaného 4. 5. 2016
d) Infonnaci, zdajste zjistili, která osoba či osobyjsou za vznikŠkody o(k)ovědné. Žádáme o sděleníjména a
pracovního zařazení osoby kteráje za škodu odpovědná,' přbadně označení dodavatele služb» kterýje za
Škodu odnovědný. - Zastupitelstvo města bylo obeznámeno o vzniklé škodě (Příloha Č.1), tuto skuteČnost
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vzalo na vědomí a Žádnou osobu neurčila jako odpovědnou za vzniklou škodu. Neexistuje žádný
dokument, potvrzující určení odpovědné osoby. Bývalý starosta telefonicky potvrdil, Že Žádná osoba
nebyla určena za odpovědnou v této veřejné zakázce.
e) Infonnacl: zda byla škoda po odpovědných osobách vymáhána a jakým lconkrétním způsobem, v jaké výši
a s jaký'n Yýsledken? (j'aká 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 podnihíu{y a kdy. Vpříoadě, že proti odpovědné osobě či osobám byla podána
žaloba, žádáme o označení soudu a spisovou značku, pod kterou je řízení vedeno. - Jelikož nebyla určena
odpovědná osoba, tak nebylo po nikom škoda vymáhána.
r
g Vpř»adě, že jste se rozhodli škodu nevymáhat, žádáme o informacj kdo ta/cwé rozhodnutípřijal (j'níéno,
při/'mení pracovní pozice) a ,jak je toto rozhodnutí odůvodněno. Pokud existuje písemný zápis o tomto
rozhodnutí (například zápis škodní komise apod.) žádáme o jeho kopii. - Neexistuje žádné písemné
rozhodnutí o vymáhání či nevymáhání vzniklé Škody.

S pozdravem

Příloha Č.1 - Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného 4. 5. 2016
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