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Městská část Praha 10 
Vršovická 1429/68 
110 00  Praha 10 
Doručeno datovou schránkou 

V Praze dne 23. dubna 2012  

 
Žádost o poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím 
 
Vážení, 
 
na základě zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, si Vás 
dovolujeme požádat o níže specifikované informace týkající se neprominutí odvodu za porušení rozpočtové 
kázně u příjemce podpory z OPPK Městská část Praha 10 a za porušení zákona o veřejných zakázkách 
v souvislosti s veřejnou zakázkou ev. č. v ISVZUS 6003425103001 (dále jen ,,Přijemce“), o kterém rozhodlo 
zastupitelstvo hlavního města Prahy usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 14/9 ze dne 23. 2. 
2012. 
   
Konkrétně žádáme o poskytnutí těchto informací: 
 
1. Informaci, zda, popřípadě kdy, byl vyměřený odvod ve výši 848 582,- Kč Příjemcem uhrazen. 
2. Informaci, které osoby jsou odpovědné za způsobení škody Příjemci ve výši 848 582,- Kč, resp. za nedodržení 
podmínek uzavřené smlouvy o poskytnutí finanční podpory, kdy Příjemce nepostupoval v souladu se zákonem 
o veřejných zakázkách a v souladu s platnou projektovou příručkou OPPK resp. s přílohou L této příručky. 
3. Jakým způsobem vymáhá Příjemce způsobenou škodu (vyměřený odvod dle bodu 1, popřípadě další náklady) 
po odpovědných osobách uvedených v bodě 2. (kdy se s vymáháním započalo, forma užitých právních 
prostředků, výše vymáhané škody apod.). 
4. Kopii uzavřené smlouvy s vítězným dodavatelem uvedené veřejné zakázky vč. všech příloh a dodatků 
uzavřených k dnešnímu dni. 
5. Protokol o hodnocení nabídek. 
 
Uvedené informace zašlete, prosím, v zákonem stanovené lhůtě patnácti dnů ode dne přijetí této žádosti na 
adresu naši kanceláře Oživení, o. s., Muchova 13, 160 00 Praha 6. Je-li to možné, žádáme o přednostně 
poskytnutí informací v elektronické podobě do datové schránky Oživení, o. s., ID datové schránky: ntauv78, 
popř. na e-mailovou adresu poradna@oziveni.cz.  
 
Za poskytnutí informací předem děkujeme.         
 

Oživení, o.s. 
                                                                                   
                                                                                                              Oživení, o.s.  

Ing. Štěpán Rattay, předseda sdružení 
Informace o žadateli : 
Oživení, o.s., IČ: 6736 5353, sídlem Lublaňská 18, Praha 2, PSČ: 120 00 
Adresa pro doručování: Muchova 13, Praha 6, PSČ: 160 00 


