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V Praze dne 11.04.2019

Věc: Žádost o poskytnutí informací dle zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím

Vážení,

dovolujeme se na Vás obrátit se žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, v účinném znění (dále jen ,,InfZ"). Na základě toho Vás
v souladu s ust. § 13 InfZ zdvořile

Žádáme

o poskytnutí veškerých dokumentů jakkoliv souvisejících či spojených s akcí
,,Rozšíření kapacity ZŠ Sulice, výstavba odborných učeben vC. zajištění bezbariérovosti",
pro kterou byla přidělena pro rok 2018 dotace z programu ,,29821 - Podpora rozvoje a obnovy
materiálně technické základny regionálního školství", jež obec Sulice v souvislosti s touto akcí
eviduje nebo je povinna evidovat, a to zejména:

- rozhodnutí o poskytnutí dotace,
- dokumentaci závěrečného vyhodnocení akce (projektu) včetně všech jejích součástí a příloh,
- veškeré žádosti o uvolnění dotace (včetně přikládaných daňových dokladů {faktur} a jejich

ostatních součástí a příloh); a dále

o poskytnutí veškerých informací souvisejících s výše uvedenou akcí, a to zejména:

- informace o tom, zda již byly ze strany Ministerstva financí České republiky zjištěny
jakékoliv případy (a případně jaké) porušení smluvních či zákonných povinností obce Sulice
související s výše uvedenou akcí a případné sankční kroky na základě toho vůči obci Sulice
učiněné, a

— informace o tom, zda Ministerstvo financí České republiky již nárokovalo v souvislosti
s touto akcí po obci Sulice jakékoliv smluvní pokuty, náhradu škody, bezdůvodné obohacení
nebo jiné nároky majetkové povahy (a případně jaké).

mí

S Z 2

A
Advokátní kancelář SCHOLZ & MALÝ s.r.o.

Obchodní rejstŕik Městský soud v Eraze · oddfl C ·vlaZka 192702



Ve smyslu ust. § 17 lnfZ Vás také žádáme o potvrzení předpokládané výše úhrady nákladů, budou-li
žadateli účtovány. Informaci je nám možné poskytnout v písemné formě prostřednictvím datové
schránky žadatele (ID datové schránky: a4cb6rp).

Předem děkuji za kladné vyřízení naší žádosti.
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