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Žádost o poskytnutí informací dle zákona Č. 106/i999 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 pňstupu k informacím, v účinném znění (dále jen ,,InfZ"). Na základě toho Vás
v souladu s ust. § 13 lnfZ zdvořile

žádáme
o poskytnutí veškerých dokumentů .jakkoliv souvisejících či spojených s projekty:
l) Rozšíření kapacĹty - Mateřská škola Sluníčko, příspěvková organizace (pro kterou byla
přidělena pro rok 2019 a 2020 dotace z programu ,,133 310 - Rozvoj výukových kapacit
mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky").
2) Sulice-Dopravni automobil (rozhodnutí a oznámení o výběrů nejvhodnější nabídky bylo
projednáváno na zasedání zastupitelstva obce Sulice dne 12. l 1.2019).
3) Oprava komunikace Ke Kapličce, zpevnčná krajnice jílovská (vložena na profi! zadavatele dne
07.08.2019),
4) Rekonstrukce a nástavba OÚ Sulice a poIyfůnkČního objektu l. etapa dům č.p. 155 (vložena na
profil zadavatele dne 09.07.2019),
5") Výstavba kanalizace a vodovodu (vložena na profil zadavatele dne 09.07.2019),
6) Oprava komunikace K Vrchánovu (vložena na profil zadävatele dne 10.06.2019),
7) Stavební úpravy památníku Na Křížkách (vložena na profil zadavatele dne 15.03.2019),
8) Soubor ulic Sulice - Slunečná, Souběžná a Pod Remízkem ]. etapa - oprava povwhu
komunikace (vložena na profi! zadavatele dne 19.12,20 IB),
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9) Zvýšení kapacity tříd a odborných učeben školského zařízeni - Základní škola Sulice (vložena
na profil zadavatele dne 08.06.2016),
které obec Sulice eviduje nebo je povinna cvidovat, a to zejména těchto dokumentů (existuji-li
v jednotlivých případech) nebo dokumentů jim podobným:
- rozhodnutí o poskytnutí dotace,
- dokumentace závěrečného vyhodnoceni akce (projektu) včetně všech jejich součástí a příloh,
- žádost o uvolnění dotace (včetně přikládaných daňových dokladů {faktur} a jejich ostatních
součástí a příloh),
- zadávací dokumentace,
- dokumentace související sc stanovením předpokládané! hodnoty veřejné zakázky,
- dokumentace související s výběrem (h)davatele,
- rozhodnutí o výběru dodavatele, popř. rozhodnuti o výběrú nejvhodnější nabídky,
- dokumentace související s plněním veřejné zakázky,
- dokumentace související se závěrečným vyhodnocením veřejné zakázky včetně všech jejích
součásti a příloh,
- veškeré účetní a daňové doklady (fák'ury) a jejich ostatní součásti a přílohy,
- veškeré případné úkony kontrolních orgánů souviscjicIch s výše uvedenými veřejnými
zakáZkami; a dále
o poskytnutí veškerých informací souvisejících s výše uvedenými projekty, a to zejména:
-

informace o tom, zda již byly ze stran! Ministerstva financí České republiky zjištěny jakékoliv

případy (a připadnčjaké) porušení sn'!uvnich 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 fin:íncí České republiky již nárokovalo v souvislosti s touto
akci po obci Sulice jakékoliv smluvní pokuty, náhradu škody, bezdůvodné obohacení nebo
jiné nároky majetkové povahy (a případně jaké).
Ve smyslu ust. § 17 lnfZ Vás také žádáme o r('tvrzení předpokládané výše úhrady nákladů, budou-li
žadateli účtovány. Informaci je nám možnC poskytnout v písemné formě prostřednictvím datové
schránky žadatele (ID datové schránky: a4cb6ij').

Předem děkuji za kladné vyřizcni naši žádosti.
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