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Poskytnutí informací na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážení,
statutární město Olomouc obdrželo dne 11. 6. 2019 Vaší žádost o poskytnutí informací podle
§ 13 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“).
V žádosti odkazujete na minulé dotazy, které jste učinili v souvislosti s vymáháním škody po
odpovědných osobách ve věci pokuty za veřejné zakázky S0571/15 - Rozvoj výstaviště Flora
II. a S903/14 – Úspory energetické náročnosti budov ve vzdělávacích zařízeních statutárního
města Olomouc. Vzhledem k tomu, že od posledního poskytnutí informací v této věci uplynul
téměř rok, žádáte o informace, zda došlo ke změně situace, zejména zda došlo k uspokojení
pohledávky, třeba i částečně a pokud ano, v jaké výši se tak stalo.
Na základě obsahu Vaší žádosti Vám požadované informace podle § 4 odst. 1 a § 14 odst. 5
písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. sdělujeme následující:
Incidenční spor, který vede statutární město Olomouc nadále pokračuje. V tomto sporu byl
vyhlášen rozsudek dne 29.6.2018, kdy bylo žalobě částečně vyhověno. Proti rozsudku podal
odvolání žalobce - SMOl i žalovaný č. 1 - insolvenční správce dlužníka – společnosti
GORDION s.r.o. Spis byl předložen odvolacímu soudu (předkládací zpráva z 26. 7. 2018)
a dosud nebylo o odvolání rozhodnuto.
Žádná z pohledávek uplatněných v insolvenčním řízení dosud uspokojena nebyla.
Děkujeme za spolupráci.
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