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Magistrát města Kladna
oddělení kontrolní, právní a interního auditu
nám. Starosty Pavla 44, 272 01 Kladno
Doručovací adresa:
Magistrát města Kladna
nám. Starosty Pavla 44
272 52 Kladno
datová schránka: dyubpcm

Právo ve veřejném zájmu, z.s.
Marek Eliáš, předseda
Chaloupkova 1367
149 00 Praha 11
Doručovací adresa: datová schránka

Datum vyhotovení: 13. 3. 2019
Č. jednací: OKPI/68/19
Věc: Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím
Magistrát města Kladna obdržel dne 21.2.2019 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "InfZ") o poskytnutí
informací týkající se uložené pokuty od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve věci veřejné
zakázky S0201/16 – Rekonstrukce náměstí Jana Masaryka v Kladně.
K Vašim dotazům zasíláme následující odpovědi:
a) Pokuta ve výši 200 000 Kč byla uhrazena Úřadu na ochranu hospodářské soutěže dne
27.7.2016.
b) V uvedené věci nebyla podána správní žaloba.
c) Jiná škoda souvislosti s touto veřejnou zakázkou, kromě nákladů na právní zastoupení ve
výši 59 290 Kč během řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, nevznikla.
d) K odpovědnosti za škodu byl povolán vedoucí Odboru dopravy a služeb Magistrátu
města Kladna.
e) Ano, škoda byla po odpovědném pracovníkovi tj. po vedoucím Odboru dopravy a služeb
vymáhána. Odpovědný pracovník byl vyzván na základě rozhodnutí Rady města ze dne
20.6.2016 písemnou výzvou tajemníka magistrátu k úhradě škody ve výši 200 000 Kč, a
to dopisem ze dne 20.6.2016. Odpovědný pracovník uhradil škodu ve výši 200 000 Kč
dne 28.6.2016
f) Škoda byla uhrazena v plné výši, viz výše.
V souladu s § 5 odst. 3 InfZ bude poskytnutá informace zveřejněna také na webových stránkách
statutárního města Kladna (www.mestokladno.cz).
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