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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Na základě žádosti žadatele Miroslava Leypold Igla, nar. dne 25. 8. 1949, trvale bytem Ferlesova 147,
250 88, Čelákovice, ze dne 26. 4. 2017, o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako “InfZ”), ve věci soudního
sporu s TJ Spartak Čelákovice v souvislosti s rozsudkem okresního soudu Praha východ
č. j. 35C276/2015-14, konkrétně o poskytnutí informací:
ad1) Jaké úroky je nutné zaplatit TJ Spartak z důvodu neproplacení smluvní částky 5.500.000,00 Kč? Kdy
město úroky zaplatilo?
ad2) Kdy byly TJ Spartak uhrazeny náklady řízení vyčíslené ve výše uvedeném rozsudku částkou
608.234,00 Kč?
ad3) Jaké náklady jsou spojeny se soudním řízením na straně města Čelákovice? Právní služby, znalecké
posouzení dosud provedených prací, atd.
ad4) Jaké náklady byly účtovány advokátní kanceláří Kubík Partners za zpracování „Memoranda“ následně
podání trestního oznámení jménem města Čelákovice na Tělovýchovnou jednotu TJ Spartak Čelákovice,
ing. Jaroslava Ryneše a společnost EKKL a. s.?
ad5) Jaké závěry přijala škodní komise města Čelákovice ke vzniku škody z vedlejších nákladů soudního
řízení a z nákladů neúspěšně podaných trestních oznámení? Kterým usnesením orgánu veřejné správy
města Čelákovice byla škodní komise jmenována? Kdy škodní komise ve věci výše uvedených škod
zasedala? Kdo je členem škodní komise města?
Městský úřad v Čelákovicích, jako povinný subjekt dle InfZ, poskytuje níže požadované informace:
k bodu ad1) žádosti poskytujeme informaci, že úroky z důvodu neproplacení smluvní částky 5.500.000,00
Kč jsou ve výši 914.834,00 Kč a byly zaplaceny dne 30. 3. 2017,
k bodu ad2) žádosti poskytujeme informaci, že náklady řízení vyčíslené ve výši 608.234,00 Kč byly
Tělovýchovné jednotě Spartak Čelákovice uhrazeny dne 30. 3. 2017,
k bodu ad3) žádosti poskytujeme informaci, že náklady spojené se soudním řízením na straně města
Čelákovice jsou ve výši 247.979,00 Kč.
k bodu ad4) žádosti poskytujeme informaci, že náklady na zpracování „Memoranda“ advokátní kanceláří
Kubík Partners advokátní kancelář s.r.o. činily 36.300,00 Kč včetně DPH.
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k bodu ad5) žádosti sdělujeme, že škodní komise města Čelákovic ve věci vzniku škody z vedlejších
nákladů soudního řízení a z nákladů neúspěšně podaných trestních oznámení nezasedala a tudíž nepřijala
žádné závěry. Škodní komise města Čelákovic byla zřízena usnesením Rady města č. 7/2017/2.1.3 ve
složení Marcela Ježková – předseda, Marcela Klaudová, Mgr. Jiří Havelka – členové.
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