Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.:
Doklady k realizaci investiční akce „Vlastivědné muzeum v Olomouci – elektroinstalace“

Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb.
Předmět žádosti:
Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů vás žádáme o:
poskytnutí veškerých dokladů k realizaci investiční akce "Vlastivědné muzeum
v Olomouci - elektroinstalace" realizovanou zhotovitelem Svatoslavem Mičkou,
Horní hejčínská 26, Olomouc, IČ 18499261, se kterým byla uzavřena dne
7. 2. 2011 smlouva o dílo č. 2011/00075/OIEP/DSM a následně 3 dodatky k této
smlouvě.
Žádáme o poskytnutí smlouvy o dílo č. 2011/00075/OIEP/DSM ze dne 7. 2. 2011
včetně všech jejích dodatků, tj. min. dodatků č. 1 - 3, pokud nebyly uzavřeny
další dodatky či nějaké další související smlouvy, které případně také žádáme
poskytnout.
Dále také žádáme poskytnutí předávacích protokolů a veškerých faktur
zhotovitele k úhradě plnění dle této smlouvy a jejích dodatků a případně i
smluv souvisejících včetně dokladů o provedených úhradách.
Žádáme o poskytnutí veškerých listin k reklamacím a jejich odstraňování a
odstranění.
Dále požadujeme veškeré listiny k zadání veřejné zakázky, jejímu průběhu a
výběru zhotovitele.
Dále požadujeme veškeré listiny k dotacím poskytnutým na tuto akci, jakož i
listiny související, včetně vyúčtování dotací, jejich kontroly a také doklady o
finančních transakcích spojených s těmito dotacemi, a to jak dotací
poskytnutých Olomouckému kraji, tak i dotací poskytnutých Vlastivědnému
muzeu Olomouc.
Pokud tato veřejná zakázka či akce jako taková byla kontrolována či
prověřována, žádáme o veškeré listiny z kontrol a prověřování, včetně
případných dokladů od ÚOHS, NKÚ či Policie ČR.
Dále požadujeme veškeré zápisy o jednání se zhotovitelem o uzavření smlouvy
včetně dodatků, včetně korespondence se zhotovitelem, a to i emailové či jiné,
jakož i zápisy z kontrolních dnů či jiné kontrolní činnosti ve vztahu
k předmětné akci. Pokud tato akce byla projednávána v jakýchkoliv orgánech
Olomouckého kraje, tak žádáme o zápisy z těchto jednání včetně podkladů pro
jednání a důvodových zpráv.
Pokud existují jiné listiny k této akci, výše neuvedené, tak požadujeme i
veškeré další listiny a listiny související, včetně kopií zápisů ve stavebním
deníku, pokud byl k zakázce veden.
Dále požadujeme předložení nájemní smlouvy či jiné listiny, včetně všech
dodatků, na základě které jsou nemovitosti vlastivědného muzea užívány
Vlastivědným muzeem, jakož i zřizovací listiny tohoto muzea.
Poskytnuté informace:
Smlouva o dílo č. 2011/00075/OIEP/DSM ze dne 7. 2. 2011, Dodatek č. 1
č. 2011/00075/OIEP/DSM/1 ze 17. 05. 2011 ke Smlouvě o dílo, Dodatek č. 2
č. 2011/00075/OIEP/DSM/2 z 18. 10. 2011 ke Smlouvě o dílo, Dodatek č. 3
č. 2011/00075/OIEP/DSM/3 z 12. 12. 2011 ke Smlouvě o dílo doloženy přílohou.
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Protokol o předání a převzetí staveniště z 9. 2. 2011 a Zápis o předání a převzetí
ukončené akce z 21. 2. 2012, včetně seznamu vad a nedodělků a soupisu
dokumentace k předání zakázky, doloženy přílohou.
17 faktur k úhradě plnění dle Smlouvy o dílo a jejich dodatků, včetně výpisů z účtu
o provedených úhradách, doloženy přílohou.
Reklamace nebyly na této stavbě do dnešního dne žádné.
Veškeré listiny k zadání veřejné zakázky, jejímu průběhu a výběru zhotovitele
doloženy přílohou.
Na akci nebyly poskytnuty žádné dotace, veškeré náklady investiční akce
"Vlastivědné muzeum v Olomouci - elektroinstalace" byly financovány z prostředků
Olomouckého kraje.
Na této investiční akci nebyly prováděny žádné kontroly ze strany ÚOHS, NKÚ či
Policie ČR.
Důvodové zprávy a výpisy z jednání Rady Olomouckého kraje doloženy přílohou.
Kopie zápisů stavebního deníku doloženy přílohou.
Vlastivědné muzeum v Olomouci je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje,
která hospodaří s majetkem Olomouckého kraje, který jí byl svěřen do užívání
prostřednictvím zřizovací listiny a příslušných dodatků, které jsou zveřejněny na
webových stránkách Olomouckého kraje pod adresou: https://urad.krolomoucky.cz/organizace/Lists/Pspvkov%20organizace/DispForm.aspx?ID=394&Sou
rce=https%3A%2F%2Furad%2Ekr%2Dolomoucky%2Ecz%2Forganizace%2FLists%
2FPspvkov%2520organizace%2FKultura%2Easpx
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