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Ž a dost o poskytnutí  informace dle za kona c . 106/1999 Sb., o svobodne m pr í stupu k informací m 
č. 29/2019 
Č .j.: MJ/59459/2019 
 
Sdělení ve věci žádosti o poskytnutí informací: 
 
Dne 12.11.2019 obdrz el Me stsky  u r ad Jesení k Odde lení  investic z a dost o poskytnutí  informace 
v souladu se za konem c . 106/1999 Sb., o svobodne m pr í stupu k informací m, ve zne ní  pozde js í ch 
pr edpisu  (da le jen „za kon o informací ch“). 
 
Žádost o sdělení: 
na základě § 13 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádáme město Jeseník o poskytnutí 
informace, a to smlouvy o poskytnutí dotace, kterou bylo spolufinancováno dílo „Výstavba chodníku v ulici 
Rejvízské, Jesenik" ze zdrojů Evropské unie — Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného 
regionálního operačního programu, registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007357. 
Smlouvu prosím zašlete nejlépe v elektronické podobě do datové schránky naší společnosti (ISDS: 3twfp2i). 

 
K žádosti bylo sděleno: 
Dne 12.11.2019 jsme obdrz eli Vas i z a dost o poskytnutí  smlouvy o poskytnutí  dotace na akci „Vy stavba 
chodní ku v ulici Rejví zska , Jesení k“. 
Žasí la me Va m tí mto dokument poskytovatele dotace, na za klade  ne hoz  na m byla dotace poskytnuta 
„Rozhodnutí  o poskytnutí  dotace“. Že strany poskytovatele dotace není  v tomto pr í pade  smlouva 
uzaví ra na. 
 
Žádost o doplnění informace: 
na základě § 13 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím jsme dne 12.11.2019 požádali město 
Jeseník o poskytnutí informace, a to smlouvy o poskytnutí dotace, kterou bylo spolufinancováno dílo ,,Výstavba 
chodníku v ulici Rejvízské, Jesenik" ze zdrojů Evropské unie — Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci IROP, 
registrační číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0007357. 
Dnešního dne jsme obdrželi dokument „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ IČ 117D03O000392. Za poskytnutí tohoto 
dokumentu děkuji. Jeho nedílnou součástí je ovšem i dokument „Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace“. Dovoluji 
si Vás tedy stejnou cestou požádat o zaslání i této nedílné části Rozhodnutí. 
Dokument prosím zašlete nejlépe v elektronické podobě do datové schránky naší společnosti (ISDS: 3twfp2i). 

 
K žádosti o doplnění informace bylo sděleno: 
dne 25.11.2019 jsme obdrz eli Vas i z a dost o doplne ní  informace, kterou jsme Va m poskytli te hoz  dne 
25.11.2019. Ž a da te o doplne ní  dokumentu Podmí nky Rozhodnutí  o poskytnutí  dotace, a to k dotac ní mu 
projektu „Vy stavba chodní ku v ulici Rejví zska , Jesení k“. 
Žasí la me Va m tí mto dokument Podmí nky Rozhodnutí  o poskytnutí  dotace – pro aktivitu Bezpec nost 
dopravy, obsahují cí  podmí nky Rozhodnutí  o poskytnutí  dotace akce „Vy stavba chodní ku v ulici 
Rejví zska , Jesení k“. 
 
Příloha: 

 Rozhodnutí o poskytnutí dotace 
 Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace – pro aktivitu Bezpečnost dopravy 
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