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Váš dopis zn.  Naše značka Vyřizuje / linka V Praze dne 
ze dne 7. 7. 2011  CE/58/2011       21. 7. 2011 
 
 
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
 
Vážený pane,  
 
na základě pokynu tajemnice úřadu Vám k Vaší žádosti o poskytnutí podkladů o věcném plnění dle faktury č. 39090692 
sděluji následující: 
 

1. Ing. Klimakovská se k této faktuře spol. ABI Speciál s.r.o. vyjadřovala na 7. jednání kontrolního výboru dne  
1. 6. 2011, a to v souvislosti s otiskem nesprávného razítka na faktuře; citovala písemné vyjádření účetní firmy - 
k chybě došlo u této firmy, která vykonává svou činnost jak pro společnost ABL a.s., tak i pro společnost ABI 
Speciál; za chybu pracovnice, která na fakturu použila nesprávné razítko, se společnost omluvila. Z právního 
rozboru vyplývá, že razítko není podstatnou náležitostí faktury – viz audiozáznam z jednání kontrolního výboru.  

 
2. Na 8. jednání kontrolního výboru dne 8. 6. 2011 se k této problematice rovněž vyjadřoval pan starosta, který ve 

svém vyjádření uvedl, že se jednalo o ostrahu staveniště Schulhoffova – ve skutečnosti se jednalo protější areál – 
staveniště při ZŠ Květnového vítězství 1554, kde byla na jaře 2009 dokončena první část budoucí Sportovní 
haly, sestávající z přeložky sítí, parkoviště, vlastní sportovní plochy a zázemí haly a tato část byla MČ Praha 11 
zhotovitelem předána, což znamená, že MČ by hradila škody, které by na předmětném díle případně vznikly 
vandalismem, popř. by mohla mít odpovědnost za vzniklé úrazy. Vzhledem k tomu, že panu zástupci starosty 
Luďku Zítkovi byl v měsíci červnu a srpnu nahlášen v tomto areálu výskyt nepovolaných a podezřelých osob, 
zajistil obratem ostrahu tohoto areálu, a to ústní objednávkou, kterou posléze doplnil i písemným potvrzením 
této ústní objednávky. Dle svěřených kompetencí byl k takovéto objednávce oprávněn. 

 
3. V příloze Vám tedy předávám Vámi vyžádané podklady: 

 
− Objednávku č. OB0900000817 
− Fakturu č. 39090692 
− Likvidační tiskopis k účetnímu dokladu č. FP0900004156 

 
 
S pozdravem 
 
 
Ing. Helena Křovinová 
vedoucí odboru kancelář tajemníka 


