Žádost o poskytnutí informací
Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, vás žádám o následující informace:

Obsah žádosti/dotazu:
V rámci výzkumu a popisu fungování Euroregionu Nisa a jeho členských obcí Vás žádám o
zaslání informací k projektu „Emix3“, konaném v letech 2010-2012, u kterého bylo
město Varnsdorf partnerem projektu.
U tohoto projektu prosím konkrétně o:
-

Projektovou žádost
Závěrečnou zprávu, či jakýkoliv jiný dokument potvrzující úspěšné dokončení a
realizaci celého projektu

Způsob poskytnutí informací:
-

Zaslání na emailovou adresu

Žadatel:

Předem Vám děkuji za spolupráci.

S pozdravem,

Ve Varnsdorfu dne 24.11.2020

ODPOVĚĎ ze dne 04.12.2020

Vážený pane
v souladu se zákonem č. 106/1999 sb. o svobodném přístupu k informacím Vám na
základě Vaší žádosti poskytujeme tyto pro nás v současnosti dostupné informace:
Město Varnsdorf se jako partner účasnilo v roce 2009 Projektu Emix3 (č. 100023262)
- Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a ČR.
Město Varnsdorf v projektu vystupovalo jako vedlejší partner, hlavním partnerem
(LEAD PRTNER) bylo občanské sdružení Via Regia o.s., zastoupena
Projekt se týkal realizace Fotovoltaické elektrárny na střeše ZŠ Edisonova
ve Varnsdorfu s navazující opravou střešního pláště a pořízení výpočetní techniky.
S ohledem na skutečnost, že město Varnsdorf vystupovalo v roli vedlejšího partnera,
Vás odkazujeme na společnost Via regia o.s., kde jistě veškerou dostupnou
dokumentaci k projektu jako hlavní partner projektu evidují. V příloze Vám zasíláme
projektovou žádost.
Ve složce, která je na Odboru správy majetku a investic, MěÚ Varnsdorf k nahlédnutí,
jsme k uvedenému projektu závěrečnou zprávu nedohledali. Jelikož se jedná o projekt
od jehož dokončení uplynulo více než 8 let a projektová manažerka města z té doby již
na MěÚ nepracuje, bohužel vás musíme odkázat na společnost Via Regia nebo na
Centrum regionálního rozvoje ČR, pobočka pro NUTS II Severovýchod, Liberec, jež
kontrolu projektu administrovala.

S přáním hezkého dne

Ing. Radek Kříž
tajemník MěÚ Varnsdorf
radek.kriz@varnsdorf.cz
tel.: +420 417 545 101
www.varnsdorf.cz

