Obec Staré Křečany
407 61 Staré Křečany 38
IČO 00261653

dotace.krecany@volny.cz
DIČ CZ0026165

Pro:
E. D.
Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informace
Dne 8. 11. 2019
Odpověď
Dobrý den,
reaguji na Váš dopis vzhledem k žádosti o poskytnutí informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Informace k bodu číslo 1:
Zadávací řízení jsme volili formou průzkumu trhu, kde jsme oslovili tři dodavatele, kteří
podnikají ve dřevozpracujícím průmyslu. Osloveným dodavatelům jsme předložili náš návrh
bokorysu a půdorysu. Všechny tři firmy dodaly na ObÚ své nabídky dle předloženého
slepého položkového rozpočtu. Seznam dodavatelů a jejich nabídky včetně položkového
rozpočtu přikládám v naskenované kopii. Jelikož se jednalo o tržní poptávku a pan starosta
Moravec ve volebním období 2014-2018 měl po rozhodnutí zastupitelstva možnost uzavírat
smlouvy do výše 20 000,- Kč bez DPH, předložila obec nabídky dodavatelů na 41. VZZO.
Zastupitelstvo schválilo dodavatele Jan Skřivan IČO: 48238813 na rekonstrukci (jednalo se o
bod 5 v 41. VZZO).
Informace k bodu číslo 2:
Součástí vodohospodářské akce ZŠ Staré Křečany bylo vybourání stávajícího schodiště ze
zídkou a po realizaci kanalizace znovu provedení nového vstupu včetně schodiště. Vzhledem
k tomu,že obec plánuje výstavbu nástavby ZŠ, kde je součástí výtah a bezbariérový vstup do
ZŠ bylo od zpětné montáže schodiště a vstupu upuštěno a tato práce byla odečtena z
celkového rozpočtu. Zástupce obce udělal poptávku tří firem pro další návaznost prací, kterou
projednal s OZ. Při kontrolním dni a konzultaci s pí. Bílkovou TDI (technický dozor
investora) bylo zjištěno, že stavba rampy nemá dosud SP (stavební povolení) tudíž práce
nemohou být zahájeny, neboť by nebyl splněn termín 15. 11. 2018 dokončení
Vodohospodářské stavby. Proto se bod usnesení číslo 9/1 z 42. VZZO musí na dalším VZZO
revokovat. Stavba rampy bude řešena samostatným výběrovým řízením dle zákona o zadávání
veřejných zakázek.
Luděk Pešek
projektový manažer

