Obec Radvanice
starosta obce
Radvanice 160, 542 12 Radvanice v Č., IČ00278220

Vážený pan
Bc. Roman Lindauer
Radvanice 170
542 12 Radvanice v Čechách
………………………………………………
Č. j.: OUR/428/2018-Něm

V Radvanicích 20. 9. 2018

Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informací
Dne 29. 8. 2018 byla doručena na OÚ Radvanice žádost ze dne !!! 4. 10. 2017 !!! o poskytnutí
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, týkající se
doslovně následujících dotazů:
1/ Přehled všech zakázek a plnění mezi obcí Radvanice a spol. REST.TU s.r.o. IČ 28810368
za období od 1.1.2014 do 27.8.2018. U každé položky uveďte základní specifikaci prací.
2/ Žádám Vás o sdělení, proč nebylo uveřejněno výběrové řízení na „Radvanice v Č., č.p. 175
– Zateplení stropu a oprava střechy“ na stránkách obce v sekci veřejné zakázky.
Dále Vás žádám o informaci, kde Obec Radvanice inzerovala tuto zakázku a kdo podal
nabídky do tohoto výběrového řízení.
Také Vás žádám o zaslání položkového rozpočtu vítězné nabídky.
3/ Přehled všech zakázek a plnění mezi Obcí Radvanice a podnikatelem Štefanem Krajniakem
IČ 63227746 za období od 1.11.2013 do 27.8.2018. U každé položky uveďte základní
specifikaci prací.
Obecní úřad tímto reaguje a na uvedené dotazy a sděluje následující informace:
Ad. 1)
zakázka
Oplechování atiky

plnění
68.910,-

datum splatnosti
22.4.2014

Nátěr střechy
Montáž hromosvodu
Stavební práce
Oprava světlíků
Oprava hromosvodů

43.080,13.400,30.976,7.500,12.850,-

14.7.2014
17.10.2014
23.12.2014
9.1.2015
18.7.2016

Oprava hromosvodů

17.327,-

4.11.2016

specifikace prací
Výměna oplechování atiky na Penzionu Ra
č.p. 170
Nátěr střechy OÚ č.p. 160
Montáž hromosvodu OÚ č.p. 160
Hasičská zbrojnice č.p.13
Oprava světlíků na Penzionu Ra č.p. 170
Oprava hromosvodů na Penzionu Ra č.p.
170
Oprava a revize hromosvodů na kapli

Oprava dřevěné lávky

36.397,-

2.12.2016

Oprava okapu
Odstranění sněhu a ledu

10.300,13.552,-

22.2.2017
22.2.2017

školení
Oprava krytiny
Klempířské práce
Oprava okapu
Oprava světlíku

666,17.200,8.000,9.375,14.739,-

20.4.2017
24.4.2017
19.5.2017
21.11.2017
20.12.2017

školení
Oplechování vývěsky
Oprava střechy skladu
Oprava střechy

684,3.500,49.675,8.500,-

13.3.2018
26.6.2018
16.8.2018
16.8.2018

Oprava dřevěné lávky u fotbalového hřiště
Fk Baník Ra
Oprava předního okapu na OÚ č.p. 160
Odstranění sněhu a ledu z budov v majetku
obce
Školení zaměstnanců práce ve výškách
Oprava krytiny skladových prostor OÚ
Klempířské práce na ZŠ Ra č.p. 171
Oprava zadního okapu na OÚ Ra č.p. 160
Oprava světlíku na střeše Penzionu Ra č.p.
170
Školení zaměstnanců práce ve výškách
Oplechování stříšky obecní vývěsky
Oprava střechy skladu restaurace u č.p. 20
Oprava střechy objektu restaurace č.p. 20

Je důležité podotknou, že ve většině případů šlo o pojistné události, opravy předcházející
škodám, popř. havarijní stavy, které bylo nutné aktuálně vyřešit.
Ad. 2)
V případě zakázek malého rozsahu, které se zadávají mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, tj. veřejných zakázek, jejichž předpokládaná hodnota nedosahuje
zákonných limitů (6 mil. Kč u stavebních prací, 2 mil. Kč u dodávek a služeb), nemá
zadavatel povinnost zveřejňovat celý průběh výběrového řízení na profilu zadavatele.
V souladu s platnými právními předpisy je pouze povinen po ukončení výběrového řízení
zveřejnit smlouvu s vítězným dodavatelem.
I přesto však se zadavatel nad rámec svých zákonných povinností a hlavně z důvodu
zajištění transparentnosti rozhodl zveřejnit kompletní dokumenty k předmětné veřejné
zakázce na profilu zadavatele obce: https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obecradvanice_468/ a to po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek, tj. od 3. 5. 2018 do 22. 5.
2018. Informace a zveřejněné soubory k veřejné zakázce bylo možné získat na
www.radvanice.cz, v sekci „Veřejné zakázky“, kde byl a stále je odkaz na profil zadavatele
obce Radvanice v Čechách.
Zadavatel zahájil předmětné výběrové řízení s názvem „Radvanice v Čechách, č. p. 175,
Zateplení stropu a oprava střechy“ dne 03. 05. 2018 na základě uveřejnění informací o
tomto výběrovém řízení na profilu zadavatele – https://www.profilzadavatele.cz/profilzadavatele/obec-radvanice_468/ a na základě rozeslání výzvy k podání nabídek příslušným
zájemcům. Cenovou nabídku do toho výběrového řízení podala firma REST.TU s.r.o. se
sídlem Kryblická 110, 541 01 Trutnov, IČ: 288 10 368. Ostatní oslovené i neoslovené
subjekty nebyly schopny zřejmě z kapacitních důvodů cenovou nabídku podat. Profil
zadavatele je veřejně přístupný a veškeré firmy, které splňují podmínky zadání, mají možnost
si zakázky prohlížet a hlásit se do řízení. Firma REST.TU s.r.o. se takto již v minulosti 2x
neúspěšně zúčastnila výběrového řízení na zakázky vyhlášené touto formou obcí Radvanice.
Je všeobecně známo, že odborné firmy mají nadměrný dostatek práce, a proto se do zakázek
již nehlásí (informace okolních obcí a viz. sběrná místa, kde naše snaha získat dodavatele
bohužel 2x nevyšla z důvodu nezájmu o zakázku).

Rozpočet vítězného dodavatele je nedílnou součástí smlouvy o dílo, která je též zveřejněna na
profilu zadavatele obce Radvanice v Čechách https://www.profilzadavatele.cz/profilzadavatele/obec-radvanice_468/radvanice-v-cechach-c-p-175-zatepleni-stropu-a-opravastrechy_23696/smlouva-o-dilo_152340/.
Ad. 3)
zakázka
Výměna čerpadla
Oprava ventilu
Oprava topení
Oprava topení
Oprava topení
Montáž topení
Výměna radiátorů
Oprava odpadu
Oprava topení

plnění
3.058,1.089,2.191,1.720,9.241,375,20.524,924,20.461,-

datum splatnosti
17.4.2014
23.7.2014
17.12.2014
30.12.2014
30.12.2014
25.3.2015
3.6.2016
30.9.2016
23.1.2017

specifikace prací
Výměna čerpadla v Penzionu Ra č.p. 170
Oprava ventilu v Penzionu Ra č.p. 170
Oprava topení OÚ Ra č.p. 160
Oprava topení v restauraci č.p. 20
Oprava topení v Penzionu Ra č.p. 170
Montáž topení v č.p.20
Výměna radiátorů v OÚ Ra č.p. 160
Oprava odpadů v č.p. 20
Oprava topení v OÚ Ra č.p. 160

Je důležité podotknou, že ve většině případů šlo o pojistné události, opravy předcházející
škodám, popř. havarijní stavy, které bylo nutné aktuálně vyřešit.

S pozdravem
Tomáš Němec
starosta obce

