
Městská část Praha —Libuš

Vážený pan

Mgr. Jiří Koubek - starosta

Libušská 200/35

142 00 Praha — Libuš W

v7"

Praha — Písnice dne 23.3.2021

e-mailem: mc.libus@praha—libus.cz

Věc: Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím.

Vážený pane starosto,

je smutné, že člen zastupitelstva městské části Praha-Libuš a zároveň předseda Kontrolního

výboru je nucen požadovat o informace formou zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu

k informacím.

V roce 2018 bylo schváleno usnesení č. 197/2018, ve kterém Rada MČ bere na vědomí uzavření

objednávky na bourací práce a výstavbu nových komunikací pro pěší na pozemku parc. č.

290/1 v k. ú. Písnice se společností EUROVIA CS, a.s., za cenu 186.149,61 Kč bez DPH.

Z předmětného usnesení nevyplívá, na základě jakého podnětu „rozhodnutí“ byla vystavena

objednávka a jaká fyzická osoba objednávku podepsala. Rada MČ odpovídá za své rozhodnutí

zastupitelstvu.

Z uvedených důvodů Vás žádám dle výše zmíněného zákona 0 sdělení následujících informací:

1) Kdo rozhodl, aby byla na tyto práce vyhotovena objednávka a kdo objednávku podepsal?

2) Zjakých důvodů nebyla na shora uvedenou zakázku vypsana' veřejná zakázka malého

rozsahu dle zákona č. 134/2019 Sb., o zadávání veřejných zakázek?

3) Byla bouracípráce a výstavba komunikacípro pěší hrazena z rozpočtu MČPraha-Libuš

nebojiným subjektem? Pokud bylypráce hrazenyjiným subjektem, takjakým?

4) Byl také vyhotoven dodatek na více práce?

Informace prosím zašlete na níže uvedenou emailovou adresu.

S pozdravem

Miroslav Šta'ner —

 

Žádám o dodržení zákonné lhůty pro vyřízení informace v souladu s ustan. § 14, odst 5) pism. d)

zákona č. 106/199 Sb., tj do 15 dnů od podané žádosti.
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Váš dopis zn. ze dne Naše č.j. Vyřizuje/telefon Praha-Libuš

977/2021 6. 4. 2021

Věc: Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.. o svobodném přístupu k informacím

Vážený pane Štajnere,

na základě Vaší žádosti ze dne 23.3.2021 o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím, týkající se objednávky na bourací práce a výstavbu nových komunikací pro pěší na

pozemku parc. č.290/1 V k. ú. Písnice, Vám zasílám následující odpověď:

1)

2)

3)

Kdo rozhodl, aby byla na tyto práce vyhotovena objednávku a kdo objednávku podepsal?

Objednávku vzala na vědomí Rada MČ na svém zasedání dne 30. 7. 2018, objednávka byla podepsána

mnou.

Zjakých důvodů nebyla na shora uvedenou zakázku vypsaná veřejná zakázka malého

rozsahu dle zákona č. 134/2019 Sb., o zadávání veřejných zakázek?

Zakázka byla zadána dle Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v souladu s §6, §27, a

§31. Jako zhotovitel byla zvolena společnost EUROVIA CS, a.s. která vté době prováděla celkovou

rekonstrukci komunikace v ulici Libušská. Záměrem bylo provedení rekonstrukce navazujících chodníků

současně s ulicí Libušskou, ve stejném materiálovém složení a provedení.

Byla bouracípráce a výstavba komunikacípro pěší hrazena z rozpočtu MČPraha-Libuš

nebojiným subjektem? Pokud bylypráce hrazenyjiným subjektem, takjakým?

Bourací práce a výstavba komunikací pro pěší ze zámkové dlažby byla hrazena z rozpočtu MČ Praha-

Libuš na základě výše citované objednávky.

Zhotovení mlatových cest nebylo financováno z rozpočtu městské části a nebyly součástí této

objednávky. Chodníky vybudovala společnost EMAP spol. s.r.o. na své náklady.

4) Byl také vyhotoven dodatek na vícepráce?

S pozdravem

Dodatek na vícepráce vyhotoven nebyl, vícepráce nebyly prováděny.
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  M r. Jiří Koubek

starosta

  


