
Oeec VINICNE SUMICE
se síd|em Viničné Šumice 23

Viniěné Šumice664 06

číslo jednací: oolss tzo rct oÚ v.Š.
Vyřizuje: Joseť Drápal

Ve Viničných Šumicích 4. 8. 2016

Poskvtnutí informace podle z. č. l06/1999 Sb.. o svobodném přístupu k informacím

Na základě žádosti ze dne |4. 7. 2016. |ďerá ie vedena u obecního úřadu Viničné Šumice
pod č. j. 00499120|610Ú v.Š. , vam v souladu s ustanovením $ 14 odst. 5 písm. d) zákona
č' |06l|999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, předkládáme
požadované informace.

Požaduiete:

1) jaloým způsobem obec Viničné Šumice jakoŽto zadavate| veÍejné zakáz|<y na probíhající úpravu
pozemní komunikaci vobci Viničné Šumice oznámila zahájení zadávaciho řízení ve smyslu
ust. $ 26 odst. l ) zákona č . 13712006 Sb., o veřejných zakázkách.

2) zda by|o v souvislosti se zadáním shora uvedené veřejné zakázky dodrženo ust. $ 6 odst. 1
zákona č. |3712006 Sb., o veřejných zakázkách.

3) pod ja\im ěíslem jednacím, a který správní orgrín lydal stavební povolení na probíhající úpravu
pozemní komunikace v obci Viničné Šumice.

Sděluieme Vám následui ící:

ad 1' obec oslovila čtyři společnosti s žádostí o nacenění opravy komunikace Loučky.

ad 2. V souvislosti se zadáním veřejné zakázky ,,oprava komunikace Loučky bylo dodrženo
ust. $ 6 odst. I zák. č' 13712006 Sb., o veřejných zakázkách.

ad 3. Komunikace Loučky byla v řešeném místě opravována po vybudování splaškové kanalizace,
včetně opraly kanalizačních šachet, jako jeden z posIedních úseků. Nejednalo se o investici
lyžadující projektovou dokumentaci a stavební povolení.
Dále uvádíme, že obec Viničné Sumice neraa|izova|a se spo|ečností Instav Real nebo s panem
Novákem v minulosti žádnou akci a nemá na vedení této společnosti anijiné vazby. Pro realizact
oprav byla vybrána na základě podání nejnižší cenové nabídky. Vzhledem k průběhu prací a
chování zhotovitele nepředpokládáme se společností Instav Real s.r'o' do budoucna další
spolupráci.
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