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Karolína Boušová DiS

14.12.2021

Sdělení k žádosti ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
Vážený pane,
Na základě Vaší žádosti ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. Vám sdělujeme následující:
K bodu l.) žádosti:
Pořizovací cena prodejny potravin - l 809 185, 27 KČ.

K bodu 2.) žádosti:
K Vašemu dotazu, proč byla zakázka rozdělena, sdělujeme, že se jednalo o zakázku stavebního typu a
na základě shody, Že budovu bude kontejnerového typu, bylo nutné zajistit následující práce:
a) Výrobu kontejnerů (obytné buňky) - zajistila společnost ZRUP Příbram, Zižická 522, 261
01 Příbram, rozhodnutí zastupitelstva obce č. 8 ze zasedání zastupitelstva obce Č.5/2019
dne 4.12.2021. K 'tomuto se váže schválení dodatku č. l ke smlouvě a to usnesení č. 4 ze
zasedání zastupitelstva obce Č.1/2020 dne 24.2.2020.
b) Zemní práce (základy, parkoviště, bezbariérový přístup) - zajistila společnost
, rozhodnutí zastupitelstva obce č. 5 ze dne
24.2.2020.
C) Ostatní (zábradlí, oplocení objektu) - výrobu a instalaci zábradlí provedla firma
a oploceni provedla společnost České ploty s.r.o.,
v Horkách 1386, 140 00 Praha, oba dodavatelé osloveni na základě dohody všech členů
zastupitelstva.
Z výše uvedených informací plyne, že pro realizaci prodejny potravin bylo nutné zajistit několik po
sobě následujících stavebních prací, které na sebe budou navazovat a v konečném výsledku umožní
zprovoznění budovy pro prodejnu potravin (např. základové pasy, inženýrské sítě, výrobu kontejnerů a
jejich usazení, zemní práce tj. chodník, parkoviště, bezbariérový přístup, oploceni a zajištění
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bezpečnostních prvků. Obci Býkev ani jedna z oslovených společností nenabídla realizaci kompletní
dodávky všech stavebních prací. Smlouvy, které podléhající uveřejnění, jsou řádně zveřejněny na
profilu zadavatele Obce Býkev.
K bodu 3.) žádosti:
O výběru dodavatelů rozhodovalo zastupitelstvo na svých jednáních a to na:
a) Zasedání zastupitelstva Č.5/2019 ze dne 4.12.20219
b) Zasedání zastupitelstva Č.1/2020 ze dne 18.5.2020
K bodu 4.) žádosti:
Výše nájemného byla stanovena na zasedání zastupitelstva obce Č.2/2020 dne 18.5.2020 usnesením č.
8 na Částku 7000 Kč/měsíc. Dále k této částce byla stanovena částka ve výši 2500 KČ na elektřinu a
500 KČ na vodu.
Na jednání zastupitelstva obce Č.4/2020 ze dne 14.12.2020 usnesením Č.16 bylo rozhodnutím
zastupitelstva sníženo nájemné na 4000 Kč/měsíc. Tato výše nájemného nedoznala do současné doby
žádné změny.
Všechny zápisy z jednání zastupitelstva obce se svými příslušnými usneseními jsou zveřejněny na
elektronické úřední desce Obce Býkev a jsou dohledatelné na adrese www.obecbykev.cz
Požadované informace jsou poskytovány výhradně pro potřebu žadatele, a to v takové podobě,
aby byla zajištěna ochrana osobních údajů vyskytujících se v předmětných dokumentech.

Toto sdělení se doručuje na doručovací adresu, kterou žadatel uvedl v žádosti, a to na elektronickou
adresu pro doručování:
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Martin Prislupský
starosta obce Býkev
Příloha:
-

Soubor kopií účetních dokladů (faktur)
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