MĚSTO DUBÁ
_______________________________________________________________________

Masarykovo náměstí 138, 471 41 Dubá
Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů, za období roku 2016. Zveřejněny jsou žádosti včetně
odpovědí (poskytnutých informací).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------č. 1/2016 – Žádost o poskytnutí informace doručená dne 5. února 2016 (zasláno do DS):
Žádost o poskytnutí informace (dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů)
Žadatel: xxxxxxxxxx
Žádá:
Dovoluji si Vás oslovit v rámci projektu určenému na podporu stavebníků v ČR. V současné
době v rámci tohoto projektu probíhá mapování investičních plánů měst a obcí pro rok 2016.
Z tohoto důvodu Vás prosíme o zaslání investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2016,
resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem/obcí na rok 2016 a budou
financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů. U těchto projektů žádáme
o název projektu, stručný popis projektu, rozpočet projektu v mil. Kč, plánovaný termín
započetí projektu, předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele.
Způsob poskytnutí informace: zaslat pomocí datové schránky na ID: xxxxxxxxxx
V případě, že rozpočet ještě není schválený, napište nám prosím, kdy k jeho schválení dojde.
Předem Vám děkujeme za spolupráci.
Poskytnutá informace ze dne 15. února 2016 (zasláno do DS):
Číslo jednací: MUD/489/2016/DOT
Sdělení k Vaší žádosti o poskytnutí informace – Informace o plánovaných stavebních akcích
v roce 2016.
Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace za účelem podpory stavebníků v ČR
vám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., v platném znění poskytujeme aktuální seznam
stavebních projektů, které plánuje Město Dubá realizovat v roce 2016 ze svých nebo jiných
veřejných prostředků:

Název projektu

Stavební úpravy
Hotel Slávie – Dubá
Stavební úpravy sálu
a jeho příslušenství
Obnova objektu
bývalé sušárny
chmele – Dubá
Odvodnění

Stručný popis projektu

Rozpočet
projekt
v mil. Kč

Plánovaný
termín
započetí
projektu

Předpokládaný
termín
výběrového
řízení
na dodavatele

Instalace rozvodů pro ÚT, VZT,
ELEKTRO, EPS

2,6

květen

březen – duben

Odvodnění terénu včetně
podpovrchových vod a okapových
svodů do zasakovacího systému
(kulturní památka)

0,5

červen

duben – květen

Dubá – Panský dům
čp.192 – oprava
střešního pláště
Sportovní hřiště Dubá
Novostavba chat
V areálu kempu
v Nedamově

Oprava a ošetření krovů, přezdění
komínů vč. výměny klempířských
prvků
Obnova a vybavení hřiště
Výstavba nových chat
(dřevostaveb) v severní části areálu
včetně připojení IS

2,2

květen

únor – březen

4,0

květen

březen – duben

2,5

září

srpen – září

Součástí seznamu nejsou akce, kde již uplynula lhůta k podání nabídek, a ani akce, na které
jsme požádali nebo chceme požádat o poskytnutí dotace z veřejných prostředků. Získání dotace
by vyvolalo potřebu dílčí změny rozpočtu města a teprve tím by šlo o informaci ke zveřejnění.
Mgr. Zdeňka Šepsová, starostka města Dubá
Městský úřad Dubá, Masarykovo náměstí čp. 138, 471 41 Dubá
tel. č. 487 870 535, mobil 725 071 130
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------č. 2/2016 – Žádost o poskytnutí informace doručená dne 26. dubna 2016 (zasláno mailem):
Žádost o poskytnutí informace (dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů)
Žadatel: xxxxxxxxxx
Žádá:
Vážené Město,
v rámci zpracování bakalářské práce s názvem: ,,Analýza vítězné ceny veřejných zakázek
v závislosti na vybraných podmínkách" Vás prosím o sdělení informací, ve smyslu zákona
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ohledně veřejných zakázek na stavební
práce, kde bylo Vaše město zadavatelem, s názvem:
"Energeticko-úsporná opatření na objektech v areálu MŠ Dubá" (datum uveřejnění 07/2015),
Evidenční číslo VZ na VVZ 493360.
Prosím o následující informace:
Jakým způsobem byla stanovená předpokládaná hodnota veřejné zakázky (§ 13 a 16 zákona
č. 137/2006 Sb.). Prosím o konkrétní způsob např.: stanovená pomocí cenové soustavy ÚRS
projektantem. Byla požadována jistota dle § 67 zákona 137/2006 Sb.?
Děkuji za pomoc. Cílem práce je analýza a následné kroky ke zlepšení podmínek veřejných
zakázek pro uchazeče i pro zadavatele. Prosím o zaslání informací nejpozději do 15 dnů
ode dne přijetí. Informace prosím zašlete na tento e-mail :xxxxxxxxxx
S pozdravem xxxxxxxxxx
Výsledky bakalářské práce budou zaslány na MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ.
Poskytnutá informace ze dne 28. dubna 2016 (zasláno emailem):
Číslo jednací: MUD/2016/DOT
Dobrý den.
1) Předpokládaná hodnota uvedené veřejné zakázky byla stanovena pomocí cenové soustavy
ÚRS projektantem, poté byla zakázka zadána v režimu zjednodušeného podlimitního řízení.
2) Jistota nebyla po uchazečích požadována, pouze pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši minimálně 2 mil. Kč.
Ing. Petr Kmínek, referent investiční a projektové přípravy
Městský úřad Dubá, Masarykovo náměstí čp. 138, 471 41 Dubá
tel.č. 487 870 201, mobil 606 077 702
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

č. 3/2016 – Žádost o poskytnutí informace doručená dne 17. října 2016 (zasláno do datové
schránky):
Žádost o poskytnutí informace (dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů)
Žadatel: xxxxxxxxxx
Žádá:
Ve smyslu listiny základních práv a svobod dle čl. 17, jako součásti ústavního pořádku České
republiky a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vás žádám
o zpřístupnění následujících informací.
- seznam všech aktivních bankovních účtů, kde je územně samosprávný celek majitelem účtů,
- darovací smlouvu (naskenovanou) uzavřenou dle zákona č. 89/2012 Sb., kde je územně
samosprávný celek dárce, jedná se mi o smlouvu, která byla uzavřena jako poslední, žádám
o zaslání elektronickou formou.
Mé údaje dle § 14 zákona č. 106/1999 Sb. jsou následující: xxxxxxxxxx
Pokud budete požadovat úhradu nákladů za poskytnutí informací, prosím o oznámení
této skutečnosti spolu s výší úhrady před poskytnutím informace. Prosím o rozpis, jak se k dané
částce dospělo. Děkuji vám za poskytnutí informací a přeji vám hezký den.
Poskytnutá informace ze dne 19. října 2016 (zasláno do datové schránky):
Číslo jednací: MUD/3427/2016/TAJ
Vážený pane,
v návaznosti na Váš dopis (žádost) sepsaný dne 14. října 2016 a doručený na Městský úřad
Dubá (do datové schránky města Dubá) dne 17. října 2016, o poskytnutí informací na základě
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
ve věci zpřístupnění seznamu všech aktivních bankovních účtů, kde je územně samosprávný
celek majitelem účtů, a zaslání darovací smlouvy (naskenované) uzavřené dle zákona
č. 89/2012 Sb., kde je územně samosprávný celek dárce, a která byla uzavřena jako poslední,
Vám sdělujeme následující.
a) aktivní účty města Dubá:
č. 903265309/0800, č. 129470556/0300, č. 172700441/0300, č. 94-912421/0710,
č. 2006-912421/0710, č. 178411720/0300,
b) poslední uzavřená darovací smlouva:
Město Dubá (dárce) a Liberecký kraj (obdarovaný) čj. OLP/3826/2016, viz příloha.
Bedřich Janďourek, tajemník MěÚ Dubá
Městský úřad Dubá, Masarykovo náměstí čp. 138, 471 41 Dubá
tel.č. 487 870 496, mobil 606 372 922
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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