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otázka

č.t Má

Obec Ráiečko zptacovánu Sm&nici

o

zadáváru veřelných zlkazek? I(de ie

dostupná? I(do a kdy ji schváIill

Otázkač.

2: Jak je

dodtžován Obcí Rálečko u vei,ejných zakázek § 6 zákona ě, I34/201,6 Sb,?

Oázka č.3. : 07,11.2019 obdržela Obec Ráječko fakturu na částku 65000,-KČ od ZR
ENGINEERING, s.t,o., I(dy byla zvei,ejněna objednávka Či smlouva v registru smluv?
Otá.,.ka č. 4.:

Dlc sdělení Obce byly uhtazeny na záHadě přijatich doldadů - faktur;

lng. Riznetovi, obchodní společnosti RIZNER s.r.o.,

IČo26228

Obchodní společnosti ZR ENGINEERING s,r,o., IČo 04319ó05

807

-

-

34 800,-KČ

289 300,-Kč

obchodní společrrosti RIZNER ENGINEERING s,r,o., Iť]O ()6473

661

-

108 000,-KČ,

veřejných zakázek, pi'edevŠÍm,jak Obec
Jak byly ve výše uvedeném dodtženy zásady zzdáválí
dodtŽuje zásady ttansparentnosti, pi,iměi,enosti a z,ásady tovného zacházení a zákazu

diskriminace?

!

a smluv bylo Obcí Ráječl<o zvei,ejněno dle zákona Č. 340/2015
Sb. r, tegistru sínluv, a to od jeho účinnosti?I(dy byly zveřejněny?

otázka č. 5: I(olik objednávek

ústnídornluvy bude ve věci získánístavebníh<l Povolení na akci
přístavba a stavební úptavy komunikace OluužníIng. Riznerovi uhtazeno 10 000,-KČ, Ptosím o
položkouý tozpis tóto částky.

oázl<a ě,

6: Na základě

Zápisu z5. schůze rady obce Ráiečko ze dne 30.01,2019 hovoří o
zptacovániptojektové dokumentace na l. etapu komunikace OlcruŽnÍ? Na kteté sclrŮzi radY obce
nal.a.o se rozhodlo o zpíacování ptojektové dokutnentace tykajíci se komunikace na ulici
Okužnív etapáchP

Otázka č, ? : I(de se

v

obec ví, že vybudování komunikace na ulici OkluŽní je technickY
možnépouže za podmínlry zábotu části pozenrku p.č.53 ve vlastnicWÍ Irrg. Suchého. Jako

otázkač. 8 : od

5.6.2018

podlrlad kvyládř.ení dotčených or3ánů clne 15,5.2019 byla předloŽena ptojektová dokumentace
bez zábonl pozemku p.č.53. Proč?

Otázka č. 9: Obec Ráječko ob<fužela faktutu od obchodní společnosti ZR ENGINEERING na
srnlouva
část]ru 117 800,-Kč, splatnost dne 10.08.2017. I(dy byla zveřeiněna objednávka Či
v tegisttu smluv?

celkově Obec Ráječko uhraclila obchodní sPoleČnosti RIZNt"R
ENGINEERING za technick ý dozot stavebníka na stavbu ,,I)i,Ístavba a stavební ÚPtavY

Otázka

č. 10: I(olik

obecního úřadu v Ráiečku"?. I(dy byla zveř,ejněna objednávka Či smlouva v tegisttu smluv?
S pozdravem
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Obecní úřad RAJECKO
Nárn. l. Máje 250,6'19 02 tlá.iečt<o, IČ:00280844

Rájcčko, doporučcnčdo vlastních

Doručovací adresa
rukou
Datum:

25,t1,2020

l

Věc: Poskytnutíinformací
č.1.: nt 412020

Obec Ráječko, IČ: 00280844, sicllenr nátrr, l, rr'ájc 250, 679 02 Ráječlco obdrŽela dne
inforrnacínt, ve
1 l .l l .2020 Vaši žádost poclle zákotta ě, 10611999 Sb. o svobodrrénr přístrrpu k
zrrětrí pozd

ěj ši clr

předpi sťr o pos l<ytnutí irrlbrrrr ace.

Obec l{áiečko jako povinlrý

subjel<t

dle § 2 oclst, l zákona

ě,

l06ll()L)9 Sb.

ustanovcnínr § 4a a souvise.iících [ní7"
, ( dále také jako žaclatelka) bytenr|
1l ,11.2020 informace taktp:

Inž poskytu,ie

av Mtlsilovó nar,
f}lansko, ze dne

Sděleni a vysvětlení k otázkánr žadatelky ě.3, č.5, č.9. , č,l0 - nad ránec povitlnosti,
Žadatellta se rrrylně dotlrnívá, že Obec Ráječlto.ie povirrrra uveř,ejriovat smlouvy Čiob.iednávkY
v registru stnluv. Chápemc, že pro žaclatelktr rrerrí jeclnocluché se orientovat v zákolrných
přeclpisech. Z tohoto cliivodu trpělivě a ve stlaze dobré správy nížeposkytrtjenle Žadatelce
podrobné vysvětlerrí, z jakélto důvodu Obec Rá.ječlco rrentá povitrnost uveř'e.iňovat clokuntetrtY
( strrlouvy, objeclrrávl<y) v legistttt stllut,.
Žadatelká sevotázceč.3,č.5,č.9,č.l0dotazrrje,kdybylyzveř,ejněnyobjectnávkyěi smlouvY
v registru strtlouvy, Octpověcli u těclrtcl otázek obsalrrrjí sdělerrí, že snrlouvy ani objednávkY
,n ..girt.u zveřejrrěny ,r"tryty rrikdy. Vysvětlcrrí k tětrrto otázkólrr jc poskytntttrr tríž-esotrhtlrtrě:

na základě zákorra č. 340|2015 Sb. o zvláštrríclr poclmínl<áclr ťtčirrrrosti něl<terýclt stnluv,
uveř.ejriovárrí těclrto strrluv a o t,egistrlt stnluv (zákorr o registrtr sntluv) v platnénr znění rrrá
ťrzenrrrě sanrosprávný cetek prostř,ednictvíur legistltt smlttv Povirrně r-rveř'ejtiovat
soul<ronroprávrrí snrlottvy, jal<ož i srrrlouva o poskytlrutí dotace tlebo trávt'atné finanČrrí
výponroci.
V ustanovení 5§ j výše citovctného zčtkclnu č. 340/20l5 :Sb.,.istltt u,,t,ecleny výjimlcY z Povinnosíi,
uveřejnění:
§ 3 Výjiml<y z povirrtrosti uveřejrrění
odst. (2) Povinnost uveřlejnit prostř,edrrictvítrt registrlt stnlltv sc ttevztalrlrje

tra:

.'//,3o

pism k): smlouvu, jcjížalespori jednou smluvní stranou je obec, kter'á rrevYkonává r'ozŠÍř'enou
níŽ ná taková
působnost, přispěvková orgánizáce touto oboi ziizená nebo právnioká osoba, v
obec sama nebo s jinýrni taltovýrni obcemi většinovott útčast.

Obcc Ráječko je územně samosprávný celek, ktcry však nevykonává rozšířcnou
z povinnosti uveřejnění,
|mounori, tudíLse na Obec Ráječko vztahuje výjimka
rrávod
Ministerstvo vnitra vydalo v rrrěsíci záíi2020pod Čj. MV-37683 -6t9c-2018 Metodický
jirré
jc
uvederro:
tnimo
k áplikaci zÁkonao rágistru smluv. V tomto metodickém návodu

VII. Výjimky z povinnosti uveřejnění
a. obeoné výjinrk
,Z,ákono

r.egistlu
srnluv. P

tegisttu
nasteduiici : ( uvádítne pouze písm. k) které .se

vinrrosti uveí,ejrrěrri snrluv v
a uveřejňovat se tak nemusí
týká obce Ráječko )

Srnlouvy,
působnost, př
obec sama ne

u smluvní stranou je obec, která nevykonává rozŠÍřenou
touto obcí zííz.enánebo právnická os.oba, v liŽ nrá taková
obcerni většinovou úěast, Povinttost k uveřejňování smluv
řeným
v registlu smluv tak rredopadá na obce I. a II. typu
mají
h
obecnim úŤadem) a jimi iíízetÉpr'íspěvkové orgáni
smluv
tyto typy obcí větŠinovou účaJt.Tyto subjekty
ur"řejůooat nikdy, ani pokurt by smlouvu uzavřely s povinným subjektem.

k)

Dále poskytujeme informace k otázkám žadatellry:

K otázce

ě.l:

obec Ráječko rná vydattou srněrnici o zadávání veřejrrých zakázek malého

rozsahu. Směrnice je dostuprrá na Obecním úřactě Ráječko,

K otázce č.2: obec postupovala v souladu

se směr,nicí plo zadávárrí veřejnýchzakázek

rnalélro

rozsahu, kterou má Obec Rájeěko vydatrou.

K otázce

č. 3 objednávka alri smlouva rrebyla nikdy zvei,ejněrra v registt'tt smluv.

textu otázky Č.4 bylo PoskYtnuto v souladu se
směrnicí obce Ráječko o zadávání veřejrrých zakázek rnalélro rozsalru. Obec Rájeěko se Pt*i
zdávéniveř.ejnýclizakázek řídízákonem e, t 34120|6 ZZ,VZ. Píiz.adávání veřejných zakázek
malého ror.áhu postupujeme dle § 31, který stanovuje, Že zadavate] neni Povinen zadat
v zadávacim 1izeni veř,ejrrou zakázku malého rozsahu. § 6 tohoto zákona Obec RájeČko
sahu,
e o zadávání veřejnýclr za
zakázky
ťrřa
obeoním
na
uloženy
'o
územně
zákorra é.42Ot2000
sanrosprávrrýclr celků, který vykorlává I(rajský ťrřad Jihomoravského ktaje v zákonem

K otázce č.4; plněrrí z faktur uvedených

rl

stanovenýclr lhůtách - každý rok,
pŤi zadání zakázekmalého i.ozsahu nebyl odtrrítnut, vvř,azen arri zrrevýhodněn Žádný subjekt.

K otázce ě.5: od účitrrrostizákorra ě. 34012015 neuveřejrrila Obec Rájeěko nikdY žádnou

objednávku ani smlouvtt,

l

K otázce č.6 : Položkový r,ozpis částky 10 000,- Kč

_
-

-

:

Výkon inženýrskéěirrnosti zahrnuje:
připornínkovárrí projektové dokumentace z hlediska potřeb stavebrrílro Úřadu
(konzultace na stavebním úřadě z hlediska správttosti, úplnost a celistvosti PD Pt'o
společrrépovolení) 2 000,- Kč
pr.ojednáňí projektové dokumentace stavby s dotčenýrni orgárry a majiteli dopravní a
technické infi,astluktuly
(zejména Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Hasiěsltý záchranný sbor
Jihomoravského kraje, MěÚ Blarrsko odbor ŽP,Policie Čn Pt Blansko, CE]'IN, VAS,
a.s,, E.oN ČR, Gridservices, MěÚ Blansko - odd, dopravy apod. dle poŽadavku
stavebního úřadu) 2 000,- Kč
souhlas se stavbou v ochranném pásmu distribučníhovedení E,ON l 000,- KČ
závazné stanovisko územrríhoplanování stavebrrílro úřadu Blansko l 000,- KČ
výpočet bilance a skrývky ornice pro potř,e odnětí ze zemědělského pťrdního fondu
zajištěnísouhlasu s bdnětím zernědělskélro půdníhoťondu 2 000,- Kó
vypracování žádosti a zastupování stavebníka př,ed stavebrrim ťrřadem za Úěelem
vydání kladného společnéhopovolení 2 000,- Kě.

K otázce č.7 : V zápise ze schůze t,ady ze dne 30.t.20l9 není záznarn o tom,

Ž.e bY raÁa
rada
záznam,Že
r.ozlrodla vypracování 1. etapy projektové dokumentace. V tomto
bere na věáómí předložený ,naorn 1 výkres) doplavniho řešenína ulioi Okružní,Radní bYli
sezlrámeni s roziahem, ve kterém bude komunikace projektovaná, SoučástízáPisu je
předložený situačnívýkles, ze kterého je jasrré a pattné, o jaký úsek komunikace OkruŽnÍ se

zápíse je

jedná.
Rada rra žádnéschůzi nerozhodla o tom, že komunikace Oklužrríbude budována v etaPách,
Výslovně slovo ,,etapa" se y zápise neobjevuje , ale ze schťrze rady je patrné, o který Úsek , ČáSt
rozsah komunikace se jedná. Siovo etapa je možno považovat za synonymum slova Část, Úsek,
rozsah. Řešenéúzemíjednoznačně vyplývá ze situačního výkresu.

K otázce č. 8: Všechny veťze projektové dokumentace počítajíse záborem pozemku

P.Č. 53

v k.ťr. Rájeěko.

K otázce č.9 : Objednávka ani smlouva rrebyla v legistru uveřejněna nikdy.
I( otázce ě. l0 : Obec Rájeěio ulrradila za vykonávání technickélro dozoru stavby PřístavbY a
stavební úpravy obecnílro úřadu Ráječko 162 000,- Kč. Objednávka ani smlottva nebYla
uveřejněna nikdy.

---

S pozdravem
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