7) Poskytnutí informace na „Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím" (č.j. 49_2019_No_Se_S4_2019).
Informace byla žadateli poskytnuta poštou dne 20.3.2019. Informace poskytla starostka
obce.
Zveřejněno dne: 20.3.2019
Požadované informace:
1. Proč došlo k vložení příloh č. 1 a č. 2 (18. 1. 2019) na profil zadavatele
až po 9 měsících po vložení SOD (23. 4. 2018) jehož jsou nedílnou součástí?
2. Kdy a kde mohu nahlédnout do všech dokumentů výše uvedeného projektu (na př,:
písemnosti výběrového řízení na dodavatele prací, žádost o poskytnutí dotace,
projektovou dokumentaci, která byla podkladem pro poskytnutí dotace (bod 8 Dotace
z MZČR na opravu hasičské zbrojnice – celk. plán. náklady na opravu činily v době
podání žádosti 1 689 160,- Kč), projektovou dokumentaci, která navýšila celk. plán.
náklady na 1,990 mil. Kč, rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně všech příloh,
předávací a přejímací protokoly, stavební deník, fakturu dle bodu 5.3 SOD
na 1 469 577,- Kč, atd.)? Proč nejsou tyto dokumenty zveřejněny na web. Stránkách
povinného subjektu (starostka obce – všechno máte na internetových stránkách obce,
nezdržujte)?
3. Jaké důvody brání povinné osobě v řádném užívání díla, když byla dotace ve výši
700 000, - Kč poskytovatelem dotace, SZIF poskytnuta?
4. Proč je požární technika k dnešnímu dni zaparkována za budovou mateřské školky?
5. Proč starostka obce Zuzana Rohovská vystoupila dne 21. 12. 2018 na valné hromadě
SDH Nové Sedlice se zprávou, že práce jsou provedeny nekvalitně a projekt není
dokončen (pozn. termín řádného předání díla dle dodatku č. 1 SOD je 31. 8. 2018),
jestliže přijala fakturu ze dne 14. 9. 2018 na 1 469 577,- Kč a faktura byla proplacena,
když byly práce provedeny nekvalitně a projekt je nedokončen? Proč starostka obce
nepožadovala dodržet „Článek V Platební podmínky“ SOD?
6. Kdy byla a jaká byla učiněna opatření z důvodu nedokončení díla (uvést jednotlivá
konkrétní opatření včetně data uskutečnění opatření)?
Poskytnuté informace:
K dotazu č. 1: Přílohy byly na profil zadavatele vloženy, jakmile bylo zjištěno, že na profilu
zadavatele nejsou a měly by být.
K dotazu č. 2: V pondělí 1.4.2019 v 10,00 hod na obecním úřadě v Nových Sedlicích. Obec
nemá povinnost Vámi uvedené dokumenty zveřejňovat na web. stránkách.
K dotazu č. 3: Realizační firma nepředala kompletní stavbu. Byly předány pouze realizované
práce, které byly uznatelnými náklady dotace.
K dotazu č. 4: Protože se jedná o obecní pozemek, který je pro dočasné zaparkování vhodný.
K dotazu č. 5: Starostka informovala na VH o aktuálním stavu projektu, jelikož o to byla
požádána členy SDH. Není pravdou, že starostka nepožadovala dodržet platební podmínky
SOD.

K dotazu č. 6: Dne 12.11.2018 byla realizační firmě odeslána výzva k dokončení stavebních
prací a sdělení termínu předání stavby.

