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Obrnice dne 22.11. 2021
Č.j.: OBR/01834/2021
Vážený pane

,

na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám sděluji:
1)

K průběhu stavby areálu pro Technické služby Obrnice, příspěvkovou organizaci
Předmětná stavba (dále též „Dílo“) byla realizována na základě Smlouvy o dílo
uzavřené dne 12.11.2019 se zhotovitelem ELA-PLAST, s.r.o., Na Pavlu 2191, 436 01
Litvínov. Tato smlouva je zveřejněna na internetové adrese profilzadavalele.cz a také
ve věstníku veřejných zakázek.
V průběhu stavby vznikla potřeba víceprací, v odůvodněných případech
snížených o méněpráce, což bylo řešeno dodatky č. 1,2 a 3 k uvedené SoD,
zveřejněných na výše uvedených internetových stránkách
Potřeba víceprací byla vyvolána mimo jiné skutečnostmi, které byly objektivně
zjistitelné až při provádění díla, např. změna atiky SO01, změna zdiva SO02, plot
SO03 a některé další.
Projektant nejen bezplatně odstranil vadu projektové dokumentace, ale bezplatně i
doplnil její obsah v reakci na skutečnosti zjištěné až při provádění Díla, které při
zpracování projektové dokumentace nemohly být známé. Sjednaný autorský dozor
stavby nebyl projektantovi zaplacen
V dané souvislosti je třeba uvést, že cena víceprací vyvolána vadou projektové
dokumentace nenavýšila cenu Díla oproti ceně Díla v případě, že by projektová
dokumentace vady neměla.
Akce byla ukončena v lednu 2021 a všechny finanční závazky jsou vypořádány.

2) Finanční stav naší obce, aktiva a pasiv
Tato informace je informací zveřejněnou, lze ji vyhledat a získat na internetové
stránce
https://www.ouobrnice.cz/urad/uredni-deska/rozpocet-obce-869.html?kshow=9.
Dále nově je na stránkách obce uveden tzv. rozklikávací rozpočet, kde si můžete
mnohé o rozpočtu obce zjistit. Zasílám odkaz na stránky obce s rozklikávacím
rozpočtem https://www.ouobrnice.cz/urad/rozklikavaci-rozpocet/.
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Dále zasílám přílohou
1. Výkaz pro hodnocení rozpočtu k 31.10. 2021
2. Zůstatky na účtech k 3.11. 2021
3. Rozvaha k 30.9. 2021 (dělá se čtvrtletně)

S pozdravem

Stanislav Zaspal
starosta obce

Přílohy:
1. Příloha : Výkaz pro hodnocení rozpočtu k 31.10. 2021
2. Zůstatky na účtech k 3.11. 2021
3. Rozvaha k 30.9. 2021 (dělá se čtvrtletně)

