Městský úřad Roztoky obdržel dne 2. 10. 2015 od Ekospolu s.r.o. (žadatel) žádost o informace dle
zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Žadatel požadoval poskytnutí:
1. Textu zadání pro zpracování Územní studie, včetně všech dodatků
2. Smlouvy na zpracování Územní studie, včetně všech dodatků
3. Vyčíslení předpokládané a skutečné úplaty za vypracování Územní studie, a to podle jednotlivých
etap,
4. Kopii příslušné zadávací dokumentace, na jejímž základě byl vybrán zhotovitel, a uvedení
skutečnosti, zda k výběru došlo na základě zadávacího řízení,
5. Kopii korespondence mezi městem Roztoky a zhotovitelem Územní studie
a o sdělení
6. Zda byl již zpracován návrh zadání regulačního plánu lokality Dubečnice a v případě, že nikoliv
7. V jakém stádiu je jeho zpracování
Městský úřad Roztoky poskytl tyto informace:

Vážený pane inženýre,
Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve které jste žádal o poskytnutí:
Vám poskytujeme tyto informace:


Zadání územní studie Dubečnice a dodatek č. 1 zadání územní studie Dubečnice, dle bodu
č.1 žádosti



Smlouva o dílo Územní studie Roztoky – Dubečnice a dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne
13.1.20215 Územní studie Roztoky – Dubečnice, dle bodu č.2 žádosti



Zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Zhotovení územní studie Dubečnice“ dle bodu č.4
žádosti



Kopie korespondence mezi městem Roztoky a zhotovitelem územní studie dle bodu č.5
žádosti

K bodu č.3 žádosti Vám sdělujeme, že smluvní cena za provedení kompletního díla vychází
nabídky zhotovitele podané v rámci řízení o veřejné zakázce, platné smlouvy o dílo a dodatku č.1 ke
smlouvě o dílo a činí 227 500,- Kč bez DPH ( 275 275,- Kč včetně DPH). Dohodnutá cena je vyplácena
po ukončení jednotlivých etap díla dle zadání územní studie a smlouvy o dílo. Do dnešního dne bylo
vyplaceno na základě faktur vystavených zpracovatelem celkem 232 925,- Kč. Žádné další náklady,
mimo doplatku za zhotovení poslední etapy studie ve výši 42 350 Kč včetně DPH, na zpracování
územní studie v tuto chvíli nepředpokládáme. Cena za zpracování územní studie byla pro potřebu
zpracování výzvy k podání nabídky v rámci řízení o veřejné zakázce byla stanovena v maximální výši
250 000,- Kč bez DPH, což současná smluvní hodnota celého díla dle schváleného zadání včetně
dodatku č.1 nepřesahuje.
K bodu č.4 žádosti Vám sdělujeme, že výběr zhotovitele územní studie byl proveden na základě
řádně zveřejněné výzvy k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu dle §18, odst. 5 zákona
o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném znění.

K bodu č.5 žádosti Vám sdělujeme, že převážná část komunikace mezi městem Roztoky a
zpracovatelem probíhala ústně v rámci společných jednání - pracovních schůzek. Z těchto jednání
nebyly vyhotoveny zápisy. V korespondenci města Roztoky evidujeme pouze předávací protokoly
k jednotlivým ukončeným fázím zpracování studie a fakturám za tyto práce, dokumentaci územní
studie a faktury. Dále Vám zasíláme nám dostupnou mailovou korespondenci zpracovatele se
zástupci pořizovatele.
K bodu č.6 a 7 žádosti Vám sdělujeme, že návrh zadání regulačního plánu Dubečnice byl
zpracován v roce 2014. Vzhledem k tomu, že následně bylo rozhodnuto o potřebě zpracování územní
studie, nebylo projednávání tohoto návrhu zadání zahájeno právě z důvodu nutnosti zapracování
závěrů územní studie do návrhu zadání. Návrh zadání regulačního plánu i návrh územní studie byl
předán Vaší společnosti.
S pozdravem
Ing. Hana Záhorská
referent odboru SRMŽP
MĚSTO ROZTOKY
Městský úřad, Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky
Telefon: 220 912 228
E-mail: zahorska@roztoky.cz, www.roztoky.cz

Informace požadoval žadatel zaslat elektronicky. Požadované informace byly žadateli poskytnuty dne
13. 10. 2015 na požadovanou e-mailovou adresu. V důsledku velkého objemu poskytovaných dat
zveřejňuje MÚ Roztoky pouze tuto doprovodnou informaci - a to v souladu s § 5 odst. 3 větou
druhou zákona o svobodném přístupu k informacím.

