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Městský úřad Varnsdorf 
nám. E. Beneše 470 

407 47 Varnsdorf 

 

V Praze dne 2. listopadu 2016 

 

Žádost o poskytnutí informací 

Transparency International – Česká republika, o. p. s. (dále jen „žadatelka”) žádá na základě 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon“), Městský úřad Varnsdorf (dále jen „povinný subjekt“) o poskytnutí níže 

specifikovaných informací. Požadované informace se týkají záměru výstavby mateřské 

školky. Zastupitelstvo obce dne 22. 9. 2016 schválilo pod bodem 3.06 Návrh na přijetí daru 

dar v podobě projektové dokumentace, kterou darovala společnost TOS Varnsdorf a.s. Dle 

čl. IV Darovací smlouvy podepsané dne 13. 10. 2016 plyne, že využití daru je podmíněno 

poskytnutím dotace.  

Konkrétně žadatelka žádá o: 

1) Poskytnutí informace, do jakého dotačního programu bude žádost o poskytnutí dotace 

na realizaci mateřské školky zaslána?  

2) Poskytnutí informace, zda obec spolupracovala na definici podmínek pro zpracování 

projektové dokumentace? Pokud ano, žádáme zaslání takových dokumentů, ze kterých 

je výše uvedená spolupráce zřejmá 

3) Bude obec jakožto veřejný zadavatel realizovat zadávací řízení na realizaci stavby 

mateřské školky v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.  

4) Ověřila si obec, jakožto veřejný zadavatel, že způsob zpracování projektové 

dokumentace nezvýhodňuje konkrétního dodavatele? Pokud ano, žádáme poskytnutí 

takových dokumentů, ze kterých vyplývá závěr (ne)diskriminačních podmínek 

projektové dokumentace. 

5) Dále žadatelka žádá poskytnutí informace, zda již v minulosti (v období od 1 .1. 2012 

do 2. 11. 2016) obec akceptovala jako dar projektovou dokumentaci, kterou následně 

využila v zadávacím řízení při výběru dodavatele. Pokud ano, žádáme poskytnutí 

informací, jaké projekty byly takto realizovány a zda se jednalo o projekty, na které 

byla poskytnuta dotace. 

6) Poskytnutí informace, zda se zastupitelstvo zabývalo skutečností, že člen Komise 

správy a majetku, která vydávala doporučení k přijetí daru v podobě projektové 

dokumentace, pan Radomír Grafek, je zároveň jediným společníkem společnosti RG 

architects studio s.r.o., která projektovou dokumentaci navrhla. Pokud se tímto 

zastupitelstvo zabývalo, žádáme poskytnutí dokumentů, ze kterých je zřejmé, jak tuto 

informaci vypořádalo.  

Požadované informace zašlete, prosím, v zákonem stanovené lhůtě patnácti dnů ode dne 

přijetí žádosti v elektronické podobě, případně poštou na níže uvedenou adresu. Žadatelka 

trvá na přímém poskytnutí všech požadovaných informací, a to i pokud již byly 

zveřejněny.  
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V případě jakýkoliv dotazů kontaktujte na telefonním čísle 

nebo e-mailem na adres  

S pozdravem 
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Informace o žadatelce: 

Transparency International – Česká republika, o.p.s. 

Sokolovská 260/143 

180 00 Praha 8 

IČ: 272 15 814 

Datová schránka ID: 8vzj3s2 
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Vážení, 

děkujeme za vaše dotazy. Odpovědi uvádíme přímo k dotazům: 

1) Poskytnutí informace, do jakého dotačního programu bude žádost o poskytnutí dotace na 
realizaci mateřské školky zaslána?  

Dosud nevíme. Vhodný dotační titul vyhledáváme. 

2) Poskytnutí informace, zda obec spolupracovala na definici podmínek pro zpracování 
projektové dokumentace? Pokud ano, žádáme zaslání takových dokumentů, ze kterých je výše 
uvedená spolupráce zřejmá  

Na definici podmínek pro zpracování PD se město nepodílelo. 

3) Bude obec jakožto veřejný zadavatel realizovat zadávací řízení na realizaci stavby 
mateřské školky v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

Pokud bude někdy v budoucnu projekt realizován, pak zajisté ano.  

4) Ověřila si obec, jakožto veřejný zadavatel, že způsob zpracování projektové dokumentace 
nezvýhodňuje konkrétního dodavatele? Pokud ano, žádáme poskytnutí takových dokumentů, 
ze kterých vyplývá závěr (ne)diskriminačních podmínek projektové dokumentace. 

Ne. Předpokládáme, že tomu tak není. V případě realizace bude vyloučeno podmínkami 

zadávacího řízení.  

5) Dále žadatelka žádá poskytnutí informace, zda již v minulosti (v období od 1 .1. 2012 do 2. 
11. 2016) obec akceptovala jako dar projektovou dokumentaci, kterou následně využila v 
zadávacím řízení při výběru dodavatele. Pokud ano, žádáme poskytnutí informací, jaké 
projekty byly takto realizovány a zda se jednalo o projekty, na které byla poskytnuta dotace.  

Není nám známo, že by v minulosti město přijalo dar v podobě PD. 
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6) Poskytnutí informace, zda se zastupitelstvo zabývalo skutečností, že člen Komise správy a 
majetku, která vydávala doporučení k přijetí daru v podobě projektové dokumentace, pan 
Radomír Grafek, je zároveň jediným společníkem společnosti RG architects studio s.r.o., 
která projektovou dokumentaci navrhla. Pokud se tímto zastupitelstvo zabývalo, žádáme 
poskytnutí dokumentů, ze kterých je zřejmé, jak tuto informaci vypořádalo.  

ZM se takovou skutečností nezabývalo. 

 

S pozdravem 

 

 

 

Ing. Radek Kříž v. r.  
tajemník MěÚ 
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