Varnsdorf 21. března 2016
Vážený pane tajemníku,
děkujeme za Vaše vyrozumění e-mailem ze dne 4. března 2016, v němž je uvedeno oponentní
stanovisko právního zástupce města Varnsdorf k regulérnosti soutěže o podobu rozhledny na
Špičáku ve Varnsdorfu. Odvoláváte se v něm na konzultaci s právní zástupkyní města, není
však uvedena identita této právní autority, respektive jméno advokáta, zplnomocněného k
zastupování města Varnsdorf.
Ve smyslu ustanovení zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás, jako
nejvyššího představitele Městského úřadu ve Varnsdorfu, žádáme o poskytnutí následujících
informací a dokumentů z agendy města Varnsdorf:
1. Jméno právního zástupce města Varnsdorf, jenž vypracoval stanovisko k regulérnosti
soutěže o návrh na podobu rozhledny na Špičáku a je zplnomocněn k zastupování města
Varnsdorf v dotyčné záležitosti, včetně odkazu na usnesení rady města, jímž byl k
zastupování města v této věci pověřen.
2. Jména všech členů výběrové komise, která rozhodovala o výsledku soutěže o návrh
podoby rozhledny na Špičáku a jako vítězný vybrala návrh číslo 3, vypracovaný firmou
forWood, s. r. o., Varnsdorf. K tomu rovněž faksimile zápisu z jednání městské rady,
kterým bylo rozhodnuto o složení výběrové komise a jmenování jejich členů.
3. Který odbor Městského úřadu ve Varnsdorfu byl pověřen vypracováním zadání a
podmínek soutěže o podobu rozhledny na Špičáku. Jméno zaměstnance MěÚ, který byl
v této záležitosti ustanoven osobou zodpovědnou – včetně odkazu na příslušné usnesení
městské rady, jímž bylo takto rozhodnuto.
4. Jak bude postupováno ze strany města Varnsdorf v záležitosti podání občanů města
Varnsdorf Petra Kocůrka, Jiřího Tesaře a Pavla Vodičky st. pojmenovaného
"XIII_MZ_rozhledna_Špičák_návrh_OI_Varnsdorf2000_na
neplatnost_smluvního_ujednání_s_autory_návrhů_ver2016_02_22 ze dne 22.
února 2016", adresovaného Městskému zastupitelstvu ve Varnsdorfu do jeho
zasedání, které se konalo dne 25. února 2016 – a jež bylo zastupitelstvu města
doručeno prostřednictvím agendy kanceláře tajemníka městského úřadu dne 24. února
2016. Dle odstavce 2. písm. g) paragrafu 16) zákona o obcích č. 128/2000 Sb. je
stanoveno, že „Občan obce, který dosáhl věku 18 let, má právo podávat orgánům
obce návrhy, připomínky a podněty; orgány obce je vyřizují (...) jde-li o působnost
zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů.“ Vyrozumění o způsobu vyřízení
dotyčného návrhu tří jmenovaných občanů proto očekáváme nejpozději do 25. května
2016.
Věcné souvislosti, týkající se naší žádosti, jsou podrobně specifikovány v dokumentu, který je
první přílohou tohoto podání ve formátu pdf, pojmenovanou jako:
Kříž_Radek_tajemník_MěÚ_Varnsdorf_podání_z_2016_03_21_
rozhledna_Špičák_inf_dle_zák106_1999
Níže uvádíme zákonem vyžadované údaje pro ztotožnění žadatele, který zastupuje rovněž
občany Petra Kocůrka a Jiřího Tesaře:

Jméno: Pavel
Příjmení: Vodička
Datum narození:
Adresa trvalého pobytu:
Děkujeme a jsme s pozdravem
Občanská iniciativa Varnsdorf 2000
Spolek evidovaný SR KS v Ústí nad Labem, IČ 024 18 878, registr. od 4. 7. 1990
http://www.oivarnsdorf2000.cz/
Za OI Varnsdorf 2000:
Petr Kocůrek, v. r.
Jiří Tesař, v. r.
Pavel Vodička st., v. r.
Kontaktní osoba: Pavel Vodička st.

e-mail: pavodibus@gmail.com

Vážený pane Vodičko,
v úvodu prosím přijměte mou omluvu za pozdní reakci na Vaši žádost o informaci. Níže zasílám
požadované informace:
1. Jméno právního zástupce města Varnsdorf, jenž vypracoval stanovisko k regulérnosti
soutěže o návrh na podobu rozhledny na Špičáku a je zplnomocněn k zastupování města
Varnsdorf v dotyčné záležitosti, včetně odkazu na usnesení rady města, jímž byl k
zastupování města v této věci pověřen.
Odpověď: JUDr. Eva Ruthová, advokát se sídlem Říční 1774, Varnsdorf, zapsaná v ČAK, č.
zápisu 7644. Usnesením RM ze dne 22. 11. 2001 byla uzavřena smlouva o poskytování právních
služeb. Zastupování města v této věci proběhlo v rámci zmíněné smlouvy.
2. Jména všech členů výběrové komise, která rozhodovala o výsledku soutěže o návrh
podoby rozhledny na Špičáku a jako vítězný vybrala návrh číslo 3, vypracovaný firmou
forWood, s. r. o., Varnsdorf. K tomu rovněž faksimile zápisu z jednání městské rady,
kterým bylo rozhodnuto o složení výběrové komise a jmenování jejich členů.
Odpověď: Ing. arch. Boris Šonský, Ing. Pavel Bik, Ing. Stanislav Horáček, Ing. Jaroslav
Beránek, Ing. Martin Togner, Ing. Přemysl Brzák, Ing. Jaroslav Draský, Josef Šišulák. Porota
k soutěži o návrh byla jmenována starostou města 15. 12. 2015.
3. Který odbor Městského úřadu ve Varnsdorfu byl pověřen vypracováním zadání a
podmínek soutěže o podobu rozhledny na Špičáku. Jméno zaměstnance MěÚ, který byl
v této záležitosti ustanoven osobou zodpovědnou – včetně odkazu na příslušné usnesení
městské rady, jímž bylo takto rozhodnuto.
Odpověď: V souladu s Organizačním řádem Městského úřadu Varnsdorf byl pověřen
vypracováním zadání a podmínek soutěže Odbor správy a majetku a investic MěÚ Varnsdorf.
Odpovědnou osobou byl projektový manažer Ing. Mgr. Marek Hartych.
Pro doplnění uvádím, že v případě soutěže o návrh na podobu rozhledny a Špičáku se
jedná o zakázku malého rozsahu nepodléhající režimu zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění změn a doplňků.
4. Jak bude postupováno ze strany města Varnsdorf v záležitosti podání občanů města
Varnsdorf Petra Kocůrka, Jiřího Tesaře a Pavla Vodičky st. pojmenovaného
"XIII_MZ_rozhledna_Špičák_návrh_OI_Varnsdorf2000_na
neplatnost_smluvního_ujednání_s_autory_návrhů_ver2016_02_22 ze dne 22.
února 2016", adresovaného Městskému zastupitelstvu ve Varnsdorfu do jeho zasedání,
které se konalo dne 25. února 2016 – a jež bylo zastupitelstvu města doručeno
prostřednictvím agendy kanceláře tajemníka městského úřadu dne 24. února 2016. Dle
odstavce 2. písm. g) paragrafu 16) zákona o obcích č. 128/2000 Sb. je stanoveno, že
„Občan obce, který dosáhl věku 18 let, má právo podávat orgánům obce návrhy,
připomínky a podněty; orgány obce je vyřizují (...) jde-li o působnost zastupitelstva
obce, nejpozději do 90 dnů.“Vyrozumění o způsobu vyřízení dotyčného návrhu tří
jmenovaných občanů proto očekáváme nejpozději do 25. května 2016.

Odpověď: Vaše podání bylo dne 24. 02. 2015 rozesláno prostřednictvím sekretariátu do emailových schránek všem členům Zastupitelstva města Varnsdorfu. O tom jste byl téhož dne
informován e-mailem.
Z pozice funkce tajemníka MěÚ Varnsdorf nemám právo předkládat zastupitelstvu návrhy
k projednání. Toto oprávnění přísluší dle § 82 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
změn a doplňků členům zastupitelstva.
S ohledem na Vámi citované ustanovení § 16 odst. 2 písm. g) uvádím, že členové
zastupitelstva podání občanů obdrželi, avšak nepřijali k němu žádné usnesení.
S pozdravem a přáním úspěšného dne
Ing. Radek Kříž
tajemník MěÚ Varnsdorf

