OBEC HOSTOUŇ
273 53 okres Kladno

Václav Koukal
Na Skalech 148
273 53 Hostouň

Vaše značka:

Naše značka:

Vyřizuje:

V Hostouni dne

-

00692/2020

Ing. Šárka Hůlová

22.07.2020

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů.
Dne 10.7.2020 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o svobodném přístupu k informacím“), ve které jste požadoval poskytnutí několika
informací týkajících se informací o financování výše uvedené akce. Ve Vaší žádosti není ale
výše uvedeno, jaké akce se požadované informace mají týkat. Z dalšího textu vyplývá, že se
pravděpodobně jedná o stavbu „Rekonstrukce Nové ulice, Hostouň“.
1.
2.
3.
4.
5.

Konkrétně jste žádal o poskytnutí následujících informací:
celkové náklady obce na plnění poskytnutého úvěru Komerční bankou
vyplněný, naceněný výkaz výměr oceněný vítěznou firmou, na webu obce je
nenaceněný
jaké další prostředky použila obec na financování této akce
je-li pravdou, že firma AQUARIUS nacenila tuto akci na cca 9,5 mil. Kč i s DPH, kde
je proinvestován zbytek poskytnutého úvěru
proč obec tyto informace skrývá a zveřejňuje na webu obce matoucí údaje.

K Vaší žádosti sdělujeme tyto informace:
1. Smlouva o úvěru uzavřená s Komerční bankou byla zastupitelstvem obec Hostouň
projednána a schválena na zasedání zastupitelstva obce č. 2/2020 usnesením č.
3/2/2020
dne
9.3.2020
(viz
webové
stránky
obce
https://www.hostounuprahy.cz/e_download.php?file=data/editor/139cs_13.pdf&origin
al=p%C5%99%C3%ADloha%20%C4%8D.%203.pdf).
2. Naceněný
výkaz
výměr
viz
webové
stránky
obce
https://www.hostounuprahy.cz/e_download.php?file=data/editor/115cs_41.pdf&origin
al=Rozpo%C4%8Det%20stavby%20Rekonstrukce%20Nov%C3%A9%20ulice%2C%
20Hostou%C5%88.pdf. Nenaceněný výkaz výměr je jednou z příloh výběrového
řízení na akci „Rekonstrukce Nové ulice, Hostouň“.
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Zastupitelstvo obce schválilo výsledek výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo
s firmou AQUARIUS spol. s r.o. na zasedání zastupitelstva obce č. 1/20 usnesením č.
8/1/2020 dne 17.02.2020.
3. Akce „Rekonstrukce Nové ulice, Hostouň“ je financována pouze z úvěru, který obci
poskytla Komerční banka.
4. Z rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky vyplývá, že ekonomicky nejvýhodnější
byla nabídka firmy AQUARIUS, spol. s r.o. ve výši 9.618.679,41 Kč s DPH. Rozdíl
mezi úvěrem a cenou akce „Rekonstrukce Nové ulice, Hostouň“ ve výši 381.320,59
Kč obec čerpat nebude.
5. Všechny výše uvedené informace, které je obec povinna zveřejňovat, jsou zveřejněny
na webových stránkách obce.

S pozdravem

Martin Krátký
starosta obce
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