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MĚSTO KRÁLÍKY 

MĚSTSKÝ ÚŘAD KRÁLÍKY 
Odbor výstavby a technické správy 

Velké náměstí 5, 561 69 Králíky 

 
Váš dopis zn.:      

Ze dne: 13.06.2018    

Číslo jednací:  MUKR10778/2018/OVTS/PS-14   

Evidenč. číslo: 11411/2018       

Spis. značka: MUKR/9919/2018/OVTS/PS   

Spis. znak: 84.1 Skart. znak/skart. lhůta: S/5 

Poč.listů: 1 Počet příloh/listů příloh: 3      

Vyřizuje: Bc. Pavel Šverák 

Telefon: 465 670 751 

E-mail: p.sverak@kraliky.eu 

V Králíkách:  27.06.2018 

 

 

 

Sdělení ve věci žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím 

 

Městský úřad Králíky, odbor výstavby a technické správy obdržel dne 13.06.2018 Vaší 

žádost o poskytnutí informace – „Dostavba stokové sítě Králíky město – stoka R11“ a dle 

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

předpisů Vám sdělujeme následující: 

 

1) Kdy a kým bylo schváleno a povoleno zhotoviteli stavby použití odlišného 

trubního materiálu oproti zadávací dokumentaci? 

 

Radou města dne 11. 6. 2018 na základě Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo „Dostavba 

stokové sítě Králíky město – stoka R11“ schváleného usnesením č. RM/2018/23/339. 

 

2) Kdy bylo na stavbu dodáno potrubí a kdy bylo započato s vlastní realizací stavby, 

tj. pokládkou potrubí? 

 

Potrubí bylo dodáno na stavbu 9. 5. 2018. Pokládka potrubí byla zahájena 10. 5. 2018. 

 

4) Popište změny závazků ze smlouvy na uvedenou veřejnou zakázku podle § 222 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, doložte výpočet hodnot 

změny dle výše uvedeného zákona a vyhodnoťte, zda se jedná o podstatnou nebo 

nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. 

 

Došlo ke snížení ceny o dílo o 205 615,- Kč bez DPH Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo 

„Dostavba stokové sítě Králíky město – stoka R11“, schváleným dne 11. 6. 2018 

usnesením č. RM/2018/23/339. 
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Nejedná se o podstatnou změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek. 

 

  

 

 
 

 

„Otisk razítka Městského úřadu Králíky“ 

 

 

Bc. Pavel Šverák,  v.r. 
vedoucí odboru výstavby a technické správy 

 
 
 
 
 

 

Rozdělovník: 

1) úřední deska MěÚ Králíky ke zveřejnění po dobu 15 dnů 
2) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství 
J.cena 

[CZK] 

Cena celkem 

[CZK] 
 

 

  

8 TRUBNÍ VEDENÍ 

   

-205 615,00 
 

         

92 286 286138620 

potrubí kanalizační UPOROL (PE-HD/PP) 830/700 mm SN 

8, dl.6 m    kus -39,833 18 701,0 -744 916,93  

94 286 286138670 

potrubí kanalizační UPOROL (PE-HD/PP) 1160/1000 mm 

SN 8, dl.6 m    kus -35,833 34 976,0 -1 253 295,01  

      

potrubí kanalizační ULTRA-BASIC (PP) 900/800 mm SN 10, 

dl.6 m    kus 39,833 18 505,6 737 132,34  

      

potrubí kanalizační ULTRA-BASIC (PP) 1133/1000 mm SN 

10, dl.6 m    kus 35,833 29 455,1 1 055 464,60  


