MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV
nám. Míru 111, 666 19 Tišnov
Odbor správy majetku a komunálních služeb

Spis. zn.: S-MUTI 5585/2021
Č.j.:
MUTI 8345/2021
Vyřizuje: Sukeníková

Tišnov, 26. 2. 2021
Tel.: 549 439 830

E-mail: yara.sukenikova@tisnov.cz

Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím
Vážený pane xxxxxxxxxxxx,
reaguji tímto na Vámi zaslaný e-mail ze dne 11. 02. 2021, kterým jste požádal dle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“) o
poskytnutí následujících informací:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kdo rozhodl o vybudování tohoto hřiště.
Kdy bylo toto rozhodnutí učiněno.
Kdy bylo vyhlášeno výběrové řízení na zakázku psího hřiště.
Kdo vybral ke zhotovení dotyčnou firmu a jaká firma byla vybrána.
Kdo je autorem stavebního projektu psího hřiště.
Kdy byla předána plocha určená k realizaci, kdy vybraná firma začala hřiště stavět a kdy bylo
hřiště zkolaudováno pro užívání občany.
7. Kdy bylo toto vybudování psího hřiště projednáno v majetkové komisi města.
8. Jaká je celková cena tohoto projektu psího hřiště.
9. Jaké jsou GPS krajové údaje souřadnic oplocení v rozích psího hřiště ze strany přírodní památky
Květnice.

K Vaší žádosti o informace sdělujeme, že:
1. Zastupitelstvo města Tišnova schválením rozpočtu na rok 2020.
2. Dne 16. 12. 2019.
3. V souladu s § 31 zák. č. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných zakázek, nebyla tato zakázka
malého rozsahu předmětem zadávacího řízení. Jednání se zhotovitelem započala v květnu
2020.
4. Zhotovitele vybrala vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb města Tišnova. Bylo
vybráno Stavitelství Zemánek s.r.o., IČ: 29353068.
5. Pro danou stavbu není vyžadován stavební projekt. Stavební úřad vydal územní souhlas, v
rámci kterého mu byl předložen situační výkres, který zhotovil referent odboru správy majetku
a komunálních služeb města Tišnova.

6. Plocha byla předána zhotoviteli 5. 11. 2020, tohoto dne zhotovitel zahájil práce. Dokončené
oplocení dne 3. 12. 2020 bylo předáno zpět městu. Kolaudace pro tento typ stavby není
vyžadována.
7. Dne 13. 11. 2019. Psí hřiště bylo položkou v rozpočtu města Tišnova na rok 2020 a ten byl
projednán na jednání majetkové komise dne 13. 11. 2019. Majetková komise akceptovala
rozpočet na rok 2020 včetně této položky bez připomínek.
8. Projekt nebyl vyžadován, viz odpověď na otázku č. 5. Cena díla (oplocení) je 160 400 Kč bez
DPH. Překážky vyrobili a nainstalovali zaměstnanci města. Fakturu za materiál použitý při jejich
výrobě jsme zatím neobdrželi.

Odpověď na Vaši žádost o informace Vám zasílám na e-mailovou adresu, kterou jste pro odpověď
uvedl ve své žádosti.

S pozdravem
Bc. et Bc. Yara Sukeníková
vedoucí odboru

Rozdělovník
xxxxxxxxxxxxxxx, dat.nar. xxxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

