
 

 

Veltrusy 
 
K rukám  

1. pana starosty  
2. všech zastupitelů obce Veltrusy 

 
Datovou schránkou  

V Praze dne 7. Října 2013  
 

Věc:  Opakovaná výzva k přehodnocení postupu obce ve věci uSmlouvy o sběru, svozu a odstraňování odpadu  
          Žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
 
Vážený pane starosto, 
Vážení zastupitelé,  
 
obracíme se na Vás opakovaně ve věci uzavřené smlouvy na sběr, svoz a odstraňování odpadu, kdy v rozporu se 
zákonem neproběhla před uzavřením této smlouvy soutěž dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na naši 
výzvu ze 14. Srpna 2013 reagoval starosta obce pan Richard Kyselý dopisem ze dne 19. 8. 2013, č.j. 02538/13/STA, ve 
kterém nás ubezpečil, že platnost předmětné smlouvy byla uzavřeným dodatkem změněna na konec roku 2013 a dále, 
že v průběhu měsíce září bude ze strany obce vypsána nadlimitní veřejná zakázka s předpokladem ukončení řízení ke 
konci roku 2013. 
 
Dle veřejně dostupných informací nadlimitní veřejná zakázka na sběr, svoz a odstraňování odpadu nebyla v měsíci září 
vypsána. S ohledem na tuto skutečnost Vás opakovaně upozorňujeme, že postup obce (uzavření smlouvy bez 
výběrového řízení) je správním deliktem, za který může být obci uložena pokuta Úřadem pro ochranu hospodářské 
soutěže, viz v příloze rozhodnutí ÚOHS v právně totožné věci. Uložená pokuta pak bude škodou na majetku obce, za 
kterou budou zodpovídat konkrétní osoby, které se podílely na nezákonném postupu obce. 
 
Vzhledem k výše uvedenému tímto vyzýváme obec Veltrusy k okamžitému zjednání nápravy, tj. k vyhlášení řádného 
výběrového řízení dle zákona o veřejných zakázkách.  
 
Dále na základě zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, si Vás 
dovolujeme požádat o následující informace: 
 

a) Informaci, kdy byla naše předchozí výzva ze dne 14. srpna 2013 doručena všem zastupitelům obce Veltrusy, 
b) Kopii dodatku ke Smlouvě o sběru, svozu a odstraňování odpadu ze dne 23. 3. 2012, č. smlouvy 10561185, 

kterým byla zkrácena doba platnosti smlouvy na konec roku 2013, popřípadě jiných dodatků k této smlouvě. 
 

Uvedené informace zašlete, prosím, v zákonem stanovené lhůtě patnácti dnů ode dne přijetí této žádosti na adresu 
naši kanceláře Oživení, o. s., Muchova 13, 160 00 Praha 6. Je-li to možné, žádáme o přednostně poskytnutí informací v 
elektronické podobě do datové schránky Oživení, o.s., ID datové schránky: ntauv78, popř. na e-mailovou adresu 
poradna@oziveni.cz.  

                                                                                                                   
              Oživení, o.s.  
              Mgr. Martin Kameník, předseda sdružení 

Informace o žadateli: 
Oživení, o.s., IČ: 6736 5353, sídlem Lublaňská 18, Praha 2, PSČ: 120 00 
Adresa pro doručování: Muchova 13, Praha 6, PSČ: 160 00 
 
Příloha: výzva ze 14. Srpna 2013, rozhodnutí ÚOHS ve věci Votice 


