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Dobrý den, 
Na základě Vaší žádosti ze dne 30. 10. 2015 Vám zasílám následující informace: 
 
1. Listiny prokazující, jakým způsobem byla tato částka proinvestována 
(smlouva o dílo, včetně dodatků, zjišťovací protokoly, faktury atd.): 
Příloha č. 1 - Kopie Smlouvy o dílo ze dne 11. 2. 2011 se spol. Zlínstav a. s., IČ 2831669 
Příloha č. 2 - Kopie Dodatku č. 1 ze dne 12. 8. 2011 
Příloha č. 3 - Kopie  Dodatku č. 2 ze dne 21. 8. 2012 
Příloha č. 4 - Kopie Dodatku č. 3 ze dne 12. 9. 2012 
Příloha č. 5 -  Kopie Dodatku č. 4 ze dne 22. 10. 2012 
Příloha č. 6 - Kopie Dodatku č. 5 ze dne 6. 11. 2012 
Příloha č. 7 - Kopie konečné faktury P5 – Kopřivnice – Lubina č. 220233 včetně zjišťovacího 
protokolu a soupisu provedených prací, 
 
2. Sdělení, komu a kdy byla tato částka uhrazena: 
Finanční prostředky byly na základě Smlouvy o dílo se spol. Zlínstav a. s. ze dne 11. 2. 
2011, dodatku č. 1 ze dne 12. 8. 2012, dodatku č. 3 ze dne 21. 8. 2012, dodatku č. 3 ze dne 
12. 9. 2012, dodatku č. 4 ze dne 22. 10. 2012 a dodatku č. 5 ze dne 6. 11. 2012 zaplaceny 
na základě konečné faktury č. 220233 dne 18. 6. 2013. 
 
3. Kopii mapy, ze které bude zřejmé, kde konkrétně a v jakém rozsahu byly 
práce za částku 5,8 mil Kč provedeny 
Kopie mapy pro účely realizace stavebních prací nebyla vyhotovena. Pro nacenění 
požadovaných stavebních prací nad rámec původního projektu „Odkanalizování vybraných 
obcí a měst regionu Novojičínska“ byla použit výkaz výměr zpracovaný autorským dozorem 
projektu ve spolupráci se Správcem stavby. 
Příloha č. 8 – Kopie_ ZL_30_Navyseni_vymery_obnovy_mistnich_komunikaci 
 
4. Kopii mapy, ze které bude zřejmé, kde bylo provedeno celoplošné pokrytí 
vozovky asfaltovou směsí 
Kopie mapy pro účely realizace stavebních prací nebyla vyhotovena. Pro nacenění 
požadovaných stavebních prací nad rámec původního projektu „Odkanalizování vybraných 
obcí a měst regionu Novojičínska“ byla použit výkaz výměr zpracovaný autorským dozorem 
projektu ve spolupráci se Správcem stavby. 



Příloha č. 8 – Kopie_ ZL_30_Navyseni_vymery_obnovy_mistnich_komunikaci 
 
5. Sdělení ceny za 1 m2 položení asfaltové směsi 
Požadované údaje jsou uvedeny v Příloze č.  4 - dodatku č. 3 ze dne 12. 9. 2012 ke smlouvě 
o dílo se spol. Zlínstav a. s. ze dne 11. 2. 2011 a Příloze č. 7 - faktuře č. 220233 
 
6. Sdělení, kdo konkrétně vykonával stavební dozor investora 
Stavební dozor investora – Správce stavby vykonávali na základě smlouvy o dílo ze dne 6. 
5. 2010 a dodatku č. 1 ze dne 4. 11. 2011 zástupci Sdružení  Mott/Garnets, kde vedoucím 
sdružení byla spol. MacDonald CZ s. r. o., IČO: 48588733, se sídlem Národní 984/15, 110 
00, Praha 1 
 
7. Jakým způsobem byly tyto práce za cca 5,8 mil. Kč zadány a proč nebylo vypsáno 
samostatné výběrové řízení na dodavatele (resp. důvody, proč investorem této akce 
nebylo přímo město Kopřivnice). 
Práce byly zadány v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, v jednacím řízení bez uveřejnění. Samostatné výběrové řízení nebylo 
vypsáno, protože obnova komunikací souvisela s výstavbou kanalizací v rámci projektu 
„Odkanalizování vybraných obcí a měst regionu Novojičínska“, kde byl dodavatel vybrán na 
základě otevřeného řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb, o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů. Investorem akce byl Svazek obcí regionu Novojičínska, protože 
práce byly realizovány v rámci projektu Odkanalizování vybraných obcí a měst regionu 
Novojičínska. 
 
8. Rozpis jednotlivých položek, ze kterých se skládala celková cena ve výši 5,8 mil. Kč 
Položky jsou uvedeny v Příloze č. 4 a Příloze č. 8. 

 
 
 
S pozdravem 
 
         Ivana Váňová v. r. 
          
 


