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Mě,"ký ú'ad Sedlčan,

Sedlčany dne 30. května 2018
K č.j.: T1l0132/2018
Sdělení k dotazům položeným v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
k informacím, ve znění pozdějších předpisů

přístupu

Dotaz č. 1: Uvedení důvodů, z jakých byla instalována LED informační tabule na budově
Městské policie Sedlčany (náměstí T. G. Masaryka č. p. 34; Sedlčany) a kým byla tato
instalace iniciována?
Odpověď na dotaz Č. 1:
Důvody bez přiřazení váhy kritérií byly zejména následující:
• zamezení vyvěšování informačních plakátů a transparentů na místa nevhodná a k tomu
neurčená; např. na zeleň (lípy srdčité) na náměstí v prostoru kašny (nedůstojné, poničení zeleně,
vysoké náklady);
• zajištění jednotného informačního režimu s kontrolou kvality sdělení a váhou informace;
• veřejný zájem na poskytování informací moderním médiem;
• plnění informační povinnosti podle zákona o obcích;
• práce s moderními médii;
• reflexe podnětů veřejnosti;
• jednoduchá a nenáročná obsluha; jednoduchý režim; možnosti ovládání, nastavení;
programové vybavení;
• příspěvek města Sedlčany ke kultivaci a kulturnosti prostředí ajejich zvýšení;
• usnadnění práce všem neziskovým organizacím (nepřímá podpora občanských spolků,
bohumilých a nekomerčních akcí v regionu a ve městě Sedlčany určená našim občanům i všem,
kteří chtějí tyto akce pořádané městem, jeho subjekty a občanskou společností navštěvovat a
svůj život obohatit);
• shoda širšího spektra poskytovatelů informací;
• dobrá a spolehlivá dostupnost informací;
• iniciativa některých členů Kulturní a redakční rady (komise Rady města Sedlčany);
• vyhodnocení vlastních zkušeností z mediálního prostředí;
• reflexe dobrých zkušeností ze zahraničí;
• variabilita sdělení;
• zvýšení stupně rychlé informovanosti směrem k občanům v mimořádných situacích;
• nezávislost města na dalším dodavateli;
• příspěvek na zvýšení bezpečnosti města a jeho občanů;
• ekonomika řešení, úspora na dalších mediálních produktech (tisk plakátů apod.);
• dobrá viditelnost místa (optimální řešení s ohledem na zvažované možnosti a zachování
majetku proti eventuálnímu poškození; monitorování);
• budovaje ve vlastnictví města Sedlčany (vyloučení platby nájemného);
• snadná možnost archivování;
.. • vlídné a vstřícné jednání při řešení dodavatele (varianty řešení s ohledem na naše možnosti
apod.).
Jedná se o zpracování podnětu původem z více zdrojů a nelze určit, který zdroj byl původcem
myšlenky jako první. Městský úřad Sedlčany touto informací nedisponuje a ji vytvářet nemůže.
Konečné rozhodnutí ve věci přijala Rada města Sedlčany.

Poznámka: LED tabule je umístěna na administrativní budově ve vlastnictví a majetkové
evidenci města Sedlčany, ve které mimo jiné sídlí vybrané odbory Městského úřadu Sedlčany.
Ke dni položení Vašeho dotazu zde nesídlí Městská policie Sedlčany (služebna Městské policie
Sedlčany je umístěna v jiném objektu).
Dotaz Č. 2: Uvedení celkové částky vynaložené na vybudování LED informační tabule
na budově Městské policie Sedlčany.
Odpověď na dotaz Č. 2:
Nákup produktu spolu s SW, dopravou na místo určení, instalací předmětu na ostění budovy
spolu s nákupem a instalací SW včetně kabelového propojení, napájení a proškolení obsluhy,
město Sedlčany uhradilo ze svého rozpočtu, schváleného Zastupitelstvem města Sedlčany v
celkové částce ve výši 78.045,00 Kč včetně příslušné sazby DPH.
Dotaz Č. 3: Uvedení zhotovitele LED informační tabule na budově Městské policie
Sedlčany a jak byl tento subjekt vybrán.
Odpověď na dotaz Č. 3:
Hodnota díla není pod režimem zákona Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů.
Výběr dodavatele byl učiněn podle Vnitřního předpisu Č. 2/2014 pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu, v úplném znění, kterým je Radou města Sedlčany určen postup při
zadávání veřejných zakázek nedosahujících finančních limitů shora uvedeného zákona
(v případě dodávek nebo služeb se jedná o částku do 2.000.000,00 Kč; v případě stavebních
prací o částku do 6.000.000,00 Kč předpokládané hodnoty veřejné zakázky bez DPH).
Pro případ této zakázky (zakázka malého rozsahu na dodávky a zakázka malého rozsahu na
služby v rozsahu předpokladu do 500.000,00 Kč) je předpisem doporučen tento postup:
• výzva jednomu dodavateli k předložení cenové nabídky (popřípadě s dalšími podmínkami
plnění), pokud nemá zadavatel aktuální cenové nabídky již k dispozici, či přímá objednávka
plnění, a to i například e-mailovou formou;
• rozhodnutí pověřené osoby zadavatele na základě dodavatelem předložené nabídky o
pořízení plnění (není nutné ustavovat hodnotící komisi);
• uzavření smlouvy pověřenou osobou zadavatele (uzavřením smlouvy se rozumí rovněž
doručení dodavatelem potvrzené objednávky);
• případně rozhodnutí zadavatele o nepřidělení veřejné zakázky/odmítnutí nabídky (např.
jestliže cenová nabídka nebo jiné podmínky plnění nejsou pro zadavatele akceptovatelné
apod.).
Na základě zjišťovacího řízení cenových relací množiny potencionálních dodavatelů a
zajištěných referencí (realizace obdobných dodávek) byla oslovena k předložení konečné
(parametrované) nabídky firma RTG Ing. Rudolf Tengler, Českobratrská
p. 357, 276 01
Mělník; IČO 10239871. Vlastní instalace na místě (montáž) byla realizována prostřednictvím
Sedlčanských technických služeb, s. r. o. (společnost se 100 % vlastnictvím města Sedlčany).
Město Sedlčany o zakázce rozhodlo z pozice svébytného a svéprávného subjektu zcela v
souladu se zákonem, a to přístupem dobrého hospodáře, svobodně bez nátlaků a zájmů
jakéhokoli podnikatelského subjektu.
č.

S pozdravem

- 1 -06- 2018
VYVlŠENO:.......................
Ing. Vojtěch Hlaváček V.r.
tajemník Městského úřadu Sedlčany
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