
ŽÁDOST 
o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím 
 
 

Žádost o informace ke služebním cestám a projektu kanalizace 
 
Žádám o poskytnutí informace (popis požadované informace): 
 

1. Jaké jsou roční náklady na služební cesty  představitelů města, tj. pana starosty a 
obou místostarostů, a všech, kteří na tyhle služební cesty jezdí. Včetně letenek, 
ubytování, cestovného, diet, atd. 

2. Jaké jsou závěry z těchto služebních cest ? Tj. konkrétní výstupy pro občany města, 
tj. získané prostředky či dotace třeba pro stavbu cyklostezek či jiných aktivit ve 
městě, atd. 

3. Jaká je předpokládaná cena kanalizace oproti vysoutěžené ceně? A jaký je podíl 
víceprací oproti harmonogramu stavby, který byl původně vysoutěžen k dnešnímu 
dni 12.6.2012? Jde mi hlavně jak byly zaúčtovány sondy, které byly provedeny v 
Udánkách a propady a sesuvy půdy a vozovky v Sušicích a Boršově. 

4. A dále jak bude provedeno překonání R35 u kruhového objezdu v Moravské 
Třebové, která firma ho provede vlastně subdodavatelská firma a jaká je 
přepokládaná jeho cena a max. cena, kterou je ochotné město Moravská Třebová 
zaplatit? 

5. Je pravda, že cena kanalizace bude navýšena  o cca 40 milionu oproti vysoutěžené 
ceně?? To je více i jak povolených 10 procent navíc jak bylo vysoutěženo. 

 
 
Způsob poskytnutí informace: zaslat na uvedenou e-mailovou adresu 
 
Dne: 21.06.2012 
 
Odpovědi na žádost: 
 
K Vaší žádosti o informace sděluji: 

1. V roce 2011 se uskutečnilo celkem 9 zahraničních služebních (3 x Holandsko - 
Vlaardingen, 3 x Slovensko - Banská Štiavnica, 3 x Německo - 2 x Staufenberg, 1 x 
Rehau). Náklady na tyto cesty činily 172.281,66 Kč.  

2. Náklady na zahraniční vztahy byly v rozpočtu města na rok 2011 ve výši 250 tis. Kč 
pro tři partnerská města  Moravské Třebové. Výstupy ze zahraničních cest do 
partnerských měst jsou projednávány v radě města. Smyslem cest není získávání 
dotací, ale podpora a rozvoj spolupráce mezi radnicemi, základními a středními 
školami, nadacemi, občanskými sdruženími, sportovními oddíly a umělci. 
Nejvýznamnější aktivitou s holandským partnerským městem v roce 2011 bylo 



uspořádání Czech Days, Českých dnů, ve Vlaardingenu, kdy Moravská Třebová 
prezentovala společně s Českomoravským pomezím své turistické atraktivity a 
nabídla také ochutnávku českých a regionálních specialit v restauracích ve 
Vlaardingenu. Tato akce recipročně navázala na úspěšné Dutch Days, Holandské 
dny, v Moravské Třebové v roce 2010.  
V minulosti se Moravské Třebové podařilo i získání dotace od Asociace holandských 
municipalit, která spolufinancovala práci holandských expertů při realizaci projektu 
klientského centra radnice s názvem Občanské informační centrum, otevřené v roce 
2003. Toto centrum dosud nebylo svým rozsahem, strukturou a způsobem provedení 
překonáno žádným jiným obdobným projektem v ČR. 

3. Předpokládaná cena kanalizace se oproti uzavřené smlouvě o dílo (SOD) navýšila o 
odsouhlasené vícepráce dle změnových listů. 
Rozdíl je následující: 

Původní cena dle SOD: 
Cena bez povinné rezervy a bez DPH                                             192 944 743,00 Kč 
Povinná rezerva 10%                                                                         19 294 474,00 Kč 
DPH                                                                                                   42 447 844,00 Kč 
Cena celkem včetně povinné rezervy a vč.  DPH                            254 687 061,00 Kč 

Cena dle Dodatku č. 1: 
Cena díla bez rezervy a bez DPH                                                    192 944 743,00 Kč  
Povinná rezerva 10%                                                                         19 294 474,00 Kč 
Cena změn díla dle čl. 2. Bod 2.1.6.                                                    1 997 944,88 Kč  
Cena celkem bez DPH                                                                     214 237 161,88 Kč  
DPH                                                                                                   42 847 432,38 Kč  
Cena celkem vč. DPH                                                                      257 084 594,25 Kč 

Sondy a propady nebyly účtovány a ani zaplaceny. 

4. Vzhledem k nemožnosti použití původně projektované bezvýkopové technologie 
kvůli geologickým podmínkám, projektant nyní zpracovává nové projektové řešení. 
Tato změna bude společně se změnou v Udánkách vysoutěžena v otevřeném 
výběrovém řízení dle zák. 137/2006 Sb. v platném znění. Výsledná cena bude 
známa po schválení vítězné nabídky.  

5. Toto tvrzení se nezakládá na pravdě. Celková cena kanalizace bude známa po 
realizaci otevřeného výběrového řízení dle zák. 137/2006 Sb. v platném znění, jehož 
předmětem budou vyvolané změny projektu v Boršově a Udánkách. 

 
 
S pozdravem 
 
Ing. Stanislav Zemánek 
tajemník 
Městský úřad Moravská Třebová 
 


