Aleš Kubísek
Starosta obce Valeč
Náměstí 119
364 55 Valeč

Dne: 30. 07. 2019
Žádost o informaci dle zákona 106/1999 Sb.
Vážený pane starosto,
v měsíci prosinci 2018 a opakovaně v měsíci lednu 2019 jste byl požádán sociální firmou
Doupovské hory s.r.o. která působí v lokalitě Valečska o zasílání výzev, oslovení k nabídkám,
poptávek cenového marketinku na výběrová řízení, zakázky a poptávky vyhlašované/zveřejňované
obcí Valeč.
Podstatou této žádosti bylo a je zvýšení průhlednosti VŘ, poptávek a mimo jiné také zdůraznění
podpory a realizace principů společenské odpovědnosti obce Valeč.
Jako sociální firma musíme konstatovat, že jsme k dnešnímu dni nebyli žádným z výše uvedených
způsobů osloveni (poptáni).
Proč tomu tak nebylo, i když jsou zakázky na stavební a jiné práce zadávány, nám není jasné. Ve
svém druhém (opakovaném) požadavku jsme se snažili eliminovat Vaší tendenci, rozhodovat
osobně zda nám informaci dáte nebo ne, následujícím požadavkem:
Náš požadavek byl všeobecně na informace o všech výzvách, osloveních k nabídkám, poptávkám
cenového marketinku na výběrová řízení, zakázky a poptávky vyhlašované/zveřejňované obcí
Valeč.
Sami následně „na základě znění výzvy, nabídky, poptávky – tedy komplexně - zadání/podmínek“
zvážíme své možnosti, třeba i s využitím dalších možností dle Zákona o veřejných zakázkách (např.
prokazování).
S lítostí musíme konstatovat, že jsme Vámi (jako starostou obce Valeč) i přes uvedený požadavek
obcházeni a fakticky vědomě diskriminováni. Opomeneme, že se jedná o sociální firmu působící
v obci Valeč (jiná zde neexistuje), zaměstnávající také osoby z obce Valeč, odvádějící daně v místě
podnikání.
Na základě výše uvedených zjištění a skutečností Vás žádám o následující informace:
1. Jaké VZ byly od 1. 12. 2018 obcí Valeč vyhlášeny, u každé vyhlášené VZ informaci o
předmětu VZ, sken ZD (nebo poptávky), vybraný dodavatel, cena předmětu zakázky a cena
u vybraného dodavatele, termín realizace, sken smlouvy s dodavatelem, pokud u VZ byla
stanovena komise – konkretizaci komise, sken pověření komise, sken ČP komise, sken zápisu komise.

2. Jaké poptávky (objednávky) byly od 1. 12. 2018 obcí Valeč vystaveny, pro které subjekty,
jaký byl předmět poptávky (objednávky), jaká byla poptávaná cena, konečná cena, termín
realizace. V případě oslovení více vhodných dodavatelů – sken oslovení těchto dodavatelů
a sken vyjádření oslovených dodavatelů
3. V případě, že byl prováděn cenový marketing na jednotlivé akce, informace na které akce
byl proveden, kdo tento marketing provedl, sken – záznamu provedeného marketingu
včetně data a podpisů.
Pane starosto, nerad Vás touto žádostí zatěžuji. Je škoda, že naše společnost Sociální firma
Doupovské hory s.r.o. nebyla nikdy oslovena, poptána, informována. Tato skutečnost vytváří
pochybnosti o transparentnosti výše uvedených kroků, možná i podnět NKÚ nebo ÚOHS.
Jsme přesvědčeni, že nebylo nic jednoduššího, než naší sociální firmu (minimálně ze slušnosti)
oslovit.
Na důvody neoslovení je asi zbytečné se ptát. Zcela jistě, jak známe Vaše řešení žádostí, toto
minimálně zamítnete, asi máte případně důvod proč se nevyjádřit.
Lze také očekávat, že nám napíšete, že jste takto rozhodl. A to i přes skutečnost, že jsme Vás
opakovaně žádali o vyrozumění. Pak byl tedy na Vaší straně asi velmi pádný důvod k neoslovení.

