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Litoměřice 22.01.2018 

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ze dne 12.01.2018 

 

Vážená paní, 

 

na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), doručené na Městský 

úřad Litoměřice dne 12.1.2018, Vám sdělujeme: 

 

Požadované informace: 

„V souvislosti s vyhlášením Výběrého řízení na Zhotovotení uměleckého díla ke 100. výročí 

vzniku Československa zveřejněném na stránkách města Litoměřice 4. ledna 2018, bych Vás 

chtěla v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím požádat o tyto 

informace: 

1. Kdo bude o vybrání vítězného návrhu rozhodovat? V případě, že se bude jednat 

o komisi, prosím o informace o složení této komise. 

2. Budou přihlášené návrhy zveřejněny před či po vyhlášení Výběrového řízení?“ 

 

Poskytnuté informace: 

1. Shora uvedená veřejná zakázka v předpokládané hodnotě 170 tis. Kč včetně DPH, 

jejímž zadavatelem je Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče, MěÚ 

Litoměřice, byla zadána nad rámec Směrnice 14/2016 Zadávání veřejných zakázek, a to 

jak způsobem zadání, tak i způsobem hodnocení vítězného uchazeče. Znění zadávací 

dokumentace bylo projednáno v komisi kultury, kde byl rovněž odsouhlasen způsob 

zadání, a sice zveřejněním na úřední desce umožňující dálkový přístup, resp. web města 

a přímým oslovením 15 uchazečů, z nichž 3 jsou umělecky a výtvarně zaměřené vysoké 

školy. 

  

mailto:martina.skokova@litomerice.cz


O vítězném návrhu bude rozhodovat komise v následujícím složení: 

Mgr. Ladislav Chlupáč (starosta), Mgr. Karel Krejza (místostarosta), Ing. Andrea 

Křížová (vedoucí odboru ŠKSaPP), PhDr. Filip Hrbek (historik), Mgr. Karel Kynzl 

(ředitel Masarykovy ZŠ), Mgr. Jiří Adámek (člen komise kultury), Hana Pospíchalová 

(referentka státní památkové péče MěÚ Litoměřice). 

2. Vzhledem k faktu, že grafický návrh je až do uzavření smlouvy o dílo vlastnictvím 

uchazeče, nejsme oprávněni dle zadávacích podmínek provést zveřejnění těchto 

výtvarných návrhů. Od uchazečů nemáme vydán souhlas se zveřejněním jejich 

grafického návrhu výtvarného díla. Nicméně pokud se jako členka komise kultury 

dotazujete, zda si můžete grafické návrhy prohlédnout, pak ano, po jednání hodnotící 

komise bude možné se s nimi v předem dohodnutém termínu seznámit. 

 

S pozdravem 

 Bc. Martina Skoková 

 vedoucí odboru Kancelář starosty a tajemníka 

 MěÚ Litoměřice 


