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ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA
číslo jednací: KUJCK 57241/2017
spisový znak: KHEJ 52195/2017/kakr/3

datum: 04.05.2017

vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

telefon: 386 720 225

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů

Dne 20.04.2017 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 20.04.2017, v níž požadujete poskytnutí následujících informací:
Prosím o zaslání veškerých informací ohledně smluv Vašeho kraje uzavřených od roku 2008 s některým z následujících
subjektů:
Roman Najbrt, dat. nar. 14.1.1971
Sovinium Invest, ičo: 288 69 940
R+RO CK, s.r.o.: ičo: 280 96 991
NA-VE, s.r.o.; ičo: 261 02 218
Torvinper, s.r.o.; ičo: 283 72 555
Jan Palma, dat. nar. 17.3.1968
1. solární CK, s.r.o.; ičo: 281 13 292
Krumstav, s.r.o.; ičo: 281 55 530
HP Service Development, s.r.o.; ičo: 030 78 451
D-ServiceOne, s.r.o.; ičo: 030 84 868
Stavby Krumlov JčK, s.r.o.; ičo: 030 86 674
Prosím Vás o uvedení jakékoli dotace (včetně peněz rozdělované ČEZem), kterou od kraje některý z výše uvedených subjektů
získal či jakékoliv zakázky či jakéhokoli jiného druhu plnění. Prosím Vás uvést výši daného plnění, jeho účel, jak byl v případě
zakázky pro kraj daný subjekt vybrán (výběrové řízení nebo jinak?)

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:

Vaší žádosti jsme vyhověli a v příloze Vám zasíláme přehled Vámi vybraných subjektů, vůči kterým měl Jihočeský kraj finanční
plnění od roku 2008 do 24.04.2017. Společnost ČEZ, a. s., je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, veřejnou institucí povinnou poskytovat informace vztahující se k její působnosti. (Podle rozsudku
Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 10. 2009, čj. 2 Ans 4/2009-93, a rozsudku ze dne 16. 3. 2016, č. j. 2 As 155/2015 – 84)
a proto je potřeba se obrátit přímo na ČEZ, a.s. o jejich finanční vztahy s Vámi vybranými subjekty. Jihočeský kraj těmito
informacemi nedisponuje.

S pozdravem

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 111, fax: 386 359 004
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, ID DS: kdib3rr, www.kraj-jihocesky.cz
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Ing. Milan Nebesář v. r.
vedoucí Odboru kancelář hejtmana
- podepsáno elektronicky –

* 1x příloha:
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Přehled subjektů:
Obchodní název

IČO

Rok

Částka

Platba na základě

48 870,00 Kč Objedn č. 01059/2009
NA-VE, s. r. o.

Uhrazeno dne

ORJ

29.6.2009 91 - samospráva

26102218

Poznámka
organizační zajištění jednání AK ČR
dne 21. - 22. 5. 2009 v Č. Krumlově
(pronájem+občerstvení)

2009
27 680,00 Kč Objedn č. 02047/2009

14.12.2009

1 - KHEJ a 91 samospráva

28.6.2010 2066 - SF EU

6 240,00 Kč Objedn. č. 000934/2010

30.6.2010 91 - samospráva

2011

7 860,00 Kč Objedn. č. 001333/2011

22.8.2011 91 - samospráva

2013

14 000,00 Kč Objedn. č. 001361/2013

7.11.2013 1 - KHEJ

2016

13 205,00 Kč Objedn. č. 001309/2016

16.11.2016 11 - OKPP

11 170,00 Kč Objedn. č. 000737/2010

31.5.2010 1 - KHEJ

pracovní shromáždění odd. krizového
řízení dne 13.-14.5.2010
(občerstvení+pronájem+ubytování)

17 500,00 Kč Smlouva č. SD/OEZI/187/10

14.6.2010 14 - OEZI

záloha ve výši 70% vrácena zpět na
účet Jčk dne 2.8.2010. Projekt v
rámci GP Živá kultura - uspořádání
kulturních akcí.

20 750,00 Kč Objedn. č. 000909/2010

29.6.2010 1 - KHEJ

28869940

2010

59 881,00 Kč Objedn. č. 002073/2010

2011
2013
2016

4 000,00 Kč
8 715,00 Kč
4 980,00 Kč

x
x
x

22.12.2010 1 - KHEJ

7.12.2011 13 - FSP
20.6.2013 13 - FSP
24.3.2016 13 - FSP

Objedn. č. 000906/2010
Torvinper, s. r. o.

28372255

2010

2 555,00 Kč

2066 - SF EU
24.6.2010

Objedn. č. 001860/2010
4 805,00 Kč

23 - OMVV (nyní
29.11.2010 KHEJ)

2015

91 - samospráva
1 110,00 Kč LP-00072/2015

19 410,00 Kč LP-00049/2013
Bc. Jan Palma

Oběd v rámci pracovního jednání
subjektů zapojených do
implementace OP Cíl 3 ČR Bavorsko ve dnech 7. - 8. 6. 2010

1 550,00 Kč Objedn. č. 000907/2010
2010

Sovinium Invest, s. r. o.

pracovní shromáždění Rady AK ČR
dne 25.-26.11.2009
(občerstvení+ubytování+pronájem)

20.2.2015

13.6.2013 1 - KHEJ

76111440

návštěva hejtmana Karlovarského
kraje ve dnech 3. - 4. 6. 2011
(ubytování+stravování)
organizační zajištění jednání Prezidia
ERDV v Českém Krumlově dne
24.10.2013 (cateringové
služby+výzdoba) cca 20 osob
oběd pro 56 osob v rámci konference
"Historická projektová dokumentace
v památkové péči"

pracovní shromáždění odd. krizového
řízení se sousedními kraji dne 10.11.6.2010 v Černé v Pošumaví
(občerstvení+ubytování+pronájem)
jednání pracovní skupiny k
vyhodnocení "Zóna 2010" a
shromáždění s pracovníky KŘ OÚ
ORP dne 9.-10.12.2010 v Černé v
Pošumaví
(občerstvení+ubytování+pronájem)

rekreace zaměstnance KÚ
rekreace zaměstnance KÚ
rekreace zaměstnance KÚ
Večeře v rámci pracovního jednání
subjektů zapojených do
implementace OP Cíl 3 ČR Bavorsko ve dnech 7. - 8. 6. 2010
večeře pro členy delegace z Itálie v
rámci návštěvy Jihočeského kraje
dne 14. 11. 2010
občerstvení na pracovním jednání
pana hejtmana Mgr. Zimolu dne 5. 2.
2015

20 ks vltavínů vč. krabičky, visačkyvěcné dárky pro delegaci ze
Sverdlovské oblasi dne 7. 6. 2013
nákup věcných darů u příležitosti
Státnické návštěvy prezidenta České
republiky Miloše Zemana, první dámy
a st. delegace v Jihočeském kraji ve
dnech 11. - 13.11.2013; Sada 3 ks
šperků stříbro, vltavín, granát; Sada 2
ks šperků stříbro, vltavín;

39 898,00 Kč Objedn. č. 001405/2013

21.11.2013 1 - KHEJ

25 018,00 Kč Objedn. č. 001149/2013

4.12.2013 1 - KHEJ

8 960,00 Kč Objedn. č. 001544/2013

30.12.2013 1 - KHEJ

6 700,00 Kč Objedn. č. 000368/2014

26.5.2014 1 - KHEJ

2 ks per s vltavínem - věcné dárky
určené pro významné návštěvy
Jihočeského kraje

8 155,00 Kč Objedn. č. 000953/2014

29.8.2014 1 - KHEJ

4 kusy certif. přívěsků s vltavíny pro významné návštěvy a delegace
hejtmana a samosprávy Jčk; za
účelem reprezentačního daru
Jihočeského kraje

5 550,00 Kč Objedn. č. 000066/2015

4.2.2015 1 - KHEJ

11 100,00 Kč Objedn. č. 000470/2015

24.4.2015 1 - KHEJ

30 kusů vltavínů včetně dárkové
krabičky a certifikátu pro účely
prezentace a propagace Jihočeského
kraje

41 520,00 Kč Objedn. č. 000650/2015

28.5.2015 1 - KHEJ

Nákup darů (šperků s vltavíny) pro
velmi významné návštěvy
samosprávy Jihočeského kraje; 3x
náušnice (různé druhy); 3x náramek
(různé druhy)

2013

2014

2015

oběd v rámci jednání komise Rady
AK ČR dne 25. - 26. 11.
(občerstvení+ubytování+pronájem)

nákup Vltavínů-věcné dárky pro
zahraniční a jiné významné delegace
a návštvy JK
2ks dárkových sad Roemer s
vltavínem á 4.480,00 Kč pro
významné zahraniční návštěvy v
Jihočeském kraji

3 dárkové sady s poháry osázenými
vltavíny (pro významné návštěvy a
delegace; za účelem reprezentačního
daru Jihočeského kraje )

Ve všech případech bylo postupováno dle směrnice SM/18/RK v daném roce, viz níže pro představu aktuální platnost směrnice o veřejných
zakázkách.
Článek 4

Článek 4
Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
(1) Zakázky na dodávky, služby a stavební práce, jejichž předpokládaná hodnota činí
nejvýše 250 tis. Kč bez DPH, je oprávněn zadat v rámci své působnosti vedoucí odboru KÚ
takto:
a) zakázka s předpokládanou hodnotou nejvýše 100 tis. Kč bez DPH – nabídka nemusí být
učiněna písemně, není nutné pořízení písemného záznamu, je nutno dodržet zásady
uvedené v § 6 zákona,
b) zakázka s předpokládanou hodnotou nad 100 tis. Kč a nejvýše 250 tis. Kč bez DPH nabídky musí být vyžádány nejméně u 3 dodavatelů a nabídky dodavatelů musí být učiněny
písemně (např. faxem,
e-mailem), je nutno pořídit písemný záznam o výběru dodavatele.
Administrátorem zakázky je příslušný odbor.
Informace o zadání zakázky je zveřejňována v elektronickém systému evidence veřejných
zakázek Jčk.

Článek 6
Rozhodování o výběru nejvhodnější nabídky, podpis smlouvy
(1) Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zakázky zadávané Jihočeským krajem rada
kraje, s využitím ust. § 59 odst. 3 a 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších
předpisů, svěřuje:
a) vedoucímu příslušného odboru KÚ, příp. zástupci příslušného vedoucího odboru v době
nepřítomnosti vedoucího odboru a vedoucím odboru určenému
1. u zakázek na služby a stavební práce s předpokládanou hodnotou nejvýše 100 tis. Kč
bez DPH zadávaných podle Čl. 4 odst. 1 písm. a) těchto zásad,
2. u zakázek na dodávky s přepokládanou hodnotou nejvýše 250 tis. Kč bez DPH
zadávaných podle Čl. 4 odst. 1 písm. b) těchto zásad,
b) hejtmanovi kraje, příp. náměstkovi hejtmana, který zastupuje hejtmana v době jeho
nepřítomnosti nebo době, kdy hejtman nevykonává funkci,
1. u zakázek na služby a stavební práce s předpokládanou hodnotou nad 100 tis. Kč a
nejvýše 250 tis. Kč bez DPH zadávaných podle Čl. 4 odst. 1 písm. b) těchto zásad,

