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Poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

 
Na Obecní úřad Horní Bojanovice byla dne 6.10.2021 podána,, žádost o podání informace 
v souladu se zákonem č.106/1999 Sb.,, poskytnutí informace.  

1. Položkový rozpočet ul. „Pekanda“-dešťová kanalizace 
     Položkový rozpočet ul. „Pekanda“-splašková kanalizace 
Otázka: 
Proč položky 1-15 na dešťové a splaškové kanalizaci ve stejném řádku mají-li stejné číslo 
položky a názvu položky shodný  (cena/mj) je u splaškové každá položka o 50% dražší, 
když se obě kanalizace dělali stejný den souběžně vedle sebe? Příklad: ř.14.) osazení 
plast. šachty revizní 1ks za 31.384-dešť. kan., ř. 14) osazení plast. šachty revizní 1ks za 
46.241-splašk. kan. Obě šachty jsou stejně hluboké, ze stejného materiálu, dělané stejný 
den a rozdíl v ceně je 14.857,-Kč. Obdobný rozdíl cca 50% je i u dalších shodných 
položek, jak toto mohl finanční výbor obce v návrhu rozpočtu schválit a později při 
fakturaci zaplatit, když tam jsou tak velké finanční rozdíly ve shodných položkách. Děláno 
souběžně, stejný den, stejná hloubka, stejný materiál. 
2. Kdo schválil projekt a realizaci komunikace ul. Pekanda směrem do trati 

„Novosády“? Kdo mohl schválit kolaudaci ul. Pekanda směrem do trati k pozemkům 
„ Novosády“? Nedošlo ke zvlnění komunikace, ale byl realizován – záměrně vlnolam 
na komunikaci. Auta s nízkým podvozkem s nějakým nákladem v kufru uvýznou na 
podvozku. Vybudování takové komunikace nemohl nikdo schválit ani vydat kolaudační 
rozhodnutí. Tohle je vyjádření dop. policie při shlédnutí fota. 

Dopor. Vyjádřete se přesně, aby to bylo srozumitelné i pro – Odbor kontrolně právní 
Jihomoravského kraje. 
Dodatek: 

1) Položkový rozpočet „Pekanda“ dešťová kanalizace Horní Bojanovice   
2) Položkový rozpočet „Pekanda“ splašková kanalizace Horní Bojanovice   
3) Finanční dopad realizace – rozdíl ceny 

 
Odpověď 
1.Při detailním vyjmenování položek, ze kterých se skládají ceny v položkovém rozpočtu, 
tazatel možná záměrně opomenul nákup materiálu. Je možné, že rozdíl nastal tam? Nebo bude 
tazatel tvrdit, že k nákupu došlo ve stejný den, na stejném místě…. 
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Položkový rozpočet je součástí smlouvy nebo dodatku o dílo a tvoří jej dodavatel díla. Do 
ceny dodavatel promítá zejména nákup materiálu a své režie. Dodatkem č.1 ke smlouvě 
16/2019 byla řešena oddílná splašková kanalizace na ulici Pekanda, kde probíhala 
rekonstrukce. Dodatek č.1 byl schválen na 2. veřejném zasedání Zastupitelstva obce dne 
27.4.2020. Na přijetí usnesení se shodlo všech 7 zastupitelů. A to hlavně z důvodů, aby byla i 
z této ulice odváděna zvlášť dešťová a splašková voda a také proto, že nám dodavatel nabídl 
velice příznivou cenu, která vycházela na 5500 Kč/m u dešťové a 4931 Kč/m u splaškové 
kanalizace bez DPH. Jenom pro představu, v září 2019 při výběrovém řízení se ceny 
pohybovaly – 1. nabídka 9.780, 2. nabídka 9.916, 3. nabídka 9.905 Kč bez DPH za 1m 
dešťové kanalizace průměr 300mm. 
Položkový rozpočet byl zkontrolován několikrát různými osobami, také finančním výborem, 
který nezjistil nehospodárné nakládání s majetkem či finančními prostředky. Mimo jiné také 
projektantem, který je s tazatelem v příbuzenském vztahu. Tento mu řekl, že není sice 
obvyklé, aby u stejně označených položek byly jiné částky, ale určitě to není nemožné. Dále 
bylo dílo zkontrolováno auditory JMK, které jsme na problematiku samy upozornili. 
Výsledek kontroly lze nalézt na stránkách obce v sekci Úřední deska. Také z důvodu 
zamezení dohadů a lží kolujících po obci ohledně tohoto tématu, byla celá problematika 
detailněji popsána v HB zpravodaji, který lze nalézt na stránkách obce v sekci Zpravodaje. 
Pokud by tazatel znal dnešní ceny stavebních prací a materiálů, určitě by nikdy nemohl říct, 
že byla stavba předražena. A naopak, pokud by počítal jako základ částky vyšší v položkovém 
rozpočtu, tak zjistí, že obec ušetřila. Ale toto zjištění by se mu asi nehodilo….. 
2.Opravu kanalizace a následnou opravu povrchu komunikace a ústí polní cesty směrem do trati 
Novosády si vyžádala oprava komunikace „Pekanda“. Rekonstrukcí dotazované části nedošlo 
k podstatné změně nivelity vozovky, tudíž nebyla projednávána v rámci stavebního řízení, neboť se na 
ní dle stavebního zákona nevztahuje. Opravu schvalovali zastupitelé obce v rámci dodatků ke smlouvě 
na opravu komunikace „Pekanda“.    
Doufám, že odpovědím budou rozumět i pracovníci JMK. Myslím, že tazatel zbytečně dost 
často podceňuje inteligenci ostatních lidí, sami s tím máme obrovské zkušenosti, jak 
z obecního úřadu, tak ze zasedání zastupitelstva obce.    
 
        V Horních Bojanovicích 20.10.2021 
 
 
 

Ladislav Kachyňa-starosta 


