starostovi Martinu kloudovi

obecní úřad Trokavec
Trokavec 40
338 43 pošta Mirošov

V Hrádku dne 5.2.2021

věc: Žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím
Žaaám Vás tímto o zaslání Kaíkulace Ra provozovánívodního řádu v roce
2020 o které
jednalo ZO na svém zasedání dne I0.IZ.7OZ0 Zároveň prosím
o vysvětlení, zda jde o chybu
v názvu kalkulace a jedná se o kalkulaci na rok2O2I anebo se kalkuluje rok
2020 zpětně?
Dále žádám o kopie dohod o PP s pány Dardou a Hrčákem.
Dále Vás také Žádám o podrobnějŠíinformaci k bodům, které byly zmíněny
heslovitě
v informacích starosty:
Nové smlouvY 02 - Předmět smluv, Časovérozmezí, částky, popř.
mi poskytněte rovnou
kopie těchto smluv.

PojištěníDSH

- o jaké pojištění se jedná

( co je DSH ? ) období, částka.,.

SPoluPráce s firmou Axiom ve věci revítalizace vodní nádrže pančava
- o jakou nádrž se
jedná, co konkrétně je záměrem zastupitelstva a
kdy o něm bylo rozhodnuto. prosím o
zaslání všech podkladů, zápisů a případných dalších dokumentů v
této věci, které má zo
k dispozici a na základě ktenich o záměru rozhodlo nebo bude rozhodovat.
V této souvislosti si dovoluji navrhnout, aby se zastupítelstvo nejprve
zabývalo dle mého
neusPokojírl/m stavem umělé vodní nádrže na pozemku č,45,
kferá po revitalizaci páchne,
snížilase její hladina, prosakuje a zarŮstá,

Ve smYslu § 17 odst. 3 zákona Č, 106/1999 Sb. žádám o potvrzení předpokládané
úhrady nákladů, budou-li účtovány.

r.nýše

Informace žádám poskytnout v elektronické formě a zaslat na níže
uvedenou e-mailovou
adresu nebo do datové schránky,

obec Trokavec
Trokavec 40
338 43 Mirošov

č,j.: tElzozt
V Trokavci dne 21. 2.2O2L

Odpověď na žádost o informaci dle zákona 7O6lL999 Sb evidovanou pod shora uvedeným Č.j,:
73l2O27 ze dne 8,2.2021,,

Kalkulace na provozovánívodovodního řádu obce Trokavec v roce 2020 zaslána v příloze.

Vysvětleníkalkulace vodného 2O2O- nejedná se o chybu. Samotnou kalkulaci nelze dělat na rok
2021, neboť by to byla ,,předběžná kalkulace 2O2I". Když děláte kalkulaci, musíte mít výstupnídata,
tedy data reálná ne předběžná. Tyto data máte, až když sečtete náklady, zisky a vše co se do toho
zapoČÍtává. DalŠÍinformace ke kalkulaci viz. Kalkulace - Wikipedie (wikipedia.ore).

Dohody DPP zastupitelů - viz příloha.

Nové smlouvy 02 - nejedná se o nové smlouvy, předmětem informace bylo zhodnocení potřeby
následné zruŠenípevné linky Obecního úřadu pro její nevyužití.Uvedenou linku nahradí tel.
724 I8o 34o,

a

Pojištění DAS (chyba v zápisu DSH) - jedná se o pojištění právní ochrany obce období na neurčito
částka 8450.-Kč/rok.

Spolupráce s f Axiom - jedná se o vodní nádrž v majetku obce v části obce Pančava. Předmětem
(záměrem)je revitalizace (oprava a rozšíření).Cílem je záchyt většího množstvívodya dále využití
dotačníchtitulů, které v daném čase byly, a doufám, že ještě budou velice příznivé. Dále je již
vyhotovena projektová dokumentace, která je k nahlédnutí na Obecním úřadě v úřední hodiny, nebo
po domluvě na tel. číslestarosty obce. Ostatní dokumenty spojené s touto akcí zaslány v příloze,

Martin klouda starosta obce

