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V Hrádku dne 8.3.2021
Věc: odpověň na moji žádost o informace

- žádost o doplněnÍ, upřesnění a vysvětlení

podle zákona č, 106/1999 Sb,, o svobodném přístupu k informacím

V návaznosti na Vašíodpověd' ze dne 23.2. 2a27 na mojí Žádost o informace ze dne
5.2,2021Vás žádám o následující:
a) Dohody o provedení práce pana Dardy a Hrčáka prosím v platném znění - tedy podePsané
oběma smluvními stranami, Dále žádám o vysvětlenÍ, jak mŮŽe zastupitelstvo schválit
dohodu, která teprve bude sepsána? Vzhledem k tomu, Že se jedná o dohodu o provedení
práce a nikoliv o pracovní činnosti, měla by bfi tato práce přesně specifikována. Existuje
v obci pasport obecnízeleně, jinými slovy, jakou rniměru a povahu mají pozemkY, které oba
páni mají udržovat? Jaká je četnost sečení?Jaké konkrétníopravy bude pan Darda provádět
na obecním vodovodu? Dé|e prosím o informaci, jakou má profesní zpŮsobilost ke kontrOle a
úpravě pitné vody?
b) S odvoláním na jeden ze zaslaných zápisů, konkrétně ten z B,7,2019, Vás Žádám o
poskytnutí kopie v něm zmiňované Dohody o provedení práce panÍJitky HrabaČkové a o
informaci, zda stejnou činnost prováděla i v roce 2020 a provádí i v letoŠnímroce, pokud
ano, i zde žádám o kopie podepsaných dohod.
c) Ve smlouvě s firmou Axiom ( i zde žádám o platnou, tedy oběma stranami podepsanou
verzi smlouvy ) shledávám rozpor mezi článkem 4.2 a 4,3 a to konkrétně v tom, Že cena
úhrady se neshoduje ze součtem částek uvedených ve způsobu Úhrady, rozdíl 18 000 KČ.
Dále děkuji za poučeníohledně kalkulace, ale pokud by v zápise bylo uvedeno, Že jste
projednali skutečnó náklady na vodu v roce 2020, nebo pouŽlli termín vyúČtovánÍ,bylo by to

jistě srozumitelnější.
Žáaam také, aby v zápisech nebyly používánypro veřejnost nepochopitelné zkratky a nebo
bylo součástízápisu i jejich vysvětlení,

předem děkuji za zaslání požadovaných informací, opět prosím elektronicky na e-mail nebo
do datové schránky, co je pro Vás jednodušší.
S pozdravem
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