obec Trokavec
Trokavec 40,
338 43 Mirošov
V Trokavci dne 25.

3.202I

Předmětné dohody pana Dardy a Hrčáka které Vám byly zaslány jsou ve věci podání
informace dle přísluŠnéhozák.106lL999 Sb po věcné a obsahové stránce autentické, platné,
podepsány dne 15.12.2020 na jedné straně s jednotlivými pány a na druhé straně obcí
Trokavec (podpisy nejsou zueřejněny - GDPR). Není problém si uvedené osobně ověřit po
domluvě na OÚ Trokavec.
Schválení dohod zastupitelům - § 84 odst.2,písm. p, zák. č. 128/2000 Sb.
Specifikace dohod je dle mého názoru v pořádku - kontrolou hospodařeníekonomickým
oddělením PK, dále jen auditem, nebylo zjištěno žádnéhopochybení.
Obecní pozemky v intravilánu obce se sečou dle potřeby minimálně 2 x do roka. Dále se
vykonává seČeníu vodojemu a vftu obecního vodovodního řádu s ohledem na hygienické
požadavky.
Pan Darda provádídrobné opravy ve věci údržbyvodojemu a areálu vrtu vodovodního
řádu (oprava plotu, asistence při poruše, a vše co bylo, je a bude potřeba). Vaše otázka
nedává smysl. Konkrétníbudoucíopravy se nedají předjímat. Naopak vynaloženíúsilíaby
v obci Trokavec byla pitná voda pro vŠechny, zároveň cenově dostupná je nesmírné. A za to
vděčímeprávě těm pár nadšencům, kteříse o to starají.
Ve věci profesnízpŮsobilosti uvádím, že pan Darda byl ústně zaškolen ze strany
dodavatele technologie vodovodníh.o řádu při předánívodovodního řádu k užívání, dále je
odborně veden panem ing. Janem Šmolíkem(odpovědná osoba). Jen podotýkám, pan Dlrda
pouze kontroluje Úpravu pitné vody bez Úpravy, pouze chlorováním , které zajišťujeautomat.
TudíŽ pouze kontroluje funkčnost automatu a doplňuje příslušnéchemikálie do zásobníku dle
potřeby. Vlastní zdravotní průkaz.
Aby jste mě nechytala za slovo ano, je to Úprava bez úpravy (terminus technicus).
DPP Jitka HrabaČková - v příloze. Pouze polovina roku 2019. Pokladna a administrativní
práce spojené s předáním funkce starosty.
Smlouva s f. Axiom je autentická, platná.sepsaná dne 27.7. 20Ig, Částt<a 18.000.-Kč je
Částka, za případnékompletní zpracováníVŘ na dodavatele stavby. Smlouva dle mého
názoru je v pořádku, Kontrolováno auditem PK
Na VáŠ poslední příspěvek ke kalkulaci vodného mohu pouze uvést, že jste pruní, kdo to
nechápe. Zatím to nikdo nekomentoval. Všem je to bud' jasné, anebo se s tím nezaobírají.
Záměrně je citován název tabulky ,,Kalkulace", dby se předešlo napadení, že se projednávalo
něco jiného. S čímmáme bohužel své zkušenosti.
Na závěr bych chtěl uvést, že smyslem zákona č. 106/1999 Sb. je dostat se k informaci
od úřadŮ v případě, kdy nebyly vyslyšeny žádnéinformační kanály. Což se o této žádosti
opět nedá říct, Pak se to dá chápat jako šikanózníjednánís cílem zahltit úřad. Proto Vám
opět nabízím, Že v případě, že budete potřebovat informaci, neváhejte zavolat, popřípadě
napsat na email. Pokud to bude v našich silách, odpovíme.

S pozdravem
Martin klouda

-

starosta obce

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE
obec Trokavec
tČo : t 8244122
Trokavec

40

33B 43. Mirošov

clále jen,,zaměstnavatel')

a

Jitka Hrabačková

§

asa 43, Mirošov

(dáLe jen "zaměstnanec")

uzavirají tuto dohodu o provedeni práce:

1
2

admrnistrativní práce
zaměstnanec se zavazu}e, že pro zaměsinavatele bude vykonávat
dle pokynů starosty obce a vedení obecní ooklaony
^l7 7 2ai9 do 31 'i2 2019 PředpoKládaný
Dohodnutá práce bude vykonávána od
rozsah práce je 300 hodin

3 tvjístern výkonu práce bude Trokavec
4, za řádně provedenou práci podle teto

7,

dohody poskytne zaměstnavatel zaměstnanci
1 této smlouvy
odměnu ve výši 125._Kč za hodinu práce. za úkol spe,cifrkovaný v odst,
odrněnu po
zaměstnavatel
Nebude_li provedená práce odpovídat zadání, muže
projednání se zaměstnancem přiměřeně snižit
260/2006 Sb
Práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele se řídízákonem č
kalendářniho dne
06rněna bude zaměstnanci vyolácena nejpozděli do 20 násiedulÍcÍho
v měsíci dle ocipracovaných hcdin
srI a schopností,
zaméstnanec je povinen vykonat práci svědomitě podle svých

B

jedno převzal zaměstnanec
|ato dohod a byla sepsána ve cvou stejnopisech z nichž

5
6

respektovat podmínky sjednané touto dohodou
jedno zaméstnavatel

V Trokavci dne 17

J tka Hra baťková

7

2019

siarosta obce Trokavec Martrn klouda

a

