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Obecní zastupitelstvo

obce Močovice

věc. stížnost

Vážené zastupitelstvo obce Močovice, podávám stíž
provedený technický dozor (TDl} v KÚ obce Močovice
kanalizace v obci Močovice část cihelna. Jedná

odvedenou práci (TDl). Žaaam o konkrétnífinanční částky.

Děkuji

ředové svislé osy
od 4 do 8 cm, což považuji za vysoce nekvalitně odvede
prováděla firma: MIROS MAJETKOVÁ a.s., Hradecká 545, Pa
jejímž hlavním stavbyvedoucím byl Luboš Novák a (TDl) prt

}

Tímto žádám obecní zastupitelstvo o písemné vyjádření k mé s

Dále žádám dle zákona 1"a6/1999 Sb. ve znění novel o písemn

zabetonované železné sloupky tlakové kanalizace s elektr.
Močovice - část Cihelna. Sloupky jsou ze středové svislé o

vynaloženy finanční prostředky na stavební dozor, který p
(TDl) a dále žádám o sdělení zda bylfiinanční pro

na uhrazení technického dozoru investora Úpraveny s o
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1

,

)

1

'!

v Močovicích

a neodborně

lizaci tlakové

neodborně
i v KÚ obce

ny v rozmezí
práci, kterou

, Polabiny,

ělení jaké byý-

vyňáožené
na špatně
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Obecní úřad M<lčovice
}víočovice 26.286 01 Čáslav

Ič 00640077

č.i., 2i9llils Vyiizuje: Kos Milan
1124 q00 529l

]Víočovice,

()becní úřarJ Močovice se sídlent Močovice 26.286 01 Čáslav. jako povinný
10ó/1999Sb.. o svobrrdném příslupu k irrformacím , ve znční pozdějších
sděiu|e ve věci Žádostio informace dle zák, č, l06/lqgq Sb.. o svobodnéttt
ze dne 5.9.2ij ] 8 A.ánri íbrmuiovanou .jakc Stižttosl,' 1 (l i ():

žádost o informace
Jaké byly v;-na}oženy ílnanční prostředky na stavebrtí doz_or. který,pror,áděia
t'I'Dl)?
[3r,l1,, íirrančirí prostředkv vynaiožené na uhrazcní technickdho t,iozoru inv
na španrě odvedenou práci {TDl)?
Ž.ád,árl,, o konkrérní íjnanční částki,.

Odpověd'
Za technický dozor investora (l'Dt) stavb}, Lolrclita Cihelna , dollruvníu !,
trvaiicí 7 měsiců tryla vyfakturována celková částka ó5.000.-Kč. přičcmž
tis. Kč/rněsic,

Finančni pri;střer-lk1., z,a stavební dozor ncbl,iy, niIak upraveny, nebot' špatně
prokázána,

S poz,ciravenr

Kos ivlil
starosta o
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9.2018

dle zak. č.
(dálejen "lnťZ." ).

k irrťonnacírn.

ven}, s olrlerlem

infi,ustruktura,
cena činila l0

ená práce rrcbyla
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obecní úřad Močovice
Močovice 26,286 01 Čáslav

lČ 0064a07"7

Vyřizuje: Kos Milan
1724 900 529l

Močovice, l

Obec Moěovice na zasedání obecního zastupitelstva dne 5.8.2018 obdržela
technického dozoru investora a na kva]itu odvedené práce při rea}izací tlakové
obce cihelna.

na práci
izace v části

Odpověd'
Tlaková kanalizace je součástí dí|a Lokalita Cihelna * dopravní a technická

Po realizaci a kolaudaci této stavby byla tlaková kanalizace předána provozo obecního
vodovodu a obecní kanalizace - odbomé firmě VHS Vrchlice-Maleč a,s. Ato
Smlouvou o provozování kanalizace č.4l20|s z25.9,2015 a dodatku ě.1 z 16. l7 k této
smlouvě, uzavřEnou mezi obcí Močovice a Vodohospodářskou společností Vrc Maleč a,s.,
kterou obec zmocnila k upiatňování reklamací napředmět provozu "Kanali ice". Touto

ia o dílo.společností jsou dle Smlouvy o dílo č, I-a4/20l6l16aa6 z30,3.201ó. článku
uplatňovány reklamace vůči zhotovireli díla.

Obec Močovice nebyla provozovatelern tlakové kanalizace informována o v;r itně
odvedené práci zhotovitelem díla, natož o neadborně provedeném rechnickém
jeho realizace, na což jste podal císemnou stížnost,

v průběhu

§ pozdravem

Kos Milad
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