Aleš Kubísek
Starosta obce Valeč
Náměstí 119
364 55 Valeč

Dne: 25. 08. 2019
Žádost o informaci dle zákona 106/1999 Sb.
Vážený pane starosto,
na jednání VZOZ dne 21. 8. 2019 byla, mimo jiné, projednávána také otázka 10. Schválení
ceníku s firmou Marius Pedersen, a. s.
Jako tradičně při projednávání uvedené záležitosti vznikla diskuse o plnění/neplnění smlouvy
uvedenou společností (resp. plnění podmínek výběrového řízení které uvedená společnost
vyhrála).
Vím, že se v této otázce ještě zcela neorientujete (i když v roce 2014 byl Váš podíl na VZ poměrně
zásadní) a tak bych Vám rád nabídl pomoc. Aby již byly ukončeny dohady o plnění/neplnění
smlouvy vycházející z VZ, rád bych Vám zpracoval podrobnou analýzu skutečného stavu se
skutečnými relevantními informacemi.
Abych Vám mohl poskytnou uvedenou pomoc a podporu, chtěl bych Vás v souladu se zákonem
106/1999 Sb., požádat o následující informace:
1. Zadávací dokumentaci k VZ, zápis komise (vyhodnocení) - sken
2. Nabídky zájemců o VZ – sken
3. Smlouva s vybraným dodavatelem – sken
4. Dodatky k této smlouvě – sken
5. Zápisy z realizovaných prezentací společnosti Becker Bohemia s.r.o. a Marius Pedersen, a. s.
nástupnická organizace) - sken
6. Případná upozornění na neplnění ustanovení smlouvy a případně dodatků - sken
7. Usnesení (zápisy z jednání VZOZ) kde byla problematika projednávána (zpravidla kritika opozice,
bez další odezvy) - sken
8. Případné další podklady dle Vašeho uvážení - sken
Pane starosto, věřím, že Vám zpracovaná analýza pomůže při posuzování bodu jednání VZOZ - 10.
Schválení ceníku s firmou Marius Pedersen, a. s., neboť na jednání VZOZ dne 21. 8. 2019 byla
vedena diskuse také na téma:

-proč budou z rozpočtu obce vynakládány prostředky na něco (místo pro shromažďování odpadů),
když vybraný dodavatel nabízel svou pomoc
-proč nebylo do dnešního dne reagováno na kritiku některých zastupitelů a trvale bylo přehlíženo
neplnění smlouvy
-trvalého neřešení a přehlížení neplnění smlouvy (od počátku) Vámi (neboť jste byl opakovaně
informován o neplnění a stejně tak předkládáte VZOZ podklady k navýšení ceny) a předchozím
vedením obce Valeč
Tímto krokem budou vytvořeny podmínky k ukončení všech neopodstatněných diskusí ale také
uvádění nepřesných informací.

Děkuji Vám za odpověď.

S pozdravem

…………………………………….

