Aleš Kubísek
Starosta obce Valeč
Náměstí 119
364 55 Valeč

Dne: 6.5.2019
Žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb.
Pane starosto,
dne 14.11.2018 jsem Vás žádal v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o poskytnutí informace
k rozpočtu obce Valeč na výrobu pískoviště. Upozornil jsem Vás, že takto vynaložené prostředky
neodpovídají charakteristice položky v návaznosti na konkrétní stav, ve kterém se pískoviště nachází.
Vaše vyjádření dle zn. 934/18/OÚ bylo Rozhodnutím Krajského úřadu Karlovarského kraje napadeno
a vráceno.
Jak bylo prokazatelně zjištěno, předmětné pískoviště (ač bylo obcí převzato) bylo dále postupně
dokončováno a nynější stav je i tak poměrně žalostný.
Předkládám k této části následující žádost o informaci:
1. Dle Objednávkového listu ze dne 9.7.2018 byl termín dokončení a předání díla 25.7.2018.
Existuje předávací a přebírací protokol díla s uvedeným stavem k požadavkům dle objednávky?
Prosím o zaslání kopie dokumentu o převzetí
2. Na základě jakého dokumentu bylo dílo (pískoviště) dokončováno ještě v roce 2019 (nebo
možná opravováno)? Prosím sken dokumentu
3. Z jakých prostředků byla oprava hrazena?
4. Kdo opravu pískoviště zajišťoval?
Druhou související otázkou je stav a situace dětského hřiště, které obec Valeč vlastní. Toto hřiště bylo
na základě zápůjčky vráceno obci Valeč v květnu 2028. I přes skutečnost že hřiště bylo připraveno
v dobrém stavu, bylo požadováno natření hřiště, zajištění nového krytu na hřiště apod. Po uvedené
opravě a předání dětského hřiště obci, se dále o stav hřiště nikdo nezajímal. Bylo ponecháno po celou
dobu na dešti, slunci, sněhu a stav tohoto hřiště je dnes následující:

Lze konstatovat, že hřiště bylo obci předáno dva měsíce před podepsáním objednávky na nové hřiště.
Na základě vynaložených prostředků, fotodokumentace a objednávky, obec vlastně nehospodárně
vynaložila zbytečné prostředky a dílo ještě stále není dokončené a neodpovídá požadavkům.
Předkládám k této části následující žádost o informaci:
1. Je zapůjčené (a následně vrácené) dětské hřiště v inventarizačním soupisu obce Valeč –
prosím o zaslání skenů ode dne vzetí do evidence obce
2. Zaslání dokumentu o převzetí dětského hřiště (viz. foto) obcí Valeč od prvního dodavatele
3. Zaslání zápisu inventarizační komise s konstatováním stavu hřiště, případně fotodokumentace
inventarizační komise a případně návrhy na opatření

Děkuji Vám za zaslání podkladů

S pozdravem

