Obecní úřad Sobotín

Obecní úřad Sobotín
Sobotín č. 54
788 16 Petrov nad Desnou
Česká republika

Telefon 583 237 151

E-mail podatelna@sobotin.cz

Odpověď na žádost o poskytnutí informace č. 20/2019 dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Žádost o poskytnutí informací – podána dne 28. 8. 2019

Žádost:
1/ Opakovaně žádám kopii faktury včetně vážních lístků – doklad o uložení sypaniny u víceprací
rekonstrukce hrobky na skládku v Rapotíně.
2/ Která firma zemní práce prováděla a ukládala sypaninu na skládku?
3/ Z jakého důvodu došlo k úpravě výkazů výměr/JKSO 8012/ předložených ke schválení na 7.
ZO?
4/ Kdo zpracoval obě varianty předložené zastupitelům. V materiálech chybí podpis a datum
vyhotovení.
5/ Kdy došlo ke změnám a jsou v souladu se zápisy z kontrolních dnů a stavebního deníku?
6/ Je možné shlédnout uvedenou dokumentaci?
Odpověď 1):
Přílohou vám zasíláme kopii faktury za více a méně práce na stavbě „Rekonstrukce Mauzolea
rodiny Kleinů v Sobotíně – II. etapa“. Uložení sypaniny je ve výkazu výměr označeno jako položka
171201201. Současně znovu přikládáme kopii vážních lístků, které již byly jednou poskytnuty.
Jedná se o vážní lístky za uložení směsného odpadu – suti, odvezené postupně z výše uvedené
stavby.
Odpověď 2):
Zhotovitelem stavby byl pan René Seifried, kamenosochař, restaurátor, s kterým byla uzavřena
Smlouva o dílo.
Odpověď 3):
Ke změně výkazů došlo na základě kontroly výkazu výměr technickým dozorem investora.
Odpověď 4):
Obě varianty výkazů výměr předložené zastupitelům zpracoval zhotovitel René Seifried,
kamenosochař, restaurátor. Poslední varianta po projednání s technickým dozorem investora
byla předložena dne 17. 6. 2019.
Odpověď 5):
Provedené úpravy rozpočtu nebyly konzultovány na kontrolním dni, pouze při osobní schůzce
mezi zhotovitelem a technickým dozorem investora.

Odpověď 6):
Uvedená dokumentace bude k nahlédnutí na Obecním úřadu Sobotín v kanceláři stavebního
referenta.

Odpověď byla odeslána 12. 9. 2019.

