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Poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

 
Na Obecní úřad Horní Bojanovice byla dne 25.11.2020 č.j. 394/2020 podána ,, Žádost o 
podání informace v souladu se zákonem č.106/1999 Sb.,,: 
Žádám o poskytnutí informací o Dodatku číslo 1 Smlouvy o díloč. 16/2019 uzavřené mezi 
Obcí Horní Bojanovice a firmou Stavoč spol. s.r.o. A to:  

1. Na veřejném zasedání zastupitelstva obce č. 4/2020 byl schválen doatek č.2 ke 
Smlouvě o dílo č.16/2019 a byl zde připomenut i dříve schválený dodatek č.1 této 
smlouvy o dílo s tím, že se bude muset udělat kontrola položkového rozpočtu prvního 
dodatku. Jako zastupitelka obce jsem upozornila na to, že jsem v položkovém rozpočtu 
tohoto dodatku zjistila nesrovnalosti, které se týkaly stejných položek, ale 
zaúčtovaných v různých cenách. Stejné položky byly uvedeny v části 01 dešťová 
kanalizace a 02 splašková kanalizace. Všechny položky byly vyšší u splaškové 
kanalizace. Jelikož jsou zde ale uvedeny totožné položky u obou kanalizací (i 
s uvedením čísla položek), ale s rozdílnými cenami, neměl být tento dodatek až do 
objasnění neschválen? 

2. Neměla finanční komise obce Horní Bojanovice na toto upozornit a doporučit 
neschválení takového dodatku? 

3. Jestliže se na nesrovnalosti v dodatku č.1 přišlo dodatečně, tedy po schválení dodatku 
č.1, neměl být neschválen dodatek č.2 až do vyjasnění dodatku č.1? 

Odpověď  

1. Dodatek č.1 ke smlouvě 16/2019 byl schválen na zasedání obce 2/2020. Na tomto 
zasedání byly přítomni všichni zastupitelé a všichni se schválením usnesení souhlasili. 
Před každým zasedáním probíhá porada zastupitelů (cca 1 týden před VZ) a každý má 
dostatek času se s probíranými tématy seznámit. Pochybuje snad paní zastupitelka o 
kompetentnosti svých rozhodnutí? 

2. Pokud by paní zastupitelka komunikovala s ostatními zastupiteli včetně finančního 
výboru férově, mohla upozornit na tento problém nejpozději před konaným 
zastupitelstvem. Určitě by se nikdo diskusi nebránil. 

3. Žádáme o předložení relevantního důkazu o nesrovnalostech v dodatku č.1. 
     
V Horních Bojanovicích 8.12.2020 

Ladislav Kachyňa-starosta 


