OBEC HORNÍ BOJANOVICE
Horní Bojanovice č.p. 96, 693 01
starosta

ZE DNE:

14.12.2020

NAŠE ZN.:

418/2020

VYŘIZUJE:

Ladislav Kachyňa

TEL.:

519414233

DATUM:

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

Na Obecní úřad Horní Bojanovice byla dne 14.12.2020 č.j. 418/2020 podána ,, Žádost o
podání informace v souladu se zákonem č.106/1999 Sb.,, poskytnutí informace:
1. Žádám starostu obce o omluvu, že jsem lhal při předražení zakázky o velkou částku na
pracích na ulici Pekanda. Jeden z argumentů, které jsem předložil byla fakturace 8ks
revizních šachet, kde 1ks s DPH stál 55952,-Kč. Fakturováno bylo 8ks, ale
zabudováno ve splaškové kanalizaci při kontrole s předsedou finanční komise, jsme
napočítali jen 7ks. 1 kus chybí, což jistě pan Štol Jar. Jako zástupce komise potvrdí.
Obec tím byla o částku 55952,-Kč poškozena finančně. Zajímavé je, že kontrola z 3.11.
a 30.11.2020 a zpráva finanční komise na 7. veřejném zasedání konstatovala, že
fakturace je v pořádku a nedošlo k předražení. Dle mého je v tom záměr občany
klamat (lhát jim).
2. V předchozí žádosti ze dne 25.11.2020 v bodu 1 pod písmenem „f“ kolik stála
splašková kanalizace byla zaslaná informace 1.120.583Kč. Dle položkového rozpočtu
fakturace je na částku 1.217.260Kč. Rozdíl činí 96 677Kč čímž byla částka vyšší, což
byla podána další lživá informace.
3. V téže žádosti v bodu 1. pod písmenem „a“ kolik stála ul. Pekanda zněla odpověď
6.051.077Kč. Pokud je pravda, že dle předsedy finanční komise, který prohlásil, ul.
Vévoz jako součást opravy ul. Pekanda a dle fakturace to tak vypadá. Je cena úplně
jiná než informuje starosta. Celková cena opravy je součet bodů b,c,d,e,f,g,j.
b) 2.823.662
c) 37.952
d) 566.057
e) 2.107.955
f) 1.217.260
g) 2.256.482
j) 566.188
Celková oprava „Pekandy“= celkem: 9.575.566Kč
Rozdíl informace p. starosty „Kolik stála rekonstrukce ul. Pekandy“ 3.524.479,-Kč,
což je další důkaz lživé informace.
4. Zvedání částky poplatku za pronájem na Obecním úřadě. Kadeřnictví i pedikůra
zvýšení o 20% z důvodu vyvážení splaškové vody. U Bytu obecního zastupitele
k žádnému navýšení nedošlo, přestože produkují asi 70% splašků oni. Jaký je důvod?
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Je snad rodina v pronajatém bytě sociálně slabá jako občané na podporovaném
bydlení na č.p. 245.
5. Jakou částku obec zaplatila za vyvážení splašků na O.Ú.
6. Zvýšení poplatků za odvoz odpadu – popelnice
Občané 3-70 let; doposud 500Kč, od 1.1.-700Kč; zvýšení 40%
Občané 70 a vice; doposud 300Kč; od 1.1.-500Kč; zvýšení 67%
Proč došlo k vyššímu navýšení u starších občanů o 27%.
Odpověď
1.- 3. Jak tazatel ve svém dotazu píše, odpověď na tyto otázky již dostal. Také jsou
zveřejněny na stránkách obce. To, že tazatel následně tyto informace upravuje dle
svého a argumentuje pokřivenými údaji, jako důkazy něčí lži, je více než smutné.
4. Odpověď na tuto otázku byla v minulosti zodpovězena tazateli také. V té se ještě
nedotazoval konkrétně. Tentokrát již konkretizuje nájemníka, který je zastupitelem
obce. Proto se domnívám, že celá věc, která započala podnětem na ČIŽP, je již od
začátku vedena účelově, se záměrem poškozovat zastupitele obce. Stejně tak v minulé
žádosti se tazatel snažil účelově upravovat fakta, kdy chtěl porovnávat různá období za
vyvážení septiku vůči vybírání nájemného.
5. Za vyvážení splašků na O.Ú. zaplatila obec za rok 2020 38348,-Kč.
6. O zvýšení poplatků rozhodlo zastupitelstvo obce Horní Bojanovice.
V Horních Bojanovicích 4.1.2021
Ladislav Kachyňa-starosta
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