Vážení kolegové,
obracím se na KV ohledně mých připomínek k výše uvedenému zápisu a žádám o
projednání na nejbližším KV.
Jedná se o následující body:
1. Zodpovídá Bc. Trojan – jak byl ověřen požadavek o zvýšení rozpočtu příspěvkové organizace
o 130 000,-Kč za účelem opravy chladírenského zařízení v areálu zimního stadionu. ZS je
v pronájmu, jak byla částka vypočítána, kdo vypracoval nabídku, zda byla předána ekonomická
rozvaha za rok 2018, atd, jaké dokumenty byly k dispozici pro RM?, atd.
2. Zodpovídá ing. Šnajdr, Sběrný dvůr (SD) – dodatek č.3 za 212 358,- Kč, odvodnění stavebního
pozemku. SD měl být v provozu již od 03.07.19, náhlé prozření? Jak byla připravena
dokumentace? Co dělal stavební dozor, kdy na to upozornil ve stavebním deníku?
3. Zodpovídá ing. Šnajdr – nabídka AVE za 377 218,- Kč na úpravu místních komunikací – jak
bylo vypočítáno, městu AVE naopak dluží?
4. Zodpovídá Mgr. Tyslová – dohlížecí systém nad kamerovým systémem v nočních hodinách,
proč nemůže zajistit městská policie?
5. Zodpovídá ing. Šnajdr – společné povolení pro východní obchvat, kdo řeší, ve strategickém
plánu byla navržena implementace stanovením projektového týmu a řešitele, jak bylo zajištěno?
Zodpovědný za zajištění je garant projektu tajemník p. Hasman.
Jak je v souvislosti s obchvatem řešeno odstranění tranzitní dopravy ze středu města, jak
je řešeno doprava v klidu, atd. Toto vše řešila dopravní studie, kdo je pověřen řešením?
6. Zodpovídá ing. Šnajdr – Vilová ulice, Strabag, 480 537,- Kč navíc pro zpevnění podloží, proč
nebylo uvedeno v dokumentaci, jak byla uvedená cena vypočítána?

Hlavně mě zajímá, jaké podklady byly k dispozici pro členy rady města před
odsouhlasením na jednání rady.
Myslím, že bychom měli požadovat vysvětlení u pana tajemníka.
Děkuji předem za vaši pozornost.
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