
Obecní zastupitelstvo

obce Močovice

v Močovicích

věc. stížnost

Vážené zastupitelstvo obce M , podávám st neodborně

odvedenou práci konkrétně nakřivo nované želez upky tlakové

kanalizace s elektr. rozvaděči v kú Močovice - část Cih , Sloupky jsou

žuji za vysoceze středové svislé osy vyoseny v roz

nekvalitně odvedenou práci, kterou

íod4do8cm,což
děla firma: MlROS ETKOVÁ a,s.,

ím byl LubošHradecká 545, Pardubice, Polabiny, jejímž hlavním st
Novák.

na 106/].999

klady

ní neodborné

|.

{,

1)

7)

Děkuji

Dne 5.9

Tímto žádám obecní zastupitelstvo o písemné vyjádření dle
Sb. ve znění novel :

jak bude napravena neodborně provedená práce a na čí
jaký bude postup, aby nedošlo k opětovnému
práce výše uvedené firmy



obecní úřad Močovice
Močovice 26,286 01 Čáslav

IČ 00640077

č j., I19lllls Vyřizuje: Kos Milan
172190a 529l

Močovice, 1 20l 8

Obecní úřad Močovice se síd}em Močovice 26,286 01 Čásbv, jako povinný kt die zák, č.
e jen "1nž"),

k informacím,
ze dne 5.9,2018 A/ámi formulovanou jako Stížnosť t o t o:

Ž^d,osto informaci č. l
Jak bude napravena neodbonrě provedená práce a na čí náklad,v?

Odpověd'
Smlouvou o provozováníkanalizace č.4l20I5 z?5,9.20|5 a dodatku ě. 1 z 16. 20I'7 ktéto
smiouvě, uzat,řenou mezi obcí Močovice a Vodohospodářskou společností V Maleč a.s.,
kterou obec zmocnila k uplatňování reklamací na přednrčt provozu "Kana[i ice", jsou

YIl. Zárukavýše uvedenou společností dle Smlouvy o dílo č. ba4Z016ll6006 z30.3.20l6
o dílo uplatňovány reklamace. },{áklady navyřízení oprávněných reklamací j u s touto
smlouvou na vrub áotovitele díla.

Žádost o informaci č. 2
Jaký bude postup, aby nedošlo k opětovnému provedení neodborné práce výše

Odpověd'
VHS Kutná

S pozdravem

Kos \,íil
sÉrosta o

oB§c ť|§Ě

i0611999Sb., o svobodném přístupu k informacím , ve znění pozdějších předpi
sděluje ve věciŽádosti o informace dle zák. č.106llggg Sb.. o svobodném přís

Případná opétovně neodborně provedená práce bude reklamována odbomou fi
Hora, a.s. jak je uvedeno v odpovědi na Žádost o informaci č. l,
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firmy?


