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Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím 
 
 
 
Vážený pane Drdku, 
dne 27. 9. 2021 jsme přijali Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ke které přikládáme tyto 
odpovědi. 
 
 
Základní škola T. G. M. v ulici Palackého 535, Česká Kamenice 

 
Dohled nad stavebními pracemi akce s názvem „Oprava havarijního stavu omítek na 
budově ZŠ T. G. Masaryka, č. p. 535 Palackého ulice v České Kamenici“ provádělo 
bývalé oddělení výstavby a investic městského úřadu České Kamenice. 
 
Na začátku roku 2019 začala omítka rizalitu a přilehlých říms výrazně praskat. 
Vzniklé závady měly pravděpodobně za následek nedodržení stanoveného 
technologického postupu. Jelikož uzavřená smlouva o dílo ze dne 27. 8. 2015 na 
výše uvedenou akci pojednávala pouze o záruční lhůtě na stavební práce v celkové 
délce 24 měsíců, tak nebylo v roce 2019 možné zahájit se stavební firmou 
reklamační řízení.  
 
V měsíci září až října 2019 proběhla oprava říms a dočasné zajištění omítek na 
rizalitu, za kterou město zaplatilo 104 391,54 Kč včetně DPH.  
 
K bodům 2) a 3) jsme Vám již informace poskytovali (náš dopis ze dne 12. 9. 2018 
pod č. j. SMM-8257/18-JŠ-153/2018) na základě Vaši žádosti ze dne 10. 8. 2018 dle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.   
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Mateřská škola v ulici Palackého 141, Česká Kamenice 
 
V září roku 2020 byla dokončena oprava plotu a repase kovových částí. Následně 
v roce 2021 bylo zahájeno reklamační řízení se zhotovitelem stavby na vady, které 
vznikly v průběhu zimního období (opadané části omítky břízolitu a objevující se rez 
na kovových částech oplocení).  
Realizace zakázek spadá pod odbor rozvoje, investic a životního prostředí 
městského úřadu České Kamenice. Za výkon technického dozoru investora 
v průběhu stavby zaplatilo město 28 000 Kč.  
 
 
 
S pozdravem 
 
 
Tomáš Bartoň 
vedoucí odboru 
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Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o poskytnutí 
informací: 

- Nekvalitní stavební úprava části rizalitu budovy ZŠ T.G.Masaryka a gymnázia v České 
Kamenici, Palackého ulice 

- Závady nové provedeného oplocení u MŠ v Palackého ulici 

1) Kdo je zodpovědný za nekvalitně provedené opravy venkovních omítek v prostoru rizalitu 
budovy ZŠ v Palackého ulici. Nové opravené štukové římsy nejsou kvalitně opravené, (vlisy na 
sebe souměrně nenavazují v pravé části štítové stěny) 

• Kolik stála dodatečná oprava omítek rizalitu? 
• Proč nebylo dílo reklamováno? 
• Kdy bude provedena oprava? 

2) Proč nebyla vyřešena krádež obkladů v roce 2015, ředitel doporučil řemeslníky, kteří 
odcizili materiál, (není vlastně spolupachatelem?) Jak je zvykem u této organizace materiál 
zaplatili daňový poplatníci. U soudu bylo konstatováno, že ředitel tvrdil, že jsem materiál zcizil já! 
(zápis z jednání) Žádám o zřízení škodní komise! Tato osoba jen pomlouvá a účelově lže. (Vy 
radní jste byli v tuto dobu součástí vedení města, jako zastupitelé a nic jste neudělali II!) 

3) Jakou formou bylo řešeno pochybení ředitele ZŠ v případě „ignorování" směrnice RM č. 1/2014 
při plnění veřejné zakázky na dodávku IT vybavení v roce 2015. (jen pro informaci - logo dodané 
techniky bylo umístěno formou piktogramu v předstihu jednoho měsíce, před výběrem 
dodavatele, na stěně učebny) To má ředitel asi nějakou křišťálovou kouli ne, že dovede 
odhadnout, kdo dodá PC za statisíce před VŘ? Jak je možné, že zemní práce na soukromé 
stavbě ředitele provádí firma, která realizuje úpravy zahrad v prostoru ZŠ? 

4) Kdo je zodpovědný za nekvalitně provedenou obnovu plotu u MŠ v Palackého ulici? Upozorňoval 
jsem na nekvalitně prováděné práce již v průběhu stavby (ani jste mi neodepsali !!),technologicky 
zanedbané postupy se projevily po roce. Němci to postavili a vydrželo to desítky let. Hlavně, že máte 
aparát na dohlížení staveb. 

« Žádám vás o předložení finančních nákladů vynaložených na dohled výše uvedeného díla. 
• Proč nebyly práce reklamovány po dokončení? Hlavně, že stavbu prováděla firma spojená 

se soudruhem , bývalým tajemníkem MÚ, tak, jako v mnoha dalších případech. 
• Jak, a kdy bude obnova oplocení provedena? 

V České Kamenici dne 15. 9. 2021 


