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Poskytnutí informací dle zákona č.106/1999 Sb. na základě podané žádosti ze dne 

20.08.2018. 

 

 Rada města Česká Kamenice projednala na své 18. schůzi dne 10.09.2018 Vaší žádost 

a přijala usnesení číslo 588/18/RM/2018: 

I. Rada města projednala 

podání evidované Městským úřadem Česká Kamenice pod. č. j. VM - 8257/18. 

 

II. Rada města uložila 

Městskému úřadu Česká Kamenice, Odboru správy majetku města, poskytnout žadateli 

požadované informace v mezích stanovených zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím. 

 

Tímto Vám podáváme následující informace v pořadí dle Vaší žádosti: 

 

1. V roce 2017 a 2018 byly investovány finanční prostředky do úprav budovy ZŠ TGM 

ul. Palackého v celkové výši 2.823.926,30 Kč vč. DPH. 

2. Na základě dohody mezi zhotovitelem a objednatelem z důvodu rozšíření rozsahu 

dohodnutých prací a prací, které bylo nutno řešit v průběhu rekonstrukce prostor 

v 1.P.P. budovy v ul. Palackého byly uzavřeny Dodatky č.1 a č.2 ke Smlouvě o dílo. 

Zadávací podmínky na základě vypracované projektové dokumentace a požadavku 

objednatele vypracoval odbor správy majetku města a schválila Rada města Česká 

Kamenice. 

3. Pachatel krádeže byl Policií ČR vypátrán - obžalován a pravomocně odsouzen (včetně 

povinnosti náhrady škody).  

4. Podstřešní římsa na budově ZŠ TGM v ul. Komenského byla v srpnu 2018 opravena. 

5. Město Česká Kamenice neeviduje žádné pochybení, nebylo řešeno – neeviduje žádný 

podnět k řešení od žádného kontrolního orgánu. 

 

za Město Česká Kamenice 

 

Jiří Šulc 

vedoucí odboru 
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Věc: Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 

Ve smyslu zákona č. 106/ 1999 Sb. Vás žádám o poskytnutí níže uvedených 
informací: Stavební úpravy v budovách ZŠ T.G.Masaryka a gymnázia v České 
Kamenící 

1. V jaké výši byly a budou investovány finanční prostředky do úprav budovy ZŠ a 
gymnázia,ul.Palackého v České Kamenici (rok 2017 - 2018). 

2. Z jakého důvodu byla dodatkována smlouva o dílo v rámci stavebních úprav budovy 
ZŠ v Palackého ulici, (již 2 dodatky), a kdo připravoval podmínky VŘ. 

3. Jak byla vyřešena krádež obkladů v roce 2015, ředitel Preisler doporučil řemeslníky, 
kteří odcizili materiál, (není vlastně spolupachatelem?) Jak je zvykem u této 
organizace materiál zaplatili daňový poplatníci. Žádám o zřízení škodní komise! 

4. Z jakého důvodu není stále opravena omítka římsy na budově ZŠ v Komenského 
ulici, dle veřejného komentáře (jednání ZM) ředitele a školníka bylo uvedeno, že 
omítky byly poškozeny námrazou. Tudíž nebude možné obhájit reklamaci u 
zhotovitelské firmy. Střešní žlaby jsou nedostatečně vyspádované, povrchová voda 
vytváří námrazu („hrozny" - jak tvrdí dle záznamu z jednání ZM školník) a tak 
logicky dochází k poškozování omítek. Snad je to pojištěno, ne? Teď už to asi zpětně 
neuplatníte. Ať to uhradí ředitel Preisler. (on to u pojišťovny jistě obhájí) 
Stejný stav je vidět i na budově v Palackého ulici, hlavně, že mi odepíšete jak je vše v 
pořádku, co lžete sakra, štítová zeď je narušena vlhkostí, a podle vás je všechno 
redy. Opět je nutné ustanovit škodní komisi - hospodaříte s penězi nás 
daňových poplatníků! 

5. 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? 
Pokud vím, tak mu byla vyplacena dle usnesení RM odměna ve výši 30 000,- Kč. Za 
co soudruzi, za co? Má upozornění na zbytečné náklady na provoz vytápění 
budov nikdo neřešil. Propáleno 1 500 000,- Kč !!!! a proplaceno soudružko 
Štejnarová z peněz , nás daňových poplatníků!!! 

V České Kamenici dne 10.8. 2018 


