Podnět číslo 19941204114507
1) Podnět č.j.

19941204114507

2) Úroveň realizace

neznámá

3) Kde začít s řešením

Česko

4) Místo vady

–

5) Kdo by měl o podnětu vědět parlament,vláda,Ministr obrany.ing. Šuman

6) Co je třeba udělat

Předseda poslaneckého Výboru pro právní ochranu a bezpečnost ing. Vladimír Šuman nechť prosadí
zřizování civilních" kontrol (technicko-technologický audit) hospodaření se stavebním
materiálem, teplem, palivem vodou a elektrickou energií v objektech běžné důležitosti, např
využitím vojenských důchodců. Pro kasárna v Českém Krumlově a Boleticích nabízí svoji účast ing.
A.Bednář z Č.K.
KOMENTÁŘ : signály o nehospodárnosti jsou např. z Boletic, Č.Budějovic atd. ( do Boletic se později
např.dopravují dřevěné brikety pro otop kamionem z Pardubic a .... kradou je důstojníci !)
(POZN.:armáda velmi špatně hospodaří se stavebním materiálem, teplem, palivem vodou a elektrickou
energií.
KLÍČOVÁ SLOVA: armáda, Kalousek, Šuman, PS, výbor, hospodaření , voda, elektřina, teplo, palivo,
Boletice, Krumlov, brikety, civilní audit, kontrola, Pardubice, kamion, krádež, škoda.
Zajistil autor: podnět ke srovnáván nákladů na výcvik vojáka v jednotlivých rotách útvarů a mezi nimi
jsem přednesl i ministru obrany Luboši Dobrovskému, při příležitosti jeho příletu na jednání, které jsem v
kasárnách Č.K zorganizoval pro poslance Ing. Zbyňka Mácu v r.1991. Podnět posílám ing. Šumanovi (PS)
doporučeně. Do 13.5.2004 bez odpovědi.

7) Autor podnětu
9) UPOZORNĚTE na podnět
adresáty z odstavce č. 5

Chcete-li urychlit realizaci tohoto podnětu, odešlete kompetentní instituci mail s textem:
Upozorňuji na existenci podnětu
http://podnety.cz/podnet-cislo-19941204114507

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
27. 02. 2017
Koncem roku 1989 měla armáda ČSSR 210 000 vojáků, 4 500 tanků, 4 900 obrněných bojových vozidel, 3
400 dělostřeleckých systémů a 687 letadel ?
PODROBNOSTI.
Ohlásil:
01. 07. 2014
podnět je třeba formátovat
Ohlásil:

Přílohy:
Přílohy:

Provozovatel databáze www.podnety.cz neodpovídá za intelektuální úroveň a pravdivost podnětů.

