Podnět číslo 20060429182000
1) Podnět č.j.

20060429182000

2) Úroveň realizace

jiná

3) Kde začít s řešením

Český Krumlov, ulice Pod Kamenem - nábřeží Vltavy

4) Místo vady

GPS: 48°49'1.542"N, 14°19'12.668"E
Odkaz vede na mapy.cz

5) Kdo by měl o podnětu vědět Starosta, (od r. 2010 Mgr. Dalibor Carda (ČSSD), Služby města

6) Co je třeba udělat

Po stabilizaci skály nad silnicí zajistit následné efektivní využití prvků provizorní lávky pro pěší,
kterou obec pořídila v úseku asi 90m ulici Pod kamenem. Přibližně za 400 metrů lešenových trubek a 150
m2 fošen (+ práce) zaplatila obec 350 tis. Kč. Lávka je zjevně předražená - běžný metr stál občany téměř
4 tis. Kč. Bilance bude horší v případě, že lešení má město od dodavatele pouze pronajaté.
÷÷

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-20060429182000

10) Chci ohlásit úroveň realizace tohoto podnětu.

11) AKTUÁLNÍ ÚROVEŇ REALIZACE. (Může ji ohlásit každý občan - formulářem z řádku 10.)
16. 09. 2011
Starosta (mailem) oznamuje:
Lávka byla pronajata od společnosti Kamlach & spol. s r.o., IČ 63250578. K montáži došlo v průběhu
března a dubna 2006 na základě uzavřené smlouvy. Dle smlouvy bylo vyúčtováno za montáž lávky 240
tis. Kč vč. DPH (201,7 tis. Kč bez DPH).
Následně byla lávka pronajímána, a to za částku 6.720 Kč měsíčně (bez DPH). Lávka byla demontována v
srpnu 2011.
Za celou dobu pronájmu činí nájemné 513 tis. Kč vč. DPH (430 tis. Kč bez DPH). Z této částky
zbývá k vyúčtování od společnosti Kamlach & spol. s r.o. nájemné za období duben až červenec
2011 ve výši 32.256 Kč vč. DPH (26,9 tis.Kč bez DPH).
Ohlásil: Arbed - podnety@podnety.cz
14. 09. 2011
-14.9.2011 10:45 - starosta Dalibor Carda napsal: Cenu neznám. Mohu prověřit, ale nic s tím teď
nenadělám. Podle mě se platil nájem, stavbu jsme neplatili.
- 14.9.2011 11:37:13 občan A. Bednář napsal starostovi: OK – udělej to, prosím. Snad to přispěje k tlaku
na hledání variantních řešení v podobných případech. Stačí když řekneš tajemníkovi, aby (v návaznosti na
podnět http://podnety.cz/podnet-cislo-20060429182000 a na žádost o informaci) komusi uložil: "Na
formulář http://www.podnety.cz/prubeh-podnetu-20060429182000 napište: Lávku mělo město
pronajatou od firmy ............. za ................ Kč/rok" + podpis."
Ohlásil: Arbed - podnety@podnety.cz
13. 09. 2011
- Dalibor Carda (starosta města) mailem oznamuje: "Materiál na lávku není majetkem města ČK. Byl na
celou stavbu pronajat."
- A.Bednář odpovídá: "Díky za informaci. Platí tedy, že za pronájem přibližně za 400 metrů lešenových
trubek a 150 m2 fošen zaplatila obec 350 tis. Kč a podnět
http://podnety.cz/podnet-cislo-20060429182000 můžeme považovat za vyřešený ?"
Ohlásil: Arbed - podnety@podnety.cz
12. 09. 2011
Občan Arnošt Bednář píše městu Č.Krumlov:
podle § 13 zákona č.106/1999 Sb. žádám o následující informaci:
jakým způsobem byl nebo bude využit konstrukční materiál z provizorní lávky pro chodce v ulici Pod
Kamenem, GPS: 48°49'1.542"N, 14°19'12.668"E
Uvítám, když mi stručnou zprávu zašlete (pouze) mailem nebo ji umístíte na internet, a to
prostřednictvím formuláře http://www.podnety.cz/prubeh-podnetu-20060429182000.
Listovní zásilky jsou příliš drahé:-)
Poznamenávám, že žádosti o informace se mají vyřizovat bezodkladně
Ohlásil: Správa NDOP
01. 09. 2011
Akce byla ukončena v srpnu 2011, osud provizorního chodníku není znám. Viz též podnět
http://www.podnety.cz/podnet-cislo-20050513212017
Ohlásil:

11. 08. 2011
Sanace skály stála cca 150 mil Kč. Investor by měl zjistit, zda v podobných případech není výhodnější
komunikaci "zastřešit".
ZDROJ PODROBNOSTI
Ohlásil: Arbed - podnety@podnety.cz

Přílohy:
Přílohy:

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

