Stanovisko k výzvě k příspěvku na dokončení VO v lokalitě KII
V Květnici dne 5.4.2019
Vážený pane starosto,
dopisem našeho spolku Květnice II ze dne 23.10.2018 jsme vyjádřili nutnost doplnit darovací
smlouvu o konkrétní požadavky, avšak do dnešního dne jsme od Vás neobdrželi odpověď. Obec
opakovaně nejen že nenaplnila povinnost danou správním řádem, ale také to nepřidalo
na důvěryhodnosti.
Nyní tedy reagujeme na Vaši výzvu z 28.3.2019 k úhradě příspěvku formou daru pro dokončení VO
jako soukromé osoby, které mají na celou záležitost shodný názor. Naše připomínky považujeme
za podstatné, neboť chceme, aby celý proces používání našich soukromých finančních prostředků
vkládaných do veřejné záležitosti (veřejného zájmu) byl naprosto transparentní, nezpochybnitelný a
od počátku i průběžně kontrolovatelný.
Za důležité považujeme, aby bylo obcí potvrzeno, že při naplňování tohoto veřejného zájmu bude
obec investici zajišťovat plně v souladu s příslušnou legislativou, s péčí řádného hospodáře a zakázka
bude zadána v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.
Vzhledem k tomu, že občané jako darující strana nesou 75 % finančních nákladů na realizaci díla,
máme právo, aby darovací smlouva byla doplněna a upřesněna v těchto bodech:






Požadovaná částka 10.000,- Kč nebyla vytvořena cenovou metodikou používanou v této
oblasti a u zhotovitelských firem – položkovým rozpočtem, ale subjektivním odhadem, takže
je třeba do smlouvy zakotvit, že se jedná o částku limitní a konečnou. V případě vzniklých
vícenákladů nebude po dárcích požadováno její navýšení. Při závěrečném vyúčtování stavby
musí být doloženo vyčerpání této částky, případně její nedočerpání z titulu úspor, nebo
méněprací vzniklých při stavbě.
Darovací smlouva není vyvážená, neboť její návrh nebyl předložen veřejnosti
k připomínkování. Do smlouvy je třeba konkrétně doplnit kontrolní mechanismy pro kritéria
a výběr zhotovitele, sledování průběhu stavby a jejího financování dárci (jako zástupce
dárců navrhujeme náš spolek Květnice II).
Požadujeme, aby byla vložená finanční částka navrácena dárcům v případě nezahájení
stavby do 31.7.2019 a to nejpozději do 5 pracovních dnů od 1.8.2019, při nedodržení lhůty
včetně penále 500,- Kč za každý den prodlení.

Při předchozích osobních jednáních i v naší korespondenci jsme vždy jasně deklarovali, že chceme
přispět, což platí i nadále, ale za předpokladu dořešení výše uvedených podmínek smlouvy.
Očekáváme Vaši odpověď, s tím že Vám návrh znění doplněné darovací smlouvy zašleme obratem.
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