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Statutární město Ostrava

Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice

Těšínská 281, 716 00 Ostrava-Radvanice  
 

méno a 'mení žadatele 'cká osoba :

narození:

místa trvalého pobytu

ebo adresa ro doručování:

ázev žadatele I rávnická osoba :

dresa sídla nebo adresa doručování:

elefo fax e-mail:

 

 

Žádost o poskytnutí informace ve věci:

Dobrý den paní starostko,

na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu kinformacim, ve znění

pozdějších předpisů, Vás žádám o sdělení jednotlivých položek provedených oprav

z celkové opravy STA zahrnující jaké opravy a v jaké částce se provedly.

Vzhledem k tomu, že jsem došla k jinému početnímu výsledku „Rozúčtování rovným dílem

na každý připojený byt při vyúčtování služeb za rok 2010 týkající se celkové opravy STA“

(cituji 1 odpovědi na reklamaci), žádám o jeho přešetření. V tomto vyúčtování je uvedeno

celkem náklad 35.110,-Kč a rozúčtována částka činí 1.494,-Kč. Vypočtu-li však podíl mezi

částkou 35.110,- Kč a rovný díl nájemníků domů Matušínského 2,4,6 a 8 tj. 24 bytů, pak

jsem došla k částce 1.462,9166 Kč?

Děkuji.

S pozdravem  
 

 

 

Datum: 29.9.2011 Podpis žadatele:

   
 

 

Poučení:

Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice statutárního města Ostravy nemůže poskytnout informace, jež jsou

chráněny před zveřejněním jako utajované skutečnosti ve smyslu § 7 citovaného zákona, jako obchodní tajemství ve

smyslu § 9 citovaného zákona a dále informace, které vypovídají o osobnosti a soukromí fyzické osoby podle § 8a

citovaného zákona a o majetkových poměrech dané osoby dle § 10 citovaného zákona, popř. může provést další

omezení práva na informace ve smyslu § ll citovaného zákona.
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i315? Statutární město Ostrava

iMi—%$) městský obvod Radvanice a Bartovice

X_k starostka

Vaše značka:

  

Ze dne: Vážená paní —l

Č. j.: RaB/O7277/11/taj/Zdr [

Sp. zn.: S-RaB/07277/1 1/2

Vyřizuje: Mgr. Kateřina Zdražilová j

Telefon: +420 599 416 103

Fax: +420 599 416 132

E-mail: kzdrazilova@radvanice.ostrava.cz

Datum: 2011-10-06

Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vážená paní bakalářko,

dne 3. 10. 2011 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve věci prošetření reklamace rozúčtování

nákladů na celkovou opravu STA provedenou vroce 2010 vbytových domech č. 2, 4, 6 a 8

na ul. Matušínského v Ostravě-Radvanicích.

K Vaší žádosti sdělujeme následující:

V bytových domech č. 2, 4, 6 a 8 na ul. Matušínského v Ostravě-Radvanicích byla v roce 2010 provedena

celková oprava STA za účelem příjmu digitálního signálu. Celkové náklady na opravu STA činí 35.110 Kč.

Fotokopii faktury s rozpisem jednotlivých nákladových položek a objednávku na práce přikládáme k tomuto

dopisu.

Rozúčtování nákladů na opravu STA bylo provedeno počítačovým programem pro správu bytového fondu.

Program rozúčtoval náklady podle počtu obsazených bytových jednotek v roce 2010 (tj. 24) a vypočetl

částku nákladů na opravu STA ve výši 1.494 Kč na jednu bytovou jednotku. Kontrolou na základě Vašeho

podání bylo zjištěno, že program vtomto případě chybně rozúčtoval náklady na opravu STA a správná

částka rozúčtovaných nákladů po zaokrouhlení skutečně činí 1.463 Kč na bytovou jednotku. Za vzniklou

situaci se Vám omlouváme a zároveň sdělujeme, že Vám i všem ostatním nájemníkům bytových domů

č. 2, 4, 6 a 8 na ul. Matušínského v Ostravě—Radvanicích bude zasláno opravené vyúčtování nákladů

za celkovou opravu STA a přeplatky ve výši 31 Kč Vám budou vráceny.

S pozdravem

ŠíříBc. v rka ekieo á

Příloha:

- fotokopie faktury za opravu STA v

- fotokopie objednávky č. 80/2010/MBSaK

Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava ic: 00845451 DIČ: cz 00845451 OSTRAVAI I I

1/1 www.radvanice.ostrava.cz Cisla účtů: . . .

11622—761/0100 (výdajový) 19-11622-761/0100(příjmový)
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1 Variabilni symbol:

,íťěnní servis
Konstantní symbol:

Jaroslav motloch
Objednávka č.:

Těšínská 285

739 34 Šenov u Ostravy
Odbéralel: rc;IČ: 70005818

DIČ:DIČ: CZ7011114946

Telefon: +420591004342

Statutární město OstravaMOb'k 603915142
Městský obvod Radvanice-Bartovic

těšínská 281

716 00 Ostrava 16

Číslo účtu: 1767516103 10800

Forma úhrady:
příkazem l Konečný příjemce:

1
Datum vystavem’: 7 25.04.2010 7 f

1Datum splatnosti:
09.05.2010 1 ,

:Firma není plátce DPH. _ 1M&an__\__\
_- ~_ _1znaéeni dodávky

Množství J.cena Sleva Kč Celkem ,

_—\R__\______M___x_
___ _‘fi

F, ..urujeme Vám zboží dle Vaší objednávky: Montáž společné TV antény pro příjem DVB-T včetně výměny 1
rozvodů a TV zasuvek s dočasným zachováním analogového příjmu na obytném domě na ulMatošínského 2 ,8 1
Koax. kabel samonosný

40 ks 28,00
1 120,00

Anténa pro příjem DVB-T

1 ks 1 200,00
1 200,00K0ax.kabel venkovní Belden

30m
16,00 , 480,00

Montážní skříň

1 ks 2 000,00
2 000,00

Zesilovač Alcad k 32 39 54 63

4 ks 2200,00
8800,00 1

Zdroj Alcad
1ks 2 50000 2500,00 1Rám Alcad

1ks 550,00 550,00 i
Seklektívní slučovače, rozbočovače, propustí

1 1 500,00
1 500,00 1

Koaxkabel—rozvody

300m
11,00

3 300,00 ('
Anténní zasuvka, víčko

24 ks 240,00
5 760,00 \

Zásuvka + přívod 220V

1 150,00
150,00 1

Učastnická šňura

5
50,00

250,00 1
Montáž rozvodů

1 3 000,00
3 000,00Montáž technologie

1 4 000,00 4 000,00Cestovné

1
500,00

500,00

Sou?“ noložek

35 110,00CELKEM K ÚHRADĚ

3511o,oo

. „\

1
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i
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1
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1
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1
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1
1; vydán 00 Frýdek Místek dne 27,11,2001 č.j.01/1/71OGB/4919V,ev.č.380201—42313-00

(l
ovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatností uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den

odlení.

‘evzal:

Razítko:

1

1

1: .: r: » 1

. > ,

l 596 3,8? _ „&' 503 915 142 1

onomlcky system POHODA 2006 © STORMWARE s.r.o.
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41-73 Statutární město Ostrava

335%; městský obvod Radvanice a Bartovice

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: „

Sp. zn.: RaB/01127/10/MBSaK/Kol

Vyřizuje: Jarmila Kolkopová

Telefon: +420 599 416

Fax: +420 599 132

E—mail: jkolkopova@seznam.cz

Datum: 10. února 2010

OBJEDNÁVKA č.: 80/2010/MBŠaK

OBJEDNATEL

Statutární město Ostrava

městský obvod Radvanice a Bartovice

Těšínská 281

716 00 Ostrava—Radvanice

Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Ostrava

Číslo účtu: 11622-761/0100

1000845451

DIC: CZOO845451

Předmět plnění:

i
.
|
,

| Anténní servis \!

Jaroslav Motloch

Těšínská 285

739 34 Senov J

DODAVATEL

Anténní servis

Jaroslav Motloch

Těšínská 285

739 34 Šenov

IČ 70005818

DIČ CZ7011114946

Objednáváme u Vás montáž společné TV antény pro příjem DVB-T na bytovém domě Matušínského

2,4 a bytovém domě Matušínského 6,8 včetně výměny rozvodů a zásuvek a dočasné zachování analogového

příjmu (dle Vaši cenové nabídky).

' na faktuře uvádějte vždy číslo objednávky

Lhůta plnění: do konce května 2010

Cena bez DPH: do 37 000,— Kč

Splatnost: 14 dní

Schválení správcem rozpočtu:

Schválení místostarostkou městského obvodu:

Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava

www.radvanice.ostrava.cz Cisla účtů:

l_Č: 00845451 DIČ: cz 00845451

..........\QL(LL fldQOpo—d (podpis)
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11622-761/0100 (výdajový) 19—11622-761/0100(přijmový)


