Věcné argumenty

Prezentace pro veřejné zasedání zastupitelstva obce Trnová, okr. Praha-západ, dne 29. 1. 2015

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva dne 5. února 2014

...Ing. Kunický byl požádán o poskytnutí jím prezentované
analýzy k rozboru zastupitelstvem
a občanským sdružením, ten jej přislíbil zaslat následující
den elektronicky. Občané ale požádali
o materiál, který prezentoval, aby nemohl být
do dalšího dne jakkoliv upraven. Zastupitelstvo navrhlo
zajistit sken materiálu na Obecním úřadě, občané chtěli
využít možnosti ofotografování materiálu fotoaparátem.
Všechny snahy se minuly účinkem a pan Kunický ani po
dlouhé době v obležení přítomných účastníků schůze …
materiál neposkytl. Situaci musel ukončit až přítomný
právník obce Trnová, Mgr. Kryl prohlášením, že neexistuje
žádný právní nárok pro vydání prezentovaného dokumentu
odůvodňujícího výši ceny vodného a stočného
pro rok 2014 pro Trnovou...

Zákon 274 / 2001 Sb

§ 20 odst., 8
Vlastník vodovodu nebo kanalizace,
popř. jejich provozovatel, pokud tak
vyplývá ze smlouvy uzavřené podle § 8,
odst. 2, je povinen předložit odběrateli
na jeho žádost úplný výpočet ceny pro
vodné a stočné...

Komentář:
Snímek stránky obecního webu z 12.března 2014

Komentář:
Oznámení provozovatele a ceny vodného a stočného na rok 2014
Současně s novou kalkulací vodného a stočného je i oznámení provozovatele k osobám které neplatí a
neoprávněně odbírají vodu a vypouštějí odpadní vody

Pů vodní zpráva
od: David KLINICKÝ <kunicky@ekovak.cz>
Komu: obecní ú řad Tmová <obecť rrova@soalaÍ n.p7>
Datum: 12. 3. 2014 I 9:35:01
Předmět Kalkulace VaS Tmová

Váž ený pane starosto,
pří lohou naleznete upravenou kalkulaci vodné ho a stoč né hodle dohody. V
pří padě dotazů mě neváhejte kontaktovat.
Zároveň Vám oznamujeme na vědomí , ž e neplatič ů mvodné ho a stoč né ho
a neoprávněným odběrů m vody a vypouš tění m odpadní ch vod zač í námev
souladu s ustanovení mi zákona č .274/2001 sb., o vodovodech a
kanalizací ch přeruš ovat dodávku služ eb z dů vodu udrž itelnosti plynulé ho
provozu vodovodu a kanalizace Trnová pro řádně platí cí odběratele.
Děkuji za spolupráci.

Zdraví
v. z. Ing. David Kunický
REINWASSER s. r. o.
Komentář:
Průvodní dopis zástupce dodavatele služeb, ing. Davida Kunického

EKO-VAK s. r. o

79,50+ 34,92=114,42 vč.DPH
Komentář:
Zálohová faktura na období 1.3. – 1.9. 2014
DUZP a tedy zjevně datum vystavení: 4.4. 2014
Text: Platná sazba pro zálohy vodného a stočného od 1.3.2014 vodné včetně DPH…
79,50 + 34,92= 114,42Kč/m3

105,38+55,85 = 161,23vč.DPH

Komentář:
Druhá zálohová faktura během jednoho splátkového období, vycházející z jiné částky než byla první zálohová
faktura, odvolávající se ovšem na stejné datum kalkulace vodného a stočného, jak tomu bylo u zálohové faktury č.
1

Komentář:
Ing. Kunický, Reinwasser, s.r.o.:
Průvodní dopis přiložený k 2. zálohové faktuře během jednoho splátkového období.
Tento dopis dostali všichni odběratelé vody z infrastruktury vlastněné spol. S.O.N.Y. a tento dopis tedy museli
dostat i členové zastupitelstva, pokud jsou odběrateli vody z veřejného vodovodu.

Komentář:
Průvodní dopis přiložený k 2. zálohové faktuře během jednoho splátkového období.
Tento dopis dostali všichni odběratelé vody z infrastruktury vlastněné spol. S.O.N.Y. a tento dopis tedy museli
dostat i členové zastupitelstva, pokud jsou odběrateli vody z veřejného vodovodu.

Komentář:
Rád bych Vás touto cestou upozornil, že v období od 29. ledna 20145, kdy byl vydán aktuální ceník vodného a
stočného pro obec Trnová, k vydání nového/dalšího ceníku vodného a stočného nedošlo Kalkulaci vodného a
stočného k ceníku ze dne 29. ledna 2014 pak Váš klient má k dispozici na obecním úřadě…
Mgr.Ing.Ing.Tomáš Kubík, advokát _ 15. září 2014 (právní zástupce vlastníka vodohosp. infrastruktury: S.O.N.Y.
Intern. Proprietary Ltd. Seychelles a rovněž zástupce dodavatele služeb: Reinwasser s.r.o., Novákových 970/41,
180 00 Praha 8)

Komentář:
Dopis Mgr. Ing. Ing. Tomáše Kubíka ze dne 20.8. 2014 jako souhrnná odpověď na 2 dopisy:
:ze dne 24.2. 2014 (osobní dopis odběratele vody právnímu zástupci S.O.N.Y. Ltd.)
:a ze dne 23.7. 2014 (kopie dopisu spol. Reinwasser zaslaná na vědomí právnímu zástupci fy. Reinwasser – v té
době se už totiž pan Kubík podepisoval v korespondenci jako právní zástupce spol. RW, což ještě v únoru, při
veřejné schůzi 5.2.2014, striktně popíral...)

Konec
Děkujeme za pozornost
Zastupitelé za sdružení nezávislých kandidátů “Čistá Trnová – Žijme lépe” zvolení v říjnu 2014

