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Vážený pane,

dne 27.5.2020 jsme obdrželi Vaší žádost o poskytnutí
informace: „V souladu s Listinou práv a
svobod, respektive informačním zákonem, žádám o
zaslání následujících informací k usnesení 38/906 RMO
b ze dne 20.5. 2020:

— které firmy byly osloveny,
— kdo vyhotovil odborný posudek na špatný stav jednotlivý
ch úseků,
- kdo změnil a proč se změnilo doporučení úřadu neopravova
t rozhlas - je
nutná výměna celé kabeláže,
— zašlete mi prosím nabídku předloženou radě + kompletní
podrobnosti
nabídky, jako posudek, položkový rozpočet, atd.“
Odpovídáme:
Poslední hlášení městským rozhlasem 16.3.2020 bylo předčasně
ukončeno kvůli poruše
zařízení. Ke sjednání nápravy byl povolán tajemníkem ÚMOb
Hrabová zástupce smluvní
servisní organizace PETR ŠIMÍČEK— servis, prodej, opravy
a údržba rozhlasových ústředen,
vedení a reproduktorů, Bratří Čapků 539, 742 83 Klimkovice.
Tento provedl několikrát Obchůzku
terénu a prověřoval funkčnost rozhlasu. Jeho původní
stanovisko bylo: vyměnit celé drátové
vedení na katastru Hrabove'. Na požadavek tajemníka prošel
opětovně nejkritičtěj ší havarijní
úseky a vypracoval 11.5.2020 cenovou nabídku na výměnu
3 částí zkorodovaného vedení
místního rozhlasu V hodnotě 49 245 Kč (v příloze). Tuto
informaci tajemník uvedl na 38.
jednání RMOb 20.5.2020, kdy bylo přijato usnesení:

38/906.) Rada městského obvodu Hrabová
souhlasí

se zajištěním opravy havarijních stavů některých úseků
místního rozhlasu dle nabídky servisní
firmy.

Hlasovánízvšemi přítomnými

jednomyslně

schváleno

Na základě tohoto usnesení byla odborem financí a správ
y majetku vystavena objednávka této
firmě. Zádné další firmy oslovovány nebyly.

MOb Hrabová v době celostátně
Bylo postupováno V souladu s platným zadávacím řádem
vyhlášeného nouzového stavu.
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