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Subject: dotaz k minulému zastupitelstvu
Date: 25. září 2017 23:40:37

Dobrý den vespolek

Omlouvám se za  zvědavost.
 Rád bych si objasnil drobnou nejasnost týkající se předčasného
zveřejnění výběrka na veřejné osvětlení a odpovědi kolegovi Žůrkovi
na otázku k tomuto problému.  
Věc má zcela jistě jednoduché a rozumné vysvětlení a než trávit
bezesné noci v mučivé nejistotě, raději se zeptám přímo u pramene.

Jak si všichni dobře pamatujeme tak pan starosta i pán z Dobré
zakázky na zastupitelstvu poměrně slozumitelně a koordinovaně
vysvětlili. Každý z nich sice uvedl jiný důvod, oba argumenty byly ale
poměrně pádné, argument Dobré zakázky byl dokonce vcelku
relevantní a při troše fantazie i uvěřitelný.
Škoda že pan starosta považoval za nutné ukázat že taky umí Žůrka
pěkně setřít a schovával si odpovědi na jeho šťouravé otázky až na
zasedání zastupitelstva.
Kdyby je normálně odeslal emailem (klidně všem zastupitelům), mohli
jsme o pozadí problému vědět více, ušetřit si přes půl hodiny zbytečné
debaty a možná bych se mohl zeptat už na zastupitelstvu na svůj
"paradox výběrového řízení".

Ale k otázce.
Pán z Dobré zakázky poměrně dramaticky hovořil o problému který
nastal s únikem informací o technických detailech výběrka a o
záhadném ranním telefonátu ohrožujícím férovost výběrového řízení.
Mohl by se jej prosím pan starosta zeptat jak tedy v kontextu tohoto
problému vidí to že se výběrového řízení nejen účastnila ale jej i
vyhrály firma jejíž zaměstnanec jednak navrhoval úpravy požadavků
technických parametrů svítidel ve výběrku a také seděl ve výběrové
komisi předešlého zrušeného výběrka a měl tak přístup ke
konkurenčním nabídkám (i když předešlého zrušeného výběrka)?

 

Předem děkuji uctivě za brzkou odpověď

Petr Měrka
zastupitel

 

p.s.  aby bylo jasno, přes moje šťouravé otázky nemám a nikdy jsem neměl nic
proti kterémukoli účastníkovi výběrového řízení ani proti jakémukoli z jejich
zaměstnanců :-)
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