
Technické služby města Hrušovany nad
Jevišovkou, s.r.o.

Znojemská 428, 671 67 Hrušovany n. Jevišovkou

V Hrušovanech nad Jevišovkou 6.5.2021

Počet listů:2

Přílohy:-Zaměření kanalizace Na Vršku

-3x zápis z dozorčích rad

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb,

Dne 22.4.2021 jsme na Technické služby města Hrušovany nad Jevišovkou s.r.o. obdrželi
elektronicky Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím.

V žádosti požadujete:

1. Zakladatelskou listinu ve svém platném znění.

Odpověď: V souladu s § 6 odst . l  z.č. 106/1999 Sb., Vám poskytuji informace umožňující vyhledávání
a získání veřejně existující informace, tyto se nacházejí na internetové adrese na WWW.Justice.cz,
kde po zadání našeho IČ 26940272 získáte požadované informace.

2. Jména č lenů dozorčí rady a datum, kdy byli zvoleni do dozorčí rady

Odpověď: V souladu s § 6 odst . l  z.č. 106/1999 Sb., Vám poskytuji informace umožňující vyhledávání
a získání veřejně existující informace, tyto se nacházejí na internetové adrese na WWW.Justice.cz,

kde po zadání našeho IČ 26940272 získáte požadované informace.

3. Zápisy zjednání dozorčí rady za roky 2018/2019/2020

Odpověď : za rok 2018 nebyly dohledány, 2019/2020 přikládám v příloze 3x zápis z dozorčích rad,
v zápisech byly anonymizovány osobní údaje a údaje týkající se obchodního tajemství

4. Stanoviska dozorčí rady za roky 2018/2019/2020
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Technické služby města Hrušovany nad
Jevišovkou, s.r.o.

Znojemská 428, 671 67 Hrušovany n. jevišovkou
Odpověď: Viz zápisy z dozorčích rad

5. Schválený plán investic na roky 2018/2019/2020

Odpověď: Nemáme

6. Stav rezervního fondu k datu 1.7.2018/ 1.7.2019/ 1.7.202

Odpvěď: Vždy je stejný a to ve výši 20000, -Kč

7. Výše měsíčního platu jednatele TS Hrušovany nad Jevišovkou s.r.o.

Odpověď: Hrubá mzda 59900, -Kč.

8. Kopie všech plánů financování VaK uzavřené mezi městem Hrušovany nad Jevišovkou a TS

Odpověď: Plán financování VaK zpracovává a je v gesci MěÚ Hrušovany nad Jevišovkou.

9. Veškerá dokumentace týkající se havarijního stavu kanalizace Na vršku

Odpověď: záznam z kamerové prohlídky vzhledem k velikosti nelze připojit jako přílohu, je
k nahlédnutí na podatelně Technických služeb města Hrušovany nad Jevišovkou, Znojemská 428, 671
67 Hrušovany nad Jevišovkou, PDF soubor o zaměření kanalizace je v příloze

10. Pasport vodovodu a kanalizace ve městě Hrušovany nad Jevišovkou

Odpověď: Vzhledem k rozsahu množství a velkosti mapových podkladů nelze předložit,
dokumentace je možná k nahlédnutí na podatelně Technických služeb města Hrušovany nad
Jevišovkou, Nádražní 428, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou. V elektronické podobě podrobný
pasport nemáme, ve zjednodušené formě  jej lze najít v následujícím odkazu:
https://mapy.muznoimo.cz/app/uap 2016/index.php?project=uap hsl 2016

11. Seznam všech míst, kde kanalizace je k dnešnímu dni v kritickém až havarijním stavu.

Odpověď: Seznam nemáme

12. Seznam všech míst, kde vodovod je k dnešnímu dni v kritickém až havarijním stavu

Odpověď: Seznam nemáme

Bc. Jiří Makovský

jednatel
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