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Robert Zeman

Od: Robert Zeman [rzeman@mupt.cz]
Odesláno: 1. července 2013 9:46
Komu: 'Sportovní zařízení města Prachatice'
Kopie: 'Malý Martin Ing.'; 'Pašek Karel Ing.'
Předmět: RE: regenerace trávníku - VŘ, sankce za nedodržení slibu

Jardo, nejvíce to mrzí mne, si myslím.  Ale toto nebylo dobře. Vy jste tam ten záznam do urgence neměli. Možná je 
to jen v tomto případě, ostatní máte dobře. Určitě Ti to přeji. R. 
 

Ing. Bc. Robert Zeman 
místostarosta města 

 

 
Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice 
www.mupt.cz, www.prachatice.eu 
tel.: +420 388607534 
fax: +420 388313567 

 

From: Sportovní zařízení města Prachatice [mailto:szmpt@nettel.cz]  
Sent: Monday, July 01, 2013 8:45 AM 
To: Robert Zeman 
Cc: 'Malý Martin Ing.'; 'Pašek Karel Ing.' 
Subject: Re: regenerace trávníku - VŘ, sankce za nedodržení slibu 
 
OK. A propo, tebou a ing. Jandou prováděné kontroly v našem zařízení proběhly vždy bez vady. Proto mě trochu mrzí 
ta připomínka o dvou letech..... 
  
Hezký den.   Dárek 
----- Original Message -----  
From:  Robert Zeman  
To:  'Sportovní zařízení města Prachatice'  
Cc:  'Malý Martin Ing.' ; 'Pašek Karel Ing.'  
Sent:  Friday, June 28, 2013 12:28 PM 
Subject:  RE: regenerace trávníku - VŘ, sankce za nedodržení slibu 
 
Jardo, 
 
do včerejška nebyl záznam vyhotoven, ačkoliv  práce již proběhly. Jestliže píšeš v kolonce „výsledek uveřejněn“ 
28.5.2013, tak to není pravda. Rozhodně nemohl být záznam o VŘ na webu města uveřejněn 28.5.2013, protože byl 
vytvořen včera. Lze dokázat z databáze záznamů. Takže vám z „vašeho“ pohledu chybělo hodně a až J. Plánek Tě po 
dvou letech povinnosti dělat tento úkon opravil. Máš povinnost zveřejnit záznam 14 dnů po podpisu smlouvy. 
 Jelikož byla uzavřena 28.5. měla být uveřejněn záznam cca 12.6.  
 
Prosím, abys uvedl okamžitě do souladu datum zveřejnění se skutečností, tzn. že v záznamu bude 27.6. 
 
Ahoj Robert  
 

Ing. Bc. Robert Zeman 
místostarosta města 
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Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice 
www.mupt.cz, www.prachatice.eu 
tel.: +420 388607534 
fax: +420 388313567 

 

From: Sportovní zařízení města Prachatice [mailto:szmpt@nettel.cz]  
Sent: Friday, June 28, 2013 9:28 AM 
To: Robert Zeman 
Cc: 'Malý Martin Ing.'; 'Pašek Karel Ing.' 
Subject: Re: regenerace trávníku - VŘ, sankce za nedodržení slibu 
 
Ahoj Roberte, 
  
nevím jaké VŘ máš na mysli, z našeho phledu a po konzultaci s J. Plánkem nám nikde nic nechybí. 
  
Hezký den.   Dárek 
  
  
  
  

----- Original Message -----  
From:  Robert Zeman  
To:  'Sportovní zařízení města Prachatice'  
Cc:  'Malý Martin Ing.' ; 'Pašek Karel Ing.'  
Sent:  Friday, June 28, 2013 7:20 AM 
Subject:  regenerace trávníku - VŘ, sankce za nedodržení slibu 
 
Ahoj Jardo, 
 
stále není VŘ na webových stránkách vyvěšeno, ač práce již proběhly. Považuji to za nepřijatelné po dvou letech 
praxe a prosím o okamžitou nápravu včetně písemného upozornění, že je VŘ na webu vyvěšené. Upozorňuji na 
nepřijatelnou antidatování.  
 
Včera mi informoval Ing. Pitroň z Albatrosu, že zváží právní kroky – úhradu finanční ztráty  proti Sportovnímu 
zařízení za nedodržení slibu, který jsi jim po našem společném jednání 22.3. dal a na základě kterého oni klientovi 
potvrdili objednávku. 
 
 
K tomuto všemu vůlbec nemuselo dojít… 
 
R. 
 
 

Ing. Bc. Robert Zeman 
místostarosta města 

 

 
Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice 
www.mupt.cz, www.prachatice.eu 
tel.: +420 388607534 
fax: +420 388313567 

 


