From: Ing. Terezie Čičáková [mailto:mistostarostka@svatoborice-mistrin.cz]
Sent: Thursday, July 04, 2013 2:01 PM
To: predseda@cka.cc
Subject: Mikroregion Nový Dvůr - výběr rozhledny
Importance: High

Dobrý den,
ráda bych vám jménem Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Nový Dvůr objasnila výběr rozhledny.
Zjistila jsem že tato soutěž se stala předmětem vašeho zájmu z hlediska regulérnosti a je v mém
nejlepším zájmu uvést vše na pravou míru.
Celá soutěž proběhla dle stanovených pravidel a regulí, rovněž proběhlo hodnocení všech námětů dle
porotou stanovených kritérií. Odborná porota stanovila vítěze i výsledné pořadí a takto
architektonickou soutěž předala předala starostům. Starostové přijali hodnocení komise. Přijali také
oznámení o přijetí návrhu obdrženého v pozdním termínu, ke kterému se oslovení hodnotitelé v rámci
komise vyjádřili jako k zajímavému. Na základě těchto skutečností a i toho, že také starostové tento
záměr hodnotili velmi zajímavým, se starostové rozhodli hlasovat o předložených návrzích (první tři
vítězné náměty předložené komisí + námět, který získal zvláštní ocenění poroty a námět přijatý
v pozdním termínu). Proběhlo regulérní hlasování, kdy starostové přisuzovali jednotlivým návrhům
body. Po sečtení všech bodů, získal nejvíce bodů návrh přijatý v pozdním termínu. Výsledek potvrdili
starostové usnesením ze shromáždění.
Na základě tohoto vysvětlení můžete vidět, že opravdu nedošlo k žádným neregulérnostem, neřkuli
jakémukoliv ovlivnění třetí osobou. Návrhy byly hodnoceny podle pravidel, vítězové dostanou odměny,
které byly stanoveny a soutěž tak dojde svého naplnění. Soutěž byla tedy v pořádku dle pravidel
dokončena.
Starostové jen na základě výše uvedeného hlasování vybrali pro případnou realizaci rozhlednu jinou,
čímž rozhodně neměli v úmyslu jakkoli zpochybnit, či ovlivnit výsledek soutěže. K tomu, jak sám vidíte
tedy nedošlo.
Pokud byste tuto záležitost potřeboval ještě probrat osobně, jsem Vám k dispozici. Avšak v termínu
od 8. – 30.7. 2013 budu mimo ČR.
Jsem s pozdravem a přáním krásného dne

Ing. Terezie Čičáková
místostarostka
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