
Vyčíslení materiálních nákladů kontrolní komise na šetření případu

#24020

• 1. - 6. 11. 2019 jel tehdejší zpravodaj J. Novák do Prahy, aby se zúčastnil (nejen) zasedání

RV a získal svědectví od zúčastněných osob. 

Tímto vznikly KK náklady na cestovní náhradu ve výši 966,- a stravné ve výši 235,-. 

Doklady za jízdenky z JčK do Prahy a zpět, jízdenky na MHD v Praze a účtenky za jídlo

najdete v příloze žádosti https://piroplaceni.pirati.cz/zadost/7934/. 

• 15. - 16. 11. 2019 jela M. Skokanová za J. Novákem do JčK, aby ji zasvětil do případu a

informací, které zatím získal, a vytvořili společně přehlednou nástěnku objasňující časové a

předmětné linie událostí. 

Cestou vznikly KK náklady ve výši 170,- za cestovní náhradu (cesta z Prahy do JčK a z JčK

do Olomouce) – doklady v https://piroplaceni.pirati.cz/zadost/7931/  . 

Dále 179,- za kancelářské potřeby - doklady v https://piroplaceni.pirati.cz/zadost/7935/.

• 29. 11. - 1. 12. 2019 se konalo výjezdní zasedání KK k případu #24020, kterého se účastnili

J. Novák, M. Skokanová a R. Řeha. 

Kontrolní komisi vznikly náklady za cestovné, stravné a ubytování členů komise, konkrétně:

Jízdenky na MHD ve výši 115,-,  doklady v https://piroplaceni.pirati.cz/zadost/8055/  .

Oběd ve výši 510,-, doklad v https://piroplaceni.pirati.cz/zadost/8054/  .

Cestovní náhrada pro J. Nováka za cestu z JčK do Olomouce a zpět v celkové výši 2001,- 

((271+396)*3 Kč/km) – viz https://piroplaceni.pirati.cz/zadost/8053/  .

Ubytování pro R. Řehu a J. Nováka v Olomouci za 2380,- (tzn. 595,- osoba/noc) - doklad v 

https://piroplaceni.pirati.cz/zadost/8052/. 

• 6. - 7. 12. 2019 se uskutečnily další výslechy k případu v Praze; konkrétně se KK ve složení

J. Novák, R. Řeha a M. Skokanová sešla se zástupci PKS Praha, ZK MHMP a MHMP. 

KK vznikly náklady ve výši 1053,- za cestovní náhradu pro J. Nováka (cesta z JčK do Prahy

a zpět a MHD po Praze). 

Doklad najdete v https://piroplaceni.pirati.cz/zadost/8263/.

• Celkové materiální náklady tedy činí 7599,-.

Cestovné 4305,-

Stravné 745,-

Ubytování 2380,-

Kancelářské potřeby 179,-

Celkem 7599,-

https://piroplaceni.pirati.cz/zadost/8263/
https://piroplaceni.pirati.cz/zadost/8053/
https://piroplaceni.pirati.cz/zadost/8054/
https://piroplaceni.pirati.cz/zadost/8055/
https://piroplaceni.pirati.cz/zadost/7931/
https://piroplaceni.pirati.cz/zadost/7934/
https://piroplaceni.pirati.cz/zadost/8052/
https://piroplaceni.pirati.cz/zadost/7935/

