Dobrý den, pane tajemníku, ahoj lgore.
Níže požadované dokumenty a informace primárně žádám v souladu se zákonem
106/1999sb. Pokud mi však bude V plném rozsahu odpovězeno jako zastupiteli do 15 dnů
(termín lOóky) a ne do 30 dnů (zákon o obcích), BUDU souhlasit se změnou kategorizace
žádosti a postačí mi běžná odpověď v souladu se zákonem o obcích - upozorňuji, že POUZE
za splnění podmínky dodání do 15 dnů (dnes je 5.1. 2020).
Ian jasně říká, že odpovědi a materiály musí být zpřístupněny vzdáleně... a samozřejmě pro
veřejnost. Bude tedy pro Vás lepší mi vyhovět přes zákon o obcích, protože tak mi to jen
pošlete a máte klid, nemusíte to zveřejňovat na webu obce, což jako správce nedoporučuji s
ohledem na starostou avizovanou velikost.
Pro :aslání dokumentů můžete použít web uschovna. c: (v minulosti používal tajemník, paní
Faicová, ministerstvo i ﬁrma, která řešila dotaci školky), dále pak má OVANET svou službu a
v neposlední řadějsem rozjel Google Suite ještě co by radní a do dneška to funguje (SMS
InfoKanál, Drive - dokumentyjako naskenovaná DTJ, usnesení orgánů obce. :ápisy. DOCS senior taxi, FORMS - online formuláře pro :ájezdy, atd., atd.). Takže opravdu netřeba
opakovat účelovou lež, že něco Orkáčjako radní neudělal;-) Udělaljiž v roce 2018 a do dnes
to funguje, včetně emailů (píšu Vam : google, nikoliv : emailu, který spravuje OVANET;-) a
tiketovacího systému. Jestli nemate přihlašovací údaje, neváhejte se ozvat, rád Vám je dodám.
lví rukám: Igor Trávníček, Jan Socha
Zádost V souladu s lan

Požaduji zaslat elektronicky na — informace a dokumenty:
]. Položkový rozpočet a projekt družiny.
2. Položkový rozpočet a projekt rekonstrukce záchodků na Sokole, který jsme schválili s
účelovou dotací.
3. Položkový rozpočet a projekt školky (V hodnotě cca 80 miliónů).
4. Přesný textový přehled financování/nákladů celého projektu školky, tedy včetně informace
odkud na to vezmeme peníze - nestačí mi příslib a info z vlastních zdrojů. Pokud příslib, tak
písemný od MMO.
5. Stížnost ministryni školství na zamítnutí dotace školky.
6. Sdělení termínu, kdy se sejde a kdy starosta svolá skupinu okolo strategického plánu.
7. Informaci kdy a s kým se sešel Igor Trávníček nebo komu oficiálně přímo psal od srpna
2019 do dnešního dne (5.1. 2020) ohledně kanalizace v jižní části Hrabové. Všechny
písemnosti zjednání (žádosti, návrhy, BePlan).
8. Žádost předána/zaslaná k rukám Andreje Babiše (ze které bude patrné kdy došlo k předání,
pokud byla zaslána elektronicky na úřad vlády) ohledně dotace na školku.
9. Jaký je aktuální stav ve věci penále společnosti Tefco za nedodržení termínů při
rekonstrukci bytového domu na Příborské ulici.
10. Jaké je další krok, kdo ho učiní a do kdy ve věci penále společnosti Tefco za nedodržení
termínů při rekonstrukci bytového domu na Příborské ulici.

1 1. C0 bylo přesně tím "administrativním zádrhelem", díky kterému nam nebyla přiznána
dotace na školku? Takto zamítnutí dotace vysvětlil Igor Trávníček V reportáži Ceské televize.
Moc děkuji,

