Dobrý den,
V souladu se zákonem na poskytování informací se ptám po delšímcase,jakýje posunkdo.
má
plnění úkolu na zodpovědnost a jaký bude následovat další krok
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Moc děkuji za spolupráci.
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Opatření: 2.4.2 Zajistit ochranu obytné zástavby V katastru MOb Hrabová před hlukem
způsobeným automobilovou dopravou (zejména výsadbou stromů)
2.4.2.2 Ve spolupráci s odborníky nalézt optimální možnosti snížení hlukové zátěže způsobené
automobilovou dopravou
dojednáno s MIKRA METAL s.r.o. vysazení zeleně podél severní strany Mostní

S pozdravem,
po 2. 3. 2020 V 15:34 odesílatel—napsal:
Dobrý den,
to nebylo nic proti Vám. Pokud se však ptám tajemníka na to, jak jeho úkol dopadl (probrat to
s Vámi), tak skutečně neočekávám, že se mě někdo bude ptát na to, jak to vidím já.
Pokud se mě však ptáte na to, jak to vidím já, tak kdybych o tom rozhodoval já osobně, ptal
bych se Vás z pozice tajemníka, jestli o dotaci nemůže požádat přímo Mikra Metal. Do půl
hodiny po tom, co jsem zveřejnil na nástěnce odpověď tajemníka, mě kontaktoval někdo, kdo si
nepřeje být jmenován a ten je toho názoru, že když je uvedeno V popisu podmínek toto:
"Oprávnění příjemci podpory: O finanční podporu z prostředků Fondu mohou žádat všechny
subjekty 5 prokazatelným vztahem k místu realizace projektu, s výjimkou politických stran a
hnutí ve smyslu zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování V politických stranách a V politických
hnutích, V aktuálním znění.", tak že by měl někdo zvednou telefon a zavolat někam, co přesně to
znamena.
Nepochybuji však otom, myslím to bez nadsázky a uvozovek, že jste tuto podmínku
prověřovali a že jste mi pouze nenapsali výklad, protože jsem se na to v té době neptal, což
byla moje chyba. Nebo se pletu? Prověřoval to někdo? Kdo a s jakým výsledkem?
S pozdravem,
po 2. 3. 2020 V 13:41 odesilatel Chamrádová Lenka <Lchamradovarfálostrava—hrabova.cz>
napsal:
Zeptala jsem se, konstruktivně, abych znala Váš názor na věc, na kterou se ptáte.
V tom nevidím žádné „přerozdělování“ čehokoliv.

Pokud Vás to obtěžuje, či se Vás to jakkoliv dotýká, omlouvám se.

