Dobrý den, pane tajemníku.

1.

Žádost musí být podaná na adresu Úřadu MOb Hrabová. Pokud trváte na

elektronickém podání, pak ji zasílejte datovou schránkou nebo na emailovou
adresu podatelny: postaOostrava-hrabova, chcete-li podatelny ÚMOb. Nikoliv
tedy na email konkrétního pracovníka úřadu, jak to chybně požadujete ve
všech žádostech o informaci. Žádost musí dle správního a spisového řádu být
neprodleně opatřena číslem jednacím a datumem.
Zasláno na posta©ostrava-hrabova.cz

2. Je nutno přesně specifikovat, zda žádost o informaci požadujete podle
zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ANEBO zákona č.
128/2000 Sb. o obcích, § 82b) nebo c) z titulu funkce zastupitele.
Ian : Zákon č. 106/1999 sb.
3. Dotaz má být konkrétní a věcný.
Pokud mám 20 dotazů poslat ve 20 mailech, dejte prosím vědět.

4. Pokud je dotaz rozsáhlý jako např. ve Vašem případě níže, kdy Váš dotaz
má 20 poddotazů a jeho seriozní zodpovězení si vyžádá práci několika
úředníků, starosty i 2 externích organizací, pravděpodobně nebude možno
vyhovět do 15 dnů.

Snažím se získat informace, kdo stojí za tím, že nemáme dotaci. Pokud to
úřad nebo starosta ví, stačí mi tu konkrétní osobu/firmu napsat.
Mimochodem, tyto dotazy vzešly ze schůzky členů komise stavební, rady a
financniho vyboru.
5.

Upozorňuji, že MOb má právo si účtovat vzniklé náklady, dle usnesení

RMOb č. 23/488.),

kdy Rada městského obvodu Hrabová schválila ceník za

poskytnuté informace Úřadu městského obvodu Hrabová s účinností od
10.9.2015 v aktualizované výši.

Jsem si toho vědom,
kontrolního výboru
dodá běžnou cestou.
neco v materiálech,

Dotazy dle InZ,

děkuji za upozornění. Bohužel starosta porušuje dle
zákon a proto není možné spoléhat na to, že mi informace
Byl jsem zastupitelstvem odkazan na to, ze kdyz neni
mam se na to zeptat na uradu.

čili zákona 106/1999sb.

které jsme se zúčastnili (dotace
1. Od kdy byl znám termín vypsání dotace,
- všímavá úřednice, tajemník,
na MŠ)? Někdo s tou informací přijít musel
protože
to vést k nějaké aktivitě,
starosta, rada, zastupitelé... a muselo

HS Occasion. Kdo, kdy a jak o
to nakonec vedlo k zaslání objednávek řirmě
moval, o termínu vyhlášení
tom v obci (úřad, rada, zastupitelstvo) inřor
dotačního titulu?

HS Occasion? Kdo a kdy ji
2. Jak se k naší dotaci dostala pražská firma
navrhnul? Výběrové řízení? Doporučení?

HS Occasion, která byla
3. Zašlete mi elektronicky zaslanou objednávku
Musi z ní být samozřejmě
2018.
schválena usnesením rady: 97/2269. dne 1.8.
vy.
patrné, co si objednáváme + podepsané smlou

HS Occasion, která byla
4. Zašlete mi elektronicky zaslanou objednávku
Musi z ni být samozřejmě
schválena usnesením rady: 97/2270. dne 1.8. 2018.
patrné, co si objednáváme + podepsané smlouvy.

y (viz body 3 a 4), kdo a
5. Kdy byla provedena platba za objednané služb
kdy to schválil a v jaké výši?

které na základě objednávky
6. Zašlete mí elektronicky veškeré dokumenty,
dokumenty společnost
vypracovala HS Occasion a uveďte kdy jednotlivé
é dokumenty, které
dodala. Minimálně po nás museli požadovat nějak
se pletu? Oni jen poslali
Nebo
i.
potřebovali k doložení k žádosti o dotac
li?
to co jsme jim poslali a nic po nás nepožadova

prokazatelně převzal dne
7. Zašlete mi, prosím položkový rozpočet, který
X.
DUPLE
i
6.9. 2018 starosta Igor Trávníček od společnost

a do kdy to měl dodat?
8. Kdo měl řešit stavební povolení vodního díla
Firma Duplex? Někdo jiný?
Tajemník? Starosta? Paní Faicová? Paní Králová?

í paní Vltavskou a kdo a kdy
9. Kdy bylo zahájeno společné stavební řízen
přes úřední desku našeho
byl stanoven účastníkem řízení? Byli osloveni
účastníci řízení osloveni?
úřadu, nebo doporučeným dopisem z MMO? Jak byli

10. Kdo a kdy předal společnosti HS Occasion potvrzení/dokumenty, že bylo
zahájeno řízení společného stavebního povolení paní Vltavskou Z MMO?

11. Žádali jsme o 43 694 182 Kč. To je projektovaná cena bez DPH? Kdo danou
částku stanovil a proč?

12. Žádám o elektronické dodání statického posudku stávající MŠ, který
starosta zmiňuje v dopisu premiérovi Andreji Babišovi.

13. Dne 31.10. 2019 starosta na jednání zastupitelstva sdělil (viz zápis z
jednání), že zatím není na MMR uzavřen proces přidělování dotací, že jsme
stále ve hře. Dne 16.12. 2019 starosta uvedl (viz zápis z jednání
zastupitelstva),

že nemá informaci, že jsme s dotací na MŠ z MMR mimo hru.

O dva dny později napsal premiérovi Andreji Babišovi, že jsme s dotací
neuspěli. Co PŘESNĚ se událo za ty dva dny v této záležitostí, že starosta
zjistil, že jsme mimo hru, když to napsal i později premiér s odkazem na
přezkumnou komisi, která však obec o tomto svém výsledku informovala v
březnu či dubnu 2019? Od té doby starosta tvrdil, že jsme stále ve hře, až
do 18.12. 2019, kdy zaslal premiérovi dopis.

14. Dne 16.12. 2019 starosta sdělil, že navrhne, aby byl na pracovním
jednání zastupitelstva v lednu 2020 zástupce firmy DUPLEX. Zašlete mi
prosím tento oficiálně zaslaný návrh a kdy byl společnosti DUPLEX doručen a
zda bude někdo z této firmy na jednání pracovního zastupitelstva. Pokud ne,
z jakého důvodu ne a jestli byl osloven i někdo jiný, než spolužák starosty
Igora Trávníčka.

15. Zašlete mi, prosím, kompletní a podepsanou smlouvu o dílo na MŠ se
zhotovitelem, společností Morys.

16. Starosta napsal dne 18.12. 2019 premiérovi, že pokud nezajistíme
spolufinancování z jiných než vlastních zdrojů, ohrozí finanční objem této

akce další rozvoj obvodu. Co je tím PŘESNĚ myšleno, co přesně bude z
rozvoje ohroženo, když ještě 16.12. 2019 při schvalování rozpočtu bylo
zastupitelům tvrzeno, že vše v pohodě zvládneme 2 vlastního rozpočtu pokrýt.

17. Kdy zastupitelstvo města odsouhlasilo, že můžeme od MMR žádat peníze v

rámci dotačního titulu, nebo to nepodléhalo schválení, tak jak se píše ve
statutu města Ostravy?

18. Když jsme žádali MMO o společné stavební povolení, kdo z našeho úřadu
žádost kontroloval? Kdo z úředníků na tom měl participovat a pařticipoval
(před podáním žádostí). Nebo tohle řešila sama společnost DUPLEX? Védél
někdo o nekompletní dokumentaci? Proč se ta žádost dávala, když byla
nekompletní?

19. Stavební úřad MMO píše ve svém rozhodnutí, Že "stavební úřad na žádost
žadatele termín pro doplnění podkladů prodloužil usnesením do 29.3. 2019.".
Kdo a kdy o to požádal, prosím o zaslání elektronického dokumentu této
žádostí.

29. Jelikož jsme ze seznamu žadatelů vypadli především díky společnému
stavebnímu povolení, které v době první výzvy nenabylo právní moci, kdo
přesně může dle tajemníka, paní Králové a starosty za to, že jsme byli
vyřazeni?

