Dobrý den,
z pozice zastupitele žádám v souladu s Ian (166/1999sb.) o zaslání těchto
informací a materiálů. Požadavek neposílám konkrétní osobě, protože na něj
bude muset zodpovědět starosta a úředníci, dle zodpovědnosti. V souladu se
zákonem požaduji odpověď do 15 dnů a nepožadují zveřejnění na webu obce.
Požaduji zaslání:
— (Materiál) Právní rozbor ohledně odstoupení od smlouvy uzavřené s Morysem,
— (Materiál) Právní rozbor ohledně odstoupení od smlouvy uzavřené s
Morysem na základě dodaných matematických propočtů a informaci o
proinvestovaných financí (a posudku odborníka) *právníkovi před vyhotovením
posudku*,
— (Materiál) Přesné matematické kalkulace, které slíbil starosta na jednání
zastupitelstva dne 4.3. 2020,
- (Informace) Kdo předložil na RMOb Hrabová návrh na zrušení svolaného
březnového (2020) mimořádného zastupitelstva a s kým toto bylo právně
prokonzultováno,
- (Materiály) Požaduji zaslání veškerých materiálů, které byly připraveny
pro jednání mimořádného zastupitelstva (březen 2626). Jednání
zastupitelstva bylo zrušeno teprve několik hodin předem, na jednání rady a
tudíž již mělo být vše připraveno a zastupitelé to měli mít v mailech.
Jedná se o slíbené matematické kalkulace a návrhy řešení, které sám od sebe
slíbil starosta připravit ve spolupráci s úřadem již dne 4.3. 2626 na
jednání zastupitelstva.
— (Inřormace) Proč úřad nezaslal zastupitelům v souladu s jednacím řádem
materiály s dostatečným předstihem před svolaným mimořádným jednáním
zastupitelstva (březen 2020).
- (Inřormace) Kdo z úředníků byl starostou zaúkolován, aby připravil
matematický kalkul, který na jednání 4.3. 2020 slíbil připravit,
— (Informace) Jsme stále ve hře o dotaci z IROP na školku? Stále to jako
zastupitel nevím a inřormace není v žádném usneseni. Pokud je, tak ve
kterém usnesení?
— (Informace) Do kdy (termín) podá starosta trestní oznámení?
— (InFormace) Uvidí znění trestního oznámení RMOb, kontrolní nebo řinanční
výbor?
- (Informace) Do kdy budou zaneseny mé připomínky k zápisu z jednání
zastupitelstva dne 4.3. 2020, když jsem si všiml, že co jsem požadoval
přímo na jednání dát do zápisu, to se tam neobjevilo (mimo jiné informace,
že bylo odmítnuto dne 31.10. 2019 poskytnutí položkového rozpočtu a ani
zastupitelů a ani finanční výbor neznal pro'ektovou cenu stavby školky).

