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dne 5.1.2020 jsme emailem obdrželi Vaší žádost o poskytnutí informace. Níže
požadované
dokumenty a informace primárně Žádám v souladu se zákonem 106/1999
sb. Pokud mi však bude v plném
rozsahu odpovězeno jako zastupiteli do 15 dnů (termín 106ky) 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).

Poněvadž jste nebyl s naší odpovědí poskytnutou Vám emailem 15.1.2020 spokoje
n,
postupujeme dále podle zákona č.106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k informa
cím, ve znění
pozdějších předpisů.
Ve své žádosti píšete:
„1an 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 starosto
u avizovanou velikost.
Pro zaslání dokumentů můžete použít web uschovna. c: (v minulosti používal
tajemník, paní Faicová,
ministerstvo i/írma která řešila dotaci školky), dále pak má OVANET svou
službu a v neposlední řadějsem
rozjel Google Suiteještě co by radní a do dneška to funguje (SMS Info/(aná
l, Drive - dokumentyjako
naskenovaná DTJ, usnesení orgánů obce, zápisy, DOCS — senior taxi, FORMS
- online/ormuláře pro zájezdy,
atd, atd.). Takže opravdu netřeba opakovat účelovou lež, že něco Orkáčja
ko radní neudělal;—) Udělaljiž v roce

2018 a do dnes to funguje, včetně emailů (píšu Vám : google, nikoliv : emailu,
který spravuje OVANET-) a
tiketova
cího systému. Jestli nemáte přihlašovací údaje, neváhejte se ozvat, rád
Vám je dodám.

IS rukám: Igor Trávníček, Jan Socha
Zádost v souladu I

infomace 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
MMO.
to vezmeme peníze - nestačí mí příslib a info z vlastních zdrojů. Pokud příslib, tak písemný od
školky.
dotace
zamítnutí
na
5. Stížnost ministryní školství
6. Sdělení termínu, kdy se sejde a kdy starosta svolá skupinu okolo strategického plánu.
do
7. Informaci kdy a s kým se sešel Igor Trávníček nebo komu oficiálně přímo psal od srpna 2019
jednání
z
dnešního dne (5.1. 2020) ohledně kanalizace V jižní části Hrabove'. Všechny písemnosti
(žádosti, návrhy, BePlan).
pokud
8. Žádost předána/zaslaná k rukám Andreje Babiše (ze které bude patrné kdy došlo k předání,
školku.
na
byla zaslána elektronicky na úřad vlády) ohledně dotace
ci
9. Jaký je aktuální stav ve věci penále společnosti Tefco za nedodržení termínů při rekonstruk
bytového domu na Příborské ulici.
í termínů při
10. Jaké je další krok, kdo ho učiní a do kdy ve věci penále společnosti Tefco za nedodržen
ulici.
Příborske'
na
domu
rekonstrukci bytového
dotace na
ll. C0 bylo přesně tím "administrativním zádrhelem", díky kterému nám nebyla přiznána
školku? Takto zamítnutí dotace vysvětlil Igor Trávníček V reportáži České televize.“

Odpovídáme:

Adl.

Položkový rozpočet a projekt družiny.

Projekt družiny je veřejně přístupný na webu www.ostrava-hrabova.cz y_z;
hrabova.ostravacz/zrušené VZ. Položkový rozpočet Vám byl zaslán.
jsme schválili s
Ad2. Položkový rozpočet a projekt rekonstrukce záchodků na Sokole, který
účelovou dotací.

Upozorňujeme, že investorem této akce je TJ Sokol a nikoliv MOb Hrabová. Zastupitelstvo
ve
MOb dne 7.10.2019 schválilo svým usnesením č. 8/93 individuální účelovou dotaci
prospěch TJ Sokol. Na ÚMOb projekt ani položkový rozpočet této akce nemáme. Výkaz
výměr předal údajně starosta Kontrolnímu výboru. Tento zasíláme V příloze č.1.
Ad3. Položkový rozpočet a projekt školky (V hodnotě cca 80 miliónůL

y;:
Projekt mateřské školky Bažanova je veřejně přístupný na webu www.ostrava—hrabova.cz
s.r.o.
MORYS
hrabova.ostrava.cz/zadané VZ. Položkový rozpočet vítězné firmy
888,30 Kč
z výběrového řízení byl Vám se souhlasem firmy zaslán. Cena díla činí 72 479
s DPH.
tedy včetně
Ad4. Přesný textový přehled financováni/nákladů celého projektu školky,
vlastních zdrojů. Pokud
informace odkud na to vezmeme peníze - nestačí mi příslib a info z
příslib, tak písemný od MMO.

jak se bude
V příloze č.2 Vám zasíláme dokument Financování investic, ze kterého je patrné,
.
Hrabová
MOb
stavba MŠ financovat V letech 2020—2021 pouze z finančních prostředků
nancování ve výši
Mimo to existuje V tzv. BePlanu Magistrátu zatím nezávazný příslib spolufl
není.
vána
28 800 000 Kč. Tato možná dotace prozatím do cash flow akce zapraco

AdS. Stížnost ministryni školství na zamítnutí dotace školkL

v příloze č.3.
Dopis adresovaný Ministerstvu pro místní rozvoj z 11.11.2019 je uveden

Ad6. Sdělení termínu kdy se sejde a kdy starosta svolá skupinu okolo
strategického plánu.

Na tento dotaz odpovídá starosta Trávníček: „Byl jsem rozhodnut svolat
pracovní skupinu
bezprostředně po posledním jednání zastupitelstva. Jako vhodné jsem Viděl
kontaktovat Ing.
Vavrečku s prosbou o účast. Nakonec jsme se domluvili na osobní schůzce
, kde bude nastíněn
další postup. Poté svolám pracovní skupinu.“

Ad7. Informaci kdy a s kým se sešel Igor Trávníček nebo komu oficiál
ně přímo psal od srpna
2019 do dnešního dne (5.1. 2020) ohledně kanalizace V iižní části
Hrabové. Všechny
písemnosti z iednání (žádosti návrhy, BePlan).

Na tento dotaz odpovídá starosta Trávníček: „Ve věci jsem kontaktoval
primátora, několik
náměstků (financí, investic a ŽP), zastupitelů i investiční komisi města
a to průběžně od srpna
do listopadu roku 2019.“
Ad8. Žádost předána/zaslaná k rukám Andreie Babiše (ze které bude
patrné kdy došlo k
medání. pokud byla zaslána elektronicky na úřad vlády) ohledně
dotace na školku.

Žádost byla osobně předána starostou do rukou premiéra 20.12.2019. Žádost
byla ÚMOb
odeslána datovkou i doporučeným dopisem. Máme doručenku s potvrz
ením o vyzvednutí
Uřadem vlády 23.12.2019. Text žádosti je uveden V dopise ze dne 18.12.
2020je V příloze

č.4.

Ad9. Jaký ie aktuální stav ve věci penále společnosti Tefco za nedodr
žení termínů při
rekonstrukci bytového domu na Příborské ulici.

Došlo ke schůzce mezi právním zástupcem úřadu a právním zástup
cem spol. Tefco. O
výsledku jednání budou zastupitelé seznámeni na pracovním jednání
zastupitelstva 22.1.2020,
kde bude projednán i další postup. Dosavadní jednání ve věci smluvn
í pokuty společnosti
TEFCO shrnuje paní místostarostka Kopitzová v materiálu V příloze
č.5.
Adl O. Jaký ie další krok. kdo ho učiní a do kdy ve věci penále společn
osti Tefco za
nedodržení termínů při rekonstrukci bytového domu na Příbors
ké ulici.
viz bod 9.

Ad] 1. Co bylo přesně tím "administrativním zádrhelem", díky
kterému nám nebyla přiznána
dotace na školku? Takto zamítnutí dotace vysvětlil Igor Trávní
ček V reportáži Ceské televize.

Na tento dotaz odpovídá starosta Trávníček: „Rozpor mezi obecn
ými a specifickými pravidly,
na který jsme nebyli upozornění.“
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Ing. Jan Socha
tajemník UMOb
Hrabová
Statutární město Os
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