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Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Hrabová

e-maíl: tajemnik@ostrava—hrabova.cz
Bažanova 4

http: //www.ostrava-hrabova,cz/

720 00 Ostrava — Hrabová

ze dne: 23.6. 2020

2. července 2020

Vážený pane,

dne 23.6.2020 jsme obdrželi Vaší žádost o informaci v souladu
se zákonem č.106/ 1999 Sb.,
ve které požadujete: Jak zdůvodňuje předsedkyně kontrolního
výboru paní Ing. Kristina
Ospalíková neplnění usnesení Zastupitelstva č. 10/123 z 16.12.
2019? Na webových stránkách
se stále nezveřejňují usnesení z jednání tohoto výboru.
Žádám, pokud to je možné, aby aby s touto mou žádostí byl sezná
men i pan
starosta. Odpověď očekávám na mou el. adresu.

Odpovídáme:

Zastupitelstvo ZMOb na svém 10. Zasedání 16.12.2019 přijal
o následující usnesení:
10/123.) Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová
schvaluje

zveřejňování usnesení z jednání výborů zastupitelstva na webov
ých stránkách městského
obvodu bez zbytečného odkladu a při respektování zákonných norem
na ochranu informací.

Zatímco Finanční výbor usnesení ze svých jednání pravidelně
dodával a poté bylo zveřejněno
na stránkách www.ostrava—hrabova.cz, usnesení z jednání Kontro
lního výboru ÚMOb
Hrabová nedostával ve formě k zveřejnění.
Tajemník ÚMOb po několika ústních urgencích oslovil předs
edkyni KV Ing. Ospalíkovou.
Korespondence je uvedena níže. Zdá se, že i díky Vašemu popud
u bude sjednána náprava a
usnesení ZMOb bude dodržováno.

Starosta byl o tomto způsobu řešení daného nedostatku informován.
Vážená paní předsedkyně kontrolního výboru.
Včera, tj. 23.6.2020 jsme obdrželi žádost o poskytnutí infoma
ce, kterou Vám v příloze přeposílám.
Zastupitelstvo Mob Hrabová na svém l0. Zasedání 16.12.
2019 přijalo usnesení:
10/123.) Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová
_ schvaluje

zveřejňování usnesení z jednání výborů zastupitelstva na
webových stránkách městského obvodu bez zbytečného
odkladu a při respektování zákonných norem na ochranu informa
cí.

a proto jsme je nemohli
Od té doby jsme neobdrželi od KV žádné usnesení z jednání KV (pouze zápisy),
zveřejnit na web. stránkách www.osn'ava-hrabovaez.
Finanční výbor nám zasílá vždy
Zaujměte k Žádosti své stanovisko a domluvme se na další spolupráci. Např.
usnesení i zápis a usnesení pravidelně zveřejňujeme.
očekáváme Vaše stanovisko co
Opovědět na žádost o informaci musíme nejpozději do 15 dnů od podání, proto
nejdříve.
Ing. Jan Socha
tajemník

Úřad městského obvodu Hrabová
Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava—Hrabová
T +420 599 420 109
M+725 940 318
E JSochagrbostrava—hrabova.cz
W www.ostrava—hrabovaez

uvedena usnesení, zaslala. Usnesení
Paní Kelnarová mi sdělila, že Vám prvníí dva zápisy, v jejichž obsahu jsou

nejsou zvlášť, ale jsou součástí zápisů.
Kristina Ospalíková
—————————— Původní e—mail -—-------—
Od: Socha Jan <JSochagtDostrava-hrabova.cz>

Komu: o.kristina—
Datum: 24. 6.2020 16:54:14
Předmět: RE: Zápis a usnesení KV ze dne 11. 6. 2020

Děkuji, a ty předchozí? Od 16.12.2019 nemám od KV jediné usnesení.

Ing. Jan Socha

tajemník

Úřad městského obvodu Hrabová
Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava—Hrabová
T +420 599 420 109

M+725 940 318
E JSocha@ostrava—hrabova.cz
W www.ostrava—hra bovacz

From: Kristina Ospalíková [mailto:
Sent: Wednesday, June 24, 2020 4:45 PM

To: Socha Jan
Subject: Zápis a usnesení KV ze dne 11. 6. 2020

Vážený pane taj emníku,
zápis a usnesení zjednání KV ze dne 11. 6. 2020 jsem Vám zaslala dne
15. 6. 2020 na Váš email. Všichni zastupitelé obdrželi zápis a usnesení rovněž 15. 6. 2020.
S pozdravem
Kristina Ospalíková

S pozdravem

Ing. Jan Socha
tajemník UMOb
Hrabová
Štatutární město Ostrava

Úřad městského obvodu
Hrabová
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