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Vážený pane,

dne 8.4.2020 jsme obdrželi Vaší žádost o poskytnutí informace:“ z pozice zastupitele žádám
V souladu s IntZ (106/1999sb.) 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.“

0 odpovědi na Vaše dotazy jsme požádali starostu MOb Hrabová p. Igora Trávníčka, které
uvádíme pod každou Vaší otázkou barevně níže.
Požadujete zaslání:

- (Materiál) Právní rozbor ohledně odstoupení od smlouvy uzavřené s Morysem,
Toto stanovisko bylo zasláno přímo ZAK Friedelová panu Orkáčovi dne 31.3.202
0. Jiné
neexistujen proto považuji požadavek za vyřízený.
- (Materiál) Právní rozbor ohledně odstoupení od smlouvy uzavřené s Morysem na
základě
dodaných matematických propočtů a informací o proinvestovaných financí (a posudku
odborníka) právníkovi před vyhotovením posudku,
Požadavku na zastavení stavby měla předcházet kalkulace vzniklých
dalších nákladů

spojených s odstoupení od smlouvy. Předpokládá se. že právě žadatelé o zastaven
í stavby
mají rozbor ekonoma k dispozici a neopírají své požadavky o pouhé spekulace. Předpok
ládá
se také. Že tento materiál žadatelé předloží., anebo požádají úřad o jeho zajištění
. To se ale
doposud nestalo.
- (Materiál) Přesné matematické kalkulace, které slíbil starosta na jednání zastupit
elstva dne
4.3. 2020,
Z přepisu nahrávky jednání Zastupitelstva je naprosto zřejmé, že materiály budou
připraveny
na pracovním jednání zastupitelů.
- (Informace) Kdo předložil na RMOb Hrabová návrh na zrušení svolané
ho březnového
(2020) mimořádného zastupitelstva a s kým toto bylo právně prokonzultován
o,
Zrušení mimořádného zastupitelstva projednávala RMOb na svém pravide
lném jednání
l8.3.2020 a vycházela 2 usnesení vlády. Hlasováním se proti konání mimořá
dného zasedání
vyjádřila i radní p. Kelnarová, která byla jednou z jeho iniciátorek. Počet zastupit
elů potřebný
pro svolání mimořádného jednání tudíž klesl pod stanovený limit.

- (Materiály) Požaduji zaslání veškerých materiálů, které byly připraveny pro jednání

mimořádného zastupitelstva (březen 2020). 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. 2020 na jednání zastupitelstva.
Dle jednacího řádu zastupitelstva předkládají písemné materiály určené pro zasedání
zastupitelstva městského odvodu navrhovatelé. V tomto případě navrhovatele žádné materiály

nepředložili.
- (Informace) Proč úřad nezaslal zastupitelům v souladu s jednacím řádem materiály s
dostatečným předstihem před svolaným mimořádným jednáním zastupitelstva (březen 2020).
Zpředchozí odpovědi je zřejmé, že navrhovatelé žádné materiály nepředložili. Úřad tudíž
neměl co rozeslat.
— (Informace) Kdo z úředníků byl starostou zaúkolován, aby připravil matematický kalkul,
který na jednání 4.3. 2020 slibil připravit
„Matematický kalkul'"„ podle kterého bude MŠ linancována, je součástí rozpočtu a
rozpočtového výhledu aje k dispozici na úřadě.
- (Informace) Jsme stále ve hře o dotaci z IROP na školku? Stále to jako zastupitel nevím a
informace není v žádném usnesení. Pokud je, tak ve kterém usnesení?
Tato informace je zřejmá z dopisu MMR z 12.12.2019.
- (Informace) Do kdy (termín) podá starosta trestní oznámení?
Starosta opakovaně vyzý !al iniciátory pozastavení či zastavení stavby o dodání podkladů,
které by dokládaly tvrzení. Že je stavba MŠ minimálně ,.zpackaná" (jak tvrdí). Byl vyzván i
kontrolní a finanční výbor. který údajně důkazy také disponuje. K dnešnímu dni nedodal
nikdo ze zmíněných Žádná fakta. I přesto, Že to výrazně komplikuje přípravu trestního
oznámení, se na formulaci pracuje a k podání dojde V řádu dní.
- (Informace) Uvidí znění trestního oznámení RMOb, kontrolní nebo finanční výbor?
To bude vycházet z doporučení advokátní kanceláře, která materiály připravuje.

- (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 projektovou cenu stavby školky).
Námitky proti zápisu může vznést některý ze zastupitelů, o námitkách člena zastupitelstva
obce proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva obce.

S pozdravem
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