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Vážený pane starosto,
Na mé ústní dotazy ohledně nakládáni s veřejnými prostředky a pronájmu obecního majetku (viz níže)
v úředních hodinách dne 17.2.2011 na obecním úřadě v Obratani jste reagoval mírně řečeno
neprofesionálně (proč to chci vědět proč to "pitvám", kam tím mířím, řeším "kraviny", co je mi do
toho, "smlouva na úřadě není", (nemárn na vás čas)"na návštěvu se před polednem nechodí" apod.).
Kromě toho, že mě tento způsob jednání z Vaší strany velice mrzí a osobně se mě dotýká, jsem se
nedozvěděla požadované informace. Obracím se proto na Vás písemně.
Podotýkám, že povinnost obce informovat o své činnosti a o nakládání s obecním majetkem je dána
zákonem, zatímco Vy (jako zástupce obce) nejste oprávněn zjišťovat důvody dotazu anebo
podmiňovat odpověď sdělením těchto důvodů (a tazatel - občan není povinen Vám tyto své důvody
sdělovat) .
•V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "InU"), se na Vás jako na povinný subjekt podle § 2 odst. 1 InfZ obracím se
žádostí o poskytnutí informací.
Informace se vztahují k:
1) započaté výstavbě sociálních zařízení v budově zákJadní školy v Obratani
2) vztah obce se Soukromou
Konkrétně

střední školou pedagogiky a sociálních služeb, s.r.o.

žádám o poskytnutí následujících informací:

Adl) Rozsah výstavby, zdůvodnění nutnosti výstavby, předpokládaná vyse investice, kdo stavbu
provádí, smlouva obce o dílo s dodavatelem stavebních prací, kteří další dodavatelé byli obcí
osloveni?
Ad2) Vysvětleni vzájemných práv a povinností smluvnich stran, analýzu dlouhodobého ekonomického
přínosu pro obec, na základě které byla nájemni smlouva navržena?
Současně žádám o poskytnutí kopie následujících

dokumentů:

Adl) - nájemní smlouva obce se Soukromou střední školou pedagogiky a sociálnich služeb, s.r.O.,
včetně příloh
- analýzu dlouhodobého
smlouva navržena

ekonomického přínosu pro obec, na základě které byla nájemni

Ad2) - smlouva obce o dílo s dodavatelem stavebních prací
stavební dokumentace probíhajicí akce (plánek)
Odpovědi zašlete, prosím, na níže uvedenou adresu.
S pozdravem,

