Obec Kozlovice
Kozlovice č'343
739 47 Kozlovice

Věc: podání informaci dle zák.č.1 06/1999 Sb.

Podané informace pod zn'oÚt'l8t2o13-Tb ze dne 14.01.2013 mne nijak
nepřekvapily.Ztráou paměti dnes při prudkém sestupu z Výšin korupce trpí všichni modří
ptáci a lng.Tofel není evidentně rnýjimkou,když si nepamatuje kdo při jeho osobním sporu
platil Mgr.Škanderu.
Proto Žádám o tyto dalšíinformace na které mám jako daňorný poplatník právo,protože jde o
hospodaření veřejnými a tedy i mými finančnímiprostředky.
1l

Je Mgr.Škandera obcí placen za jednotlivé právní úkony nebo mu obec Kozlovice platí a
kolik tzv.paušálem?
2t

kolik práVních úkonův roce 2011 a 2o12 Mgr.Škandera pro obec realizoval /zastupování u
soudu,přestupky,smlouvy, právní porady ďd./ a které konkrétnívěci to byly?

V ostravě 06.02.2013

Obec Kozlovice,739 47 Kozlovice č. 343

Váš dopis/zn.:

ze dne: 6.2.2013
Naše značka: oÚl 80 / 2013 - Tb
Tobola

V Kozlovicích: 14.1;2013

odpověď na dotaz uvedený v žádosti o podání informací ďe zákona č. 106/1999 Sb'
1/Poskytování ptár'ních s1úeb obci Kozlovice ze sttany ÁdvoMtní kanceláie Mgr. Pavel Szkandera je
fuazeno paušáJní měsíčníčástkou ve v.ýši 5 000,- Kč + DPH na zák]adě SmJour.ry o poskytování ptávní
služby advokátem ze dle 74.7 '2003, schvá1ené tadou obce Kozlor.ice dne 13.1.2003, čís1emusnesení
3/2003.

2/Advokátni kancelář Mgt. Pavel Szka-rrdeta poskytuje ptávní služby fotmou poskpováns právnlch'
služeb obci Kozlovice a občanůmobce Kozlowice.
Poskytování právních s1užeb obci Kozlowice probí:á formou poskytování kompletního setwisu (ďe
potřeby) - potady, sepis srrrluv, podání a sepisování před úřady CR. Statistiku ner'edeme.
Poskytování právních služeb občanůmobce Kozlor'ice ptobíhá forrrou osobních konzultací s občany
obce Kozlovice, a to v rozsahu jedenkrát zz 74 dn.& po dobu dvou hodin r' prostotách budorry oU
I{ozlovice.

Porad se v ptůměm účastní5 až 10 občanůobce Kozlovice' občanéjsou o těchto službách
informování prostředlictvím web.u a Zpras odýe.

Ing.

Miroslav Tofel
starosta
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