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Věc: opakovaná Žádost podání informaci dle zák.č'í06/1999 Sb.
Jako-vždy byla moje Žádost o podání informací vyřízena jen z části.Dozvěděl jsem se sice,že
Mgr.skandera je placen paušálem,ale na druhý bod jako obvykle jen Výmluvy.
Já jsem neŽádal informace o tom co zveřejňujete na webu nebo Ve zp?vodaji'nežádal jsem
informace o počtu občanů,kteříse účastníkonzultací s Mgr.Škanderou ani informace o délce
konzultací.
Moje žádost o informací byla zcela jasná
Kolik práVních úkonův roce 2011 a 20í2 Mgr'Škanderapro obec realizovaI /zastupováni u
soud u, přestu pky'smlouvy' právní porady atd./ a které konkrétní věci to byly'
:

Vaše odpověd''že si nevedete Statistiku není odpovědi na požadovanou informaci.Chápu'že

o práVních poradách si evidenci nevedete'ale o zastupování před soudy a správními orgány
by si obec evidenci měla Vést,protoŽe občanéby měli vědět zda paušální odměna je
adekvátní k odvedené pláCi a zda není zneužívána starostou pro řešení i osobních
sporů.Není také moŽné,aby obec neměla přehled o počtu suých soudních sporů a řízení
před správními úřady /je to jen otázka ochoty takovou informaci poskytnout, protože na obci
musí být založeny náVrhy žalob,rozsudky soudu a rozhodnutí správních orgánů/.Abych Vás
zbytečně nezalěžoval tak svoji opakovanou žádost o informaci zjednoduším.
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Na kolika soudních sporech a správních řízeníchobce Kozlovice se v období od srpna
2011 do prosince 20í2 podílel Mgř.skandera a které konkrétnívěci to byly?

Věřím'Že na druhý pokus se Vám jiŽ podaří Vyhledat příslušnépodklady
požadovanou informaci a nebudu muset podáVat stížnosta následně jako
případě se domáhat podání informace prostřednictvim KÚ MsK.

S přáním hezkého dne
V ostravě 04'03'2013

a podat mi
i v minulém

obec Kozlovice,739 47 Kozlovice č..343

Váš dopis/zn.:
ze dne: 4.3.2013
Naše značka: oul136 l2o|3

-Tb

Vyřizuje: Tobola

V Kozlovicích: 15.3.2013

odpověď na dotlz uvedený v žádosti o podáď ioformací ďe zákona
pozdějších předpisů.

č.. 106/1999 Sb.,

ve znění

Na Váš dotaz, na kolika soudních sporech a správních řízeních obce Kozlowice se v období od stpna
2011 do ptosince 2012 poď1el Mgr. Skandera. Várn sdělujeme následující informaci:
1/ V období od s1pna 2011 do prosince 2012 se Mgt. Szkandem nepodílel na
ani správním řízení obce Kozlovice.

Ing.

žádnélo:' soudním

Miroslav Tofel
starosta
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