1''

Obec Kozlovice
Kozlovice č.343
739 47 Kozlovice
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Věc: podání informací dle zák.č.106/í999 Sb'
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2 byl

rozhodnutím přestupkového oddělení MMFF pod č.j.MMFM
2812t2o12 uznán starosta obce Kozlovice vinným z přestupku proti občanskémusoužitídle
$49,odst.1 písm.a), kterého se dopustil zveřejněním lŽivých tnformací o K,Kasperčíkovi na
webu obce Kozlovice.
Proti rozhodnutí se starosta prostřednictvím advokáta Mgr.Škandery odvola| s tím,Že urážet
a pomlouvat občany může,protožetakto činívšichni polilici jeho vládnoucí strany a jde tedy o
zcela běžnou věc.Neustálým odvoláváním a především záměrnou nečinnosti odvolacího
orgánu sice došlo k účelovémupromlčenítohoto přestupku nicméně to neznamená,Že
dotyčný není hulvát a lhář'ale pouze obstrukcemi především ze strany KU MSK došlo
stavba
k tomu'že za svůj čin nebyl potrestán.Pro mne tento případ Stejně jako jeho
',černá
vodovodu" samozřejmě nekončía budu dál s korupci a hulvátstvím na obecním úřadě
V Kozlovicích bojovat a to i prostřednictvím médii'Mgr.Skandera jistě právní zastoupení
nedělal zadarmo lzřejmé v rámci tzv. pauŠálu uzavřeného s obcí/ a z toho plyne moje první
žádost V tomto roce na poskytnutí následujících informací
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PráVní zastoupení ve výše uvedeném soukromém
lng.Tofel?

sporu

2l
Jaké byly náklady na tento spor pokud je platila obec Kozlovice.

V ostravě

07 .o1

'2013

platila obec Kozlovice nebo

obec Kozlovi ce,739 47 Kozlovice č' 343

Váš dopis/zn.:
ze dne:

7 .1

.2013

Naše značka: oÚ/ 18 / 2013 - Tb

Vlizuje: Tobola
V Kozlovicích: 14'1.201'3

Podání infotmací ďe zákona č. 106/1999 sb'
I{

Vašížádosti ze

órre 7'1.2073.

ve kteté se na nás obracíte o poskymutí -j":1r:'í dle zákona

pozdějších předpisů, Vám sdělujeme:
č.706/1999 Sb., o svobodrrém pÍstupu k informacím, ve znění

K bodu 1)
Obec Kozlovice v souvislosti
Místku pod sp. zn. MMFM_S

s přestupko\^-í.Ťn
1
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Magistrátu města Frýdku
nehradila žádnénáklady'

řízením vedeným

-

K bod 2)
přestupkoÚm í_zením vedeným u
obcí Kozlovice není známo, jaké byly naklady v souvislosti S
ú"gi'lÁ .c"a Frýdku rrd'tku poá sp' zn' MMFM_S 5980/201 l/oVVAr'eIP'
1

Ing. Miroslav Tofel
starosta

Telefon:

Fax:

558 697 205

558697615

IČo: 0029ó82 ]

Bankovní spo.iení: ČSoB a. s., č. ú' ] 63215866/0300
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