
Dobrý den,

děkuji  za  slovo,  chtěla  bych  vás  tady  seznámit  s  tím,  jak  pokračuje  moje  žádost  o
poskytnutí informací, o které se zde hovořilo v souvislosti s článkem v červeném Regionu.

Dne 1. 8. 2016 e-mailem a následně dopisem jsem město Kravaře požádala o 3 informace.
Zajímají mě smlouvy za právní služby, personální audit z roku 2012 a finanční audit z Buly
arény. Vše vč. faktur.

Poslední informaci jsem bez problému dostala, ostatní dosud ne. Město vytrvale odmítá
podat odpovídající informace.
Současný stav je 5 rozhodnutí  města a 4 vydaná odvolací  rozhodnutí  krajského úřadu,
který rozhodnutí města vždy ruší a vrací mu je  zpět k novému vypořádání. 
Důvodem jsou nejen formální chyby, ale hlavně to, že jsou daná rozhodnutí ze strany KÚ
nepřezkoumatelná, to mimo jiné také znamená, že se město dosud nevypořádalo s mou
žádostí tak, jak by mělo. 
Minulý týden jsem obdržela už páté rozhodnutí města, v němž se, mimo jiné k pracovnímu
auditu píše, cituji:

Rada  obce  tuto  analýzu  na  žádném  zasedání  neprojednala,  nevyhodnotila  ani
neschválila,  ani  na  žádném  zasedání  nevyhodnotila  požadavek  na  použití  resp.
Vyhodnocení této analýzy na žádném zasedání nebylo nikdy projednáno vyhodnocení
ani závěrečná zpráva. Jedná se tudíž o materiál, který nikdy nebyl závazným podkladem
pro  rozhodování  o  organizační  struktuře,  počtu  zaměstnanců,  zřizování  a  zrušení
jednotlivých pracovních míst, v žádných dokumentech obce není zmiňován a nikdy nebyl
oficiálně použit.......... atd.

Konec citace
Můžu se tedy domnívat, že žádná zpráva ani audit neexistuje, že město zaplatilo 50. tis. Kč
za nic. Přijde mi to jako špatné hospodaření se svěřenými prostředky a to ještě nevím, co
všechno skrývají smlouvy právnických subjektů, protože jsem je dostala začerněné. 
(ukážu)
Ještě chci  uvést,  že i  já jsem si  nechala vyložit  právníkem metodiku MV o poskytování
informací zastupitelům a vím tedy, že město nemusí dotčený subjekt žádat o souhlas s
poskytnutím údajů a v mém případě by pak město nemuselo řešit obchodní tajemství a
podobné nesmysly.
Jen mě ještě napadá, jak vypadá asi město v očích KÚ ?

          Děkuji.


