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Zasláno emailem

V Kravařích dne 24. 9. 2019

Věc:

Žádost o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Obracím se na Vás ve věci žádosti o zpřístupnění informací podle zákona o svobodném
přístupu k informacím. Žádám Vás o zpřístupnění níže uvedených informaci:
Kdo z členů rady měl pověření jednat se sdružením BULY ARENA ohledně aquaparku?
Kolik proběhlo jednání, kdo zastupoval město, kdy tato konkrétní jednání proběhla a jaký byl
jejich výsledek?
Z jakého důvodu město najímá externí právní kancelář, když má vlastní právní oddělení? Kdo
za město objednával právní služby od společnosti FORLEX s.r.o.? V případě, že zastupitel
zadává právní služby, je třeba k tomu mít nějaké pověření? Případně kdo byla tato osoba a
měla pověření na základě nějaké funkce či dokumentu? Má město ještě další advokátní
kanceláře, jejichž právní služby využívá? V případě konkrétně společnosti FORLEX s.r.o.,
kolik bylo z rozpočtu města na právní služby této společnosti uhrazeno?
Souvisí poskytování poradenství a služeb kanceláře FORLEX s.r.o. s otázkou potenciálního
uzavření aquaparku a dalších záležitostí kolem aquaparku? Případně proč byla vybrána tato
kancelář?

Žádám o poskytnutí výše uvedených informací v písemné formě a jejich zaslání poštou na
níže uvedenou adresu.
Děkuji za poskytnutí požadovaných informací.
S pozdravem
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Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Dobrý den,
na základě Vašeho dotazu ze dne 24. 9. 2019 dle zákona č. 106/1999 Sb., Vám dáváme tyto
informace:
Usnesením zastupitelstva ze dne 1.10/2018 písm. B byly paní místostarostce Mgr.
Sandře Hradilové svěřeny, mimo jiné, úkoly na úseku Aquapark. Vzhledem k tomu, že paní
místostarostka rezignovala na svou funkci, není možné vyčíslit všechna jednání, která vedla, a
specifikovat jejich konkrétní výsledky.
Město Kravaře spolupracuje se společností FORLEX s.r.o. vzhledem ke složitosti
situace ve věci Aquaparku. Spolupráce je ošetřena smluvním vztahem ze dne 28. 11. 2018
(zveřejněn v Registru smluv), který určuje práva a povinnosti obou smluvních stran, tedy i
osoby, které jsou oprávněny za smluvní partnery jednat. V případě Města Kravaře je touto
osobou paní starostka Mgr. Monika Brzesková. Celková cena služeb k dnešnímu dni činí
=167.011,- Kč vč. DPH a je zcela v intencích příslušné rozpočtové položky.
Důvodem využívání služeb externích kanceláří je potřeba kvalitního právního
zastoupení v záležitostech, které pro svou komplikovanost či jiné překážky nemohou být
řešeny pouze právním oddělením. Cílem je předejít jakýmkoliv případným škodám či újmám.
Spolupráce s externími advokátními kancelářemi je vždy ošetřena smluvními vztahy, které
specifikují konkrétní záležitosti a rozsah právních služeb v těchto záležitostech.

S pozdravem

tajemník MěU Kravaře
Mgr. Bc. Lukáš Volný
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