MĚSTSKÝ ÚŘAD
HRADEC NAD MORAVICÍ
Zpracovatel

Došlo
Městský úřad Hradec

na

1 6. 06,

2022

Moravicí

K rukám starosty Mgr. Patrika Orlíka
Opavská 265

č.j ............................
Poč.

747 41 Hradec nad Moravicí

listů...//....

Uki. znak

příloh

..

V Hradci nad Moravicí 14. 6. 2022

Žádost

informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,

o

ve

znění pozdějších právních předpisů

Vážený pane starosto,
obracím

se na

Vás žádám,

o

Vás

se

žádostí podle zákona číslo 106/1999 Sb.,

zpřístupnění

a

o

svobodném přístupu k informacím

a

tímto

poskytnutí informací.

Dne 13. 6. 2022 bylo

na webových stránkách Města Hradec nad Moravicí zveřejněno Usnesení C. 70 ze schůze
Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne 6. 6. 2022 v klubovně Sboru dobrovolných hasičů Bohučovice,
Bohučovice, 747 41 Hradec nad Moravicí, kde na straně číslo 2 a 3 bylo zveřejněno následující rozhodnutí v

tomto znění:

„5. 70,2022/RM
Rada města

a) bere

na

vědomí žádost Mgr. K. Š., bytem XXX, Hradec nad Moravici ze dne 19.

3. strana usneseni Rady města Hradec nad Moravicí

(zrušení) usnesení ze dne

5, 2022, doručenou městu dne
dne 6. 6. 2022, č. 70 23. 5. 2022 ve věci revokace

b) bere na vědomí žádost Mgr, K. Š.
dne 19. 5. 2022, doručenou městu dne 30. 5. 2022

16. 5. 2022, č. 1 3.69.2022/RM.

bytem XXX, Hradec nad Moravicí

ze

(zrušení) usnesení ze dne 16. 5. 2022.

HLASOVANÍ:

ze

5 PRO, 0 PROTI, 2

a pana
ve

J. Š., oba

věci revokace

č. 1 3.69.2022/RM.

ZDRŽEL

SE Z: Ing.

Josef Hennig, vedoucí odboru majetku

a

investic

“

Ve vztahu ke shora uvedenému rozhodnutí žádám:
1. o zaslání fotokopií listin, jež byly podkladem pro přípravu na toto zasedání a pro vydání tohoto
rozhodnutí Rady města pod body a), b), zápisů příprav jednotlivých ělenů Rady města, fotokopií zápisu ze
spisu o průběhu jednání a hlasování, obsahující vyjádření jednotlivých členů a zdůvodnění jejich rozhodnutí,

(včetně
2.

uvedení, kdo hlasoval pro, kdo proti, kdo

sdělení, jak je

se

držel, kdo nebyl přítomen),

věci podaných žádostí

po vydání předmětného rozhodnutí Rady města dále
postupováno, jaké další konkrétní kroky byly již učiněny, zda došlo ke zrušení rozhodnutí či jeho změně,
zda věc bude předložena k dalšímu projednání a rozhodnutí, jaký je aktuální stav věci.
o

Žádám

o

ve

zaslání požadovaných informací poštou, do místa trvalého bydliště.

Za kladné vyřízení žádosti, poskytnutí požadovaných informací

a

fotokopií listin Vám předem děkuji.
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