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Mírové náměstí 15/7

PSČ : 412 01

Kancelář starosty a tajemníka, právní úsek
Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ze dne ze dne 9.10.2015 včetně upřesnění žádosti ze dne 15.10.2015.
Dotaz žadatele:
a)
b)
c)
d)

Kdo konkrétně vyřizuje jednotlivá podání 4 zastupitelů hnutí ANO ze dne 9.6.2015?
Pod jakými čísly jednacími jsou předmětná podání na MěÚ Litoměřice evidována?
Jaké konkrétní úkony byly v rámci těchto 4 podání dosud provedeny a který konkrétní den?
Jaký je předpokládaný termín ukončení jednotlivých šetření a zaslání finálních odpovědí
autorům těchto 4 podání?

Odpověď žadateli:
a) Podání 4 zastupitelů hnutí ANO ze dne 9.6.2015 vyřizují pracovní týmy kontrolního výboru
při zastupitelstvu města Litoměřice.
b) Podání zastupitele Ing. Petra Urbánka je evidováno pod č.j. 39902/15/KST,
podání zastupitele MUDr. Ondřeje Štěrby je evidováno pod č.j. 39895/15/KST,
podání zastupitele Tomáše Sarnovského je evidováno pod č.j. 39898/15/KST
a podání zastupitele Mgr. Ladislava Kudrny je evidováno pod č.j. 39899/15/KST.
c) a d) Dne 9. 6. 2015 bylo obratem potvrzeno převzetí podnětů ze strany předsedy KV. Podněty
byly předsedou KV ihned zařazeny do programu na nejbližší jednání KV dne 10. 6.2015.
Na jednání seznámil předseda KV přítomné členy KV s podněty, které byly též rozeslány členům
KV a navrhl ustanovit pracovní týmy k řešení každého podnětu. Z pracovní diskuse vzešel
návrh ustavit pracovní týmy na jednání KV dne 17. 6. 2015. Tento návrh jednomyslně podpořili
přítomní členové KV, včetně člena za hnutí ANO. Pracovní týmy byly na tomto jednání ustaveny.
K podnětu p. Sarnovského vypracován pracovním týmem návrh usnesení, schválen členy KV 25.
6.2015 per rollam. Dále pracovní tým k podnětu p. Urbánka urgoval, dle požadavku pana
Urbánka, nápravu zápisu z jednání ZM ze dne 9. 4. 2015. Starosta města dal hlasovat o tomto
požadavku pana Urbánka na nejbližším jednání ZM dne 25. 6. 2015. Ostatní podněty v řešení.
Usnesení k podnětům budou přijata ze strany KV dle plánu tak, aby zprávy o těchto činnostech
mohly být součástí informace o činnosti KV za II. pololetí 2015 na jednání ZM dne 10. 12. 2015.
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