Vážený pane tajemníku,
z titulu funkce, kterou zastáváte, se na Vás obracím v následující
záležitosti.
V souladu s ustanoveními zákona č.128/2000Sb. o obcích v platném znění jsem se stal
zastupitelem obce Lužice. Jako občan, který se do obce přistěhoval teprve v roce 2010 mě
projevená důvěra potěšila a jistě chápete, že se chci svého mandátu zhostit zodpovědně,
svědomitě a čestně tak, abych jí nezklamal a byl jí hoden. Budu zastupitelem aktivním,
pozorným, zvídavým a přemýšlivým, aby má činnost, ke které jsem se svobodně a
dobrovolně zavázal, byla přínosem pro občany i obec samotnou. Pro naplňování těchto
představ potřebuji mít objektivní, relevantní a konkrétní informace. Dovoluji si proto obrátit
se na Vás se zdvořilou žádostí o poskytnutí informací, které souvisí s výkonem mé funkce.
Jelikož tak činím poprvé nevím, jaké jsou v tomto směru na úřadu zavedené zvyky a postupy.
Předpokládám, že zastupitelé v minulých obdobích této možnosti hojně využívali a tak se rád
zavedeným zvykům podřídím.
Sdělte mi tedy prosím, jestli se mohu i v budoucnu obracet na Vás a Vy zajistíte přenos mých
požadavků na své podřízené a příslušné zástupce právnických osob, které obec zřídila základní škola, Lutes s.r.o. případně další, nebo se mám obracet přímo na statutární zástupce
těchto organizací či jimi pověřených osob. Předpokládám, že budu možností, které zákon o
obcích nabízí využívat a nerad bych přidělával práci zaměstnancům, kteří nemají dané
agendy v gesci.
Vážený pane tajemníku,
dovoluji si Vás tedy zdvořile požádat o zaslání těchto materiálů:
1. jednací řád Zastupitelstva obce Lužice z funkčního období 2010 - 2014
2.jednací řád Rady obce Lužice z téhož období
3.platný Organizační řád Obecního úřadu Lužice
Dále bych požadoval v zákonem dané lhůtě zaslání těchto informací:
1.Které úspory přineslo sloučení mateřské a základní školy z podzimu 2009 jak je
deklarováno v zápisu z jednání zastupitelstva obce Lužice ze dne 8.10.2009 bod 3 Projednání sloučení dvou příspěvkových organizací .
Zajímají mě především úspory finanční, jež byly deklarovány jako hlavní důvod sloučení,
personální i to, jakým způsobem proběhlo sloučení obou provozů kuchyně do jedné
2.Jelikož jsem nikde ve veřejně přístupných zdrojích nenašel Výroční zprávy školy zajímal
by mě vývoj počtu žáků školy a to v období 2000 - 2012.
3.Kolik finančních prostředků hradí ročně základní škola společnosti Lutes s.r.o. za užívání
sportovní haly a to od počátku fungování haly a jejího využívání základní školou
4.Který majetek obce je svěřen společnosti Lutes s.r.o. do nájmu či správy a za jakých
podmínek, především provozních a ekonomických.
Vážený pane tajemníku,
doufám, že přijmete mé důvody, jež mě vedou k těmto otázkám. Je jím skutečný zájem o
zodpovědný a fundovaný výkon mandátu člena zastupitelstva.
Jsou - li některé z požadovaných dokumentů veřejně k dispozici v elektronické podobě,
sdělte mi prosím příslušné adresy, na nichž si je mohu vyhledat.
Vzájemnou komunikace v těchto záležitostech předpokládám rovněž v elektronické podobě.

Děkuji Vám za laskavost, těším se na vzájemnou spolupráci s vírou, že naším společným
zájmem je rozvoj obce a spokojený život jejich obyvatel.
S pozdravem
Mgr. Tomáš Klásek
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