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Ing. Petr Maglia, CSc., Majakovského 50, 362 37 Horní Blatná, tel.: 602 381 286, maglia@volny.cz

Horní Blatná
Vážený pan Robert Petro
Nám.sv.Vavřince 1
362 37 Horní Blatná

Naše zn.: PM110317HBinfo_prevzeti.doc
V Horní Blatné dne 17. března 2011
Věc:
Převzetí informací dle žádostí ze dne 24.2.2011, předaných osobně při jednání zastupitelstva:
Vaše č.j. 24/02/11/1
ŽÁDOST dle zákona č.106/1999 Sb.
o předání informací o aktuálním stavu dokumentace, podkladů a výdajů města Horní Blatná,
týkajících se záměrů rozvoje Horní Blatné na roky 2007 až 2013
Vaše č.j. 24/02/11/2
ŽÁDOST dle zákona č.106/1999 Sb.
o předání informací o aktuálním účetním stavu hospodaření města Horní Blatná za rok 2010
Vážený pane Petro,
Potvrzuji, že mi pošta doručila Váš dopis z 10.03.2011 s oznámením, že mnou požadované
informace jsou připraveny k předání s tím, že před předáním požadujete úhradu dle sazebníku úhrad:
165,- Kč za předání informací dle žádosti č.j.24/02/11/1 – doporučujete předání v tištěné podobě a
846,- Kč za předání informací dle žádosti č.j.24/02/11/2 – bez Vaší specifikace podoby připravené
informace.
Oznamuji Vám, že se k předání dostavím osobně v pátek 18.3.2011 cca v 17:30 hodin, tedy v době
před jednáním 2. mimořádného zastupitelstva od 18 ti hodin, pokud by předání před jednáním
zastupitelstva nebylo možné, jsem připraven připravené informace převzít okamžitě po ukončení
jednání zastupitelstva.
K Vašemu požadavku, abych před předáním zaplatil uvedené ceny dle sazebníku, sděluji, že ceny
považuji za nepřiměřené rozsahu požadovaných informací - rozsah jsem popsal v žádostech
z 24.02.2011. Očekávám Vaše vysvětlení rozsahu informací připravených k předání a postupu
stanovení ceny dle sazebníku úhrad.
Důvodům Vašeho doporučení předání rozpisu položek příjmů a výdajů města Horní Blatná
v průběhu roku 2010 v tištěné podobě nerozumím, v žádosti jsem uvedl, že upřednostňuji předání ve
formě xls-souborů, aby bylo možno s číselnými daty pracovat bez přepisování do počítače.
S pozdravem
Petr Maglia
kandidát strany ALTERNATIVA
pro volby do zastupitelstva města Horní Blatná, konané dne 9.dubna 2011
Připojuji:
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HB110310_PM110224zadosti.pdf (39 kB) – odpověď pana Roberta Petra z 10.3.2011 na předané žádosti
z 24.2.2011
PM110317HBinfo_prevzeti.pdf (27 kB) – návrh pana Petra Maglii z 17.3.2011 na osobní převzetí
připravených informací
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