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Elektronicky
Obecní úřad Sobíšky
Sobíšky č. 8
751 21 Prosenice

V Lipníku nad Bečvou dne 6. května 2021
naše zn. 50/V/2021/RSA

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
Vážená paní starostko,
dovoluji si Vám oznámit, že na základě přiložené plné moci jsem převzal právní zastoupení pana
.
, nar.
.
, bytem
a v rámci tohoto zastoupení jsem svým klientem
zmocněn jednat v níže uvedené věci.
Dovoluji si Vás v zastoupení svého klienta požádat o poskytnutí níže uvedených informací podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:
1. Má zastupitelstvo Obce Sobíšky vydán jednací řád ve smyslu ust. § 96 zákona o obcích?
V případě kladné odpovědi žádám o zaslání jeho znění.
2. Bylo Obcí Sobíšky, resp. starostkou Obce Sobíšky, požádáno Ministerstva vnitra ČR
prostřednictvím odd. dozoru o přezkum zákonnosti usnesení přijatých na zasedání
zastupitelstva Obce Sobíšky konaném dne 19. 4. 2021 ve smyslu ust. § 123 a násl. zákona o
obcích? V případě negativní odpovědi žádám (v souvislosti s obsahem zápisu č. 2/2021
z uvedeného zasedání) o sdělení, zda a kdy se tak stane.
3. Oznámil některý ze zastupitelů zastupitelstva Obce Sobíšky před hlasováním o některém
z návrhů usnesení projednávaných na zasedání zastupitelstva Obce Sobíšky konaném dne 19. 4.
2021 svůj střet zájmu ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších
předpisů? V případě kladné odpovědi žádám o sdělení, který zastupitel tak učinil a ve vztahu ke
kterému konkrétnímu návrhu usnesení se tak stalo.
4. Žádám o zaslání zápisu ze zasedání zastupitelstva Obce Sobíšky konaného dne 29. 3. 2021.
Odpovědi na tuto žádost mi prosím zašlete do datové schránky, ID:

.

Nad rámec shora uvedeného Vám sděluji, že můj klient považuje usnesení, kterým zastupitelstvo na
zasedání konaném dne 19. 4. 2021 schválilo prodej pozemku parc. č. 4/29, ostatní plocha, jiná plocha
o výměře 1154 m2 v k. ú. Sobíšky za cenu 120.000,-- Kč, za nezákonné pro rozpor s ust. § 38 odst. 1
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zákona o obcích. Stejně jako Vy považuje v tuto chvíli za vhodné, aby jeho zákonnost posoudil
dozorový orgán, kdy tento přezkum je připraven formou podnětu sám iniciovat.
Současně Vás mým prostřednictvím žádá, aby kupní smlouva k citované nemovitosti nebyla
katastrálnímu úřadu navrhována ke vkladu dříve, než bude zjevné, jak dozorový orgán předmětné
usnesení vyhodnotil, když v opačném případě by z daného usnesení mohly zbytečně vznikat sporné
právní následky a tím vnášena nejistota do právních vztahů.
Děkuji za vyřízení této žádosti.
S pozdravem

.

Příloha: Plná moc

.

,

