Dopis zastupitelům k zastupitelstvu 14.6.




----- Original Message ----- 
From: Ing. Jan Navrátil - Habro 

To: tomas.blumenstein@prostejov.eu ; ivana.copkova@prostejov.eu ; radim.fiala@prostejov.eu ; zdenek.fiser@prostejov.eu ; milada.galarova@prostejov.eu ; bedrich.grulich@prostejov.eu ; miroslav.chytil@prostejov.eu ; vaclav.kopecny@prostejov.eu ; petr.kousal@prostejov.eu ; petr.lepsa@prostejov.eu ; ales.nevrla@prostejov.eu ; ales.matyasek@prostejov.eu ; jiri.schlesinger@prostejov.eu ; milada.sokolova@prostejov.eu ; stanislav.spurny@prostejov.eu 
Sent: Saturday, June 11, 2011 6:03 AM 
Subject: Pracovní skupina k OSC

To: josef.augustin@prostejov.eu ; jaroslav.cizek@prostejov.eu ; jaroslav.faltynek@prostejov.eu ; ivana.hemerkova@prostejov.eu ; pavel.holik@prostejov.eu ; vaclav.kolar@prostejov.eu ; alois.macak@prostejov.eu ; michal.muller@prostejov.eu ; zdenek.peichl@prostejov.eu ; danuse.pelikanova@prostejov.eu ; miroslav.pistak@prostejov.eu ; jiri.pospisil@prostejov.eu ; jiri.pospisil.cssd@prostejov.eu ; Rašková Alena ; petr.sedlacek@prostejov.eu ; bozena.sekaninova@prostejov.eu ; pavel.smetana@prostejov.eu ; jaroslav.slambor@prostejov.eu ; vaclav.smid@prostejov.eu ; radek.zacpal@prostejov.eu 
Sent: Saturday, June 11, 2011 6:01 AM 
Subject: Pracovní skupina k OSC 

Dobré ráno. 

Na dubnovém zastupitelstvu pan starosta slíbil, že v průběhu května vznikne pracovní skupina k OSC. 
Předpokládám, že její složení se bude projednávat a doplňovat na zastupitelstvu v úterý 14.6.2011. 
Kromě zástupců politických stran za občany by měla skupina možná být doplněna o lidi, kteří k věci něco mohou říct a dotýká se jich to: 
šéf Společenského domu (akce, sál), šéf Národního domu (tržby MÚ z cateringu), šéf Domovní správy (tržnice, provoz), šéf Odboru rozvoje a investic (rozvoj města), ředitel CMG či GJW (velké plesy), šéf Správy majetku města (majetek MÚ za miliony), šéfka odddělení územního plánování (výhledy a plány), některý zelinář, co bude v novém OSC prodávat na tržnici (z praxe) a některý obchodník-pronajímatel v novém OSC (z praxe) A.S.A (tržby MÚ z parkování) ... 

co myslíte Vy ? 

Jinak jak jste už jistě četli, soud dopadl v prvním kole tak jak dopadl. 
Soudkyně Malechová popřela možnost napadnout smlouvu, přestože občan je přece spolumajitelem a spoluuživatelem obecního majetku a jeho právo na ochranu společného majetku je tedy nepopíratelné. 
Smlouva se neprojednávala a je mi líto, že nemohlo být prokázáno, že smlouva je (či není) v pořádku. 

Soudkyně navíc odmítla připojení Prioru k žalobě, což jsme doteď nepochopili proč, články viz www.proprostejov.eu/kasc. 

díky za případné RE. 
Honza Navrátil 





