
Komu: Obec ŘITKA, IČO : 00241644, Na Návsi 54 252 03 Řitka
Identifikátor datové schránky q7ka76z

od: Grigorij Vdovičenko, nar. 1.1.1979, Brandlova 1565/19, Chodov, 149 00 Praha 4
Identifikátor datové schránky ubyib9g

věc:  žádost o informaci na základě zákona č. 106/1999 Sb. č.26 - doplnění
  

datum: 9.9.2021

 Vážení, 
reaguji tímto na vaši výzvu k upřesnění žádosti s datem 6.9.2021, která je ve skutečnosti 
odmítnutím poskytnutí požadované informace, neboť původní dotaz byl naprosto jasně formulován.

1. nemohu jednoznačně definovat osoby jejichž se můj dotaz týká, neboť tuto informaci 
nemám, právě proto žádám o poskytnutí neanymizované verze předmětných dohod o 
provedení práce

2. opět, nevím kdy byla příslušná dohoda o provedení práce podepsána, právě proto žádám o 
její kopii, abych se tuto informaci z této kopie dohody o provedení práce dozvěděl

3. žádost se týká období kalendářního roku 2018 tj. od 1.1.2018 do 31.12.2018 
4. účel za jakým je požadovaná informace vyžadována je zřejmý, starosta obce si bohužel 

myslí že mu obec patří a veškeré dotazy na správu obecních financí ho iritují, žijeme v 
České republice, kde platí zákony ČR a podle nich starosta spravuje cizí majetek, tj. měl by 
se dle toho i chovat, to že příslušné státní orgány dozor nad touto správou trochu 
zanedbávají je věc jiná, tj. máme právo vědět s kým obec uzavírá pracovní smlouvy, co je 
jejich obsahem a kolik peněz jim z obecního bývá vyplaceno, obzvláště když se domníváme 
že dohody o provedení práce na zpravodaji obce Řitka jsou podepsány s šéfredaktorem 
zpravodaje pan Zdeněk Lébl, pravděpodobně manžel či syn místostarostky paní Marie 
Léblové, navíc je zcela jistě v obecném zájmu aby se vedla debata o tom, proč 
pravděpodobně tomuto člověku bylo za rok 2018 vyplaceno za práci na zpravodaji celkem 
173.094 Kč, zatímco dle informací poskytnuté obecním úřadem bylo za rok 2020 bylo za 
práce provedené v souvislosti se zpravodajem vyplaceno 78.100 Kč, přičemž oba kalendářní
roky byly vydány 4 čísla zpravodaje s podobným celkovým počtem stránek. 

S pozdravem 

Grigorij Vdovičenko


