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Z,zění úkol,,: zaslat Mgr. Mlejnskému přehled všech smluv, které MČ Praha 11
uzavřela za období 2010-2011, a které jsou podle vyjádření pánů Stylem a Kosa pro
MC Praha 11 nevýhodné

Vážený pane zastupiteli,

k Vašemu dotazu, kte;ý jste vznesl na 8. zasedání 21%fČ, dne Ii. 6. 2015 si Vůni

dovoluji sdělit následující:

Na dotaz jsme Vám odpovídali již v dubnu tohoto roku. Předpokládám, že jste naši

odpověď zaregistroval, ale pro jistotu posílám naše tehdejší vyjádření:

„Na 5. zasedáni ZMČ jste požádal o vysvětlení pojmi! „ nevýhodné smloim‘ “, popis

nevýhodnosti ajejich přehled. Jedná o smluvní vztahy uzavřené v letech 2006— 2014,

tedy smluvní vztahy uzavírané radnicí pod Vašim vedením. U řady smluv není zřejmý

předmět plnění, u řach‘ dalších tento předmět neodpovídá skutečnostL Některé ze

smluv jsou předmětem vyšetřováni Policie ČR, ale to jako býi‘alý starosta a obviněný

Policií ČR jistě víte. Ke spisům máte ze zákona přístup.

Pokud jde o další smluvní vztahy, nepovažujeme za rozumné uvádět podrobnosti,

nebol‘ se jedná o citlivá data. Jejich odkrytím by byla mařena naše snaha o narovnání,

či vypovězení smluv. Zároveň se domníváme, že šetření Policie ČR není zdaleka

u konce.

Uvedené stanovisko platí i o dva měsíce později. K tomu lze dodat, že v období 20 10-

2014 došlo k uzavření více než 5000 smluv.
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