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Dobrý den pane starosto, Martine,
 
děkuji za rychlé informování.
 
Přeji městu hodně úspěchů, byť jsem opět zafungoval jako "užitečný idiot", ale myslím k plné spokojenosti
rady města - podpořila můj podnět a Tvého osobního prospěchu, ostatně jako mnohokrát v minulosti.
 
Děkuji za nabídku, ale nemohu ji přijmou z věcných důvodů - odjíždím za chvíli na jednání do Prahy, ale i
právních - došlo by z Tvé strany k rozporu s usnesením rady - i cestu městským autem  dle Tvých
informací vnímám jako zakázanou podporu činnosti dlouholetého zastupitele města a např. v případě
havárie automobilu by kvůli tomu mohly vzniknout problémy nejen mé osobě.
 
 
S pozdravem Robert Zeman
 
 
 
______________________________________________________________
> Od: "Ing. Martin Malý" <mmaly@mupt.cz>
> Komu: Robert Zeman <robert.zeman@centrum.cz>
> Datum: 20.05.2015 08:08
> Předmět: Re: Nominace Prachatic do rady SMO ČR - doporučení
>
> CC: "Jan Klimeš", "Ing. Karel Pašek", "Jana Hulešová"
Vážený pane zastupiteli Ing.Bc.Roberte Zemane,před několika minutami skončila Rada města, která se
zabývala mimo jiné některými Vašimi podněty.I když v této chvíli ještě není vyhotoven zápis, dovoluji si
Vám alespoň v rychlosti touto formou zaslat některé informace, která vzhledem k mé účasti na sněmu
SMO ČR nesnesou odkladu.Rada svým usnesením mimo jiné rozhodla:- o delegování mé osoby na tento
sněm SMO ČR a nominaci mé osoby do Rady SMO ČR- nerevokovala usnesení, kterým byla nominována
do odborné komise pro zahraniční spolupráci Mgr.Bc.Radku Paulovou- neschválila úhradu souvisejících
nákladů v souvislosti s účastí na tomto sněmu Vaší osoběa některá další usnesení, která Vám budou v
řádném termínu zaslána panem tajemníkem I přes to, že Rada města neschválila úhradu nákladů
související s Vaší účastí na tomto sněmu, kam jste byl pozván jako host přímo zástupci SMO ČR, nabízím
Vám možnost cestovat na tento sněm se mnou. Odjíždím dnes mezi 14 až 15 hodinou. Pokud budete mít
zájem, dejte mi prosím co nejdříve vědět. S pozdravem Ing. Martin Malý
starosta města
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fax: +420 388313567
   ------ Původní zpráva ------Od: "Robert Zeman" <robert.zeman@centrum.cz
<robert.zeman@centrum.cz>>Komu: "Jan Klimeš" <jklimes@mupt.cz <jklimes@mupt.cz>>;
mmaly@mupt.cz <mmaly@mupt.cz>; kpasek@mupt.cz <kpasek@mupt.cz>; "Ing. Karel Pašek"
<kpasek@mupt.cz <kpasek@mupt.cz>>Odesláno: 12.5.2015 17:09:20Předmět: Nominace Prachatic do
rady SMO ČR - doporučení Přeji hezký podvečer pánové,
 
 
obracím se na vás všechny s následujícími dotazy.
 
Příští týden proběhne 14. Sněm Svazu měst a obcí ČR.
 
Jak jsem se díval na podklady, nemají dosud Prachatice nominaci do Rady, viz:
 
 
Jihočeský krajČeské BudějoviceÚsilnéObec7 zástupců Rady SvazuJihočeský krajČeský
Krumlov  Jihočeský krajJindřichův HradecTřeboňMěstoJihočeský krajPísekPísekMěstoJihočeský
krajPrachatice  Jihočeský krajStrakonice  Jihočeský krajTáborTáborMěsto 
 
 
Zdroj: webové stránky Svazu, přístup pro členy
 
Podle mého názoru by bylo vhodné, aby Prachatice svého zástupce v Radě měly, resp. se o jako subjekt v
o místo v Radě ucházely.
 
Logicky je potom  více možností, jak personálně naplnit účast.
 
Od starosty města po zastupitele. Starosta je  myslím automaticky.
 
Prosím o zvážení řádků a navrhuji se o místo v Radě ucházet. Já na Sněm tak jako tak pojedu jako host -
předseda komise, pokud by nikdo nechtěl jet, mohu tam, pokud budu vybaven plnou mocí, nominaci
Prachatic přednést.
 
V té souvislosti se také dovoluji zeptat, zda mohu počítat s podporu cesty, ubytovaní od města či nikoliv.
 
S pozdravem Robert Zeman
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