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Žádost o informaci ze dne 08.03.2018 
 

Vážení, 

ve smyslu výše uvedeného zákona Vás tímto, zdvořile, žádám o poskytnutí odpovědí na níže uvedené 
otázky:  

První část žádosti o poskytnutí informace se týká veřejného setkání s občany, které se konalo 28.2. 2018.   

► Kdo připravoval odpovědi na mnou kladené otázky č. 1 a 3.? Odpovědi byly evidentně lživé, což níže 
dokládám přímými důkazy. Jaké z toho vedení města pro tohoto úředníka /úředníky vyvodí důsledky?  
 
► Proč je Zdeněk Svoboda uveden jako člen pracovní skupiny, když jak jste na setkání s občany tvrdili, 
členem pracovní skupiny nebyl?   

  

► Jelikož je Zdeněk Svoboda jako člen pracovní skupiny uveden, má otázka, proč vedení města 
spolupracuje s tímto člověkem, je tedy stále aktuální. Tedy, proč?  
  
► Z jakého důvodu se nečetla podstatná část otázky č. 1 a to konkrétně ta část, která je v otázce 
zvýrazněna červeně. Evidentně v tom byl úmysl, jelikož všechny ostatní otázky se četly celé. Navíc 
vynecháním této nejpodstatnější části kladené otázky otázka ztratila smysl.  

Otázka č. 1 Jistě semnou budete souhlasit, že na současných problémech našeho města se rozhodující 
měrou podílí obchodníci s chudobou. Jak je tedy možné, že při vytváření Strategickém plánu města, 
dokonce na jeho nejdůležitější části - sociální rozvoj, bydlení a bezpečnost, byl vedením města ke 
spolupráci přizván Zdeněk Svoboda, člověk, který je v představenstvu Stavebního bytového družstva 
Bílina. Stavební bytové družstvo Bílina pak spravuje bytový fond společnosti Brandwijk Bytový Fond s.r.o., 
kterému patří například dům na adrese Za Chlumem 750 a další podobné problémové domy. Fakticky to 
tedy znamená, že vedení města zve ke spolupráci lidi napojené na obchodníky s chudobou. Pan Svoboda 
je pak zajímavý například i tím, že se v jeho prospěch v posledních volbách kupčilo s hlasy voličů, což 
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potvrdilo i Rozhodnutí Krajského sodu v Ústí nad Labem. Otázka: Z jakého důvodu vedení města zve ke 
spolupráci lidi, jako je Zdeněk Svoboda?   

 ► Proč zástupce vedení města na setkání s občany lhal v odpovědi na otázku č. 3, když tvrdil, že mnou 
uvedená ukázka pracovního materiálu je z roku 2014 a byla součástí starého strategického plánu. Lež 
dokládám e-mailem ze dne 10.5. 2016, který dokazuje, že uvedená část byla pracovní verzí nového st. 
plánu.  

Otázka č. 3  Nový Strategický plán města a kapitola "Kritická oblast bezpečnost, B1 Systémové řešení 
problematiky Romů a sociálně vyloučených, B1.1 Volnočasové programy pro minoritní a majoritní skupiny 
obyvatel". Otázka:  Proč tato kapitola segregovala společnost na Romy a ty ostatní a proč volnočasové 
aktivity zvlášť pro minoritní a majoritní skupiny obyvatel? Podotázka: Považuje vedení města automaticky 
všechny Romy za problémové? Pokud považuje, tak proč a pokud nepovažuje, tak proč přímo jmenuje 
jen je?   

   

 

► Vadí starostovi města Bubeníčkovi skutečnost, že se v posledních komunálních volbách kupčilo s 
hlasy voličů ve prospěch Zdeňka Svobody? Připomínám, že tuto skutečnost potvrdil i Krajský soud. A 
pokud vadí, je morální, aby s takovým člověkem vedení města spolupracovalo?   

 

 Druhá část žádostí o poskytnutí informace  

► Jaký je celkový počet pracovních komisí?  

► Vyjmenujte prosím každou komisi zvlášť a ke každé prosím uveďte následující:  
- Celkové náklady za rok 2017                                                                                                                     

- Počet návrhů, které komise vytvořila a poslala k projednání zastupitelstvu a radě                      

- Kolik návrhů zastupitelstvo a rada projednala?                                                                                      - 
Kolik se jich realizovalo?  

► Uveďte celkové odměny za rok 2017 pro tajemníka Ladislava Kvěcha.  
 
► Jaká je celková plánovaná investice do objektu na Mírovém náměstí č. p. 23. Bývalá restaurace Černý 
kůň.  
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Za odpovědi předem mnohokrát děkuji. 
 
Žadatel: 
XY 
 
 
 
Odpověď na žádost o informaci ze dne 08.03.2018 
 
 
Město Bílina obdrželo 08.03.2018 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), v níž žádáte o následující informace:  
  
První část žádosti o poskytnutí informace se týká veřejného setkání s občany, které se konalo 28.02.2018.  
Kdo připravoval odpovědi na mnou kladené otázky č. 1 a 3.? Odpovědi byly evidentně lživé, což níže 
dokládám přímými důkazy. Jaké z toho vedení města pro tohoto úředníka/úředníky vyvodí důsledky?  
  
Odpovědi na otázky č. 1 a 3 byly zpracovány odborem dotací a projektů. Setkání s občany jste byl přítomen 
a zde jste odpovědi nerozporoval. Tvrzení lživé, je tvrzení proti tvrzení.   
________________  
  
Proč je Zdeněk Svoboda uveden jako člen pracovní skupiny, když jak jste na setkání s občany tvrdili, 
členem pracovní skupiny nebyl?  
  
Na setkání s občany bylo sděleno, že se Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D., žádného jednání při přípravě 
strategického plánu nezúčastnil a místo něho se jednání účastnila Bc. Petra Hauptmanová.   
________________  
  
Jelikož je Zdeněk Svoboda jako člen pracovní skupiny uveden, má otázka, proč vedení města spolupracuje 
s tímto člověkem, je tedy stále aktuální. Tedy, proč?  
  
Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D., byl do pracovní skupiny přizván jako odborný konzultant, vzhledem k jeho 
odbornému vzdělání.  
________________  
  
Z jakého důvodu se nečetla podstatná část otázky č. 1 a to konkrétně ta část, která je v otázce zvýrazněna 
červeně. Evidentně v tom byl úmysl, jelikož všechny ostatní otázky se četly celé. Navíc vynecháním této 
nejpodstatnější části kladené otázky otázka ztratila smysl.  
  
  
Vaše otázka byla zaslána e-mailem v tomto znění:   
1. Jistě semnou budete souhlasit, že na současných problémech našeho města se rozhodující měrou podílí 
obchodníci s chudobou. Jak je tedy možné, že při vytváření Strategickém plánu města, dokonce na jeho 
nejdůležitější části - sociální rozvoj, bydlení a bezpečnost, byl vedením města ke spolupráci přizván Zdeněk 
Svoboda, člověk, který je v představenstvu Stavebního bytového družstva Bílina. Stavební bytové družstvo 
Bílina pak spravuje bytový fond společnosti Brandwijk Bytový Fond s.r.o., kterému patří například dům na 
adrese Za Chlumem 750 a další podobné problémové domy. Fakticky to tedy znamená, že vedení města 
zve ke spolupráci lidi napojené na obchodníky s chudobou. Pan Svoboda je pak zajímavý například i tím, 
že se v jeho prospěch v posledních volbách kupčilo s hlasy voličů, což potvrdilo i Rozhodnutí Krajského 
sodu v Ústí nad Labem. Otázka: Z jakého důvodu vedení města zve ke spolupráci lidi, jako je Zdeněk 
Svoboda?  
  
Vaše otázka nebyla přečtena celá, neboť z výše uvedeného vyplývá, že „otázkou“ je označena poslední 
věta.  
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Proč zástupce vedení města na setkání s občany lhal v odpovědi na otázku č. 3, když tvrdil, že mnou 
uvedená ukázka pracovního materiálu je z roku 2014 a byla součástí starého strategického plánu. Lež 
dokládám e-mailem ze dne 10.5. 2016, který dokazuje, že uvedená část byla pracovní verzí nového st. 
plánu.  
  
Vaše otázka byla zaslána e-mailem v tomto znění:   
Nový Strategický plán města a kapitola "Kritická oblast bezpečnost, B1 Systémové řešení problematiky 
Romů a sociálně vyloučených, B1.1 Volnočasové programy pro minoritní a majoritní skupiny obyvatel". 
Otázka:  Proč tato kapitola segregovala společnost na Romy a ty ostatní a proč volnočasové aktivity zvlášť 
pro minoritní a majoritní skupiny obyvatel? Podotázka: Považuje vedení města automaticky všechny Romy 
za problémové? Pokud považuje, tak proč a pokud nepovažuje, tak proč přímo jmenuje jen je?   
  
Váš dotaz byl směřován na „nový Strategický plán města“. Je tedy předpoklad, že jste měl na mysli 
Strategický plán rozvoje města na roky 2016–2023, ve kterém se výše uvedená kapitola nevyskytuje.    
________________  
  
Vadí starostovi města Bubeníčkovi skutečnost, že se v posledních komunálních volbách kupčilo s hlasy 
voličů ve prospěch Zdeňka Svobody? Připomínám, že tuto skutečnost potvrdil i Krajský soud. A pokud vadí, 
je morální, aby s takovým člověkem vedení města spolupracovalo?  
  
V souladu s § 2 dost. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění, není 
povinností poskytovat informace týkající se dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových 
informací.   
________________  
  
Jaký je celkový počet pracovních komisí?  
  
V souladu s § 102 odst. 2 písm. h) je radě města vyhrazeno zřizovat a zrušovat komise rady. V současné 
době nebyla žádná pracovní komise zřízena.  
________________  
  
Vyjmenujte prosím každou komisi zvlášť a ke každé prosím uveďte následující:  

- Celkové náklady za rok 2017  

- Počet návrhů, které komise vytvořila a poslala k projednání zastupitelstvu a radě  

- Kolik návrhů zastupitelstvo a rada projednala?  

- Kolik se jich realizovalo?  
  
Viz předchozí odpověď.   
________________  
  
Uveďte celkové odměny za rok 2017 pro tajemníka Ladislava Kvěcha.  
  
K této otázce bylo vydáno samostatné rozhodnutí.  
________________  
  
Jaká je celková plánovaná investice do objektu na Mírovém náměstí č. p. 23. Bývalá restaurace Černý kůň.  
  
V rozpočtu investic pro rok 2018 je plánována částka cca 25 mil. Kč.  
  
  
 S pozdravem  
  
  
Oldřich Bubeníček  
starosta města  


