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Poskytnutí informací k žádosti ze dne 08.09.2020
Vážení,
statutárnímu městu Brnu, městské části Brno-střed byla dne 10.09.2020 prostřednictvím podatelny
doručena Vaše žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“). Protože Vaše žádost
obsahovala náležitosti dle ust. § 14 odst. 2 informačního zákona, byla takto přijata a posouzena.
Ve své žádosti jste uvedli, že je Vám známo, že statutární město Brno, městská část Brno-střed
v mediálně známé kauze „Stoka“ využívá právních služeb JUDr. Radka Ondruše, a to na základě
Smlouvy o poskytování právních služeb ze dne 19.03.2019. Ve své žádosti jste požadovali
poskytnutí následujících informací:
1. „Zdali statut Statutárního města Brna umožňuje, aby v případě, že dojde ke vzniku škody
trestným činem na majetku Statutárního města Brna, který má ve správě městská část,
zmocnil zmocněnce pro uplatnění této škody v adhezní části trestního řízení starosta městské
části a nikoliv primátor Statutárního města Brno.
2. Nechtě je Tazateli poskytnut Statut Statutárního města Brna s vyznačením příslušných
článků, které zmocnění dle předchozího odstavce umožňují.
3. V jakém časovém rozsahu a v jaké částce bylo na základě výše uvedené Smlouvy
o poskytnutí právních služeb v této věci z veřejných prostředků uhrazeno.
4. Zdali je účelné angažmá externího právního zástupce – advokáta, když městská část
disponuje rozsáhlým administrativním aparátem s úplným právnickým vzděláním.“
K bodu č. 1 a 4 - bylo vydáno rozhodnutí o částečném odmítnutí Vaší žádosti, které Vám rovněž
zasíláme.
K bodu č. 2 – Statut města Brna je k dohledání na internetové stránce https://www.brno.cz/spravamesta/dokumenty-mesta/statut-mesta-brna/ . Co se týče vyznačení Vámi požadovaných částí,
k tomuto požadavku bylo vydáno rovněž rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, které Vám
rovněž zasíláme.
K bodu č. 3 – JUDr. Radku Ondrušovi bylo ze strany statutárního města Brna, městské části Brnostřed celkem uhrazeno 416.240,- Kč vč. DPH. Vyúčtováno bylo celkem 213 hodin a 45 min.
Požadované informace Vám poskytujeme v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního
zákona v zákonné lhůtě.
S pozdravem
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