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Petr Ošťádal

Komu: Mačák Alois
Předmět: RE: Dotaz - přijetí daru

 
 
From: Mačák Alois [mailto:a.macak@kr-olomoucky.cz]  
Sent: Wednesday, September 09, 2015 3:52 PM 
To: 'Petr Ošťádal' 
Subject: RE: Dotaz - přijetí daru 
Importance: High 
 
Pane magistře, 
 
navazuji  na  náš  rozhovor  v prostorách  prostějovské  radnice  dne  7.  9.  2015  při  zasedání  Zastupitelstva  města
Prostějova. Určitě to není žádný problém, jak jsem Vám již řekl čekal jsem pouze na toto zasedání, kde jsem se chtěl
a  také  jsem  se  veřejně  vyjádřil  k této  problematice. Mimo  jiné  proto,  abych minimalizoval možnost  následného 
případného zkreslení. Shodli jsme se, že jste se na mě mohl osobně obrátit již před rokem a požadované odpovědi
bych Vám tehdy rád a neprodleně poskytl. 

Jak  jsem uvedl na zastupitelstvu kromě Vám  již známých skutečností, poskytnutý dar v letech 2012 – 2013 byl na 
podporu voleb. 
 
S pozdravem 
 
  

 

PhDr. Alois Mačák, MBA 
1. náměstek hejtmana Olomouckého kraje
  
  

Jeremenkova 40a 
779 11 Olomouc 
Česká republika 
tel.: 585 508 280 
a.macak@kr-olomoucky.cz  

www.kr-olomoucky.cz  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
P.S.: Děkuji za potvrzení o přijetí tohoto e-mailu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
From: Petr Ošťádal []  
Sent: Sunday, September 06, 2015 8:50 PM 
To: Mačák Alois 
Subject: RE: Dotaz - přijetí daru 
 
Dobrý den, pane doktore 
 
omlouvám se za moji neodbytnost, ale stále jste mi neodpověděl na zcela konkrétní otázku, kterou jsem Vám položil 
ve svém prvním emailu z 1. 9. 2015. 
Tato otázka zní:  "Za jakým účelem Vám byl dar poskytnut, případně jak jste s darem naložil?" 
Pokud byl dar transparentní a legální, jak uvádíte ve Vašem emailu z 3. 9. 2015 7:56:05, potom jistě nebude problém 
na tento jednoduchý dotaz odpovědět. Samozřejmě je Vaše právo tuto informaci nesdělit. V takovém případě bych 
očekával rovněž přímou odpověď. 
 
Děkuji 
 



2

Petr Ošťádal 
 
 
From: Mačák Alois [mailto:a.macak@kr-olomoucky.cz]  
Sent: Thursday, September 03, 2015 1:43 PM 
To: 'Petr.Ostadal' 
Subject: RE: Dotaz - přijetí daru 
 
Pane magistře, 
 
dar byl účelově vázán a je smluvně ujednáno, že firma DT má oprávnění požadovat a kontrolovat jeho konkrétní 
vyúčtování.  
 
S pozdravem  
 
Alois Mačák 
 
 
PS: Těší mě, že Vás motivuji k aktivní účasti v politice, respektive veřejném životě, kde se angažuji od listopadu 1989.
 
 
From: Petr.Ostadal []  
Sent: Thursday, September 03, 2015 9:40 AM 
To: Mačák Alois 
Subject: RE: Dotaz - přijetí daru 
 
Dobrý den, 
děkuji Vám za velmi rychlou reakci. Ve Vašem emailu jsem bohužel nenašel odpověď na otázku, k jakému 
účelu byl dar použit. Předpokládám,  že tuto informaci tedy nemáte v úmyslu sdělit.  
 
 
PS: Pokusím se přeorganizovat svůj program a dostavit se, abych mohl sledovat jednání zastupitelstva. 
Politika není moje zaměstnání,  ale přiznávám se, že právě politici jako Vy jsou pro mě motivací k aktivní 
účasti v politice. 
 
S pozdravem 
Petr Ošťádal  
 

---------- Původní zpráva ---------- 
Od: Mačák Alois <a.macak@kr-olomoucky.cz> 
Komu: 'Petr Ošťádal' < > 
Datum: 3. 9. 2015 7:56:05 
Předmět: RE: Dotaz - přijetí daru 

 
Pane magistře, 
 
jsem rád, že jste se na mě konečně osobně obrátil. Mohl jste tak učinit již zhruba před rokem. 
Na toto téma jste už určitou aktivitu vyvinul před komunálními volbami, ale můj názor jste 
tehdy nepotřeboval.  
 
K problematice daru mohu uvést následující fakta, že jeho poskytnutí se uskutečnilo v 
souladu se všemi příslušnými právními předpisy včetně tzv. zákona o střetu zájmů a 
transparentně. Firma DT - výhybkárna a strojírna, a. s. nedodávala jedinou zakázku pro 
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město Prostějov ani pro Olomoucký kraj. Stručně řečeno firma není nijak s těmito subjekty 
spojena. 
 
S pozdravem 
 
Alois Mačák  
 
 
 
PS: Pane Magistře, mám informaci, že se Vám líbí moje tvorba. Pro radost Vám proto 
osobně věnuji v pondělí 7. září na zastupitelstvu knížku říkadel pro děti "Abeceda se zvířátky 
od A do Ž" a poslední básnickou sbírku "Medunka".  
Věřím, že něco hezkého napíšete nebo pozitivního uděláte a místo věčné kritiky nejen na FB 
ponesete "kůži na trh" a třeba jednou z neúspěšného kandidáta do Zastupitelstva města 
Prostějova bude kandidát úspěšný. 
 
P.S.: Děkuji za potvrzení přijetí tohoto mailu.  
 
 
-----Original Message----- 
From: Petr Ošťádal []  
Sent: Tuesday, September 01, 2015 9:27 PM 
To: alois.macak@prostejov.eu; Mačák Alois 
Subject: Dotaz - přijetí daru 
 
Pane 1. náměstku, 
 
v příloze zasílám žádost o odpověď na otázky ve věci přijetí daru. 
 
 
 
 
S pozdravem  
 
Mgr. Petr Ošťádal 


