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Odpověď na žádost o informace
Vážení,
v návaznosti na Vaši žádost, kterou město Český Brod obdrželo dne 3. 6. 2021, koncipovanou v režimu
zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, sdělujeme
následující:
Město Český Brod v současnosti nespolupracuje se žádným subjektem ani institucí Čínské a Čínské lidové
republiky. Historická spolupráce s Čínskou lidovou republikou byla vedena za předcházejícího vedení města
v minulých volebních obdobích, a to na základě údajného oslovení ze strany cestovní kanceláře, která pobyt
delegace zajišťovala (bližší informace nemáme k dispozici). Konkrétně šlo o úsek březen 2016 – listopad
2019. Vlastní setkání se zástupci města probíhala neformálně na zdvořilostní úrovni. S ohledem na to a také
na skutečnost, že schůzky organizovali a reálně se jich účastnily osoby, které v aktuálním volebním období
již nepracují jako zástupci města, nejsme s to uvést přesnější údaje, než ty, které vyplývají z příloh k tomuto
dopisu. Nemáme tedy informace o existenci žádných smluvních dokumentů, na jejichž základě došlo
k navázání spolupráce, ani o zhodnocení rizik ve smyslu bodu 6 Vašeho dotazu. Dále nedisponujeme ani
informací, zda lidsko-právní a územně-autonomní otázky byly, byť okrajově, řešeny v rámci uvedených
návštěv nad rámec jejich deklarovaného předmětu. Požadované hodnocení spolupráce dle Vaší škály
považujeme za „nepřínosné“.
K přílohám sdělujeme, že jejich první částí je návrh pozvánek, který obsahuje označení konkrétních osob
z čínské (lidové) reprezentace, termín návštěvy města a její předmět. Pro lepší orientaci přikládáme také
tabulku, obsahující přehled tematického zaměření jednotlivých návštěv. Za město Český Brod pak nedošlo
k žádné obdobné pracovní cestě ani do Čínské ani do Čínské lidové republiky.

Podáváme Vám výše uvedenou zprávu a zůstáváme s pozdravem.

Ing. Aleš Kašpar
tajemník
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