
Vážení spoluobčané,

Jako přímí účastníci jednání zastupitelstva v prosinci 
2016 si ukládáme za povinnost vás informovat o sou-
časné situaci v obci a sdělit vám závěry z toho jednání.

Většina z Vás měla možnost nahlédnout do dokumen-
tů a některých vyjádření uveřejněných jak v obecních 
novinách, tak ve zprávě o činnosti rady obce za rok 
2016, tak na webu obce.
Jelikož z posledního jednání zastupitelstva nevzešly 
žádné informace, věřte, že toto jednání bylo poprvé 
povoleno s dotazy na zastupitelstvo obce.

Vraťme se  k dokladům, které jsme měli možnost 
všichni obdržet, či se k nim dostat na webu.

Novoroční vyjádření naší paní starostky Ing. Michaely 
Roubíčkové, Ph.D. na obecním webu, se zdá není tím, 
čím by mělo být. Na jednu stranu pojednává o rozpoč-
tu obce na rok 2017, na straně druhé je to zbytečný 
útok na místostarostu obce, který nebyl v době jedná-
ní zastupitelstva jediný, kterému se nelíbil rozpočtový 
návrh naší obce. Proti byla většina zastupitelstva. Pan 
místostarosta naprosto logicky zdůvodnil svůj nesou-
hlas k předloženému rozpočtu. Nikdo z radních v da-
nou chvíli jeho tvrzení nijak nepopřel, nijak na ně ne-
reagoval a nevyvrátil. Proč se tedy k tomuto problému 
paní starostka vyjadřuje až nyní s několikatýdenním 
zpožděním na obecním webu? Jak může pan mís-
tostarosta SÁM ohrozit čerpání dotací, když rozpočet 
na rok 2017 podpořilo jen 6 z 15-ti zastupitelů obce, 
je nám záhadou. Pan místostarosta i další, měli zřejmě 
pádný důvod tento rozpočet neschválit.

Zdá se nám opravdu nelogické, že by členové zastu-
pitelstva měli rozhodovat o obecních penězích a dle 
argumentů paní starostky nemají dostatek informací 
na to, aby mohli rozpočet schválit. Dosti dvousmyslné.
Hovoříme o výdajích na rok 2017 v částce převyšují-
cí 50 mil. Kč a to určitě stojí za prodiskutování.

Dále paní starostka ve svém vyjádření zmiňuje tři akce, 
které chce realizovat. Výstavba nového sběrného dvo-
ra, vybudování nové hasičské zbrojnice a přestavba 
objektu bývalé Jednoty na zdravotní středisko.

1. Hasičská zbrojnice. 
Je opravdu nová hasičská zbrojnice to, co obec tak 
nutně potřebuje?  Nestačí jen rekonstrukce té stáva-
jící?
2. Sběrný dvůr.
Potřebujeme opravdu nový sběrný dvůr? Ten stáva-
jící se přece může umístit na odlehlé místo. Co třeba 
nevyužitá skládka, kterou všichni známe pod pojmem 
hnoják? Pro sběrný dvůr ideální místo s příjezdovou 
komunikací.
3. Jednota a její přestavba.
Tento objekt je již delší dobu prázdný, nebo slouží jako 
příruční sklad zbylého materiálu. 
Dle informací, které máme, se v tomto objektu zamýš-
lí vybudovat zdravotnická ordinace pro dospělé, pečo-
vatelská služba, obecní policie a možná i rehabilitační 
centrum paní Hruzikové. Jak jsme se mohli dozvědět 
z webu obce, na tomto projektu se již pracuje. Toto 
potvrzuje paní MUDr. Matheislová, ve svém vyjádře-
ní na webových stránkách obce, což je další podklad 
k zamyšlení.  Jen se zeptám, ptal se vás někdo? Dle 
dostupných informací je investice spočítána prozatím 
na 8.000.050,- Kč. Kde je projektování celé přestavby 
a další přípravné a inženýrské práce? Nemluvě o tom, 
jaký bude nájem pro jednotlivé nájemce? Jakou část 
vybavení ponese na sobě obec a jakou samotný ná-
jemník? Vyplatí se vůbec obci investovat tak nemalé 
finanční prostředky? Nemáme z toho dobrý pocit.
   
Musíme nutně žádat o dotace a zároveň vynaložit ne-
malé finanční prostředky z obecního rozpočtu k finan-
cování výstavby nového objektu hasičské zbrojnice, 
když už takový objekt máme? Není to plýtvání penězi 
občanů naší obce, jejichž daně tvoří podstatnou část 
příjmů obce? Není lepší požádat o dotace na rekon-
strukce stávajících objektů naší obce. Můžeme přece 
z těchto prostředků rekonstruovat celou hasičárnu, 
včetně lékaře. Navíc upravené prostory mohou vyu-
žívat i jiní lékaři. 
V diskusi jednání zastupitelstva to také zaznělo „Proč je 
projekt zpracován pouze pro  ordinace dvou lékařů, 
když občané v petici vyjádřili potřebu tří lékařů? Tj. 
MUDr. Pokorný-zubař a MUDr. Matheislová - praktic-
ký lékař a do budoucna lékař dětský- pediatrie.“



Paní starostka od svého zvolení prosazovala otevře-
nou diskusi s občany „ Diskuze u kulatého stolu“, o ak-
cích, které obec zamýšlí realizovat. Několik takových 
setkání s občany proběhlo.  Proč nás občany a zejmé-
na zastupitele obce konkrétněji o záměrech výstavby 
nové hasičské zbrojnice, sběrného dvora a zdravot-
ního střediska neinformovala důkladněji? Není čas, 
nebo je to účelové jednání?
O všem nás informovala až na prosincovém jednání 
zastupitelstva obce, tzn. v době, kdy už má být rozpo-
čet na další rok projednán a schválen?
Nyní se ptáme, není na takové věci již pozdě? O tako-
vých věcech se vedou dlouhé debaty a jednání nebo 
se v tomto případě o nás nejedná? 
Dle našeho názoru, je problém zdravotního střediska 
sice aktuální, ale měl by být řešen jiným způsobem. 

Opět zdůrazňujeme, že zastupitelé ani občané dopře-
du nebyli vůbec informování, ale naopak, podle do-
pisů zveřejněných 2. 1. 2017 na obecním webu měly 
paní starostka s paní doktorkou, jak samy zmínily, vše 
předjednáno!

Nepochopitelné:
- Odkoupení pozemku pro nový sběrný dvůr, když  
 ještě nemáme schváleno, jestli na něj máme
- Investice do studie na přemístění hasičské  
 zbrojnice
- Odkupování pozemku za účelem scelení plochy

Všechny peněžní prostředky, které byly vynaloženy 
na nepochopitelné věci, mohly být vynaloženy na-
příklad na otevření dětského hřiště za školou pro ve-
řejnost, které stálo také nemalé finanční prostředky, 
ale dnes je zavřené, jelikož je nebezpečné, dle tabule 
na bráně. Dále se mohly rekonstruovat ulice, které to 
opravdu potřebují, dodělat kanalizaci, kde ještě není 
zavedena atd.

Vážení spoluobčané, všichni máme právo svobodně 
vyjádřit svůj názor na to, jak má být nakládáno s obec-
ními (našimi) finančními prostředky. Zúčastňujme se 
jednání zastupitelstva obce, aby nedocházelo k nedo-
rozuměním, jako se to stalo tentokrát, protože právě 
teď to přesáhlo míru korektního jednání. Nebuďme 
lhostejní k děni v naší obci.

Dle posledního vyjádření paní starostky ze dne 
4. 1. 2017, si nás bere paní starostka jako rukojmí 
v osobní válce s panem místostarostou a dává za vinu 
panu místostarostovi rozpočtové provizorium. Bohu-
žel je to jen její chyba, jelikož přišla pozdě s návrhy 
na schválení a neskutečně pozdě informovala zastupi-
telstvo obce o svých plánech. 
Je třeba si nalít čistého vína a nenechat ze sebe dělat 
rukojmí. Opět se ukazují praktiky účelového jednání.
 

Občané Vřesiny.
       


