Aleš Kubísek
Starosta obce Valeč
Náměstí 119
364 55 Valeč
Dne: 3. 1. 2019

Upřesnění žádosti o informaci (kontrola usnesení a smluv)
Obec Valeč jako povinný vydal své rozhodnutí zn. 163/19/OÚ aby žadatel doplnil dle § 14 odst. 5
písm.b)doplnil svou žádost.
Vzhledem ke skutečnosti že § 14 odst. 5 písm. b)hovoří výlučně o upřesnění žádosti, žadatel
přistoupil k upřesnění výše uvedené žádosti.
Jako vstupní informaci předkládám několik zásadních bodů, které zcela jistě napomohou
poskytnutí relevantních informací ze strany povinného.
Jedná se o:
1. Povinnému je známo, že vedení obce nemá k dnešnímu dni splněno cca 50 usnesení. Tato
všeobecná informace byla několikrát deklarovaná přímo na jednání VZOZ. Není tedy možné
tvrdit, že povinný neví o čem je níže požadovaná informace. Rozumím tomu, že KÚ tento
požadavek může vnímat jako nesrozumitelný, neboť ani KÚ Karlovarského kraje ani jiný KÚ
v ČR nemůže věřit podobné skutečnosti.
2. Povinný záměrně s uvedenou informací nechce pracovat, neboť se jedná o neplnění
povinností předchozího starosty za podpory předchozí zastupitelky a zastupitele, kteří jsou
nyní v novém zastupitelstvu (resp. v pozici místostarostky) navíc také z pohledu nové
místostarostky které byla v předchozím zastupitelstvu předsedkyní kontrolního výboru.
Záměr, s uvedenými informacemi nepracovat, vychází z poměrně jasného počtu jednoho
potřebného hlasu, aby starosta disponoval většinou 5 hlasů (v případě řešení celé řady
nedostatků, nesplněných usnesení apod.) by hrozila „nepodpora“ ze strany uvedených
osob a následné dopady.
3. O smlouvách lze charakterizovat podobný stav, kdy dochází k neplnění smluv, záměrně
cílenému dehonestování ze strany podporující starostu, na druhou stranu zase dochází
k toleranci těch, kteří se na stavu podíleli. V poslední době nastupuje akceptace lživých
informací, cíleně zkreslovaných a na základě zkušeností i ze strany současného vedení
nevyžadovaných jasných, přesných a pravdivých informací, vytvářející důvodné podezření
v krytí těchto machinací.
4. Je zjevné, že lze již dnes konstatovat, že tímto cíleným zdržováním prokázání cílených
postupů, změn i lží, na sebe současné vedení obce přebírá odpovědnost ve smyslu krytí
nepravostí, pokud o nich skutečně neví pak minimálně tím, že ignoruje případné konkrétní
podněty a indicií.

Toto pouze krátkým úvodem. Tedy závěr:
-žádost o informaci musí být pro povinného poměrně jasná (každodenní záležitost), ale zákon
umožňuje formou upřesnění vyžádat fakticky také čas.
Abych naplnil požadavek zákona, upřesňuji následující informace:
1. Kontrola usnesení:
-zda již byla ukončena kontrola plnění usnesení (často navazující přímo na otázky prodeje,
pronájmů, rozpočtu obce Valeč apod.). Kontrola plnění usnesení je uvedena v několika konkrétních
usneseních z VZOZ. Zde je postačující vzít přehled plnění usnesení a konkrétně odpovědět. Dílčí
přehled byl například prezentován předsedkyní kontrolního výboru.
Předsedkyně kontrolního výboru je nyní v pozici místostarostky, z mého pohledu není nic složitého
se sejít a jednotlivá usnesení vyhodnotit (pokud tak již není uděláno).
Navíc vycházím ze zkušenosti, že starosta když přebíral funkci od předchozího starosty, také o
uvedenou oblast (jako zásadní) zajímal. A pokud se zajímal, tak není potřebné upřesnění. Ale
možná se nezajímal.
-kde byly zveřejněny výsledky kontroly. Upřesňuji tak, že žádám o informaci, kde byly zveřejněny
výsledky kontroly usnesení, které byly prezentovány na jednáních VZOZ (předsedkyní kontrolního
výboru)
-pokud nebyla tato kontrola ukončena (cca po 10 měsících/dnes již po cca 15 a více), co bylo
důvodem přerušení uvedené kontroly – resp. usnesení jednoho z VZOZ. Upřesňuji povinnému
takto. Sjednat si schůzku s předchozím starostou (částečně nastíněno v předchozích bodech) a
formou dotazu zjistit zda byla kontrola dokončena (i když odpověď dá předchozí bod), nebo jaký je
stav. Pokud by snad povinnému všichni odmítli dát informaci, lze využít žádost o informaci ze dne
8. 3. 2018 (předmětem negativního hodnocení ze strany auditu MV), dále 6. VZOZ z roku 2015, 31.
VZOZ 2018 a řada dalších.
Bude asi složité vymezení důvodu případného neplnění. Jako tazatel mám svou definici důvodu
(tento vám ale nevnucuji). Jedná se o další neplnění a posouvání usnesení. Tímto jsem vlastně
upřesnil, o jakou informaci žádám: co, kdy, kdo, jak, proč.
-je možné z Vašeho pohledu odhadnout možný termín předložení informace VZOZ. Upřesňuji tuto
otázku (pro případné nepochopení), zda se touto problematikou zabýváte a zda jste ve vedení
obce Valeč přijal nějaká konkrétní opatření (nejen k nápravě, také pro klid duše)

2.Kontrola smluv:
-zda již byla ukončena kontrola smluv (často navazující přímo na otázky prodeje, pronájmů,
rozpočtu ale i dalších souvislostí majících vliv na rozpočet obce Valeč apod.). Kontrola plnění smluv
je uvedena v několika konkrétních usneseních z VZOZ. Zde je postačující vzít přehled plnění
usnesení a konkrétně odpovědět. Dílčí přehled byl například prezentován předsedkyní kontrolního
výboru.
Předsedkyně kontrolního výboru je nyní v pozici místostarostky, z mého pohledu není nic složitého
se sejít a jednotlivá usnesení vyhodnotit (pokud tak již není uděláno).
Navíc vycházím ze zkušenosti, že starosta když přebíral funkci od předchozího starosty, také o
uvedenou oblast (jako zásadní) zajímal. A pokud se zajímal, tak není potřebné upřesnění. Ale
možná se nezajímal. Určité náznaky jsou v tom, že se starosta zajímal pouze o některé, ne o
všechny stejně, ani neřešit informace které o smlouvách má.

-kde byly zveřejněny výsledky kontroly
Upřesňuji tak, že žádám o informaci, kde byly zveřejněny výsledky kontroly usnesení, které byly
prezentovány na jednáních VZOZ (předsedkyní kontrolního výboru)
-pokud nebyla tato kontrola ukončena, co bylo důvodem přerušení uvedené kontroly – resp.
usnesení jednoho z VZOZ
-je možné z Vašeho pohledu odhadnout možný termín předložení informace VZOZ
O uvedenou informaci Vás žádám také z důvodu, že se jedná o přímou souvislost s nakládáním
s veřejnými prostředky a v některých momentech i o nerespektování závěrů (usnesení VZOZ).
Vycházím také ze skutečnosti, že jste v minulém období byla členkou/předsedkyní kontrolního
výboru zastupitelstva a zcela jistě jste se celé záležitosti pečlivě věnovala.
Děkuji Vám za odpověď.

S pozdravem

