
Stanovisko k prohlášení odvolání starostky a 

místostarostky obce Podolí 

 

Odvolání starostky a místostarostky obce je natolik závažný akt, který je třeba dle zákona o 

obcích (§ 93odst. (1)) vyvěsit alespoň 7 dnů předem, aby byli zastupitelé i občané dopředu 

informováni o pořadu jednání a mohli se k projednávaným bodům vyjádřit.  

Konspirativní utajování a zařazení takto závažných bodů na pořad zasedání po 7 hodinách od 

počátku jednání svědčí o nekalých úmyslech a praktikách opozičních zastupitelů. Byli si 

velmi dobře vědomi svého podlého jednání, když tyto body nezařadili předem na jednání a 

ošívali se rovněž přečíst před plným sálem občanů měněný program, který ani jejich úmysl 

předem neavizoval.  

 

Odvolání starostky a místostarostky tímto hanebným způsobem je amorální! 

 

 Administraci dotací řídila najatá firma, která neshledala žádné pochybení a rovněž 

poskytovatel dotace neshledal žádné vady. O tom svědčí fakt, že dotace byla po 

veškerých kontrolách a revizích zaslána na účet obce počátkem roku 2016.  

 Na transparentním účtu obce může každý občan sledovat veškeré příjmy i výdaje 

obce. Netransparentnost není možný. Veškeré výdaje byly předem schváleny na 

jednotlivých zasedáních zastupitelstva obce a je možné usnesení dohledat na 

www.obecpodoli.cz v sekci usnesení.  

 Občané, kteří sledují na webu obce sekci informace dle zákona 106, ví velmi dobře, že 

na všechny podané žádosti a informace jsme reagovaly včas, trpělivě, podrobně a 

poskytovaly až stovky listů informací na dotazy. Také nás to stálo spoustu času, který 

mohl být smysluplněji využit.  

 Termíny jednání jednotlivých zasedání byly včas a řádně oznamovány a zveřejňovány. 

Vždy jsme měly příslib účasti minimálně 6 zastupitelů. Tito se ovšem chovali velmi 

nezodpovědně a omlouvali se z jednání jeden den či dokonce pár hodin před jednáním 

zastupitelstva. Kdo je tedy nezodpovědný a špatně komunikuje?  

 Obhajoba místostarostky byla věcná, jasná a je zdokumentována na audionahrávce z 

20. zasedání zastupitelstva. Nemístné bylo naopak chování a jednání zastupitelů 

Hastíka, Many, Křižky, Dokoupilové a Kubáňové. Právě u nich schází sebereflexe a 

nevole k nápravě jejich jednání. To mohou dosvědčit občané, kteří se 20. zasedání 

zastupitelstva zúčastnili a jejichž názory nebyly brány v potaz. Naopak byli 

zesměšňováni zastupitelem Křižkou.  

 Pokud někdo dá podnět k prošetření, ať už ke státnímu zástupci nebo k policii, 

neznamená to apriori pochybení prošetřovaného subjektu. Pouze samozvaní opoziční 

soudci jsou se soudem hotovi tehdy, když se jim to hodí. 

 Veškeré dokumenty k dotacím jsou uloženy jednak u poskytovatele dotací a jednak na 

obecním úřadě – přesněji řečeno, byli ještě do úterního rána 12. 7. 2016 a pokud něco 

schází, čípak je to vina?  

 Dodrží opozice slovo a složí své mandáty tak, jak to slibují?  
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