
Vážení spoluobčané, 

 

dovolte nám, abychom touto cestou alespoň částečně reagovali na zveřejnění příspěvku paní 

místostarostky ze dne 19. února 2023 nazvaný "Novinky z obce únor 2023". 

 

Předně bychom chtěli zmínit, že ze schválení smlouvy o zápůjčce na skupinový vodovod Kácov 

– Zbizuby – Podveky – Rataje nad Sázavou máme radost. Co se týká průběhu zasedání 

zastupitelstva a zejména samotného hlasování k tomuto bodu je třeba uvést, že v úvodu se 

jednání zúčastnilo všech devět zastupitelů obce. Po schválení tajného způsobu hlasování, které 

bylo prosazeno pěti koaličními členy zastupitelstva, jedna jeho členka z jednání bez omluvy 

odešla. Nezúčastnila se tak ani prezentace zprávy finančního výboru (jehož je navíc 

předsedkyní) o možnosti a schopnosti obce splácet případnou půjčku sloužící k financování 

skupinového vodovodu ze strany obce Podveky a nezúčastnila se tedy ani následného 

hlasování. Pro přijetí a schválení smlouvy o zápůjčce na vodovod se vyjádřilo šest z osmi 

přítomných zastupitelů, čímž byla smlouva přijata. 

 

Z výše uvedeného je evidentní, že nebýt hlasů opozičních zastupitelů, tak ke schválení 

projednávané smlouvy vůbec nedošlo, v podstatě ani dojít nemohlo, protože koaličních 

zastupitelů při hlasování nebyla nadpoloviční většina. Z tohoto příkladu je patrné, že opoziční 

zastupitelé pro obec opravdu „nejsou žádným přínosem“. Ať si ale každý občan udělá obrázek 

sám, může při tom vycházet zejména z minulých, ale i současných vyjádření prezentovaných 

jednotlivými členy zastupitelstva. Z toho lze snadno odvodit, jak asi který zastupitel hlasoval, 

i když samotné hlasování bylo tajné. 

 

K tvrzení paní místostarostky, že „obec měla například za minulého vedení platit ještě 3 miliony 

jako půjčku pro VHS, to bylo ještě ve smlouvě, kterou odročilo bývalé zastupitelstvo na svém 

posledním zasedání před volbami v roce 2022 a následně ji měl podepsat nově zvolený starosta. 

Tyto podmínky se změnily, až když jsme začali jednat s VHS my“ uvádíme, že dané vyjádření se 

nezakládá na pravdě. Již na jednání dne 23. srpna 2022 konaném v budově Městysu Kácov za 

přítomnosti Ing. Jiřího Štěpána – předsedy představenstva VHS Vrchlice - Maleč, Ing. 

Ladislava Forejtka – ředitele VIS Hradec Králové, Mgr. Soni Křenové – starostky Městysu 

Kácov, Heleny Buriánkové – starostky Obce Zbizuby a Evy Mottlové – bývalé starostky Obce 

Podveky bylo s panem Ing. Štěpánem dohodnuto, že Obec Podveky na svém zastupitelstvu 

projedná pouze zápůjčku VHS Vrchlice – Maleč ve výši 9.785.000,-Kč, jako finanční 

spoluúčast obce Podveky na stavbě skupinového vodovodu Kácov – Zbizuby – Podveky – 

Rataje nad Sázavou ve výši 25,75 % z celkového podílu obcí 38.000.000,-Kč. Na tomto jednání 

bylo dohodnuto, že vratnou úročenou zápůjčku 3.000.000,-Kč společnosti VHS Vrchlice – 

Maleč projednají na svých zastupitelstvech pouze Městys Kácov a Obec Zbizuby. 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že tuto dohodu mohou dosvědčit všichni jmenovaní, kteří se 

předmětného jednání zúčastnili. Je až zarážející, jak se někdo „umí pochválit a označit zásluhy 

jiného za svůj vlastní úspěch“. 

 

K dalším sdělením paní místostarostky, zejména k vyjádření „Nyní nám VHS vyškrtla ze smluv 

alespoň vícepráce u obou staveb, to samé udělali v rámci rovnosti pro Kácov a Zbizuby, takže 

za peníze Podvek, které budeme hradit za právníky a za náš čas a osočování ze všech stran, 

dostaly obě obce lepší podmínky, než původně podepsaly. Proč tedy také nevyjednávaly, mohly 

mít lepší podmínky přece již dávno“, se ve své reakci vyjádřila starostka Obce Zbizuby paní 

Helena Buriánková. Své stanovisko zveřejnila na webových stránkách Obce Zbizuby v rubrice 

zvané „Informace obecního úřadu“. 

 

S pozdravem zastupitelé:  

 

Eva Mottlová    Rostislav Vizner     Marek Kulhánek         Josef Mejstřík 


