
Příloha zápisu č.5  
 
 
Dobrý den všem, 
 
Žádáme doplnění v zápisu ZO č.2: 
 
a) bod č.3, paní Malinová navrhuje toto doplnění programu. Bod č.4:  
Návrh na odvolání starosty obce z funkce.....V návrhu na odvolání starosty mi chybí odůvodnění, které jsem 
uvedla takto: Financování akcí z rozpočtu obce bylo bez projednání a schválení v ZO: jedná se o celkovou 
sumu 345 000,-Kč. 
- likvidace plechového skladu-30 000,-Kč 
- oprava lesní cesty-120 000,-Kč 
- vybudování zpevněné plochy před ZŠ-110 000,-Kč 
- proplacení vodovodních přípojek-65 000,-Kč 
- finanční příspěvek Říčním lázním-20 000,-Kč Tyto kroky se mi jeví jako hrubé porušení zákona o obcích a 
možná i zneužití pravomocí veřejného činitele. Mezi další body k odvolání jsem 
uvedla: špatná komunikace se zastupiteli a občany, vyvolávání konfliktních situací, atd. 
- podávání nepravdivých, neúplných a zavádějících informací 
- upravování zápisů ze ZO 
- nekoncepčnost ve vedení obce 
 
S pozdravem 
 
Jarmila Malinová 
 
 
b) bod č.5, pan Zahradník navrhl......žehlicího prkna a žehličky. A dále řekl toto, což chci doplnit do zápisu 
č.2. 
 
1. práce a financování stavebních úprav v hasičárně nebylo projednáno ani schváleno zastupitelstvem obce a 
nikdo o tomto nevěděl! 
2. dle informací které mám, pračka slouží pro soukromé praní některým občanům obce, kteří nehradí obci 
náklady na spotřebu el. energie, vodné-stočné, atd. 
3. obcí zřízena příspěvková organizace obce "SDH Senohraby" si zprivatizovala obecní objekt a ignorují 
svého zřizovatele obec Senohraby, kterou zastupují volení zástupci tj. zastupitelstvo obce.  
Obecní rozpočet jim slouží jako lehce dostupný zdroj finančních prostřeků k naplňování svých zájmů. 
4. Žádám starostu obce , aby na příští jednání ZO dal na program další činnost příspěvkové organizace SDH 
Senohraby s přehledem o čerpání finančních prostředků  od listopadu 2010 do současné doby tj.k datu, kdy 
se uskuteční další jednání ZO. 
 
S pozdravem. 
 
Ing. Jiří Zahradník 
 
 
Připomínky pí Malinové a Ing. Zahradníka dle zvukového záznamu z jednání ZO ze dne 27. 03. 2013. 
 
Zápis z jednání ZO č. 2 ze dne 27. 03. 2013, bod 3 – „Program dnešního jednání zastupitelstva“: 
 

Paní Malinová navrhuje toto doplnění programu: 



Bod č.4: Návrh na odvolání starosty obce z funkce a to z důvodu, že během volebního období pana starosty 
Pangráce manipuloval, nebo použil částku 345.000,- Kč bez vědomí a schválení zastupitelstva 
obce. Jedná se o likvidace plechového skladu v částce 30.000,- Kč, opravu lesní cesty v částce 
120.000,- Kč, vybudování zpevněné plochy před ZŠ v částce 110.000,- Kč, proplacení 
vodovodních přípojek v částce 65.000,- Kč a finanční příspěvek Říčním lázním v částce 20.000,-
Kč.   
Tyto kroky já považuji jako hrubé porušení zákona o obcích a nebojím se a neváhám říci i zneužití 
pravomocí veřejného činitele. Mimo jiné špatná komunikace se zastupiteli a občany, podávání 
nepravdivých informací a upravování zápisů z jednání zastupitelstva, nekoncepčnost ve vedení 
obce. 

 
 
Zápis z jednání ZO č. 2 ze dne 27. 03. 2013, bod 5 – „Schválení zápisu ze zasedání ZO ze dne 13. 02. 2013.“: 
 
Pan Zahradník: Navrhuji, aby na příštím jednání zastupitelstva byl zařazen bod, který se bude týkat nákupu 

sušičky a žehlicího prkna pro hasiče. 
 
Další připomínky Ing. Zahradníka, uvedené v bodě b), odst. 1 – 4, které požaduje doplnit do zápisu č.2, 
v uvedeném znění na jednání ZO dne 27. 03. 2013 nezazněli.  
 
 
 
 


