Příloha č. 6.
Diskuze k bodu 18.1. Zpráva kontrolního výboru
„Dotazuje se, zda přečtená zpráva souvisí se zadržením peněz na obci.“
„Souvisí to s tím, je potřeba akci dokladově uzavřít, předešlé vedení nespolupracuje a
přes několik výzev nespolupracuje ani dodavatel.“
p. Dvořák:
„V minulém zápisu jste psal, že se to do 30. 9. vyřeší.“
p. Pangrác:
„Nevyřešili, neustálé volání a telefonování a vymlouvání.“
p. Zahradník: „Mluvil jsem s panem Božovským a panem Veselým a pan Božovský tvrdí, že Vás min.
3x žádal o termín kolaudace a o sdělení dokladů, které potřebujete. Dal jste termín do
konce září, že bude kolaudace, že se o to pan Herbst postará, za což je placenej.“
p. Pangrác:
„Pane Zahradníku…“
p. Zahradník: „Nechte mě domluvit! Nechte mě domluvit, pane starosto!!“
p. Pangrác:
„Neřvěte na mě, uvádíte úplné nesmysly.“
p. Zahradník: „Já nemluvím nesmysly.“
p. Pangrác:
„Vy jste měl všechny věci na starosti a měl jste je vyřídit, nepodepsal jste jediný protokol
a proto se pan Božovský vymlouvá na Vás“
p. Zahradník: „Na mě?? On se nevymlouvá na nikoho, chce termín, kdy provedete kolaudaci a co k ní
potřebujete. Jako to bylo se školou apod. Vždyť Vy nás tady trénujete, děláte z nás úplný
blbce - rozumíte pane starosto. A Vy na tohle to jednou dojedete!! Na tohle to dojedete!!
A ještě Vám přečtu, jak má pracovat KV.“ Následovala citace Zákona o obcích. „Výbory
pověřuje zastupitelstvo a ne Vy, jak je tady uvedeno.“
p. Pangrác:
„Je krásné, že nás chcete poučit, ale musím Vás přerušit.“
p. Zahradník: „Já to dočtu!“
p. Pangrác:
„Ne, to by mohl tady každý tady číst knížku.“
p. Zahradník: „Nechte mě domluvit.“
p. Pangrác:
„Tak ale věcně.“
p. Zahradník: opět citace Zákona. „Vy tady vystupujete jako diktátor, vy jste si spletl dobu.“
p. Pangrác:
„Vy jste vůbec neposlouchal.“
p. Zahradník: „Takhle jste to dělali za komunistů, před rokem 90.“
p. Pangrác:
„Já bych něco řekl, ale vy jste asi neposlouchal, jak četl pan Beneš zápis.
p. Zahradník: „Poslouchal. Vy nic jinýho nekontrolujete, než jenom kontroluje Zahradníka a kapli. Co
udělal Zahradník?? Rok jste ho kontrolovali, furt jste hledali kostlivce a našli jste hovno,
velký hovno.“
p. Kraut:
Připomněl panu Zahradníkovi, že je na veřejné schůzi.
p. Zahradník: „A tohle to, pane Herbst chci zapsat, že jste našli hovno!!“
p. Svašková : „Je potřeba to vyřešit a pan starosta snad najde v kalendáři chvilenku k projednání. „
p. Pangrác:
„Říkám na rovinu, že nebudu za pana Zahradníka nic podepisovat, co se týká stavby, to
bych musel být blázen.“
p. Dvořák:
„Aby se to mohlo zkolaudovat, je potřeba to zaměřit, to neudělá žádná stavební firma.“
p. Herbst:
„Zaměřena je.“
p. Dvořák:
„V čem je problém?? Proč ještě kolaudace neproběhla??“
p. Průša:
„Je potřeba, jak bylo ve zprávě řečeno dodat protokoly, podepsat předávací protokol,
osobně jsem i s tebou několikrát o tom mluvil. Hádáme se tu zbytečně.“
p. Dvořák:
„To dnes ale může podepsat pouze starosta, nikdo jiný to udělat nemůže.“
p. Průša:
„Pan starosta nebude podepisovat protokol ze začátku září.“
p. Pangrác:
„Nic podepisovat nebudu za pana Zahradníka za loňský rok!! Neříkejte mi, že já jsem
vinen, že kaple není v náležitém stavu.“
p. Zahradník: „Vy jste převzal obec se vším, i s kaplí. „
p. Pangrác:
„To máte pravdu.“
p. Zahradník: „Tak proč nekonáte, To je všechno kapric, to je na to dát to do novin.“
pí. Kloužková: „Ale předávací protokol má datum z doby, kdy byl starostou pan Zahradník.“
p. Dvořák:
„Tak se musí udělat nový s novým datumem.“
p. Tomek:
p. Pangrác:

„Škola také přecházela z pana Zahradníka a kolaudaci jste podepsal.“
„Jóó A kolik jste tam ušetřil, pane Průša, kolik jste na škole ušetřil??“
„Bavíme se o kapli, škola není nyní na programu.“
„Tak kolik jste tam ušetřili, co?? Před tři čtvrtě rokem jste mi tady pral prádlo, jak jsem
tam mohl ušetřit, kolik jste ušetřil??“
p. Pangrác:
„Držme se věci.“
p. Zahradník: „No vidíte, to jsou ty informace, který nechcete dávat, tutláte všechno pod pokličkou.“
p. Tomek:
„Pojďme se dohodnout, kaple je krásná a tohle hádání nikam nevede.“
p. Zahradník: „Těmhle komunistům, StBáci zasraný, parchant jeden, dobře tě vychovali (směřováno na
pana Průšu)“
p. Průša:
„Dávejte si, pane Zahradníku pozor, co tady říkáte, mluvíte na veřejnosti.“
p. Zahradník: „Na koho, na tebe, usmrkanýho kluka?? No a co.“
p. Průša:
„Abych to nedal do zápisu!“
p. Zahradník: „No tak to dej do zápisu! Dej to do zápisu!“
p. Průša:
„Jo.“
p. Pangrác:
„Jsem pro to, aby se do konce roku celá věc uzavřela a ať se o to staráte.“
p. Zahradník: „Vždyť mi se o to staráme. Ať mě nesere blbeček jeden.“
p. Kraut:
„Jiří zklidni se.“
p. Zahradník: „No co, vždyť jen slibujete.“
p. Pangrác:
„Dejte do zápisu, že pan Zahradník říká, že jsme blbečci, StBáci, že je tady sbor StBáků.
Proto si najímáme toho právníka.“
p. Tomková: „Pojďme se domluvit, tohle je nesmyslné jednání obou stran. To chcete kapli zavřít??“
p. Malinová:
p. Zahradník:
p. Průša:
p. Zahradník:

K vyřešení problémů se sejde starosta obce a pan Tomek. O výsledku jejich jednání bude informováno
zastupitelstvo obce na dalším jednání.

