
Vyj6dieni lng.Zuzany Havlikov6 Heim6nkov6 k odvolSni z funkce starostky

Funkci starostky m6styse Zehu5ice jsem vykon6vala nepietrZit6 od listopadu 2010 do

14. 10.2019, kdy jsem byla z funkce starostky odvol6na na n6vrh jednoho z dlen0
zastupitelstva. Byla jsem nucena odejit z funkce ze dne den uprostied prdce a s
mnoha pl6ny do budoucna, kter6 se mijiZ bohuZel nepodaii v rdmci obce uskutednit.
Vzhledem k tomu, Ze skutednost tfkajici se m6ho odvoldnl probrShla jiZ ndkteriimi
m6dii, rdrda bych se k cel6 v6ci vyj6diila osobn6. Dle m6ho nlzoru bylo cel6 odvoldni
z funkce 0delove zmanipulovan6 s cilem md po5kodit. Dfrvody, pro kter6 jsem byla
odvoldna, jsou z m6ho pohledu zcela absurdnl a zakryvajici pravf d0vod m6ho
odvol6ni. Dle zdpisu ze zased1ni zastupitelstva ze dne 14.10.2019 byly uvedeny pro

m6 odvoldni tyto dtrvody: "ZadrlovAnl informaci (dotazy pr6vnimu z6stupci nebyly
komunikovdny se zastupitelstvem). Neposkytnuti piistupu k posledni audionahr6vce

z veiejn6ho zastupitelstva." R6da bych v teto v6ci uvedla, Ze jsem informace
rozhodnd nezadrlovala. Kdokoliv ze zastupitelir se na m6 mohl kdykoliv obrdtit a
dotazovat se na jakekoliv z6rleZitosti tiikajicf se obce, v pilpad6 nesouhlasu

navrhnout vlastni postup ieSeni. Nikdo z nich v5ak takov6to moZnosti nevyuZil.

Jediny, kdo se na m6 v posledni dobd obrStil s dotazem, byl pan mlstostarosta, kdy
poZadoval v6ddt, kdo je prdvnim z6stupcem obce a kolik obec zaplatila za jeho

pr6vni rozbor. Panu mistostarostovi jsem v i6dn6m terminu odpovdddla. S pr6vnim

zdstupcem obce byly konzultov6ny v posledni dob6 zejm6na v6ci tlikajici se poru5enl

piedkupnlch pr6v u pozemk0 parc. d,. 2401111, 240t148 a 2401158 v k.0. Zehu5ice,

coZ je povinnosti a v kompetenci starosty. Ve5ker6 vyjddieni prdvniho z6stupce obce

tlikajici se poru5enl piedkupnich prAv byla zastupitelirm pied6na. Co se tfk
audionahrlvky ze zaseddni zastupitelstva jsem uvedla, Ze tyto slouZl pouze pro

potieby vyhotoveni zdpisu, Po jeho vyhotoveni je audiozAznam vZdy smaz6n a neni

archivovdn. Ten, kdo audionahr6vku poZadoval, byl op6t pan mlstostarosta, kterf
n6slednd na dal5im zased6ni zastupitelstva uvedl, 2e si ze zased6nl zastupitelstva
poiizuje vlastni audioz1znamy. Proc tedy audionahrdvku poZadoval? Aby se toto

stalo z6minkou pro moje odvol6ni?"
Domniv6m se tedy, 2e skutednfm dfrvodem m6ho odvol6ni byl strach nekterlich

zastupitelfr z doie5eni cele situace tlikajlci se poru5eni piedkupnich prdv, kdy obec

byla zcela zjevn6 po5kozena a vznikla ji Skoda v iddech statisicr} korun. V jednom z

vyjddieni pr6vnlho zdstupce obce ve v6ci poru5eni piedkupnfch prdv, kter6 jsem na

zastupitelstvu dne 14.10.2019 piednesla, stdlo mimo jine ndsledujlci: "Pouze n,a

okraj dodiivflm,2e jsme toho n6zoru,2e pokud obec oba pozemky prodala v 0myslu



vlistavby a ndsledn6ho uZivflni k bydleni konkr6tnlm osobdm za konkrrStni ceny, a
n6sledn6 tyto osoby se ziskem pozemky prodaly tieti osob6 za soudasn6ho poruseni
piedkupnfho pr6va (navic v piipadd manZelfi M. bez 0myslu vfstavby na pozemku),
je obec povinna v souladu s povinnosti i6dneho hospod6ie minim6ln6 vzniklou
Skodu vym6hat. Kaldy zastupitel, kteni by hlasoval proti takov6mu postupu, se
vystavuje riziku trestniho stih6ni za trestnyi din poru5enl povinnosti pii sprdvd ciziho
majetku, nebot' svfm rozhodnutim vddom6 toleroval protipr6vni jedndnf ve formd
poru5eni smluvnlch povinnosti uvedeniich osob, na jehoZ zdkladd se majetek obce
zmen5il, resp. nerozmnolil, coZ spad6 pod definici Skody."

Pr6vni z6stupce ddle navrhl varianty ie5eni, jak by m6la obec v t6to veci diile
pokradovat. Se v5emi tdmito skutednostmi byli zastupitel6 sezndmeni a nyni by m6li
rozhodnout o dal5fm postupu. Pokud by zastupitel6 v t6to vdci nic nedinili, vystavuji
se, jak z v1i5e uveden6ho vyplliv5, riziku trestnlmu stihdnl. Nejvdt5i chybou by bylo
snaZit se zam6st celou v6c pod koberec a myslet si, Ze se to samo ndjak vyie5i.
Mfm odvol6nim z funkce se totiZ nikdo ze zastupitelfi nezbavuje odpov6dnosti
poZadovat i nad6le n6hradu Skodu, kter6 obci vznikla poru5enlm piedkupnich pr6v.

Po piedteni zdpisu ze zasedflni zastupitelstva ze dne 14.10.2019 m6m bohuZel
pocit, Ze n6kdo pod tihou okolnosti manipuloval s korespondencl pr6vniho z6stupce
obce tlikajlcl se poru5eni piedkupnich pr6v tak, aby se vyhnul kritice veiejnosti a jeho
jm6no nebylo spojovdno se Skodou vzniklou obci (viz piilohy zdpisu uveiejndn6 na

0iedni desce mdstyse Zehu5ice, kter6 ndkdo ridelov6 sestavil z kontextu vytrZenfch
vdt origindlnlch vyj6dieni. A je5t6 se ten dotydnli nestyddl podepsat pr6vnfho

zdstupce obce, kteryi rozhodnd tento dokument nevytvoiil, Navfc dokument, ze
kter6ho na zastupitelstvu pieddftal pan mistostarosta, nebyl zastupitel0m piedloZen k
nahl6dnuti, nebyl z nr5j citovdn celli obsah a piesto je piilohou tohoto zdpisu).
Jako zastupitel a dlovdk, kter6mu neni osud obce lhostejnf, jsem vznesla ndmitky k
zdpisu ze zasedlni zastupitelstva ze dne 14.10.2019, kter6 nesou velmi zAvalnd
formdlni a fakticke chyby, a navrhla opravu zdpisu tak, aby obsahovd vypovidal o

skutednostech, kte16 se na zastupitelstvu ud5ly.

Odvol6ni z funkce starostky m6 samoziejmd mrzl, nebot' jsem vZdy pracovala v
zi4mu obce s nejlep5im vddomim a sv6domim. Pr6ce, kterou jsem po sob6
zanechala je, myslim, nepiehl6dnuteln6 a je hrdd na to, co se ndm v uplynulfch
letech podaiilo uskutednit. Investidni akce ditajici za devdt let m6ho pfisobeni ve

funkci starostky obce stovky milionfi korun piispdly k rozvoji na5ich obci a k lep5imu
Zivotu v nich.



VSe, co se ndm podaiilo v uplynullich letech, jsem je popsala v zdiijovem 6isle
etvrttetnit<u lofrskeho roku a v leto5nim roce k nim piibyly dal5i - oprava l6vky pies
ieku Doubravu, vybavenl JSDH Zehu5ice komunikadnl technikou, vybavenl obecni
knihovny novfm mobilidiem, oprava vstupni br6ny na mistni hibitov atd. Zfrstalo
spousta vdcf rozpracovanfch - napi. vodovodni piivaddd do Bojman ve spolupr6ci s
obcemi Blle Podoli, Semtd5, Starkod, ale rovn62 tak6 tdch piipravenlich akci, kter6
zblvA uZ jen uskutednit jako napi. vlistavba viceuceloveho hii5t6 v Zehu5icfch.
Jakfm sm6rem se budou na5e obce ubirat diil netu5im a nedokAZu Yict, ale pevnd
douf6m, 2e trend a sm6r rozvijet na5e obce i nadSle zvitdzi nad l\i a nendvisti.
Jako piilohu tohoto vyj6dieni piikldd6m Stiednddobii vlihled rozpodtu Zehusic s
analfzou financi a ratingem, kterii byl zpracov6n odbornou firmou v dervenci
leto5niho roku a kteni zcela jasnd hovoii o financnim zdravi na5i obce v horizontu
n6kolika let zp6tn6 . Zitvdry t6to analyizy jsou ndsledujici:
"Finandnl zdravi Zehu5ic je nejlep5i v historii mdstyse a vyvijelo se zdrovefi ve
vliborn6m trendu, hodnotlme nejlep5i moZnou zndmkou A+A+ (prvni dfslo finandni
kondice, druh6 ment6lnl stav financi). Tuto zndmku opir6me o:

. A+ (vfbornou s plusem za vfbornli trend a excelentnf vlisledky) finandni
kondici mdstyse opir6me piedevilm o vlbornf trend a viisledky provozniho
salda po zohledn6ni oprav. Mdstys prosperoval r0stem podtu obyvatel i

piirfrstku podtu Lekir. Piijmy mdstyse byly stabilni a zdrav6 s dfirazem na
dafiov6 pitjmy, dopln6n6 0sp6chy v zisk6v6ni investidnich dotacf. Excelentnl
bylo finandni zaji5t6ni reprodukce a modernizace majetku m6styse, mdstys
md dostatek potenciSlu k obnov6, modernizaci i budov6ni majetku.
Financovdni Skolskfch zaiizeni bylo zmdnou zAkona navic od roku 2018je5t6
vice zvfhodn6no a vliv kriteria podtu lfukl je v Zehu5icfch siln6 zastoupeni.
Kladn6 hodnotime provoznI stiidmost. Mdstysu vyraznd vzrostl vlastni
potencidl k investicim a opravdm a celkovd finandnl kondice je nejlep5i v
historii.

. A+ (vlibornf s plusem za excelentni financni likviditu a reze.vy) stav financi
zakl6ddme na bezprobl6mov6m spl6ceni dluhu, kterli je hluboce pod limitem
bezpedn6ho zadluZeni. M6stys si navic nech6vd rezervu na 0dtech a moudie
tvoii rezervy i v rozpodtu podhodnocenim dahovlich pi'rjmfi. Finandni likvidita

m6styse byla proto dosud vyborn5."



Z vfsledkil analyzy vyplynulo, Ze jsme byly rispd5ni v zisk6vdnf dotaci, za dev6t let
se ndm podaiilo ziskat dotace na nejrfiinej5i projekty ve v1i5i tem6i 25 mili6n0
korun.

Ke dni pied6ni m5 funkce, tedy k 18.rc.2019 dinily zfistatky na ridtech obce 6 737
639, 79,- Kd.

Nutno je5td dodat, 2e kald.li rok probdhl na obci audit hospodaieni s vlisledkem BEZ
ZAVnO. Se stejnlim vlisledkem probdhly i ve5ker6 ostatni kontroly z rgznlich
ministerstev a obci nadiizenych orgdn0 . A Zejich nebylo za dobu m6ho p0sobeni na
pozici starostky m5lo. Ve5ker6 protokoly z t6chto kontrol jsou k nahl6dnuti na
obecnim Iiad6. KaZdorodn6 probihaly take kontroly finandniho a kontrolnfho vliboru,
ktere takteZ neshledaly 26dn1 pochybeni.

Funkce starostky s sebou nesla i zastupov6ni obce v nejrfizndj5ich orga nizacich,
kterfch jsou Zehu5ice dlenem - Mikroregion e6slavsko, MAS Llpa pro venkov,
SdruZeni historickfch sidel eech, Moravy a Slezska, Svaz mdst a obci dn. Ua
aktivni 0dast souvisela op6t se zdipy obce a to zejm6na s cilem zlskat nejnovdjSi
informace v mnoha oblastech veiejn6 a komundlni sf6ry a zapojit se do d6nf, kter6
by piineslo uZitek n6m v5em a piispdlo k rozvoji na5ich obci.
Zpozice starostky jsem byla odvoldna lidmi, kteil si m6 pr6ce nev62i a bude nynI na
nich, jak budou v mnou zapodate pr6ci pokradovat a jaklim smdrem se budou na5e
obce ubirat. V soudasn6 chvfli je5t6 nevim, zda ztstanu i nadSle zastupitelkou obce,
nebot' okolnosti spojene s mfm odvol6nim se mi nelibi a v piipad 6, 2e by se obec
mdla ubirat smdrem obohacov6ni jednotlivcfr na rikor obce, nechci bft tohoto jiZ
souddsti, nebot' se to pildi mfm mor6lnim a lidsklim z6saddm. KaZdop6dnd zdjmy
obce mohu hajit i z pozice obcana.

D6kuji v5em, kteii se mnou po dobu m6ho pfisobeni na obci spolupracovali, v5em,
kteii se snaZili o rozvoj na5ich obci se stejnou energiijako j6 a v5em, kteii mi vdiili a
ve volb6ch mi dali svfij hlas. Nesmirnd si toho vAZim a pr6vd pro V6s jsem celou tu
dobu na obci pracovala!

Bylo mi cti biit tem6i devdt let starostkou m6styse Zehu5ice.l

AKS-
lng. Zuzana Havlikov6 Heimdnkovd

V Zehuiicich dne 30. iijna 20L9


