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Zápis ze zasedání zastupitelstva konané v mimořádném termínu dne 25.9.20111

Přítomni: Milan Povolný, starosta
Václava Sloupová, místostarostka
Pavel Hrubý, zastupitel
Petr Matoušů, zastupitel
Věra Havránková, zastupitelka
Michal Pádivý, hlavní účetní obce
Starosta zahájil zasedání konstatováním, že bylo řádně svoláno, zastupitelstvo je usnášeníschopné,
a oznámil body programu:
1. Vyslovení nedůvěry starostovi třemi zastupiteli ( Hrubý, Matoušů, Havránková), a jeho odvolání
z funkce.
2. Jednání o realizaci přístavby obecního úřadu a získání dotace.
Bod 1:
Starosta vyzval zastupitele Pavla Hrubého a Petra Matoušů, aby se k vyslovení nedůvěry vyjádřili a
zdůvodnili své obvinění z podezření , že se starosta neoprávněně obohacuje na úkor obce.
Že toto obvinění bylo skutečně vzneseno potvrzuje i místostarostka Václava Sloupová. Starosta na
důkaz toho, že se toto tvrzení nezakládá na pravdě předložil výsledky dílčího přezkoumání
hospodaření obce, které bylo provedeno dne 19.9.2011. Z této zprávy a vyjádření účetního Michala
Pádivého je zřejmé, že k žádnému závažnému pochybení ze strany starosty nedošlo.
Zastupitelé Pavel Hrubý a Petr Matoušů toto obvinění popřeli a vyslovenou nedůvěru zdůvodnili
tím,že nebyli o dění v obci dostatečně informováni a starosta rozhodoval o různých věcech bez jejich
vědomí. Na dotaz proč neřešili situaci dříve a nepodali v zastupitelstvu návrh, který by upravoval
rozhodovací pravomoc starosty, odpověděl Pavel Hrubý, že jim k tomu nebyl dán prostor. Paní Věra
Havránková se k danému tématu nevyjádřila. Po živé diskusi s občany obce, chataři i chalupáři bylo
zahájeno hlasování.
Návrh na odvolání starosty z důvodu vyjádření nedůvěry byl schválen počtem 3 hlasů (Hrubý
Matoušů, Havránková), hlasovali proti 2 ( Povolný, Sloupová), zdržel se 0.
Starosta Milan Povolný zůstává ve funkci do zvolení nového starosty na příštím zasedání, které se
bude konat dne 3.10.2011.
Na základě výsledů hlasování oznámila Václava Sloupová svoji rezignaci na funkci místostarostky,
ale zůstává i nadále v zastupitelstvu .
Bod 2.
Bude projednán po zvolení nového starosty.

Zapsala : Václava Sloupová

