CO JSOU SKUTEČNÁ FAKTA A CO JSOU NEPRAVDY
ODS ve své kampani označila nejrůznější fakta za nepravdy, kterým dlouhým textem říká NE. Je tradicí
lidského rodu označit nepříjemná fakta za nepravdu, je to tedy jejich právo. Volby jsou testem důvěry
občanů, kteří často nemají možnost získat úplné informace. Rozhodnutí o tom, komu věří více, je tedy
na nich a jejich ochotě se fakty zabývat v detailu.
Snad Vám pomůže následující přehled odkazů na konkrétní dokumenty:
SPORTOVNÍ HALA: kontrolní výbor zastupitelstva, ve kterém má většinu ODS a HPP, na svém 11.
zasedání dne 9.4.2018 po seznámení se s dvěma právními posudky na zákonnost postupu při uzavírání
dodatků na stavbu haly konstatoval, že „při uzavírání SOD – dodatek č. 1 z roku 2012 došlo k porušení
zákona o Veřejných zakázkách“, jinými slovy při výstavbě sportovní haly byl od roku 2012 porušován
zákon o veřejných zakázkách. ODS dále potvrzuje, že naše sportovní hala stála 66 mil. Kč, zatímco
stejně velké haly v jiných obcích stály o 30 mil. Kč, resp. 48 mil. Kč méně. ODS říká, že mícháme hrušky
s jablky, protože byly použité jiné stavební materiály. My navrhujeme příště stavět jako v jiných
obcích a 30 mil. až 48 mil. Kč ušetřit.
PRODEJ ČISTIČKY ODPADNÍCH VOD: ze zápisů zastupitelstva je možné zjistit, že v únoru 2014 na
zasedání zastupitelstva starosta za ODS navrhoval prodej této čističky za 22 milionů, o dva měsíce
později byl výběr dražitele zrušen, v červenci 2015 starosta předložil návrh na prodej za 18 mil. Kč Díky
odporu našich zastupitelů návrh k prodeji pod cenou nebyl schválen. Obec tak nakonec za čtyři roky
na pronájmu získala 8 mil. Kč a za prodej čističky 27 milionů. Obec tedy místo 18 milionů získala 35
milionů Kč.
ÚSPORA Z NEVYPLACENÝCH ODMĚN ZASTUPITELŮ, ČLENŮ VÝBORŮ A KOMISÍ: odměny zastupitelů
dle zápisů zastupitelstva v roce 2015 činily část roku 540 Kč za měsíc a část roku 559 Kč, v roce 2018
dosáhly 1534 Kč za měsíc. Odměny členů / předsedů výborů vzrostly z 1060 / 1300 Kč v roce 2015 na
2557/3068 Kč v roce 2018. Celkové odměny na zastupitele do 31. 12. 2017 činily téměř 23.000 tisíc Kč.
Naše Měcholupy měly 4 zastupitele, kteří naprostou většinu doby byli i členy nějakého výboru a kteří
se těchto odměn vzdali ve prospěch obce a na podporu neziskových aktivit občanů. Kolik to bylo
v peněžním vyjádření si z těchto údajů může každý odhadnout sám, finanční výbor vyčíslení odmítl
provést.
PROJEKČNÍ PRÁCE NA ROZŠÍŘENÍ HALY: kontrolní výbor zastupitelstva, ve kterém má většinu ODS a
HPP, jednomyslně konstatoval na svém zasedání dne 19.9.2018, že při uzavření smlouvy na projekční
práce dostavby tělocvičny byl porušen zákon i vnitřní předpisy obce pro zadávání veřejných zakázek.
OPRAVA ULICE ZA KŘÍŽEM: skutečnost, že jedinou ulicí v obci, která byla za dobu působení současného
starosty opravena, je ulice vedoucí k jeho domu, je prostý fakt. Faktem je také to, že výběrové řízení
na
dodavatele
opravy
komunikace
bylo
zrušeno,
viz
https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=178049. A konečně skutečnost, že
oprava komunikace byla zadána mimo výběrové řízení bylo písemně potvrzeno úřadem naší městské
části dne 10.8. pod značkou 1048/2018.
Je právem každého občana vyžádat si výše uvedené informace přímo od úřadu městské části podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Stejně tak je jeho právem tyto informace
nehledat a rozhodnout se prostě dle vlastního uvážení.

