
Odpověď na otevřený ctopis

9±Anny zab‘i-vaiící se imenováním nové ředitelky MŠ
16. 6. 2021 zaslat Týdeník Kroměřížska na obec anonymní dopis, týkající se jmenování nové ředitelky MŠ.

V této souvislosti prosí o informace, které se týkají výběrového řízení na ředitelku MŠ.

V obci byly zaznamenány další dva anonymy. Jeden obdržela nově jmenovaná ředitelka MŠ - -

‚ druhý pracovnice MŠ

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova neschvaluje twtvářeoi a šíření jakékoli anonymní komunikace.

Výsledek hlasování:
Pro: 91 Proti: 1 (Žůrek P.l I Zdrželi se: 4 (Hradil A., Měrka P., Pospíšilík R., Sklenář V.)

Usnesení č. 12l20Z12021 bylo schváleno.

Přílohy:
11 Anonym Týdeiťk Kroměřížska
12 Anonym
11 Anonym
Vyjádření zastupitele P. Žůrka k bodu 9.6

9.7 Reakce na příspěvek zastupitele Žůrka
Na soukromých stránkách www.kostelecuholesova.eu hodnotí zastupitel Ing. Petr Žůrek “trojlístek radních“,

kteří rozhodli ojmenování ředitelky MŠ. V tomto hodnocení uvádí řadu lží a tímto způsobem mate veřejnost.

Diskuze:

Hlobil P. st. - reakce na příspěvek zastupitele Žůrka

www.kostelecuholesova.eu - ZZO Č 19 - VIDEOZÁZNAM - KOMENTÁŘE - Petr Žůrek

Pan Žůrek ve svém příspěvku hodnotí „trojlístek radních“, kteří rozhodli o jmenování ředitelky MŠ.

1. Nikdo z trojlístku nemá sebemenší odbornost pro posouzení vhodnosti kandidáta.

NEMATE PRAVDU - v roce 1992 jsem ukončil doplňující pedagogické studium zaměřené na učitelství

odborných předmětů pro střední školy. Vlastním VYSVĚDČENI o pedagogické způsobilosti.

2. Nikdo z nich nikdy nebyl ředitelem školní vzdělávací instituce

Ředitelem jsem nikdy nebyl, ale 23 roků jsem zastával funkci - pedagogický zástupce, statutární zástupce

ředitele školy. Absolvoval jsem kvalifikační studium umožňující výkon funkce ředitele školy nebo školského

zařízení. Vlastním lustrační osvědčením s výrokem - není evidován. Byl jsem členem konkurzní komise při

konkurzu na pracovní místo ředitele střední školy.

3. Nikdo z nich nemá pedagogické či psychologické vzdělání.

NEMATE PRAVDU — v rámci závěrečné zkoušky učitelské způsobilosti jsem vykonal mimo jiné také ústní

zkoušku z pedagogiky a ústní zkoušku z psychologie.

4. Trojlístek je pro volbu ředitelky MŠ odborně nula.

NEMÁTE PRAVDU - výše uvedená argumentace vaše tvrzeni zcela jasně wrací.

Pane Žůrku, 25. 5. 2021 jsem všem zastupitelům, a tudtž také Vám, zaslal e-mailovou poštou dokumenty,

na základě kterých jste mohl napravit nepravdy uvedené ve Vašem příspěvku. Vy jste tak neučinil. Proto mi

nezbývá nic jiného, než abych i já Vám vystavil hodnocení Vaší osoby. Pro volbu ředitelky MŠ, ne trojlístek, ale

Vy osobně jste odborně nula. Pane Žůrku, jste záludný manipulátora lhář.
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Žůrek P. - přečetl své vyjádření, které je zveřejněnou přílohou tohoto bodu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova vyzývá zastupitele Žůrka, aby upustil od matení veřejnosti lživými
informacemi.

Výsledek hlasování:
Pro: S J Proti: 2 (Měrka P., Žůrek P.) J Zdrželi se: 4 (Hradil A., Pospíšilík R., Sklenář V., Zmeškal J.)

Usnesení č. 13120712021 bylo schváleno.

Přílohy:
14 Petr Žůrek Www stránky - příspěvek
t5 Reakce na příspěvek zastupitele Žůrka
16 Vysvědčení o pedagogické způsobilosti Hlobil
17 Osvědčeni pro funkci ředitele školy Hlobil
18 Lustrační osvědčení Hlobil
Vyjádření zastupitele P. Žůrka k bodu 9.7

10. Smlouva o spolupráci se Sdružením města obcí východní Moravy

ZO byla předložena Smlouva o spolupráci se Sdružením měst a obcí východní Moravy.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje Smlouvu o spolupráci se Sdružením měst a obcí
východní Moravy.

Výsledek hlasování:
Pro: 14/Proti: 0/Zdržeti se: O

Usnesení č. 14/207/2021 bylo schváleno.

Přílohy:
Kompostování v obcích východní Moravy lVRDReqistr
SMOVM Spolupráce obec Kostelec u Holešova k odsouh
vzor SMOVM Výpůjčka projekt XY obec

11. Poskytnutí flnančního daru na konto obcí postižených tornádem

Rada obce Kostelec u Holešova navrhuje poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce Kostelec u Holešova
určeného na obnovu obcí postižených tornádem ve výši 50 tis. Kč. Po diskuzi zda poslat peníze na konto
vybrané obce nebo na okresní město nebo na kraj se ZO shodlo - poslat celou částku finančního daru
na transparentní účet zřízený jihomoravským krajem.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova schvaluje poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce Kostelec
u Holešova určeného pro obnovu obcí postižených tornádem ve výši 50 tis. Kč na transparentní účet účet
zřízený Jihomoravským krajem a pověřuje starostku obce provedením potřebných administrativních kroků.

Výsledek hlasování:
Pro: 14 / Proti: Ú / Zdrželi 5C: Q

Usnesení č. 15/207/2021 bylo schváleno.

Přílohy:
Program SMS CRjak jednoduše pomoci tornádem za
Transparentní účty pro postižené obce
Darovaci smlouva od obce [mal
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12. Diskuze - různé

Diskuze:
Pospíšilík A. mám dotaz na R. Pospíšilíka, můžete upřesnit jak proběhlo jmenování ředitele ZŠ

bez konkurzu, říkal jste že se na konkurz na ředitel ZS zapomnělo, že se nestihl
udélat,jak to tedy tehdy bylo?

Pospíšilík R. nové bylo v roce 2012 uzákoněno šestileté funkční období ředitelů škol zákon umožňoval
doběhnout funkční obdobíjiž jmenovaných ředitelů

Pospišilík A. vy jste říkal, že se konkurz nestihl udělat
Pospíšilíková M. Radek říkal, že prošvihl! termín

Měrka P. bylo možné nechat šestiletý termín proběhnout a konkurz nedělat, než jsme se rozhodli,
že konkurz uděláme, tak už bylo po termínu

Hlobil P. st, zareagoval na příspěvek zastupitele Žůrka, uveřejněný v periodiku KOSTKA - Fórum
zastupitelů - Lží zdůvodnil podvůdek - podrobněji popsáno níže

Zmeškalj. mi říkal, že paní Horá ková na stavebním úřadu mu navrhla způsob,jak
by mohl začít stavět, zajímalo by mě proč byla tato odpověd‘obce

Pospíšiliková M. dostala se ke mě informace od I, T, že pokud obec vydá kladné stanovisko
k tomu, že srážkovou vadu z garáží bude dočasně chytat do beček, tok že mu st°“ební
úřad vydá stavební povolení, nevím jak bychom řešili situaci, kdy by i dostal
na základě tohoto souhlasu obce stavební povolení, postavil garáže a VaK Kroměříž by
následně neodsouhlasil napojenísrážkové kanalizace do jejich jednotné kanalizace, dotaz
na Vak‘ šel zobce už před dvěma měsíci, byl už několikrát urgován a stále nemám
stanovisko, VaK se mi nevyjádřil ani k tornu coje třeba nejdříve vědět, zda to bude bráno
jako prodloužení kanalizace nebo přípojka kanalizace, každá z těchto staveb spadá
stavebním povolením pod jiný správní úřad, prodloužení kanalizace povoluje vodoprávní,
nikoliv stavební úřad, nemám stanovisko VaKu zda to povolí, př!padně za jakých
podmínek, tato záležitost měla být řešena ještě než se začaly pozemky na garáže
prodávat, ted‘jsme v situaci, že máme rozprodaná místa na garáže a nevíme jestli
bude možné někam odvádět dešťové vody, budeme se snažit situaci řešit ale VaK uvažuje
v Kosteleci ojednotné kanalizaci s mechanicko-biologickou COV a brání se proto
napojováníbalastních vod, které pro ně znamenají provozníkomplikace při čištění
odpadních vod zobce

Zmeškal J. žádost se souhlasem obce se zachytáváním srážkové vody do beček stejně musí být
doplněna o stanoviska VaK, že do budoucna bude souhlasit s napojením na kanalizaci

Pospíšitíková M. a má to projednané s VaKem, že mu to do budoucna povolí?

Zmeškal J. nemůže tam žádost dát bez stanoviska obce
Hlobil P. ml. nikdo dopředu nedá povolení, když se nevíjak to v budoucnu dopadne,je třeba

postupovat systematicky, sám za sebe říkám, že pokud bych zjistil, žejsen] hlasoval pro
prodej obecního pozemku na garáž a ted‘tam garáž být nemůže tak bych byl pro zpětný
odkup pozemku obcí, hledat viníka nemá cenu,je třeba to řešit

Pospišilíková M. mi neřekl druhou část informace, že k tomu, aby mu stavební úřad vydal
stavební povalení tak kromě souhlasu obce se záchytem dešťovky do beček musí ještě
přinést příslib VaKu, že budou souhlasit s napojením na kanalizaci, ten příslib zatím
nikdo z nás nemá

Zmeška[J. zamítli mu stavební povalení za to, že dešťová voda nepůjde do kanalizace

Hlobil R st. tady teď asi nedojdeme k žádnému řešení

Pospíšilíková M. potřebujeme z VaKu dostat alespoň příslib, že nám napojení na jejich kanalizaci povolí

host zjakých prostředků byla hrazena oprava sjezdu u mého RD po vybudování VO, dělali to
pracovníci obce

Pospíšilíková M. materiálové náklady nebyly a placeno bylo v mzdách pracovníků obce

host proč nebyla reklamace na špatně odvedenou práci

Hlobil P. st. stavba je na obecním pozemku

host obec souhlasila se stavbou sjezdu

Hlobil P. st, není zřízeno žádné věcné břemeno, je to část sjezdu na obecním pozemku, který má
kdekdo z nás ijá, sám jsem si to zaplatila sám se o to staráni, nedělá mi problém,
na rozdíl od jiných lidí,jestli je tam jeden obrubník trochu propadlý abych si ho před
svým barákem sám spravil

host doporučil jsem protlak, a řekl jsem, že budu požadovat aby to bylo uvedeno do původního
stavu
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Hlobil P. st. řekl jste mi také, že byste to nepřevzal, žeje práce špatné odvedená,já jsem vám řekl, že
s převzetím problém nemám a VO od r. 201702018 bez problémů funguje

host upozorňuji no pro podlou vozovku mezi kanalizační vpustía kanalizočníšochtou mezi
domy čp. 265 o267

Hlobil P. st. necháme to posoudit VoK
SuralaJ. Kostelec, Němčice O Roštěníorganizujíspolečně výjezd dobrovolníků no pomoc obcím

postiženým tornádem, v úterý 6.72021, bude zajištěno doprava autobusem, bude
vyhlášeno VR

Hlobil P. st. - zareagoval na článek v KOSTCE

KOSTKA - Fórum zastupitelů - Lží zdůvodnil podvůdek

Autor: Ing. Petr Žůrek, zastupitel obce

1. Pan Hlobil starší lhal o existenci PD, když 1. 3. 2018 podepisoval smlouvy se soukromými majiteli
pozemků. Projektová dokumentace prokazatelně vznikla až o 7 měsíců později.

MANIPULUJETE S FAKTY - v příspěvku „Takový malý podvůdek“ jste uvedl nepravdu, že projekt byl
vypracován v srpnu 2019. Na tuto nepravdu jsem Vás upozornila sdělil jsem- Projekt byl vypracován
v r. 2018 aje součástí PŘEDAVACIHO PROTOKOLU o předání funkce starosty obce 4. 12. 2018.
Toto mé tvrzení se potvrdilo. Důkazem je Souhrnná technická zpráva září 2018 „Revitalizace zeleněv obci
Kostelec u Holešova, kterou máte navěšenu na svých www stránkách.

Pan Hlobil starší lhal o existenci PD, když 1. 3. 2018 podepisoval smlouvy se soukromými majiteli
pozemků - to je z Vaší strany sprostá lež. Opakovaně pro Vás pane Žůrku cituji: Článek IV. odstavec 3
Smlouvy - Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před svým podpisem přečetly. Prohlašují dále, že byla
podepsáno po vzájemném projednání podÍe jejich pravé o skutečné vůle, určitě, vážné o srozumitelně, nikoli
v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

Při vzájemným projednání byli majitelé pozemků seznámeni, v čem spočívá založení práva Obce Kostelec
u Holešova provést obnovu zeleně na výše uvedeném soukromém pozemku. Nikdy jsem netvrdil, že to bylo
na základě vypracované projektové dokumentace, jak se mi to pane Žůrku snažíte urputně vnutit.

2. Pan Hlobil st, lhal, že na pokácení stromů na pozemcích soukromých majitelů žádné další
zmocnění nepotřebuje.

Pane Žůrku, necitujete mě přesně, což vede k manipulaci s fakty. Já jsem přesně uvedl -Obec žádné
další zmocnění nepotřebovala. V příspěvku „Takový malý podvůdek“ jste uvedl - Obec 17. 6. 2020
za majitele žádala o pokácení stromů. Žádost doložila smlouvou s majiteli, kde žádné zmocnění obce
uvedeno není. To je Vaše interpretace. Administrátora účastníci správního řízení ve věci kácení stromů měli
jiný názor, který vycházel ze smlouvy.

Opakovaně pro Vás pane Žůrku cituji:Článek II. odstavec I Smlouvy - Předmětem této smlouvy je založení
právo Obce Kostelec u Holešova provést obnovu zeleně no výše uvedeném soukromém pozemku.

V průběhu správního řízení nevznesl žádný z účastníků připomínku na absenci zmocnění obce
ke kácení stromů. Po skončení správního řízení a realizace daného projektu, přichází pan Žůrek
s problémem, který je problémem jen pana Žůrka.

Závěr - příspěvky v rubrice Fórum zastupitelů „Takový malý podvůdek“, „Lží zdůvodnil podvůdek“ a řada
dalších, které útočí na mou osobu, přesně odráží stav autora, který je trvale v těžké mentální krizi.
Proto je neberu vážně a nechávají mě klidným.

13. Závěr

Zasedání ZO Kostelec u Holešova č. 20 bylo ukončeno 29.6.2021 v 21:49 hod.
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Ověřovatelé: Zdeněk flesnil .

Petr Měrka

Starostka JDr. Marcela Pospíšilíková v. r. ...f
Místostarosta Ing. Petr Hlobil st. v. r. Í
Datum vyhotovení: Ý
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