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Zastupitel Petr Měrka podal návrh na úpravu programu zasedání ZO č. 20:  "Navrhuji vypuštění bodů 9.4 až
9.7 z programu zasedání ZO" Zdůvodnění bod 9 byl navržen jako projednání dopisu rodičů a nerozumím
členění na podbody.

Diskuze:
Hlobil P. st RO chtěla ZO poskytnout veškeré informace k aktuálnímu dění okolo MŠ, které má

k dispozici, bylo by problematické toto projednat v jednom bodu a proto to bylo
rozděleno do podbodů, které ZO a přítomným hostům umožní utvořit si celkový obrázek
o situaci v MŠ

Měrka P. nevím proč bychom měli přijímat usnesení k některým podbodům (zápis z místního
šetření, anonymy, článek Žůrka), stejně s tím nic neuděláme

Hlobil P. st některé informace bereme na vědomí (3 případy), RO navrhuje, aby ZO vyjádřilo postoj
k některým událostem

Měrka P. pokud by byl jasně vysvětlen postup volby ředitelky MŠ tak jsme toto řešit nemuseli,
nevidím smysl v projednávání bodu 9.4.

Hlobil P. st pak bychom mohli říct, že nemá smysl projednávat dopis rodičů
Měrka P. to smysl má, neboť se obrátili jmenovitě na zastupitele, nevím proč jste to projednávali

na RO když dopis byl určen zastupitelům a proč jste k tomu přijali usnesení
Pospíšilíková M. i my členové RO jsme zastupitelé a měli jsme potřebu se k tomu vajádřit
Žůrek P. podle Listiny základních práv a svobod je zaručená svoboda projevu a právo

na informace, lidé mohou říci cokoliv, jakýmkoliv způsobem třeba i anonymně a my jako
ZO říkáme že nikdo nemá právo napsat anonym a dovolit si ho šířit to je protiústavní

Hlobil P. ml my tady můžeme odsouhlasit co chceme, pokud to narazí na zákon pak to může být
neplatné, ale máme stejné právo vyjádřit svůj názor a divím se, že panu Měrkovi vadí,
když se tady tento problém probere v širším kontextu

Žůrek P. vědomě porušujeme ústavní práva
Hlobil P. ml tak pro to nehlasujte a podejte trestní oznámení
Žůrek P. probíral jsem to s MV  a tam mi řekli, že nesmíme lidem zakazovat

Pospíšilíková M. my nic nezakazujeme, každý zastupitel jen vyjádří svůj názor
Žůrek P. v usnesení je - zastupitelstvo obce neschvaluje vytváření a šíření anonymní komunikace
Hlobil P. ml víte poznáte rozdíl mezi slovy "neschvaluje" a "zakazuje" slovo neschvaluje znamená, že

s tím nesouhlasíte a podobná synonyma to je vše
Hlobil P. st pane Měrko dejte návrh usnesení a budeme o něm hlasovat

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova navrhuje vypuštění bodů 9.4 až 9.7 z programu jednání
ZO Kostelec u Holešova.

Výsledek hlasování:
Pro: 6 / Proti: 8 (Hlobil ml. P., Hlobil st. P., Hradil M., Klesnil Z., Marek T., Masný O., Pospíšilíková M.,
Surala J.) / Zdrželi se: 1 (Pospíšilík A.)

Návrh usnesení nebyl přijat.


