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Doplňující informace 
V č. 2/2018 obecního periodika KOSTKA bylo uveřejněno moje sdělení zastupitele, které bylo oproti zaslanému textu vydavatelem zkráceno 
takovým způsobem, že publikovaný text mého původního příspěvku ztratil logický smysl. Mělo být uveřejněno sdělení zastupitele v tomto 
obsahu a rozsahu:(viz K doplňující informaci zastupitele Žůrka) 

Ing. Petr Žůrek 
K doplňující informaci zastupitele Žůrka: 
Další text doplňující informace je totožný s již otištěným textem ve fóru zastupitelů v č. 2/18 zpravodaje Kostka, str. 8. Vydavatel chtěl a 
chce předejít možnému porušení některých právních předpisů, proto další vyžadovanou informaci nezařadil ani nezařazuje k otištění. Má-
me za to, že vynětím této informace se nezměnil logický smysl „názoru“ (§ 4a zák. 46/2000 Sb.) zastupitele. Správnost takového postupu 
potvrdil Krajský úřad Zlínského kraje ve svém rozhodnutí čj. KUZL/34550/2018, 7. 6. 18. Zájemci o detaily se mohou jmenovaného podrob-
ně dotazovat na veřejných zasedáních zastupitelstva obce. 

Redakční rada 
Fórum zastupitelů 
Právo na informace je zakotvené v Ústavě ČR a rozpracované v zákoně 106/1999 Sb. Každá státní instituce musí zveřejnit povinné informa-
ce s uvedením postupu, jak lze informace na základě žádosti získat. Na webu naší obce záložka povinné informace existuje. V čísle 2/2018 
KOSTKA starosta píše, že požadování informací je obci spíš ke škodě než ku prospěchu. Znamená to, že obec sice dodrží zákon, ale zároveň 
bude žadatele veřejně pranýřovat, že požadují dokumenty? Je zveřejněno 141 žádostí za 3 roky (v průměru 1 týdně), poskytnuté informa-
ce, statistiky, dle kterých zápisy RO a ZO tvoří 60%, protože obcí zveřejňované zápisy jsou bez data a podpisů a obsahují upozornění "Jedná 
se o neúplný zápis. Plná verze zápisu je k dispozici na obecním úřadě." Díky vyžádaným dokumentům jsem např. obci ušetřil 29 tis. Kč za 
chybu administrátora VZ, byla zrušena smlouva administrátora VZ kvůli konfliktu zájmů, na zakázce VO obec ušetřila 141 tis. Kč 

Ing. Petr Žůrek, zastupitel 
Vážení spoluobčané, v periodiku KOSTKA číslo 2/2018 jsem se snažil objektivně zhodnotit končící čtyřleté volební období 2014 – 2018. 
Příspěvek byl zpracován v obecné rovině, bez konkrétních názvů volebních stran a jmen osob. Reakce zastupitele Žůrka je nepochopitelně 
konfrontační, podrážděná, neadekvátní. Obec nikoho nepranýřuje, je to subjektivní názor zastupitele Žůrka. V článku jsem doslovně napsal 
– V tomto volebním období jsme zaznamenali nové přístupy a invektivy ve vztahu k obci, které byly spíše ke škodě než ku prospěchu. Uve-
dený text zastupitelem Žůrkem – starosta píše… je vytržený z kontextu, zavádějící. Příspěvek považuji za zmatečný, s cílem zastupitele o 
zviditelnění. 

Ing. Petr Hlobil 
Vážení občané, nadešel čas dalšího příspěvku do Fóra zastupitelů, ve kterém bych chtěl využít způsobu, který byl praktikován v minulém 
vydání, tedy v čísle 2/2018, kdy k některým podaným článkům zmíněné rubriky vyšly reakce části zástupců vedení obce v tom stejném čísle 
jako články samotné. Toho využívám nyní a pokládám před Vašimi zraky dotaz vedení obce, zda je se zhotovitelem první etapy moderniza-
ce a rozšíření  VO  řešen problém naklánějících se lamp. Problém jsem již otevřel v průběhu posledního zasedání Zastupitelstva obce Koste-
lec u Holešova, kde pan starosta ing. Petr Hlobil pouze připustil, že se jedna konkrétní lampa naklání, já však vidím, že je jich více. Jako 
profesionální inspektor kvality k tomu dodávám, že ve způsobu ukotvení nebo naopak kvůli nedodržení předepsaného způsobu ukotvení 
může časem nastat problém i u těch sloupů, které se dosud nenaklání. Žádám tímto od vedení obce informaci, jak bude vzniklou situaci 
řešit.  

Ing. Martin Dulava, Ph.D., zastupitel 
Vážený Ing. Martine Dulavo, Ph.D., reaguji na Váš dotaz ohledně naklánějících se stožárů VO z I. etapy realizace. 
Nejsem profesionální inspektor kvality, takže nedokáži úplně objektivně zhodnotit, které další naklánějící se stožáry máte na mysli. Jestliže 
přesně víte, o které konkrétní stožáry se jedná, obraťte se oficiální formou na starostu obce s požadavkem o nápravu.  
Pokud se jedná o stožár zmiňovaný na posledním zastupitelstvu, ten byl zhutněn, srovnán a znovu zabetonován. 

Ing. Tomáš Marek, člen obecní rady 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vážení spoluobčané, poslední srpnový víkend jste dostali do schránek další tiskovinu, která vznikla jako společná práce několika zastupitelů a 
občanů.  Je plná rádoby důkazů o špatném řízení obce, z nichž některé jsou doloženy útržky z různých dokumentů, větami vytrženými 
z kontextu, polopravdami, apod. Všechny významnější projekty, které byly v minulém volebním období v obci realizovány, jsou zde kritizo-
vány a shazovány a je poukazováno na formální nedostatky, které jsou záměrně zveličovány.  Kritika zaznívá od zastupitelů, kteří za celé 
volební období nepřišli  ani s jediným konkrétním návrhem na realizaci obecně prospěšného projektu. Pouze kritizovali a snažili se zastavit 
projekty navržené vedením obce a schválené druhou částí zastupitelů. Dle našeho názoru nemá v této chvíli smysl se opakovaně vyjadřovat 
k jednotlivým tvrzením autorů článků.  Pokud máte zájem o informace z druhé strany, bez váhání se se svými dotazy obraťte na vedení obce.  

Ing. P. Hlobil, starosta obce, RNDr. M. Pospíšilíková, místostarostka, radní: T. Hlobil, Ing. T. Marek, V. Rušikvas, zastupitelé obce: 
Ing.  O.  Masný, Mgr. A. Pospíšilík,  Z. Slováček, R. Tkadlčík, Z. Zaviačičová 
 

Farnost 

Křesťanská víra je základem české kultury. Křesťanské hodnoty dobra, lásky k bližnímu i k Bohu jsou důležité pro formování zodpovědné 
budoucí generace, která dbá nejen o své kulturní kořeny, pečuje o své blízké a o svoji zemi. Příklad rodičů, kmotrů a dalších farníků je 
důležitý pro získání úcty k Bohu a smyslu pro to posvátné. Je třeba v dětech vzbudit zájem a touhu dozvědět se víc.  
V rámci výuky náboženské výchovy ve školách se děti seznamují s obsahem křesťanské víry, učí se komunikovat s Bohem a získávají 
všeobecný historický přehled. V letošním školním roce se přihlásilo na hodiny náboženství zatím 40 dětí. Výuka pro 1. - 3. ročník bude 
probíhat v pondělí, pro 4. - 6. ročník ve středu a pro 7. – 9. ročník ve čtvrtek (změna rozvrhu je vyhrazena). Výuku povede P. Vinkler 
z Kostelce u Holešova a kaplan z Holešova. Rodiče, kteří mají zájem dodatečně přihlásit své dítě do náboženství, se mohou obrátit na 
ředitele ZŠ Kostelec u Holešova nebo na P. Vinklera. 

Mgr. Monika Motáňová 
 


