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Přílohy:
Žádosti o odkoupení pozemků p.č. 437_19, 437_20 a

14. Projednání doporučení RO dané usnesením č. 2/17R/2020

Doporučení RO bylo motivováno  články s datem 31.7., 14.8 a 21.8. zveřejněnými zastupitelem obce P. Žůrkem
na soukromých webových stránkách. Mimo jiné skutečností, že článek ze dne 31.7. byl rozeslán do datových
schránek některých obcí a snahou zastupitele je uveřejnit články ve zkrácené formě v obecním zpravodaji
Kostka.  Články obsahují  tvrzení  autora  záměrně podložená zkreslenými  informacemi,   jejichž  cílem není
konstruktivní kritika práce vedení a rady obce, nýbrž  snaha o vyvolání nedůvěry občanů a institucí se kterými
obec přichází do styku.  Obsah článků a způsob jejich prezentace navenek poškozuje obec a článek  z 24.8.
poškozuje i dobré jméno Základní školy Kostelec u Holešova. Písemné reakce některých externích subjektů,
kterých se některé články dotýkají a proto na ně reagovaly byly dány ZO k dispozici. 

Diskuze:
Pospíšilíková
M.

starostka obce předložila zastupitelům fakta, jimiž uvádí na pravou míru informace ze
dvou článků zveřejněných zastupitelem P. Žůrkem na soukromém webu, které zaslal jako
sdělení zastupitele do Kostky a k třetímu článku, v němž viní starostku z podvodu a navíc
rozeslal tento článek do datových schránek některých obcí. Stručný výtah smyslu sdělení
starostky obce: 1) OÚ předem vyhlásil informaci o vypnutí EE v dopoledních hodinách v
pátek 14.8., a to na základě žádosti technika E.ON, zaslanou e-mailem, zdůvodněnou
potřebou řešení havárie - spadlých stromů, které hrozily pádem a poškození vedení EE.
Označovat informování občanů za projev pohrdání zákony a aroganci moci a podsouvat
občanům porušování pravidel vedením OÚ je, pokud se ho dopustí zastupitel,
nepřípustné. Poškození jména a zájmů obce vidím zejména vůči firmě E.ON a
konkrétnímu pracovníkovi dosud dobře spolupracujícímu s obcí, který, aniž by musel,
prokázal dobrou vůli k preventivnímu řešení problému a aktivitou pana zastupitele se
dostal do problému, což se může v budoucnu na jeho spolupráci s obcí negativně projevit.
Zastupitelstvu byla přečtena reakce technika E.ON na článek zastupitele Žůrka. 2)
Včasnou informaci obce o krátkodobém uzavření průjezdu do části obce Sušeny a Loučky
pro vozidla obyvatel této části obce opět označil zastupitel Žůrek nálepkou "pohrdání
zákony a arogancí moci". Z vozovky docházelo k poškozování soukromého majetku,
fasády domu č.p. 22 a bylo třeba co nerychleji zjednat nápravu. Stačilo by k tomu
pochopení obyvatel této části obce, kteří byli o situaci s dostatečným předstihem
informováni a mohli se proto zařídit tak, aby v dané čase neprojížděli zúženým úsekem,
kde hrozilo znehodnocení provedené opravy. Vozovka pro vozidla IZS uzavřena nebyla. 3)
Několikrát písemně i ústně zastupitelům vysvětlené důvody,proč nebylo VŘ na chodníky a
VO v Karlovicích, které proběhlo v krátké době vyhlášené výzvy MAS právě z tohoto
důvodu mimo režim interní směrnice obce, nazval pan zastupitel podvodem starostky
spáchaném na ostatních obcích, které žádaly o dotaci a článek plný dezinformací,
přizpůsobených záměru co nejvíce očernit vedení obce zaslal do datových schránek
těchto obcí. Jako zastupitel tak poškodil jméno obce, potažmo jméno administrátora VŘ a
dokonce i vyhlašovatele výzvy MAS Partnerství Moštěnka. Zastupitelům bylo přečteno
stanovisko ředitelky MAS.
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Hlobil P. st. reagoval na článek zastupitele P. Žůrka zveřejněný zastupitelem P. Žůrkem na
soukromém webu, který zaslal jako sdělení zastupitele do Kostky a týká se jmenování
ředitelky ZŠ Kostelec u Holešova RO Kostelec u Holešova. Stručný výtah smyslu sdělení
místostarosty obce: V roce 2009 byl jmenován starostou Pospíšilíkem ředitelem ZŠ Mgr.
Ballnér, v roce 2014 byl usnesením RO bez konkusního řízení potvrzen ve funkci hlasy 3
radních, 1 byl proti, jeden radní Z. Ballnér se hlasování nezúčastnil. Zápis RO není
podepsán starostou obce a je tak neplatný, stejně jako jiné zápisy z RO, tedy nepodepsané
zápisy RO jsou neplatné. V roce 2014 jsem byl zvolen starostou obce a byl jsem jako
zástupce zřizovatele velmi blízko k různým druhům informací o dění v ZŠ (rozpočty,
výroční zprávy, akce školy) ve ŠJ jsem se potkával se zaměstnanci školy i žáky. Zde jsem
získával informace, dalším zdrojem informací ze strany rodičů byl fakt, že do školy
chodily moji vnuci. Jako člen RO jsem měl k dispozici zápis z jednání konkursní komise. Z
Ballnér vyhrál konkurs, ale mě zajímalo i jak se k tomu stavěl i zástupce školy a ten měl
zcela odlišný názor, než ředitelé jiných škol. V roce 2014 rozhodli 3 radní a my jsme jejich
rozhodnutí respektovali, v roce 2020 jsme měli ne jednoho, ale 3 kandidáty, kteří uspěli v
konkursním řízení, my jako RO jsme měli vybrat jednoho ze tří kandidátů. Celý týden
jsem zjišťoval názory koaličních zastupitelů, členů školské rady, voličů a občanů naší
obce. Na základě všech informací jsem se rozhodl dle svého nejlepšího vědomí a svědomí
pro nejlepšího kandidáta. O kvalitě vzdělávání dětí nerozhodly pavlačové drby, v
učitelském sboru ZŠ nedošlo k žádné změně a vy pane Žůrku tímto způsobem učitele
urážíte, protože oni dovedou dobře pracovat. Bude záležet na nové ředitelce ZŠ jaké
vytvoří pracovní prostředí. Výroky zastupitele Žůrka výrazným a hrubým způsobem
poškozují ZŠ a obec.

Pospíšilík R. nevím jak se dá ze zápisu z konkurzu poznat jak kdo hlasoval, myslím, že jestli se to
někdo dozvěděl tak je to chyba

Hradil M. na konkursu říkal zástupce KÚ, že na hlasovacích lístcích budou jména kandidátů, ke
kterým budou členové komise označení čísly psát pořadí

Pospíšilíková
M:

to jaké má číslo každý z osmi členů konkursní komise bylo tajné, a zapisovatel zapisoval
podle čísel výsledky k jednotlivým jménům

Pospíšilík R. k vypnutí EE, kdyby byla dána informace, že z důvodu havárie a ne z důvodu plánovaných
prací tak by to byla správná informace

Hlobil P. st proč se pan Žůrek nezeptal paní starostky, ona ty informace měla
Žůrek P. mě dodává elektriku E.ON a tak se jich zeptám proč mi ji vypíná, to je logické. Technik

E.ON porušil interní předpisy, že to zapomněl říct svému zaměstnavateli, na webu obce to
vypadá, že je to informace od E.ON což není pravda

Pospíšilíková
M.

promítla mail s žádostí o vyhlášení vypnutí EE, kde je uvedeno jméno technika E.ON,
další kontaktní údaje a logo E.ON

Žůrek P. problém je v tomto pánovi Vy jste napsali, že to bude celý Kostelec a celé Karlovice a vy
jste mu naletěli. Článek o dotacích. Z tabulky , která je nasdílená v článku je uvedeno, že
dotaci získala obec Křtomil, ve výši 7 775 mil. Kč tj., že obec Křtomil musela udělat VŘ v
režimu zákona, muselo trvat 2 - 3 měsíce, jak je možné, že obec Křtomil měla 7 dnů po
vyhlášení dotace podepsanou smlouvu. Myslím si, že u nás to zavinil administrátor. Už v
listopadu byly informace, měli jste možnost to udělat a neudělali jste to.

Pospíšilíková
M.

teď směřujete kritiku na E.ON, ale článek je zaměřen proti obci. Druhá věc MASky se
zeptejte jestli měl někdo informace o půl roku dřív než ti ostatní.

Hlobil P. ml. reaguji na to co píšete jak se chováte. Dnes říkáte, že byla chyba na straně E.ON Pokud
jste zjistil, že vám informace ze strany E.ON nesedí, proč jste nezavolal paní starostce?

Měrka P. proč nenapíšete reakci na články přímo na Petrův web
Hlobil P. st. informace na jeho webu jsou silně filtrované, je tam navěšováno jen to co se p. Žůrkovi

hodí. Za celou dobu 6-ti let tam nenajdeš, když KÚ nedal p. Žůrkovi za pravdu
Žůrek P. lžete, že to tam nikdy nebylo
Měrka P. význam by mělo, kdyby jste odpověď na články uveřejnili hned, když vyjdou, toto považuji

za pokus zavřít Žůrkovi h..., což se vám stejně nepodaří, tak jaký to má význam
Pospíšilíková
M.

necítím potřebu psát odpovědi na stránky p. Žůrka, protože by si je určitě nepřečetlo víc
lidí, než jsou přítomni tady, je mi proti srsti vůbec na ně reagovat ale situace je už taková
, že to přesahuje snesitelnou míru, pan zastupitel podle mého názoru nejedná ve prospěch
obce a v souladu se slibem zastupitele

Hlobil P. st. zajímá mne názor každého jednotlivého zastupitele na to, co zde k tomuto bodu zaznělo,
abych věděl kdo vnímá tyto věci jako standard a dobré, já tento názor nemám a pokud nás
takových jako já bude většina, tak by bylo dobré aby se pan Žůrek nad svým jednáním
zamyslel
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Měrka P. já jsem z práce zvyklý dělat věci pořádně, tady se hlavně v minulém volebním období
dělala řada věcí všelijak a když se na to upozornilo tak reakce byla agresivní. Petr Žůrek
řadu věcí dělá blbě, kdyby je nedělal blbě byl by dnes starosta. Je to o marketingu,
seženete si hlasy a jste tam.

Hlobil P. st musel by mít víc hlasů,musel by mít 290 a ne 80
Marek T. chtěl bych se zeptat co bylo myšleno tím "pavlačové drby"
Žůrek P. vaše rozhodnutí není ověřitelné, vše je jenom ve vašich hlavách
Marek T. učitelé ve škole zřídili odborovou organizaci, ve které je 12 členů, zřizovali ji s určitým

záměrem, takže si myslím, že názor dvanácti plus čtyř učitelů asi úplně drbem nebude. Z
toho já jsem vyvozoval určité důsledky. O kvalitě výuky nerozhoduje ředitel ale učitelé,
pokud jde učitel do školy ve stresu, tak to je důvod. Výměna ředitele je možná i moje
chyba, těsně po volbách chtěl p. Žůrek, abych ho podpořil, aby se stal starostou a za to mi
nabídl místostarostu. Pak by rada možná vypadala jinak a Z. Ballnér by zůstal ředitelem
ZŠ

Žůrek P. oceňuji, že vy jediný jste pravdivě řekl, jak se k těm informacím dochází. Odboráři vždy
budou bojovat proti vedení. Co se týká vzdělání dětí - vedení školy je management
organizace a to jde dělat tak, že dělá jen to co mu přikáží shora a nebo udělá školu
atraktivní a pak v Kosteleci budou pořadníky na místo v ZŠ. Nevím jaká bude paní
ředitelka, ale vím, že ředitelkou nikdy nebyla ani zástupkyní ředitele

Hlobil P. ml. vy jste kdysi rozdával důchodcům v sokolovně papír s tvrzením, že jste založil rodinu, to
je také tvrzení, které nelze ověřit, víte co to je založit rodinu?

Žůrek P pane Hlobile vy se tady navážíte do našeho zdravotního stavu a nic o tom nevíte, jste
h......l!!!!

Pospíšilíková
M.

p. Žůrku kontrolujte se, nikdo se tady do vašeho zdravotního stavu nenaváží

Klesnil Z. já se také vyjádřím - byl jsem přítomen u jednání výběrové komise a vyslechl jsem si
všechny 3 kandidáty , p. Ballnéra znám velmi dobře, paní Ministrovou málo a paní
Možíšovou zběžně, rozhodl jsem se na základě toho co jsem slyšel. Rozhodl jsem se na
základě svého vlastního názoru pro paní Možíšovou.

Hradil A. ještě jsem neviděl ředitele, který by byl oblíbený u podřízených
Hradil M. já už jsem jich viděl několik
Ballnér Z. z minulého zastupitelestva jsem odešel, protože jsem nesouhlasil s tím jak vede obec P.

Hlobil a jak pracuje zastupitelstvo, nikdo mě z obce nevyhnal, nebyl bych tu rád. Ředitel
si musí udělat v pracovním kolektivu pořádek a pracovníci musí respektovat jeho nařízení
a to někomu může způsobovat stres. Pokud ale starosta (Hlobil) řekl na zasedání
zastupitelstva, že můj post ředitele je nelegitimní , tak tam začal problém . Nesouhlasím s
tím, že Petr (Žůrek) předjímá jak bude paní ředitelka vést školu, za rok se ukáže. Změna
ředitele může úplně změnit systém školy. Na minulé zastupitelstvo jsem přišel ne proto,
že jsem nesouhlasil s tím, že jsem nebyl jmenován ředitelem, ale proto, že mi vadí jak to
proběhlo. Ten kdo dělal analýzu školy se měl zeptat obou stran, mě se na problémy ve
škole nikdo nezeptal. Nesouhlasím s tím jak P. Žůrek komentoval způsob jakým se se
mnou rozloučila paní starostka.

Žůrek P. nemáte právo nade mnou vynášet hodnotící soudy, mluvil jsem o tom dnes hodinu se
zástupci MV

Hlobil P. st. jako bývalý zástupce ředitele školy vím, co to obnáší. To co jsem na tvou adresu řekl bylo
v době kdy se zde projednával Scolarest a vy s P. Měrkou jste mi řekli, že se chovám
nedemokraticky a tím pádem jsem vzpomenul na to, jakým způsobem jsi byl RO potvrzen
do funkce ředitele školy. Tys byl tehdy členem RO a nedotazoval ses na základě jakých
kritérií tě RO delegovala. I my tři radní jsme mohli bez vysvětlení zvednout ruku a bylo by
to vyřešené. My všichni tři jsme ale vysvětlili na základě čeho jsme se rozhodli. Byla tady
averze vůči Scholarestu, my máme 5 let spolupráce za sebou a do konce volebního období
budeme mít závazek vůči Scolarestu spláchnutý. Mám informace, že vaří dobře. Oba jsme
na věc měli jiný názor a možná i to mě v rozhodování ovlivnilo.

Klesnil Z. mně třeba vadí kritika na adresu E.ON. Přál bych vám aby jste zažil co to znamená, když
máte topení na elektriku a ta vám v zimě když mrzne třeba den nepůjde. Ten člověk tam
teď už třeba preventivně nepůjde a bude čekat až na to vedení ten strom spadne

Žůrek P. jsou tady firmy, kterým to naruší činnost, proto se to plánuje aby se mohly dopředu
zařídit

Pospíšilík R. kdo z přítomných věděl, že se jedná o hrozící havárii a na pánovu hlavu se snesla
hromada výhrůžek
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Pospíšilíková
M.

na jeho hlavu se nesneslo nic, stromy do vedení na této lokalitě spadly už asi čtyřikrát

Pospíšilík R. je to o tom co se objevilo na obecním webu , mělo se napsat, že hrozí havárie a 90% lidí
by s tím nemělo problém na webu bylo z důvodu plánovaných oprav

Pospíšilíková
M.

přímo v mailu bylo - naplánoval jsem na 14.8. kácení stromů, zajistěte informování
občanů a v reálu byla elektrika vypnutá

Žůrek P. E.ON o ničem nevěděl, měli jste si to ověřit
Hlobil P. st. pane Žůrku, jak byste se zachoval, kdyby vám přišel mail z E.ON s žádostí o informování

občanů, že bude vypnutá EE, paní starostka respektovala žádost E:ON. Tu elektřinu
nevypnul nikdo z obce, tu elektřinu vypnul pracovník E.ONu a poslal tam skupinu, která
řešila ořez stromů a vy z této situace uděláte z paní starostky na webu nechci říct co. A
my vás teď proto vyzýváme abyste upustil od tohoto způsobu jednání , my vám to
nezakazujeme ale jen vás vyzýváme

Žůrek P. je to úplně na nic ,protože vy víte, že já vás neposlechnu, paní starostka měla vědět, že
takové věci se hlásí 15 dní dopředu

Surala J. nezdá se vám lepší ohlásit vypnutí elektřiny 8 - 9 dní dopředu a provést nápravu než
čekat až dojde k havárii, to se mi zdá jako dobrý důvod

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Kostelec u Holešova projednalo usnesení RO č. 2/17R/2020. ZO se ztotožňuje s
názorem RO , že sdělení zastupitele Petra Žůrka, uveřejňovaná na jeho soukromých webových stránkách,
způsobem prezentace a zejména obsahem, významně poškozují obraz obce Kostelec u Holešova navenek.
ZO vyzývá zastupitele P. Žůrka,  aby upustil od tohoto způsobu jednání. 

Výsledek hlasování:
Pro: 10 / Proti: 5 (Hradil A., Měrka P., Pospíšilík R., Sklenář V., Žůrek P.) / Zdrželi se: 0

Usnesení č. 22/13Z/2020 bylo schváleno.

Přílohy:
Zastupitel P. Žůrek - příloha k bodu 14 ZZO

15. Diskuze

Diskuze:
Zmeškal J. mám dotaz jak to vypadá s hasičským voze T 805, my jsme se o tom bavili a chci vědět

kdo byl tehdy starostou a odpovídá za to, že to auto není zrušené
Pospíšilíková M. auto bylo v r. 1999 předvedeno z Obce Podkopná Lhota na Obec Kostele u Holešova, na

kterou bylo přihlášeno, podle sdělení hospodářky obce auto nikdy nebylo vedeno v
majetku obce, nicméně na dopravním odboru je od té doby veden jako provozovatel
tohoto vozidla Obec Kostelec u Holešova . V letošním roce přišla na vozidlo zelená karta ,
takže vozidlo je přihlášeno i do seznamu vozidel IZS. Začala jsem pátrat co se s vozidlem
stalo. Ptala jsem se Kuby Zmeškala, pana Mlčáka, Radka Pospíšilíka a pod. Informace
byly různé - auto bylo hasiči prodáno, auto bylo převedeno hasičům do Holešova. Na obci
není asi od r 2005. Ptala jsem se bývalého starosty Pospíšilíka jestli byl vyhlášen záměr
prodeje (i když auto nebylo zapsáno do majetku, tak to majetek obce byl) a jestli je o tom
zápis ze ZZO. Řekl mi, že už si to nepamatuje. Dá se to ale ověřit nahlédnutím do zápisů,
kolem roku 2005, které jsou archivovány v Moravském zemském archivu, jestli zápis
existuje Není problém vozidlo odhlásit z IZS, který michodem za něj stále platí povinné
ručení a silniční daň a to už může dělat několik desítek tisíc Kč (Zmeškal - i sto tisíc), je
ale velký problém ho bez důkazů o tom co se s ním stalo (prodejní smlouva, doklad o
ekologické likvidaci a pod.) ho odhlásit s registru na dopravním oddělení. Jediná možnost
je shromáždit vyjádření pamětníků a přes správní řízení na odboru ŽP MÚ Holešov docílit
toho, že nám umožní abychom vozidlo odhlásili.

Zmeškal J. co když po nás někdo bude chtít náhradu škody, kdo to zaplatí
Pospíšilík R. pokud jde o náhradu škody, když bude vyčíslená a když jsem byl za to zodpovědný tak ji

zaplatím


