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V Unhošti dne 26.1.2015
Vážená paní zastupitelko,
v rámci kontroly dodržování vnitřní směrnice č. 6/2012 „Vnitřní kontrolní systém orgánu veřejné správy“ jsme
prověřovali fakturu č.830719/13 (var. s. EV130309) firmy ze dne 3.12.2013.
Podle této faktury a k ní přiložených dokumentů jste u této firmy objednala demontáž, výrobu a montáž nových
dřevěných vrat u městské hasičské zbrojnice. Při návštěvě tohoto objektu s panem místostarostou jsme se
dotázali velitele sboru dobrovolných hasičů pana Bezděka, zda zde byla v roce 2013 instalována nová dřevěná
vrata. Ujistil nás, že o ničem takovém neví.
Druhý den jsme panu Bezděkovi ukázali předmětnou fakturu, na jejíž průvodce je podepsán spolu s paní
tajemnicí Horovu, jako osoba potvrzující věcnost a správnost daného finančního výdaje. Reakce pana velitele
byla velmi rozporuplná až ostudná. Podstatné ale je, že mne i pana místostarostu ujistil, že je vše v pořádku,
protože nová vrata byla skutečně koncem roku 2013 instalována.
Protože jsem měla vážné pochybnosti o pravdivosti slov pana Bezděka,

kontaktovala jsem firmu

s reklamací na dodávku vrat, která vypadají po roce užívání velmi neutěšeně. Zhruba
po dvou hodinách od prvního rozhovoru se ozval jednatel společnosti a na jeho
návrh jsme si domluvili schůzku na úterý 20. 1. 2015 na našem MěÚ. Dozvěděli jsme se od něho, že jste si u
jeho firmy objednala dřevěný přístřešek na betlém, jehož stavbu doložil několika fotografiemi. Současně jste ho
požádala, aby vystavil fakturu na výše uvedená dřevěná vrata u hasičské zbrojnice z důvodu, že přístřešek nelze
zařadit do účetnictví. Na náš dotaz, proč na tak neobvyklou žádost přistoupil, řekl, že chtěl vyhovět, protože
chtěl městu pomoci . Přitom právě Váš postup s neexistujícím účetním dokladem
pro přístřešek betlému je pro účetnictví problém. Konstrukce není evidována v majetku města, není známá
jeho účetní hodnota, atd.
Ujišťuji Vás, že nemám nejmenší zájem zkoumat Vaše jednání z pohledu případné právní odpovědnosti. Nelze
ale pochopit, jak jste mohla z tak zbytečného důvodu, jakým bylo pořízení „nového, většího a dle Vašeho
názoru lepšího“ přístřešku pro betlém, zneužít finanční prostředky určené rozhodnutím zastupitelstva pro
dobrovolné hasiče. Asistence jejich velitele při této tajné transakci svědčí bohužel o tom, že i on dal přednost
politikaření před skutečnými zájmy města.
Za této situace považuje celá Rada města za zcela legitimní požadovat po Vás vyvození politické odpovědnosti.
A proto Vás vyzýváme k rezignaci na funkci zastupitelky.
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