
Vážení zastupitelé,  

 

dovolte mi reagovat na zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 19.10.2016, konkrétně na bod zápisu 

číslo 11.25, který se týká výhrad Ing. Ogurčáka vůči mému působení ve funkci starostky. 

 

Obecní policie: 

Dle smlouvy o spolupráci při rozšíření komerční zóny Dobrovíz, lokalita „Pod tratí“, která byla 

uzavřena dne 16.6.2014 a jejích dodatků číslo 1 a 2 se developerská společnost zavázala hradit 

náklady na Obecní policii do doby, než bude vybudován kamerový systém. Ani v jednom z těchto 

dokumentů není přesně vyspecifikováno, kde má být kamerový systém umístěn a co má konktrétně 

monitorovat. Společnosti Panattoni/WFL Park byly několikrát v roce 2016 vyzvány k uhrazení nákladů 

za provoz Obecní policie, bohužel vždy sdělily, že byl již vybudován záměr kamerového systému. 

Obec trvala na tom, že se nejedná o kamerový systém, ale pouze o detekční a s vyjádřením obou 

společností nesouhlasila. 

Vzhledem ke skutečnostem, že společnosti nadále odmítli hradit náklady na provoz Obecní policie, 

vyvolala jsem další jednání se zástupci společností Panattoni a přizvala zástupce společnosti Amazon.  

Závěr tohoto jednání byl takový, že si obě společnosti vyžádaly podrobnou specifikaci činnosti Obecní 

policie, týkající se řešení dopravní situace v Komerční zóně. Tyto dokumenty byly oběma 

společnostem předány. Obě společnosti v současné době hledají ideální způsob řešení vzniklé situace 

a obec čeká na jejich písemné vyjádření. 

 

Jednání se společností Panattoni/ČOV: 

Proti zastupitelům panu Krejčímu a panu Šetákovi, jsem veřejně na žádném jednání se společností 

Panattoni nikdy nevystoupila. Tudíž nesouhlasím s tvrzením ing. Ogurčáka, že to mělo fatální 

následky při komunikaci se společností Panattoni týkající se modernizace a provozu obecní ČOV. 

Nikdy jsem si nevymínila, že veškerá jednání za obec povedu pouze já. Toto mylné tvrzení vzniklo 

pravděpodobně z důvodu, že po mém zaslání emailové komunikace mezi mnou a společností 

Panattoni, jenž byla určena pouze pro zastupitele, reagoval pan Šesták tak, že na tento email 

neodpověděl mě jako starostce, ale svůj osobní názor na tuto konverzaci zaslal přímo zástupci 

společnosti Panattoni, aniž by jej konzultoval s ostatními zastupiteli. Proto jsem následně emailem 

vyzvala zastupitele, aby nejednali jednotlivě za obec. 

Dále nerozumím tvrzení ing. Ogurčáka, že po mém údajném „výstupu“ proti místostarostovi a 

zastupiteli panu Šestákovi nikdo společnost Panattoni netlačil k plnění smlouvy v bodech 

modernizace a provozu obecní ČOV. 

Veškerými jednáními týkající se obecní ČOV byl zastupitelstvem pověřen pan místostarosta, který i 

nadále v této záležitosti se společností Panattoni vedl jednání, a v tom i nadále pokračuje.  

S nařčením, že jsem obci způsobila finanční ztráty v řádu přes 2 miliony korun, rozhodně 

nesouhlasím. 



Na základě posledního jednání se společností Panattoni bude obci od společnosti Panattoni 

poskytnut příspěvek na provoz ČOV ve výši 510,000,-Kč ročně. Toto celé bude zasmluvněno 

dodatkem ke smlouvě. 

 

Projekty: 

Vzhledem ke skutečnostem, že po předchozím zastupitelstvu bylo rozpracováno několik projektů, 

bylo pro mě po nástupu do funkce starostky prioritní tyto projekty a realizaci projektů dokončit. 

Jednalo se o dokončení projektů:  

 fasády budov Obecního úřadu a Kulturního domu 

 chodník v ulici Lidická 

 ulice K Rybníku a U Školy 

 dokončení oprav pomníku u MŠ 

 

 

Nové projekty: 

 prostor bývalého „Lukšova statku“ (realizace dokončena) 

 ulice K Letišti „panelová cesta“ (před vydáním stavebního povolení) 

 chodník podél areálu TJ Sokola Dobrovíz (rozpracováno) 

 Dětské hřiště v areálu MŠ (dokončeno) 

 Bezbariérový přístup na Kulturního domu (projekt vyhotoven) 

 Nebytový prostor v KD (realizace dokončena) 

 Cesta „Alejíčka“ včetně nového mostku přes dobrovízský potok (realizace dokončena) 

 Oprava dešťové kanalizace a vjezdů, vybudování nového chodníku v ulici Pražská (před 

dokončením realizace cca do 14 dní) 

 Nákup mobiliáře do obce – koše, lavičky, stoly (realizace dokončena) 

 Prořezy a kácení nebezpečných stromů a keřů na pozemcích obce (realizace dokončena dle 

objednávky) 

 Rekonstrukce stropu restaurace v Kulturním domě (realizace dokončena) 

 Pořízení nového územního plánu obce (rozpracováno) 

 Dále bych chtěla zdůraznit, že se v obci obnovila tradice Masopustu, pálení Čarodějnic, 

vznikla nová akce Novoroční ohňostroj, tenisový turnaj o pohár starostky, nadále se 

pokračuje v tradici Obecního plesu, rozsvícení vánočního stromu. Nově je pod záštitou obce 

konání dětského karnevalu, mikulášské akce pro děti, a to za účelem zdokonalení 

vzájemného soužití občanů 

 

Kompetentnost starostky: 

Naprosto odmítám tvrzení pana ing. Ogurčáka o nekompetentnosti vykonávat nadále funkci starostky 

obce. Naopak bych toto tvrzení použila na zastupitele ing. Ogurčáka, který před dvěma lety v den 

konání voleb do zastupitelstva obce, rozesílal některým občanům sms zprávy s tím, koho z kandidátní 

listiny mají volit. Toto jeho jednání bylo naprosto nepřípustné a nezákonné a tuto sms jsem schopna 

kdykoli předložit.   



Toto jednání zastupitele ing. Ogurčáka beru jako neoprávněný útok na moji osobu a ne jako 

profesionální přístup zastupitele obce. Jako příklad uvádím, že na jednom zasedání zastupitelstva mě 

osočil, že jsem si z rozpočtu obce dovolila uvolnit částku 2.500,- na nákup limonády, která byla určena 

pro občerstvení dětí na akci pálení čarodějnic, kde děti limonádu dostávaly zdarma. 

Nelíbí se mi, jakým způsobem jedná s občany nebo hosty, kteří přijdou na zasedání zastupitelstva a 

v diskuzi mu položí otázku. V několika případech zazněla odpověď „nevidím důvod, proč bych Vám 

měl odpovídat“ nebo něco podobného. 

 

Závěrem bych chtěla sdělit, že mě velice mrzí, že ač se pro občany a obec jako celek snažím dělat 

maximum, najdou se zastupitelé, kteří se mi snaží házet klacky pod nohy. Když jsem nastupovala do 

funkce starostky, předpokládala jsem, že budu mít kolem sebe jednotný tým zkušených a obětavých 

zastupitelů, ale ne vždy to tak, bohužel, je. 

Vzhledem ke vzniklé situaci navrhuji, abychom se jako zastupitelé sešli a vše si společně vyříkali mezi 

„čtyřma očima“, nemůžeme přeci dopustit, aby občané žili v dojmu, že obec vede nejednotné a 

rozhádané zastupitelstvo. 

 

Jana Krupičková, starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


