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Odbor dozoru a kontroly veřejné správy, jemuž v rámci Ministerstva vnitra
přÍs|UšÍ výkon dozoru nad právními akty obcí vydanými v samostatné působnosti
a kontrola výkonu samostatné působnosti svěřené orgánům obcí dle ustanoveni
§ 123 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,zákon o obcích"), obdržel dne 28. května 2013 podáni
anonymního podatele, v němž podatel upozorňuje na problémy, které dle jeho slov
městys Pozořice neřeší a snaží se jej přehlížet.

Vzhledem k výše uvedenému Vám v přIloze podáni předáváme s žádostí
o vyjádření, jak městys Pozořice s podáním v záležitostech samostatné působnosti
naložil.

výše uvedené vyjádření k dané záležitosti, zašlete, prosím, k výše
uvedenému číslu jednacímu odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva
vnitra, a to v termínu do 15. července 2013.

Děkujeme za spolupráci.

Ing. Marie Kostruhová
ředitelka odboru

podepsáno elektronicky
Vyřizuje: Mgr. Tomáš Vrbata
tel. č.: 974 816 418
e-mail: tomas,vrbata@mvcr.cz
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proto všude možně (třeba na nakládací rampě obchodního domu) a dělají tam
neplechy.

- Na základní škole byla zrušena pracovní výchova. Na venkově
totální selhání přípravy do života!

Na náměstí se nachází rozestavěný hotel. obrovský komplex,
který svou rozlohou a zpracováním absolutně nepatří na vesnici. výstavba
probíhá přes 10let a po celou dobu je ohrazen plechama. Konstrukci
střechy - přímo vnitřkem probíhá telefonní vedení a stavebnímu úřadu to
nevadí. Evidentní pračka peněz pro zdejší podnikatele, kteří za úplatky
skupují nemovitosti a pozemky, které lidé prodávají, protože nejsou
schopni investovat do svého majetku. Bez úplatku totiž stavební úřad
nepovolí nic. Doslova místní říkají: ,,Nezaplatíš-nestavíš!" nebo
,,30.000,-KČ jinak nestavíš!". Jedna třetina vŠech nemovitosti jsou
prázdné, nikdo v nich nebydlí, majitelé bydlí mimo působnost SÚ Pozořice
a nemovitosti drží jen kvůli majetku a místu.

Ve Viničních Šumicích byl zlikvidován ovocný sad a topolová
alej za účelem prodeje pozemků pro novou výstavbu ačkoliv jsou v obci
přístupnější a lepší lokality, které jsou v majetku soukromých osob a
tudíž bez zisku pro obecní zastupitelstvo. Neboli nedáš úplatek není
změna územního plánu. Bohaté zkušenosti se změnou územního plánu má jak
sivická starostka, tak bývalý starosta Mokrá-Horákov.

Obec Sivice je beztak zvláštní. Rozdíly oproti ostatním obcím
jsou obrovské. Několik nových moderních hřišť s certifikáty EU, náměstí
opravené, kaplička v bezvadném stavu, v provozu hasičská nádrž, která je
upravena do hezkého jezírka, osvětlení apod. Nepíši to zde jako závist,
ale to že se někdo snaží a že to jde!

Naopak stavební úřad povoli stavbu v Mokré-Horákově v místě
kde je již povolena jiná stavba. Dvě stavby v sobě a následný právní spor
obou stran.

Kovalovice stará pošta, památkově chráněný objekt rozvíjející
se v motorest není možno opravit kvůli stavebnímu úřadu. opakuji se, ale
je to stejné ve všech obcích: ,,Velešovice, Tvarožná, Kovalovice, Šumice,
Horákov, Mokrá, Hostěnice a nejvíc v pozořicích.

Známí paní Častkové mohou stavět jak chtějí a udávat jak
chtějí, nic jim nikdy nehrozí.

Paní Častková je stát ve státě a ohýbá si stavební zákon jak
potřebuje a má sama postavený dům v chatové oblasti kde je zákaz výstavby
a kde trvale žije.

Na dělnický dům v Pozořicích byl zpracován projekt na
přestavbu a opravu, tento projekt nebyl realizován a byl skován do
šuplíku. Takto skončilo mnoho projektů v hodnotě přesahujících 13mil.Kč
(ne, nepřeháním!). Raritou avšak zůstává, Že ačkoliv do dnešních dnů
Pozořice nepotřebovali ani jednu retenční nádrž na zachytávání dešťových
vod. Nyní chtějí zastupitelé postavit rovnou dvě retenční nádrže a to v
těsné blízkosti. Evidentní tunel, protože jedno dílo má stát přes 10
mil.Kč.

a jak to všechno zaČalo?
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Paní ČASTKOVÁ dělala zle na stavebním úřadě už jako
referentka. A proto bylo zažádáno o její rezignaci na Jihomoravském
kraji. Kraj však nepochopitelně vyhodil vedoucí stavebního úřadu paní
ONDRÁČKOVOU a paní ČASTKOVOU dosadil na její místo a tej bez titulu
stav.innženýra. prý byla dohoda s tehdejším vedením obce, že si školu
dodělá, školu si avšak dodnes nedodělala a to ji dělá už 5let!!! Ale
rozhodovat smí dál!
Množství problémů, které si paní ČÁSTKOVÁ tvoří sama a které občané
postoupili až na jihomoravský kraj byly vždy potvrzeny ve prospěch paní
ČASTKOVÉ, s tím, že nepochybyla aČkoliv pochybení bylo několikrát zřejmé.
Několikrát byly tyto průsery na základě rozhodnutí soudu odškodněny z
obecních peněz! Z našich peněz! Evidentně nad ní drží ochranou ruku ALENA
VYŠKOVSKA na Krajském úřadě Žerotínovo nám.3/5, Brno.

Bohužel zkorumpované zastupitelstvo si tuto paní drží, protože jim jde na
ruku. Pro názornost uvádím:
Starosta Obce ČERVENKA naprosto nepochopitelně byl přesvědčen firmou
GOODWILL, že postavit 200m od posledního obydli v Pozořicích, které se
nacházejí částečně v d'olíku obří bioplynovou elektrárnu je naprosto
úžasná myšlenka a že přispějí do kasy pozořicím 1milkč... ano jeden
prachsprostý milion za to aby děti v blízkosti této bioplynové stanice
čuchali smrad a spaliny! Ačkoliv rozum vŠech lidí byl jednotný za to aby
takovou hrůzu tady nikdo nikdy nestavěl, starosta s paní ČASTKOOVOU
uvedli že záměr je možný a že by jej přivítali. V oblasti kde je již
obrovský zdroj znečištěni z cementárny (částice PM10), by lidé měli navíc
ještě čuchat smrad z bioplynové elektrárny. Naprosto nechápu jak někdo
může kvůli penězům zničit přírodu, a život svých děti?! Naštěstí se našlo
pár jedinců, kteří celý projekt zastavili, ale dodnes tito lidé mají
problémy a byl jim paní ČASTKOVOU znovu přeměřován dům jestli ho mají
přesně podle projektu s tím, že pokud ne, tak jim zruší kolaudaci.
Krajský úřad několikrát činnost zdejšího úřadu kontroloval, ale nedošel
nikdy k pochybení. Ale paní Ombudsmanka SEITLOVÁ má na stole už přes
800podnětů k prošetření do této lokality, ale nemá pravomoci s tím
cokoliv udělat. jakoby někdo držel na kraji ochranou ruku nad paní
ČASTKOVOU a tím drží tyto živly u moci, kterou člověk nezmění. Každého
koho potkáte na ulici by nejradši vyměnil všechny lidi na úřadě. Nikdo
nechce paní ČASTKOVOU na stavebním úřadě, ale starosta se jim jen směje
do obličeje a nikdy to neudělá. On totiž ani není starosta. Donedávna to
bylo tak, že si jen říkal starosta, ale z obecní kasy doplácel
místostarostovi, panu RNDr.ALEŠOVI MIKULOVI do výše starostovského plat
a vlastně tak starostoval místostarosta a starosta si jen tak žil
vlastním životem. Prostě totální ignorace volebních výsledků. Rovněž pan
starosta doslova drží na úřadě účetní, pro kterou se stal alkohol hlavni
složkou života. Nic proti ni nemám, ale účetnictví je natolik citlivá a
důležitá funkce, kterou nemůže hlídat člověk, který není schopen ohlídat
sám sebe.

Piši vám, protože provázanost rodin, zastupitelů a
podnikatelů dosáhla tak vysoké úrovně, že již dva lidé kvůli nim ukončili
svůj život. Jakmile přišli do křížku s tímto uskupením byli
zdiskreditováni. Nový ředitel ZŠ v tom má také svoje prsty a nedělá mu
problémy se nyní chlubit jak výtečně dokáže sehnat dotace. jistě dohnání
člověka k sebevraždě si do ráměčku nedá, ale chtělo by to trošku pokory
když už jeho činný došli až tak daleko!

Po odvolání místostarosty není pan ČERVENKA schopen řešit
věci a snaží se jich jakkoliv zbavit, nebo je neřešit vůbec. Nový
místostarosta se snaží tyto věci řešit, ale je každý den slovně napadán.

A to byl pan ČERVENKA iniciátorem nasypání stavebního odpadu
(betony, staré trámy plné hřebíků, stavební sutě apod...) na zahradu
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mateřské školky, za účelem vytvoření kopce pro sáňkování!!! Na vesnici
potřebují děti umělý kopec na sáňkování z odpadu. Rarita na kterou by se
měla zamyslet celá EU. Děti jsou přímo ohroženy stavebním odpadem a lidem
kteří na to poukazují se směje do obličeje s tím, že to nemíní řešit.
Zastupitel KOHOUT z viničných Šumic je znám tím, Že když se přinesou
peníze je schopen zajistit stavební povolení na SÚ Pozořice ve velmi
krátké době. A to tak, že sousedé stavby nejsou účastníci řízení, avšak
stavebníci jsou účastníci všech řízení sousedů. Šlendrián? Ne, podvod nad
podvod! A to nebudu mluvit o místním zemědělském družstvu BonAgro které
si taktéž muže stavět co chce, kde chce a na jakýchkoliv pozemcích chce.
obyčejný člověk nedostane povolení na dům, pracháč si zde může postavit
wellnes jako prase viz parc.Č. 1098 k.ú.Pozořice.
Starosta vlastní nový vůz z autosalonu jednohc ze zastupitelů - střet
zájmů samozřejmě není že ano...
Pani ČASTKOVÁ stíhá při své práci vedoucího úřadu nejen pcdnikat chovem
zvířat a prodávat je, ale taktéž má svůj dům vybaven malou solárni
elektrárnou. Legálně vydělanými penězi jako úřadnice stavebního úřadu asi
těžko. Korupce je zřejmá i v místě bydliště, kde je členem zastupitelstva
jako člen stavební komise. Zde se setkává s který je do rodiny
s starostem Vin.Šumic.

a Častková, tedy zkupují pozemky ke kterým následně mění územní
plány (viz naposledy 26.6.2012 Mokrá Horákov) na stavební plochy a stejně
jako Sivická starostka staví domy bez dodržení ,,uliční čáry".
je znám případ kdy si někdo chtěl postavit dům mimo uliční čáru a
prcblémy které mu paní ČASTKOVÁ kladla byly natolik neúměrné, že si
postavil dům mimo působnost SÚ Pozořice.

je mi lito, ale přes tyhle vŠechny problémy, které jsem poskládal do
jednoho dopisu ale opravdu potřebujeme pomoc, protože se zastupitelstvo
utrhlo ze řetězu a není nikdo ani na krajském úřadě v Brně schopen jejich
řádění zastavit. Tvůrce tohoto dopisu se bojí kdyby vystoupil za zpětnou
reakci a proto se nepřeje být jmenován. Kontakt na osobu, která
uskutečnila podpisovou akci je pomocí mailu: ,,?silmarilion@mail.nu
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Váš dopis: MV -66142-4/ODK-2013

Naše značka: 1340/2013

Pozořice dne: 12.7.2013

Ministerstvo vnitra České republiky
odbor dozoru a kontroly veřejné správy
náměstí Hrdinů 1634/3
14021 Praha 4

Věc: Vyjádření k podání

Obdrželi jsme od vás k vyjádření anonymní podnět, který vám byl doručen
elektronickým podáním od Slimy Rilion nazvaný ,,Korupce v Pozořicích u Brna".
stejný materiál nám byl postoupen k přímému vyřízení Krajským úřadem Jihomoravského
kraje pod č.j. JMK 68581/2013 s tím, že krajský úřad tento podnět z důvodu přehlednosti
rozdělil do očíslovaných bodů a tyto přidělil jednak odborům krajského úřadu a dále i pro
Městys Pozořice.

K jednotlivým bodům podnětu uvádíme následuiící :

bod 4)
,, Místo chodníků se v obci na venkově vzdáleností cca 5 minul chůze od lesa bude vysazoval
400 noyých vzrosílých stromků za JOO. 000KČ"

Městys Pozořice se v březnu 2013 zapojil do projektu Trees for Bugs firmy Kentico
software.
Bylo vysazeno 220 stromků v 10 lokalitách, většinou aleje podél polních cest a několik
solitérních stromů. Převážně v okolí hřbitova apod.
Na výsadbě se podílelo 50 dobrovolníků z řad občanů a zaměstnanců firmy.
Firma Kentico tento projekt podpořila finančním darem ve výši 38.000 KČ
Na dodávku stromků bylo vyhlášeno výběrové řízení. celý projekt stál 115.000 Kč.

bod 6)
,, Chybí zastřešeni autobusové zastávky".

Na území městyse Pozořice je umístěno celkem 8 autobusových zastávek:
Autobusové zastávky v městysi Pozořice jsou zastřešené pouze v dopravním směru na Brno.
V opačném případě jsou označeny jako výstupní a je u nich umístěna pouze lavička.
Předpokládá se, že tazatel má na mysli autobusovou zastávku na náměstí, ve směru od Brna
do Viničných Šumic. Se zastřešením zastávky se počítá v projektu rekonstrukce centra
niěstyse.

telefon 544 226 046
fax 544 226 531

Č.ú.1349248329/800
IČO 282 375

banka ČS,a.s. Brno, Kounicova 4
e-mail: pozorice@pozorice.cz
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bod 9)
,, Ve všech městech České republiky se rušípolicejní služebny a policisté. Pouze Pozořice mají
pro 2000 občanů dva obecnípolicisty, kteří nic neřeší ajsou spíše íyužíváníjako taxislužba
pro úředníky úřadu. "

Obecní policie Městyse Pozořice byla zřízena v souladu se zák. č. 553/1991 Sb. o obecní
policii usnesením zastupitelstva městyse v roce 1993.
Činnost obecní policie je dána tímto zákonem.
Při plnění běžných povinnosti na úseku zabezpečení bezpečnosti a pořádku v městysi plní i
další úkoly spojené s činností úřadu. Mimo jiné je využívána i při doručování pozvánek na
jednání zastupitelstva, přepravu finanční hotovosti a pod.

bod 7)
,, Chybí zateplení obchodního domu. Obchodní dům.jejednak ve velmi špatném technickém
stavu, absence omítek, zjůšovaná oprava přístupového schodiště (20/2), herě po rocejeještě
v horším stavu než bylo".

V obci je obchodní dům Hruška. který byl postaven v roce 1980 v akci Z. V současnosti
je ve vlastnictví soukromého majitele. Na objekt je vydáno stavební povolení na rekonstrukci,
rekonstrukce nebyla zatím dokončena a zkolaudována.

bod 8)
,,Absence obnovy přechodů pro chodce, dodnes nenípřechod ani označen svislou dopravní
značkou. "

V obci jsou přechody pro chodce na různých místech. Celkem je v obci 8 přechodů,
obnova vodorovného dopravního značení probíhá ve spolupráci se SŮS JMK, vždy jednou za
4 roky. Naposledy proběhla obnova tohoto značeni v roce 201 l.
V současné době je zpracován " Pasport dopravního značení a místních komunikací", který
byl předán na Městký úřad Šlapanice k stanovení dopravního značení v obci.

bod 13)
,,Absence hřiště pro ado/escen(y. VPozořicichje mateřská škola a základni Škola, do které
dc!jížděií děti z celého okuli. Pro děti předškolního věku má obec několik hřišt'Ooc/iybné
kva/iiy a bez certifikátů), ale pro školáAy zde chybíjakékoliv )yžiti. Scházejí se proio všude
možně. (třeba na nakládací rampě obchodního domu) a dělají lam neplechy".

Městys Pozořice provozuje 2 dětská hřiště. l u školy, které je v současné době
v rekonstrukci a druhé u dělnického domu. Dále v obci provozuje hřiště TJ Orel, TJ Sokol,
SK Pozořice.
Celkem jsou v obci 4 sportovní areály. (jsou zde hřiště na fotbal, tenis, volejbal, atp.)
Má se za to, že tazatel míní absenci hřiště typu skateboard, cyklokros, breakdance, lezecká
stěna apod.
Ano takové hřiště v obci ani v blízkém okolí není.

bod 14)
,,Na základni Škole byla zrušena pracovní íýchova. Na venkově iotálni selhánípřiprmy do
života "

telefon 544 226 046 Č.ú.1349248329/800
fax 544 226 531 IČO 282 375

banka ČS,a.s. Brno, Kounicova 4
e-mail: pozorice@pozorice.cz



Základní škola Pozořice pracuje na základě Školního vzdělávacího programu Zvídavá
škola, který je vypracován a schválen na základě rámcového vzdčlávacího programu, který
stanovuje ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy. Tento vzdělávací program
prověřovala v roce 201 l školní inspekce a neměla k němu Žádné připomínky.

bod 16)
,, Ve Vin. Šumicích byl zlikvidován sad a topolová alej za účelem prodeje pozemků pro novou
výstavbu ačkolivjsou v obci přístupnější a lepši /okali(y,kteréjsou v majetku soukromých
osob a tudíž bez zisku obecního zastupitelstva. Neboli nedáš úplatek není změna územního
plánu. Bohaté zkušenosti se změnou územního plánu májak Sivickú starostka, tak bývalý
starosta Mokrá-Horákov. "

Likvidace ovocného sadu ve Vin. Šumicích nespadá do samostatné působnosti městyse.
Změny územního plánu v sousedních obcích .jsou v kompetenci zastupitelstev těchto obcí.

bod 22)
,,Na dělnický dům v Pozořicích byl zpracován projekt na přestavbu a opravu, ľento projekt
nebyl realizován a byl skován do šuplíku. Takto skončilo mnoho projektů v hodnotě
přesahu/'l'cí 13 mil. KČ ( ne nepřeháním). Raritou však zůstává, že ačkoliv do dnešních dnů
Pozořice nepotřebovali anijednu retenční nádrž na zachytáváni dešlbtých vod. Nyní chtějí
zastupite/eé postavil rovnou dvě retenční nádrže a to v těsné b/ízkosíi. Evidentní tunel,
protože.jedno dílo má stát přes 10 mil. KČ. "

Na objekt Dělnického domu Pozořice byla zpracována projektová dokumentace na
přestavbu na objekt Domu s pečovatelskou službou i s vydaným územním rozhodnutím.
Celková předpokládaný náklad na výstavbu byl cca 60,0 mil. KČ. Vzhledem k tomu, že v
současné době nejsou dotační tituly na zajištění finanční spoluúčasti nějakého subjektu, byl
tento projekt ponechán bez pokračování.
Problematikou využití tohoto objektu se zabývá již třetí zastupitelstvo. Současné
zastupitelstvo v únoru 2013 přijalo usnesení na podání žádosti o dotaci na SFŽP na zateplení
obvodového pláště a výměnu stávajících výplní otvorů. Žádost byla akceptována a v současné
době je projekt zateplení projednáván s dotčenými orgány a správci sítí.

Částka za nerealizované projekty ve výši 13,0 mil. KČ je značně nadsazena. Městys
Pozořice má několik projektů, které dosud nebyly realizovány nebot' se jedná mnohdy o
projekty připravované pro možnost získáni dotací. U některých došlo k přehodnocení priorit
apod.

stávající platný územní plán předpokládá výstavbu několika suchých poldrů v městysi.
Projekční přípravu největšího suchého poldru v lokalitě ,, Panská zahrada" zahájilo již
předchozí zastupitelstvo. V souČasné době je na tuto akci vydáno právoplatné stavební
povolení.
Na zpracování projektu byla poskytnuta v roce 201 l dotace Jihomor. kraje. Akce je
připravena k realizaci, ale pro letošní rok již městys nemá finanční prostředky na spoluúčast
při financování této akce, u které je předpoklad získání dotace na protipovodňová díla.
Rozpočtový náklad akce je 6,5 mil. KČ. Výstavba dalšího suchého poldru ve vzdálenosti cca
500 m od výše zmíněného byla řešena pouze v teoretické rovině. Obec Sivice by měla řešit dle
svého územního plánu některá protipovodňová opatřeni na svém katastru. Pro zjednodušení
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této situace byla snaha Obce Sivice posunou tento problém na katastr Pozořic. Městys
Pozořice v tomto směru nevyvíjí žádnou aktivitu na projekční přípravě tohoto záměru.

bod 25)
,, Bohužel zkorumpované zaslupile/stvo zastupitelstvo si tuto paní držl: protožejim jde na
ruku. Pro názornost uvádím: "

Zastupitelstvo Městyse Pozořice je tvořeno 15 ti zastupiteli z pěti sdružení nebo
politických stran. Je naprosto absurdní, že by mohlo dojít ke korupci celého zastupitelstva.

bod 26)
,,Starosta Obce ČERVENKA naprosto nepochopitelně byl přesvědčenfirmou GOODWILL, že
postavit 200m odposledniho obydlí v Pozořicích , které se nacházejí částečně v ďolíku obří
bioplynovou elektrárnuje naprosto úžasná myšlenku a že přispěji do kaSy pozořicícm l mil.
Kč... anojeden prachsprosiý milion za lo aby děti v blízkosti této bioplynové stanice čuchali
smrad a spaliny! Ačkoliv rozum všech lidí byljednotný za to aby takovou hrůzu taQy nikdo
nestavěl, starosta s pani Časíkovou uvedli že záměr.je možný a že byjej přivítali. Vob/asi'i
kde je již obrovský zdroj znečištění z cementárny (částice PM/O), by lidé měli navícještě
čuchat smrad z bioplynové elektrárny. Naprosto nechápu.jak někdo může kvůli penězům
zničit přírodu, a život syých dětí?!
Naštěstí se našlo párjedinců, kteří celý projekt zastavili, ale dodnes tito lidé majíproblémy a
byljim paní Častkovou přeměřován důmjestli ho mají přesně podle projektu s tím, že pokud
ne, takjim zruší kolaudaci. "

Společnost GOODWILL předložila v roce 2010 městysi žádost o vyjádření ke stavbě
bioplynové elektrárny v katastru obce. objekt měl být situován ve vzdálenosti cca 500 m od
obytné zástavby v průmyslové zóně Q3 na soukromých pozemcích. K záměru se kladně
vyjádřila komise výstavby. komise ŽP. K zajištění bioplynu měly být použity rostlinné
materiály (kukuřice apod.).
Přínosem pro obec měla být jednak finanční dotace na některý z projektů, ale zejména
bezplatná dodávka odpadního tepla pro vytápění objektu základni školy. Na základě podnětu
přípravného výboru se uskutečnilo v květnu 201 1 v městysi místní referendum, na kterém se
občané vyslovili proti této stavbě. Vzhledem k tomu, že spol. GOODWILL nebyla schopna
zajistit dostatečné množství vstupní suroviny pro provoz BPE, od záměru ustoupila. V
žádném případě osoby, které měly nějaký vliv na uskutečnění místního referenda nejsou
nikým Šikanováni.

bod 27)
,, Krajs§ úřad několikrát Činnost zdejšího úřadu kontroloval, ale nedošel nikQy k poclybení

ť

Ale paní Ombudsmanku SEITLOVA má na stole už přes 800 podnětů k prošetřeni' do této
lokality, ale nemá pravomoc s tím cokoliv udělat. Jakoby někdo držel na kraji ochranou ruku
nadpaní ČASTKOVOUa tím drží (ý/o živly u moci,. kterou člověk nezměni Každého koho
potkúte na ulici by nejradši íyměnil všechny lidi na úřadě. Nikdo nechce paní Castkovou
na stavebním úřadě, ale slaros/a se jim směje do obličeje a niklty to neudělá. On loliž ani není
starosta. Donedávna lo bylo tak, že sijen říkal starosta, ale z obecní kasy doplácel
místostarostovi, panu RNDr. ALEŠOVI MIKULOVI do výše starostovského plat a vlastně tak
starostoval místostarosta a stzarosta sijen lak žil vlastním Životem. Prostě totálni ignorace
volebních Yýsledků. Rovněž pan sĹaros/a doslova drží na úřadě účetní pro kterou se sial
alkohol hlavní složkou Života. Nic proll ní nemám, ale účetnictvíje natolik citlivá a důležiíá
júnkce, kterou nemůže hlídat člověk, který není schopen ohlídat sám sebe. "
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Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor územního plánování a stavebního řádu provedl
od roku 201 O dvě mimořádné kontroly přenesené působnosti na úseku stavebního řádu a to ve
dnech 13.1.201ľ a 29.1 1.201 l. Nedostatky zjištěné touto kontrolní činností byly projednány
za účasti vedoucí stavebního úřadu a starosty městyse. Kontrola konstatovala, že výkon státní
správy na tomto úseku je na dobré úrovni.
Další kontrola ze strany krajského úřadu je plánována na ] 1.7.2013.

V souvislosti s činnosti Úřadu městyse Pozořice, stavební úřad bylo řešeno na základě
požadavku Veřejného ochránce práv celkem 6 případů.

Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní provádí pravidelnou
kontrolu hospodařeni Úřadu městyse Pozořice.
Odměňování uvolněných zastupitelů je prováděno v souladu s platnými předpisy. Při
prováděných pravidelných kontrolách hospodaření nebylo nikdy zjištěno žádné porušeni
mzdových předpisů. V oblasti účetnictví a správy majetku byly shledány některé dílčí
nedostatky, tyto však neměly závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst.3 pis. c) zák. o
přezkumu.
V roce 2012 na základě anonymního podání byla provedena kontrola Oblastním
inspektorátem práce Brno a Finančním úřadem Brno-venkov. Obě kontroly byly zaměřeny na
dodržování legislativy vyplývající s ustanovení § 2 zák. Č. 262/2006 Sb., zákoník práce (Švarc
systém). Kontroly neshledaly Žádné porušení právních předpisů.

bod 28)
,, Píši vám, protože provázanost rodin, zastupitelů a podnikatelů dosáhla tak vysoké úrovně,
žejiž di'a lidé kvůli nim ukončili svůj život. Jakmile přišli do křížku s tímto uskupením byli
zdiskreditováni. Nový ředitel ZŠ v tom má také svoje prsiý a nedělá mu problémy se nyní
chlubitjak yý/ečně dokáže sehnat dotace. Jistě dohnání člověku k sebevraždě si do rámečku
nedá, ale chtělo byí to trošku pokory kctyž užjeho Cinny došli tak daleko. "

Zastupitelstvo Městyse Pozořice bylo zvoleno v souladu se zák. 491/2001 Sb., ve znění
pozdějších předpisů. V obci s počtem obyvatel cca 2200 je zcela pravděpodobné, že
zastupitelé mohou být V příbuzenském poměru s dalŠími obyvateli Pozořic. Realizace
veřejných zakázek je prováděna naprosto transparentně v souladu se zák. č. 137/2006 Sb ve
znění pozdějších předpisů a v souladu se závaznými pravidly schválenými zastupitelstvem
městyse, kde jsou stanoveny finanční limity jak pro služby, tak i pro dodávky. Podle finanční
hodnoty zakázky probíhá schvalování zhotovitele bud' v radě městyse, případně
zastupitelstvem městyse.

bod 29)
,,Po odvolání mistostarosjy není pan ČERVENKA schopen řešit věci a snaží sejichjakkoliv

zbavit, nebo.je neřešit vůbec Noyý místostarosta se snaží {yto věci řešil, aleje kažQý den
slovně napadán

Starosta i místostarosta řeší věci dle povinností vyplívajících ze zákona o obcích
128/2000sb., dále věci vyplívající z aktuálního stavu a skutečnosti dle časových možností.
Ke slovnímu napadání není komentář.

Pokud se budou muset uvolnění funkcionáři a úředníci na různých úrovni zabývat
anonymními podáními takového to charakteru, potom opravdu může dojít k tomu, Že již
nebudou mít prostor řešit daleko důležitější věci.
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bod 30)
,,A to bylpan Cervenka iniciátorem naapánístavebního oabadu (betory, staré trámy plné
hřebíků, stavební sutě apod...) na zahradu mateřské .ško/ky, za účelem Yýtvoření kopce pro
sáňkování!!! Na vesnici po/řebují děti umělý kopec na sáňkování z odpadu. Rarita na kíerou
by se měla zamyslet celá EU Dětijsou přímo ohrožen' stavebním odDadem a lidem kíeři na
to poukazují se směje do obličeje s tím, že to nemíní řešit. "

Městys Pozořice realizoval v roce 20 l l rekonstrukci chodníků v části obce. Část
vybouraného materiálu byla uložena na pozemku p.č. 1636 v k,ú. Pozořice v zahradě objektu
mateřské školy.
Jednalo se zejména o zahliněné Štěrkopísky z podloží betonové dlažby a drobné zbytky
betonových výrobků dlažby a obrubníků. V žádném případě nebyl v tomto prostoru uloženy
staré trámy a jiný odpad, který by zde zahníval nebo by byl jinak nebezpečný. Kontrola
nezávadnosti uloženého materiálu byla prokázána odbornou zprávou, kterou provedla v roce
201 l akreditovaná zkušební laboratoř. Celá terénní nerovnost byla následně překryta vrstvou
omice. která byla v předstihu z části tohoto pozemku skryta. V současné době je zpracována
projektová dokumentace, která po odsouhlasení s vedením Základní školy a mateřské školy
Pozořice bude následně předána na stavební úřad k vydání dodatečného stavebního povolení.

bod 32)
,, Starosta vlastni nový vit" z autosalonujednoho ze zastupitelů slřel zájmů samozřejmě není
že ano..... "

Starosta vlastní vůz zn. Citroěn C4, který zakoupil v červnu 2009 tedy v době, kdy nebyl
ve funkci starosty.

S pozdravem
,//"""""

l
U'

Ing. Jaromír Červenka
starosta městyse
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