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Z Á P I S 

 

z 9. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 23.11.2022 

Přítomno:    7      zastupitelů   

Dále přítomni:   8   občanů  

 

Oznámení o termínu zasedání zastupitelstva vč. programu bylo vyvěšeno na úřední desce  

dne 15.11.2022 

 

1. Zahájení - schválení programu, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

 

Program zasedání: 

 

 

1. Zahájení - jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 

2. Kontrola zápisu z minulého jednání. 

3. Slib člena zastupitelstva obce Radimovice 

4. Volba předsedy kulturní komise a kontrolní komise 

5. Zhotovení komunikace Kafka - Bryknar 

6. Vyjádření ke komunikaci Šulc - Lanková 

7.       Odpověď na dotaz ohledně fondu AMUNDI   - Odkup všech finančních prostředků z   

            fondu   Amundi Komerční banky.  

8. Zrušení spořícího účtu a převedení finančních prostředků na termínovaný vklad 

9. Mimořádný audit účetnictví za období od 11.2018 – 10.2022 

10. Rally  

11. Diskuse 

 

Námitky proti programu:     0      

Zapisovatelem byl určen:    Robert Marek 

Ověřovatelé zápisu:          pí Švec a p. Hoffman   

 

Hlasování:  

PRO:  7   PROTI:   0     ZDRŽEL SE:   0 

 

Program jednání byl schválen. 

 

2. Kontrola zápisu z minulého jednání 

Usnesení č. 22/2013  –  trvá (uzavření kupní smlouvy) 

Usnesení č. 02/2021  –  trvá (aktualizace nařízení zimní údržba) 

Usnesení č. 32/2022  –  trvá ( předání sportoviště od Sokola Radimovice) 

Usnesení č. 48/2022  –  trvá (inventarizace majetku – původní termín do 21.10.2022)  

   

3. Složení slibu člena zastupitelstva obce Radimovice 

 

Předsedající v souladu s §69 odst.2 zákona o obcích vyzval přítomného člena zastupitelstva 

Vladimíru Tomšů ( jako náhradník SNK ProRADIMOVICE )  ke složení slibu. Před složením 

slibu předsedající upozornil přítomného člena zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení 
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slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§55 Zákona č. 491/2001Sb., o volbách do 

zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů v platném znění). 

 

Předsedající Bc. Lukáš Marek přečetl text slibu podle § 69 odst.2 zákona č.128/2008 Sb., o obcích 

ve znění pozdějších předpisů  ‚‚ Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, 

že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejich občanů a řídit se Ústavou a 

zákony České republiky‘‘ Poté přítomný člen zastupitelstva Vladimíra Tomšů  pronesením slova 

‚‚slibuji‘‘ a svým podpisem potvrdila složení slibu, příloha č. 1 tohoto zápisu.   

 

Bylo konstatováno, že přítomný člen zastupitelstva složil zákonem stanovený slib a může se 

ujmout svého mandátu. Člen zastupitelstva neodmítl složení slibu ani nesložil slib s výhradou.  

 

 

4. Volba předsedy kulturní komise  a člena kontrolního výboru  

Na základě žádosti pí Švec jakožto předsedy kulturní komise o uvolnění z této funkce. Této žádosti 

bylo vyhověno.  Zastupitelka Iva Švec bude i nadále členem kulturní komise.  

Dále předsedající navrhuje do funkce člena kontrolní komise Vladimíru Tomšů. 

 

Usnesení č. 21/U/2022 – Zastupitelstvo obce po projednání v o l í  do funkce předsedy  kulturní 

komise pí Vladimíru Tomšů.  

 

Usnesení č. 21/U/2022  

 

Hlasování: 

  

PRO:  6   PROTI: 0  ZDRŽEL SE:    1 

Výsledek hlasování: schváleno 

 

 

Usnesení č. 22/U/2022 - Zastupitelstvo obce po projednání v o l í do funkce člena Kontrolního 

výboru Vladimíru Tomšů. 

 

 

Usnesení č. 22/U/2022  

 

Hlasování: 

  

PRO:  6   PROTI: 0  ZDRŽEL SE:    1 

Výsledek hlasování: schváleno 
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5.  Zhotovení komunikace Kafka – Bryknar 

 

Na základě usnesení  č. 21/U/2022 ze dne 31.10.2022, byl odložen podpis smlouvy o dílo na 

zhotovení komunikace Kafka-Bryknar dle výsledků výběrového řízení a bylo uloženo důkladnější 

seznámení s tímto projektem.  

 

Usnesení č. 23/U/2022  - Starosta konstatuje, že se zastupitelstvo obce  důkladně  seznámilo se 

všemi okolnostmi tohoto projektu a po projednání u k l á d á starostovi obce podepsat smlouvu o 

dílo na zhotovení komunikace s firmou  ASANO, která vzešla z řádného výběrového řízení. 

     

Usnesení č. 23/U/2022  

 

Hlasování: 

PRO:  6   PROTI:      ZDRŽEL SE:  1 

Výsledek hlasování: schváleno 

Starosta má výhrady ke komunikaci: 

V nejužším místě nebude dodržena průjezdnost a bude se muset zasáhnout do soukromých 

pozemků. Je nutno vycházet s ustanovení ČSN 736110 Projektování místních komunikací. Šířka 

vlastní obousměrné komunikace musí být 5,5m při šířce jízdního pruhu 2,75m anebo jedno 

pruhová obousměrná komunikace s výhybnami může mít šíři 4m. 

 

 

6.  Vyjádření  ke komunikaci Šulc, Lanková  

 

Na základě žádosti o přezkum podané dne 9.11.2022 panem Havlem se zastupitelé  seznámili  se 

situací na místě a zastupitelstvo   obce  navrhujeme  upuštění  od požadavku rozšíření pruhu pro 

zimní údržbu o 0,5m na pozemcích komunikace Šulc-Lanková. 

Co se týče  zrušení zálivu, nechť se obrátí na majitele komunikace a dále na PČR, která zálivy 

nařídila.  

 

Usnesení č. 24/U/2022  - zastupitelstvo   obce  navrhujeme  upuštění  od požadavku rozšíření 

pruhu pro účely zimní údržby o 0,5m  na pozemcích komunikace Šulc-Lanková   

 

Usnesení č. 24/U/2022  

Hlasování: 

PRO:  6   PROTI:      ZDRŽEL SE:  1 

Výsledek hlasování: schváleno 

 

 

7. Odkup všech finančních prostředků z fondu Amundi Komerční banky.  

 

Usnesení č. 25//U/2022 Zastupitelstvo obce po projednání s c h v a l u j e odprodej veškerého 

majetku podílových fondů Amundi u Komerční banky.  

U k l á d á starostovi obce provést prodej prostřednictvím investičního poradce Komerční banky.  
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Usnesení č. 25/U/2022  

 

Hlasování: 

PRO:  7   PROTI:      ZDRŽEL SE:  0 

Výsledek hlasování: schváleno 

 

 

8. Zrušení spořícího účtu a převedení finančních prostředků na termínovaný vklad 

Usnesení č. 26//U/2022 Zastupitelstvo obce po projednání s c h v a l u j e zrušení spořícího účtu 

u KB Turnov č. účtu   107- 3649330227/0100 

a  u k l á d á starostovi obce založit termínovaný účet u KB Turnov na lhůtu 6 měsíců  sazba  

5,37% p.a  dle nabídky KB Turnov. Na tento termínovaný vklad bude převedena celková částka 

ve výši 3.000.000,- .  

 

Usnesení č. 26/U/2022  

 

Hlasování: 

PRO:   7  PROTI:      ZDRŽEL SE:  0 

Výsledek hlasování: schváleno 

 

9. Mimořádný audit účetnictví za období od 11.2018 – 10.2022 

 

Usnesením č. 27//U/2022 zastupitelstvo obce po projednání s c h v a l u j e zjištění cenové 

nabídky na mimořádný auditu účetnictví za období 11/2018 – 10/2022 a ukládá starostovi tento 

audit poptat. 

 

Usnesení č. 27/U/2022  

 

Hlasování: 

PRO:  5   PROTI:    0  ZDRŽEL SE:  2 

Výsledek hlasování: schváleno 

 

10.  Žádost o povolení Rally Bohemia 2023 

Usnesení č. 28/U/2022  na základě žádosti Autoklubu Bohemia zastupitelstvo obce  

s c h v a l u j e  žádost o průjezd Rally Bohemia 2023, souhlasí s uzavírkou silnice III.třídy, 

souhlasí s objízdnou trasou, souhlasí s vydáním rozhodnutí o zvláštním užívání a uzavírky místní 

komunikace obcí s rozšířenou působností. 

 

Usnesení č. 28/U/2022  
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Hlasování: 

PRO:  5   PROTI:      ZDRŽEL SE:  2 

Výsledek hlasování: schváleno 

 

 

 

 

11. Diskuse 

Zastupitelé Vladimíra Tomšů, Hana Hanušová a Robert Marek podali rezignaci na mandát 

zastupitele. Důvodem rezignace pana Roberta Marka je, aby byly nové volby. Tyto volby považuje 

za nespravedlivé k některým  kandidátům do zastupitelstva. 

 

Paní Holubcová přednesla diskuzní příspěvek o stavu obce pod vedením nového starosty a paní 

Ivy Švec. Zažádala, aby celý text prohlášení byl uveden v zápisu. 

Iva Švec se vyjádřila, že text je plný lží a pomluv. K celému textu se písemně vyjádří. Požádala, 

aby její vyjádření bylo přílohou zápisu. 

Starosta se též písemně vyjádří a byl by rád, aby jeho vyjádření bylo přílohou zápisu. 

Aleš Šrytr – nemá význam dále řešit spory na úřadě. Aktuálně se rozpadlo zastupitelstvo a starosta 

by měl neprodleně kontaktovat krajský úřad a prověřit, jaký je další postup. 

 

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18:55 hod. 

 

Zapsal:  Robert Marek 

 

………………………..          ……………………….    

     Bc. Lukáš Marek                        Iva Švec 

          starosta        místostarosta  

 

Ověřovatelé: 

 

…………………............                                           ………………………. 

                

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce OÚ: 28.11.2022 

Svěšeno z úřední desky: 
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Text diskuzní příspěvek o stavu obce paní Holubcové 

 

Vážení zastupitelé, vážení občané, 

 

V současné době se nacházíme v povolebním období.  Jak víte, na obci pracuji již 

pátým rokem. Začínala jsem s novým starostou p. Zoubkem.  Hned jak jsme spolu 

začali pracovat, vmísila se mezi nás pí. Švec, která dávala velmi silně najevo, že 

nám chce pomáhat, ale bohužel se ukázalo, že chce jenom najít nějakou 

„neplechu“ na bývalou starostku pí. Šrytrovou. Bylo to vyhledávání domnělých 

podvodných faktur, které měly být za doby starostování pí. Šrytrové vystavovány 

a načerno propláceny. Zprvu jsme tomu se starostou moc nerozuměli, jelikož jsme 

se chtěli zabývat prací pro obec a ne minulostí. Ale časem jsme pochopili, že touto 

cestou se určitě nechceme vydat, proto jsme paní Švec v jejím konání dále 

nepodporovali. 

Ale proč tak dlouhý začátek. Uplynuly 4 roky a zvolilo se nové zastupitelstvo, ale 

bohužel s některými předem dojednanými posty. Hned na ustavujícím zasedání 

byla hrstka lidí, kteří měli odvahu, a navrhli pí. Švec, aby odstoupila, jelikož její 

zvolení bylo předem domluvené a nefér k těm, co dostali ve volbách více hlasů. Pí. 

Švec ovšem neodstoupila a získala vytouženou funkci jako místostarostka obce. Ví 

moc dobře, že poctivou cestou voleb by ji v obci skoro nikdo nevolil.  

V současné době se vypracovává Návrh rozpočtu, který jsem já, jakožto účetní 

obce, nemohla sestavovat ani připomínkovat. Velmi hbitě se toho ujala paní 

místostarostka s tím, že já do toho nemám co mluvit. To ale není pravda. Účetní 

obce za Návrh rozpočtu formálně zodpovídá a dále dle něj pracuje. Rozpočet obce 

je dozorovaný Libereckým krajem a Ministerstvem financí, a to podrobně každý 

měsíc před posláním účetní závěrky. 

Když nastoupil do funkce nový starosta p. Marek, domnívala jsem se, že naváže na 

pohodový a oboustranně důvěrný pracovní vztah, který jsme měli s p. Zoubkem. 

Ale bohužel se opakovala situace ze začátku volebního období předchozí  

starostky, kdy se opět dostavila snaha paní Švec v hledání domnělých kostlivců ve 

skříni, prohledávání šanonů, faktur, pracovních smluv, mé mzdy, údajně 

ukradených miliónů. Upozorňovali jsme p. Marka, že se opakuje situace 

z předchozího období, ať si dá veliký pozor na to, komu bude naslouchat. Je 
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důležité, aby starosta a účetní obce spolupracovali na zajištění každodenního 

chodu obce a vzájemně se informovali o všech podstatných záležitostech 

důležitých pro správu obce. P. Marek mě ujistil, že je také pro vzájemnou 

spolupráci a podporu. Bohužel se tak v současné době vůbec neděje, naopak, 

starosta mě odřízl od informací, založil si vlastní email, na který si nechává zasílat 

skoro veškeré důležité informace pro obec, které k výkonu své funkce potřebuji, a 

vůbec mě neinformuje.  

Obec má před sebou mnoho úkolů, které se musí rychle řešit, a není jich málo-

prodejna na návsi, čistička a zázemí na sportovišti, atd.  Z velké části je již vše 

předpracováno a schváleno dotčenými orgány, nicméně nyní se těmito pro obec 

důležitými záležitostmi nikdo nezaobírá, jelikož úzké vedení obce řeší nepodstatné 

věci a zdržuje se hledáním chyb předchozího vedení. Příkladem je například toto 

třetí zasedání, při kterém se schvaluje to, co mohlo být schváleno již 

v předchozích zasedáních zastupitelstva, protože to od p. Zoubka bylo řádně 

připraveno a dnes je znovu předkládáno ke schválení beze změny - cesta Bryknar, 

nová silnice 1273 u nové výstavby. 

Po mém nepřetržitém tlaku a upozorňování na důležitost soustředit se na pro 

obec podstatné záležitosti jsem se ovšem dozvěděla, že se z iniciativy paní 

místostarostky uvažuje o rozvázání pracovního poměru se mnou z důvodu 

špatných pracovních výsledků. Tady bych ráda zdůraznila, že za dobu svého 

čtyřletého působení jsem úspěšně prošla všemi státními audity, a nikdy nebylo 

nalezeno vážné pochybení ve vedení účetnictví ani ostatních záležitostech pro 

obec, které mám ve své kompetenci. Tento útok na svou osobu pokládám za čistě 

osobní a naprosto nepodložený, vedený za účelem dosadit na mé místo osobu 

blízkou paní Švec. 

Omlouvám se za delší slovo, ale v současné situaci jsem jako osoba zodpovědná 

občanům Radimovic nechtěla pouze přihlížet pro mě nepochopitelnému postupu 

pana starosty a paní místostarostky v řešení záležitostí obce, a vidím jako svou 

povinnost občany o této situaci informovat. 

Prosím celé mé prohlášení dát do zápisu s tím, že bude dáno jako příloha k zápisu.  
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Text vyjádření starosty obce 

 

Vážení spoluobčané,  

 

 vyjadřuji se k diskusnímu příspěvku paní Holubcové 

 

 
1. Předem dojednané posty 

 

Pracovní schůzky nového zastupitelstva ohledně obsazení funkcí, které se osobně paní Holubcová 

nezúčastnila, nechápu, jak může tvrdit, že posty byly předem dojednané. Rozdělení proběhlo běžným 

způsobem, někdo odmítl, někdo přijal. Konkrétně paní Švec byla až třetí v pořadí, komu byla tato funkce 

nabízena. Panu Robertovi Markovi byla funkce místostarosty nabízena, odmítl ji a to z časové náročnosti 

v zaměstnání. Paní Hana Rulcová taktéž odmítla funkci místostarosty.  Myslím, že účetní obecního úřadu tu 

není od toho, aby do volby zasahovala nebo ji hodnotila. 

 

2. Rozpočet 

 

Rozpočet běžně vypracovává na obecních úřadech starosta a místostarosta. Účetní dodává na žádost 

potřebné podklady, které mi i tak nebyly předkládány se slovy, že jsem zmanipulován paní Švec a mé osobě 

do toho nic není. Od sestavování rozpočtu je prý paní Holubcová.  Pokud byla v předchozím zastupitelstvu 

jiná praktika, tak to byla věc starosty, jak si to sám zvolil. Není pravdou, že bylo paní Holubcové odepřeno 

spolupracovat na návrhu rozpočtu. Jmenovaná návrh rozpočtu předložila zastupitelstvu. Měla proběhnout 

pracovní schůzka, kde se mělo k rozpočtu vyjádřit zastupitelstvo. Předložený návrh rozpočtu bylo třeba 

značně opravit, nacházelo se v něm spousty chyb. Nemluvím jen o samotném rozpočtu, ale i v součtech 

v jednotlivých paragrafech (jednotlivých sloupcích). 

Dále bylo v rozpočtu mnou nalezeno spoustu nejasností, na které jsem chtěl odpovědi od paní Holubcové. 

Znovu mi bylo řečeno, že mi po tom nic není a že od sestavování rozpočtu je tu ona.  

Že jsem opět zmanipulován paní Švec, což kategoricky odmítám a považuji za křivé nařčení.  

 

3. Náhled do účetních a jiných dokladů obce 

 

Starosta i místostarosta jsou zodpovědní za chod obecního úřadu. Nebráním se odborné diskusi s ostatními 

členy zastupitelstva a samozřejmě i účetní.  Já za sebe jsem zvyklý každého člověka si ohodnotit sám. Mne 

především zajímá odbornost, ochota práce pro občany obce, schopnost komunikace s ostatními v 

kolektivu.  V žádném případě nehodlám naslouchat „radám“ které pramení z averze jednoho člověka vůči 

druhému.  To že se zajímáme s místostarostkou o účetní doklady a další doklady obce, považuji za nutnost 

k tomu abychom se seznámili s chodem celého úřadu. Odmítám jakékoli nařčení, že je to z jiných 

důvodů. Jelikož nám tyto podklady byly odepřeny se slovy paní Holubcové, ať si to nalezneme sami. Tak jsme 

byli nuceni hledat. Bohužel vždy se slovy paní Holubcové, že nám po dokumentech nic není. Pokud má někdo 

jakoukoli informaci o údajně zpronevěřených milionech, nechť to hlásí Policii české republiky, je to jeho 

občanská povinnost. Osobně budu nápomocen při vyšetřování.    To, že jsme při tom narazili na hrubé 

nedostatky je ovšem pravda. To paní Holubcová v jejím prohlášení nějak opomněla. Na rozdíl od paní 

Holubcové, která neuvedla nic konkrétního.  Já tedy uvedu několik příkladů, které jsme objevili: 

 

- Nesepsaná smlouva s paní Burdovou 

- Nevybrané poplatky za popelnice 
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- Nevybrané poplatky za psy 

- Pozdní platby faktur řádově i o několik měsíců 

- Neznalost práce na Czech-pointu, za 4 roky se paní Holubcová nezvládla proškolit. Občané si tyto 

služby nechávají dělat u sousedních obecních úřadů a naše obec za tu dobu přišla o nemalý příjem 

finančních prostředků. Když jsem toto žádal od paní Holubcové, bylo mi sděleno, že se to tu nikdy 

nedělalo a je s tím spoustu práce. Cituji: „dělá to za nás obec Sychrov“ 

- Nedostatky z kontrol finanční komise 

- Nevedení došlé a odeslané pošty (taky se tu prý nikdy nevedla) – což rozporuje s pracovní náplní 

pracovní smlouvy paní Holubcové 

- Nesrovnalosti v evidenci obyvatel 

- Stížnosti dodavatelů služeb na hrubé až sprosté chování ze strany paní Holubcové 

 

4. Práce starosty 

 

Poprvé jsem se setkal s tím, že podřízený hodnotí práci svého nadřízeného. Považuji to za velice nezvyklé. Z 

prohlášení paní Holubcové vyplývá, že za ten měsíc se jakoby nic důležitého neudělalo. Také to považuji za 

nepravdu. Pro zastupitelstvo bylo prvořadým úkolem zajisti náhradní prodej potravin. To jsme považovali 

vzhledem k vysokému počtu starších spoluobčanů za to nejnutnější.  Zařídili jsme plány pro provizorní 

obchod, včetně povolení od hasičů a hygieny. Kdo něco stavěl, ví že to byl za tak krátkou dobu slušný výkon. 

Zajistili jsme řemeslníky, kteří provedou nutné opravy, což je v dnešní době velký problém. Sám osobně jsem 

se podílel na opravě podlahy v provizorním obchodě. Máme předběžně zajištěného projektanta na výstavbu 

nové prodejny, kde se budeme snažit o využití s maximálním finančním výnosem pro obec. V těchto dnech 

bylo doručeno rozhodnutí o změně územního plánu, takže můžeme se začít věnovat přípravě stavby. Krom 

toho nám ještě ukončil pracovní poměr pan Demeter, takže mi nezbylo nic jiného než ho v nutné práci 

zastoupit. A samozřejmě k tomu, každodenní agenda úřadu. Velice bych byl rád, kdyby mi paní Holubcová 

sdělila osobu blízkou paní Švec, která by měla u nás pracovat.  Já o takové nic nevím a rád bych se to 

dozvěděl. 

 

5.  E-mail starosty 

 

E-mail, konkrétně: starosta@radimovice.cz zařídil ještě dávno přede mnou bývalý starosta pan Zoubek. Je 

samozřejmostí a všude známo, že má starosta svůj e-mail. Tento e-mail by měl být nadřazen dle důležitosti 

adrese: info@radimovice.cz. Důležitou informaci pro starostu obce druzí občas zaslali na adresu 

info@radimovice.cz , tím se stávalo, že se důležité informace ke mne nedostávaly.  

 Byl jsem informován zástupci jiných obcí o termínech školení a zasedání zástupců, ale já o něm nevěděl. 

Zjistil jsem, že tyto pozvánky a další důležité informace chodily na adresu: info@radimovice.cz a paní 

Holubcová mne neinformovala, ani je nepřeposlala, anebo, je přečetla a smazala.  Kategoricky odmítám, že 

jsem to byl já, kdo paní Holubcovou odřízl od informací. Paní Holubcová mi také tvrdila, že dělala spoustu věcí 

za bývalého starostu pana Zoubka a chtěla, aby tomu tak nadále nebylo. S čímž jsem samozřejmě souhlasil. 

Když jsem si jednou dovolil zvednout telefon obecního úřadu (pevná linka), bylo mi sděleno, ať už se to 

víckrát neopakuje. Mám prý svůj mobil. Od zvedání telefonů je prý paní Holubcová, která má dle svých 

vlastních slov mít o všem přehled, a je zodpovědná za chod obce. Zároveň mi bylo vytčeno paní Holubcovou, 

že bych měl sedět na obci v kanceláři po dobu její nepřítomnosti. V rozporu s tímto mi bylo řečeno, proč jsem 

pořád u sebe v kanceláři tak často, že paní Holubcová nemá klid na svou práci.  Bylo mi vytýkáno, že své 

příchody ani odchody nehlásím paní Holubcové a ona neví, co má říkat občanům, kde jsem. Podotýkám, že 

starosta nemá určenou pracovní dobu. Pro občany obce jsem k dispozici 24 hodin denně.  

Účetní obce by na sebe neměla zbytečně brát odpovědnost vůči občanům obce. Od toho je zde 

zastupitelstvo, včetně starosty.  
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Odmítám jakékoli obvinění z útoků na paní Holubcovou. Naopak. Šlo mi pouze o to, aby vše bylo v pořádku a 

mohlo se pokračovat v práci pro obec. 

 

Text vyjádření místostarostky obce 

 

 
  
Vážení spoluobčané,  
 
tímto reaguji na diskuzní příspěvek paní Holubcové přednesený na zastupitelstvu dne 23.11.2022. Tento 
diskusní příspěvek je plný nepravd a pomluv. Z tohoto důvodu jsem celou záležitost předala mému 
právnímu zástupci, který provede všechny kroky vedoucí k očištění mého jména.  
 
 
                                                                                                                                                                Iva Švec 

 

 


