Vážení spoluobčané
Před vydáním pravidelného pouťového čísla Netvořického zpravodaje se
některým z Vás dostal do rukou „letáček“ vyjadřující názor zastupitele Vacha
k práci rady, zastupitelů a zaměstnanců městyse Netvořice. Na prezentaci
svého názoru má pan Vach bezesporu právo, ale předem by bylo dobré ověřit
si pravdivost svých tvrzení. Zastupitel Vach svými názory uráží, znehodnocuje
a znevažuje práci těch, kteří se snaží pro obec něco udělat a ne ji jen kritizovat.
Vzhledem k tomu jsme se rozhodli vyjádřit se k jednotlivým článkům a uvést
tato nepodložená tvrzení na pravou míru.
Článek zastupitele Vacha: Lidské vztahy na prvním místě
Paní Hrušková z č.p. 119 má problém. Předzahrádka zničena, sušák na prádlo
přenesen a ledabyle nainstalován. Za všechno mohou sousedské lidské vztahy, ne
povodeň. Požádala OÚ o pomoc. Dočká se?
Reakce rady městyse: V tomto případě se jedná o majetkoprávní vztah, kde
městys Netvořice prošetřil na žádost paní Hruškové vlastnictví zmiňované
předzahrádky. Vlastníkem jsou soukromé osoby, které se vzájemně mezi sebou
musí domluvit o umístění sušáku a údržbě předzahrádky. V případě, že
k dohodě nedojde je nutno se obrátit na přestupkovou komisi při MěÚ Týnec
nad Sázavou, která je k řešení tohoto problému kompetentní. O tomto byla paní
Hrušková písemně informována dopisem ze dne 17.7.2013.
Článek zastupitele Vacha: Jak to vidí zastupitel
Tři roky po komunálních volbách a rok před volbami novými jsem přišel o iluzi, že
něco jako zastupitel mohu změnit. Jistě nejsem sám. Je nás více. Čtyři volební
uskupení vrhly na kandidátní listiny maximální počet kandidátů. Bylo to šedesát
občanů, šedesát kandidátů, kteří chtěli změny. Jaký je výsledek po třech letech? Ze
šedesáti kandidátů jich prošlo, nebo kandidovalo 36. Nastoupit do funkce může ještě
24 náhradníků, kteří jsou na chvostech volebních uskupení. Kdo je vlastně trvalkou
v zastupitelstvu? Jiří Kubásek, Jitka Povolná, Miroslav Český, Adam Barták, Olga
Marková. Jsou to ti, na které máme být hrdí, že vydrželi? Způsob, jakým je vedena
obec, není příkladný. Zastupitelé odcházeli z funkcí znechuceni praktikami, které si
Jiří Kubásek osvojil ve svém dvacetiletém starostování za ODS. Podstatné věci
neřeší a při dotazu na konkrétní problém ztrácí paměť, nebo označí za viníka někoho
ze svého okruhu.
Reakce rady městyse: O práci zastupitelů a radních se může každý občan
přesvědčit svou účastí na zasedáních zastupitelstva a vyjádřit svůj názor.
Reakce starosty městyse: Dávám na vědomí občanům, že tyto pomluvy a
nepravdy, které byly a jsou vydávány a prezentovány panem Vachem jak ústně
na zastupitelstvu, tak písemně v bývalém Netvořickém občasníku a z důvodu
neustálého poškozování jak mé osoby, tak mé rodiny, podniknu patřičné právní
kroky.

Článek zastupitele Vacha: Jak se to v Netvořicích praktikuje?
Zastupitel musí mít co nejméně informací. Ten, kdo se na něco ptá, bývá
zesměšňován a nezřídka se ten, kdo se ptá, stane obviněným ze stavu, na který se
zeptal. Zásadně se nedodržují obecní směrnice, vyhlášky, pronájmy, užívání
obecního majetku a dotace místním spolkům. Jsou ovšem nadobčané, prominenti,
kteří mohou takřka vše, protože požívají starostovu přízeň. Členové rady mají zájem
na tom, aby starosta byl s jejich prací spokojen, z toho pro ně vyplývají výhody. Ty
zahrnují protislužby plynoucí z obecních zakázek nebo lobují za určitá uskupení
občanů a je jim vyhověno. Přijímáním těchto úsluh jsou dotyční stále více
kompromitováni. Zápisy z rady a ze zastupitelstva se na internetu zásadně
nezveřejňují. Není dobrá vůle. Kvalita zápisů je taková, aby se nikdo nic důležitého
nedozvěděl. Na internetových stránkách obce se diskusní fórum pro občany
neotevře, nejsou na to lidé. V Netvořickém zpravodaji je zavedena interní cenzura,
která vyloučí nepříjemné články vzbuzující pochybnosti o práci starosty a rady.
Nejdůležitějším úkolem zastupitelů je odsouhlasit rozpočtové změny a rozpočtová
opatření, ,, To, aby bylo vše v pořádku´´. O materiály, které mají být projednávány na
zastupitelstvu obce, si zastupitel musí osobně požádat a dojít si na OÚ. Není mnoho
takových zastupitelů. Ti ostatní potom sedí na zastupitelstvu za čistým stolem,
s čistou hlavou a oddaně hlasují.
Reakce rady městyse: K činnosti městyse bychom rádi uvedli, že obecní
vyhlášky a směrnice jsou dodržovány. Městys pracuje v souladu se zákonem o
obcích, což potvrzují i zprávy z kontrol Ministerstva vnitra, které několikrát
prošetřovalo práci městyse na základě stížností zastupitele Vacha. Nebylo
shledáno žádné vážnější pochybení v práci zaměstnanců městyse, rady nebo
zastupitelstva.
K práci členů rady a k obvinění z jejich prospěchářství pouze sdělujeme, že se
jedná o velmi vážné a lživé obvinění, které budeme nuceni řešit právní cestou.
Zastupitelstvo městyse schválilo svým usnesením č. 3 bod 2 t) dne 24.5.2012,
že veškeré podklady pro zasedání zastupitelstva budou zastupitelům
předávány v digitální podobě, resp. zasílány na e-mail zastupitele, který při
svém nástupu do funkce nahlásil pro e-mailovou komunikaci. Dále
zastupitelstvo městyse rozhodlo, že pokud bude některý ze zastupitelů
požadovat materiály v tištěné podobě, vyzvedne si je na úřadu městyse.
Vzhledem k nákladům na tisk (tj. toner a papíry) je pochopitelné, že daný
zastupitel musí svůj požadavek předem oznámit, aby úřad městyse věděl, kolik
zastupitelů si pro tištěnou podobu přijde a netiskl zbytečně velké množství
dokumentů, neboť většina zastupitelů preferuje elektronickou podobu
dokumentů. Jedná se tedy o většinové rozhodnutí zastupitelstva, které by mělo
být všemi zastupiteli akceptováno.
Tvrzení zastupitele Vacha: „Za finanční výbor na schůzích zastupitelstva vystupuje
obecní účetní paní Burdová. Mně se to nelíbí. S finančními problémy obce by
zastupitele měl srozumitelně seznamovat předseda finančního výboru, kterým je Bc.
Miroslav Český. Není divu, že na to nemá čas. Je totiž ještě předsedou pořádkové
komise, předsedou likvidační komise, zasedá v komisi územního plánování a jistě
musí občas zajít i do rady, aby složil účty. K tomu je starostou SDH. Co na to říci?

Podle toho také hospodaření vypadá. Jenom namátkou, proplácejí se faktury za
práce, které si nikdo neobjednal. Výsledek – vše je v pořádku. Již jednou jsme
vyměnili předsedu finančního výboru, kterého dělal Antonín Tůma, ten nezvládl ani
vlastní finanční problémy a současný předseda financí, který není ani členem rady,
si jen těžko udělá na dálku přehled o tom, jak obec nakládá s financemi.“
Reakce rady městyse: V otázkách účetnictví si zastupitel Vach velmi často
plete své dojmy s účetními pojmy. Paní Burdová na schůzích zastupitelstva
zásadně nevystupuje za finanční výbor. S rozpočtovými opatřeními zastupitele
seznamuje ze své pozice správce rozpočtu, kterou v souladu se zákonem o
finanční kontrole vykonává zaměstnanec obce - na městysu Netvořice
vykonává tuto pozici, v souladu s výše uvedeným zákonem, hlavní účetní, tj.
paní Burdová. Bc. Miroslav Český spolu s finančním výborem provádějí,
v souladu se zákonem o obcích, kontrolu hospodaření s majetkem a finančními
prostředky městyse a taktéž plní úkoly, jimiž je pověřilo zastupitelstvo
městyse. O aktivitách finančního výboru včetně provedených kontrol
zastupitele vždy informuje Bc. Miroslav Český.
Názor zastupitele Vacha na hospodaření či vedení účetnictví městyse je
v ostrém rozporu s dosavadními výsledky kontrol provedenými Krajským
úřadem Středočeského kraje (zveřejňováno na webových stránkách městyse) a
závěry z kontrol provedenými finančním výborem (zastupitelé jsou o nich
informováni na zasedáních zastupitelstva). Ohledně proplácení faktur a dalších
výdajů chceme zdůraznit, že to, co uvádí zastupitel Vach jsou lži a při
schvalování je postupováno dle zákona o finanční kontrole, přičemž doklady
vždy podepisuje vedoucí pracovník (tj. starosta či místostarostka), tzn.
příkazce operace, který práce zadal a mj. ověřil jejich věcnou správnost a
rozpočtové krytí.
Tvrzení zastupitele Vacha: „V současném rozpočtu obce je nyní zahrnuta i
rozpočtová rezerva. Ta způsobila, že rozpočet je zatím vyrovnaný. Následná
rekonstrukce školy a vybudování víceúčelového hřiště způsobí vyčerpání rezervy.
Obec bude muset pokrýt veškeré náklady z vlastních zdrojů, a bude-li vše v pořádku,
část peněz se do rozpočtu vrátí z dotací. Při realizaci obou akcí současně si bude
obec půjčovat peníze u České spořitelny. Jak to dopadne? Nechme se překvapit.
Budeme mít sice všechno nové a krásné, ale jímky budeme vyvážet fekálem a
projekt čistírny odpadních vod bude o rok starší a ještě více finančně v nedohlednu.“
Reakce rady městyse: Veškeré financování plánovaných projektů je pečlivě
připravováno, zvažováno a to tak, aby nedošlo k finančním potížím a nebyl
ohrožen chod městyse. Jednou z priorit městyse je snižování energetické
náročnosti obecních budov, tak abychom snížili neustále se zvyšující náklady
na energie. Toto se nám daří při realizaci projektu „Snížení energetické
náročnosti budov ZŠ a tělocvičny“ (tj. zateplení) za přispění dotace
z Operačního programu životního prostředí. Díky tomuto projektu spolu
s rekonstrukcí hřiště, na který jsme též získali příslib dotace od Státního

zemědělského a intervenčního fondu, budeme mít pro naše děti a občany
školní a sportovní areál a snížené náklady na energie.
Celkové náklady na realizaci projektu „Zóna aktivního odpočinku pro region
Netvořicko“: 1.947.875,-Kč, výše dotace: 1.448.833,-Kč, naše spoluúčast:
499.042,-Kč.
Předpokládané celkové náklady na realizaci projektu „Snížení energetické
náročnosti ZŠ + tělocvična “: cca 6.500.000,-Kč, výše cca dotace: 3.800.000,Kč. Výše dotace se bude odvíjet od konečné ceny vysoutěžené ve výběrovém
řízení. Domníváme se, že by nebylo z naší strany ekonomické odmítnout
přislíbené dotace.
Vedle těchto projektů je pro nás prioritou výstavba hasičské zbrojnice, kde se
snad již v nejbližší době také posuneme dále s její realizací.
Zpracovaný je projekt na „výstavbu ČOV a kanalizace“: bohužel finanční
náročnost tohoto projektu je obrovská. Financování by bylo možné pouze za
získání dotace a velkého úvěru min. 60.000.000,-Kč, který zatíží městys
minimálně na 20 let. Bohužel po konzultaci s finančními poradci na tuto akci
s rozpočtem našeho městyse zatím nedosáhneme. Ale určitě budeme hledat
další cesty možného financování zpracovaného projektu. V současné době
máme vydané pravomocné územní rozhodnutí, jsou dokončeny projekty ke
stavebnímu povolení, ale chybí několik souhlasných vyjádření od občanů, kteří
nám tímto blokují podání žádosti o vydání stavebního povolení. Přivítali
bychom, kdyby i zastupitel Vach mohl se získáním těchto vyjádření pomoci.
Tvrzení zastupitele Vacha: „Jako zastupitel jsem dodržel novou směrnici o provádění
inventarizace majetku obecního úřadu v roce 2012. Základní a mateřská škola
nedokladovala řádně vlastnictví a nakládání s tímto majetkem. Dodnes nejsou
všechny nesrovnalosti inventarizace odstraněny. Směrnice inventarizací pro
následující léta byla následně paní Burdovou přepracována.“
Reakce rady městyse: V prvé řadě musíme upozornit, že obecní úřad žádný
majetek nemá, vlastníkem majetku je městys Netvořice. Není pravda, že
základní a mateřská škola nedokladovala řádně vlastnictví a nakládání s tímto
majetkem. Několikrát bylo vysvětlováno, naposledy na zasedání zastupitelstva
městyse dne 30.5.2013, že v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů ZŠ a MŠ hospodaří s majetkem vytvořeným vlastní
činností, svěřeným k hospodaření na základě zřizovací listiny a majetkem
svěřeným na základě smlouvy o výpůjčce, tzn. majetkem ve vlastnictví městyse
Netvořice (jedná se o budovy a pozemky). Ohledně činnosti zastupitele Vacha
při inventarizaci majetku a závazků musíme konstatovat následující: zastupitel
Vach coby předseda inventarizační komise č.3 se zúčastnil inventarizace
v základní škole a mateřské škole prováděné k 31.12.2011 (provedené dne
10.1.2012). Je pravda, že bylo zjištěno, že některé stavby nejsou zakresleny
v katastru a některé stavby je třeba projednat se stavebním úřadem v Týnci nad
Sáz., ale většina jím uplatněných připomínek byla bezpředmětná, neboť nebyla
v souladu s příslušným zákonem.

Plán inventur schvaluje rada městyse vždy k závěrce daného účetního roku,
tzn. na každý rok se sestavuje nový plán inventur a to v souladu s platnou
vyhláškou č.270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků.
Za zmínku občanům stojí přístup zastupitele Vacha, coby předsedy
inventarizační komise č. 1 pro inventuru provedenou k 31.12.2012, kdy se dne
9.1.2013 dostavil na úřad městyse a ústně sdělil, že žádnou inventuru provádět
nebudete, neboť paní Burdová neustále mění směrnice (pozn.: směrnici a plán
pro provádění inventury k 31.12.2012 obdrželi členové inventarizačních komisí
dne 28.11.2012). Následně dne 21.1.2013 podal stížnost, kterou projednával
kontrolní výbor, který neshledal po právní stránce pochybení a závěrem
konstatoval, že by měl p. Vach jako zastupitel obce ke své funkci přistupovat
s náležitou vážností a zodpovědně. Měl by rovněž pracovat pro obec a plnit
povinnosti, které jsou mu uloženy. Kontrolu inventarizace provedl též finanční
výbor, který žádná pochybení neshledal.
Směrnice pro inventarizaci k 31.12.2012 byla oproti původní směrnici pro
inventarizaci č.3/2011 přepracována pouze v několika málo bodech a to
především z toho důvodu, že došlo v září 2012 ke změně zákona o účetnictví,
resp. paragrafů týkající se inventur. Z tohoto důvodu bylo nutné na tyto změny
reagovat. Paní Burdová, která je jako hlavní účetní městyse pověřena vedením
účetnictví tyto změny do směrnice zapracovala a předložila ke schválení radě
městyse, která tuto směrnici projednala a schválila dne 22.11.2012, což
zastupitel Vach jaksi „zapomíná“ uvádět. Účetní směrnice, které připraví hlavní
účetní jsou vždy předkládány k projednání a schválení v radě městyse a tento
postup je zcela v souladu se zákonem.
Tvrzení zastupitele Vacha: „Zápis z prvního jednání zastupitelstva v roce 2013, který
jsem provedl, byl pro současné zastupitele nepřijatelný, protože zachytil to, co je
nutné v zápise zachytit. Ověřovatelé tento zápis nepřijali a přepracovali zápis ještě
s někým, kdo na tom měl eminentní zájem. Škoda, že si občan nemůže volně a bez
doprošování přečíst a porovnat kvalitu obou zápisů ze zastupitelstva ze 7. 3. 2013.“
Reakce rady městyse: Veškerá zasedání zastupitelstva jsou mj.
zdokumentována na audiozáznamu a psaný zápis je v souladu s tímto
záznamem. Proti zmiňovanému zápisu byla podána ověřovateli zápisu námitka
z důvodu, že řada zásadních momentů ze zasedání nebyla vůbec zachycena a
nelze tak tento zápis považovat za dokument, který by objektivně zachycoval
průběh zasedání. Nový zápis byl přepracován na základě audiozáznamu, který
průběh zasedání věrohodně zachycuje a nijak nezkresluje. Zveřejňování
zápisů z rady a zastupitelstva je činěno v souladu se zákonem o obcích.
Článek: Je sjezd z okresní silnice na polní cestu černou stavbou?
Sjezd z benešovské silnice na polní cestu byl podroben místnímu šetření. Toto
šetření po dlouhých odkladech provedl 24. 5. 2013 stavební úřad v Týnci nad
Sázavou. Stěžovatel Antonín Marek požadoval odstranění stavby.
Za stavební úřad vedla šetření paní Ottová. Za městys Netvořice přišel starosta
Kubásek, pan Kolář za komisi dopravní a za stavební komisi pan Gabriel. Pan Vach

se účastnil jako zastupitel z vlastního zájmu. Pana Marka a jeho syna zastupovala
JUDr. Dalibová. Nepřišli zástupci okresní správy silnic, prý se omluvili starostovi
telefonem. Jako účastnice řízení nebyla přizvána majitelka sousedního pozemku
paní Koberová, přestože stavba právě do jejího pozemku zasahuje.
Co je problémem této stavby z betonu a asfaltu? Stavba byla provedena firmou pana
Strmisky z Neveklova za 94 115,- Kč. Práce zadal starosta obce bez souhlasu
zastupitelstva. Projekt k tomuto dílu vypracoval místostarosta Benešova pan
Tichovský také bez souhlasu zastupitelstva. Kolik projekt stál, si pan starosta
nepamatoval. Souhlas majitelů sousedních pozemků podle paní Ottové nebyl
potřeba, protože k realizování stavby podle nového stavebního zákona stačí ohlášení
stavby. Šíře vjezdu v horní části je ovšem širší než pozemek komunikace, kterou
obec vlastní. Tak se stalo, že realizace stavby je na cizím pozemku. Polní cesta,
která je tímto sjezdem přístupná z okresní silnice, vede ke stavebním parcelám pana
Žižky, Šefčíka a Kubáska. Zákon, na který se paní Ottová odvolává, platí podle jejích
slov od roku 2013. Stavba ovšem byla realizována už v roce 2012 a také v roce 2012
byla zaplacena.
Pan Marek si musel stěžovat na porušování svých práv až na krajském úřadu. Po
této stížnosti bylo teprve místní šetření vyvoláno. Případ tak bude pokračovat. Věřme
tomu, že právo bude platit pro všechny stejně a že se pan Marek dočká
spravedlivého rozhodnutí. Týnecký stavební úřad vedený panem Ctiborem nemá
totiž dobré renomé a jeho chyby následně vyřešila v Netvořicích až sporná změna
územního plánu číslo osm. Právě ta legalizovala několik černých staveb. Zda to byl
dlouhodobý záměr, se můžeme jenom dohadovat. Písemné dokumenty ke změně
územního plánu tyto záležitosti dostatečně dokumentují.
Reakce rady městyse: „Sjezd z Benešovské silnice se budoval na základě
stížnosti p. Antonína Marka, že není oficiální přístup na soukromé pozemky
přes obecní cestu. Na základě toho bylo vyvoláno Stavebním úřadem Týnec
nad Sáz. a za přítomnosti Správy a údržby silnic Benešov místní šetření, kde
bylo rozhodnuto, že bude zpracován projekt a na základě něj bude požádáno o
stavební povolení a následnou výstavbu hospodářského sjezdu. Projekt
vypracovaný panem Tichovským v roce 2011 stál 6.540,-Kč a tyto prostředky
byly uvolněny ze zastupitelstvem schváleného rozpočtu roku 2011. Po splnění
těchto podmínek proběhlo 13.9.2012 nabídkové řízení za přítomnosti 5-členné
výběrové komise. Vítězem s nejnižší podanou cenou ve výši 94.115,-Kč byla
firma pana Strmisky z Neveklova (nejvyšší nabídka byla: 138.277,32 Kč).
Zastupitelstvo městyse na svém zasedání dne 18.10.2012, kterého byl
zastupitel Vach přítomen, v rámci rozpočtového opatření č.11/2012, schválilo
použití výše uvedených finančních prostředků na tuto investiční akci. Smlouva
o dílo byla s p. Strmiskou podepsána dne 23.10.2012. Následně po schválení
v zastupitelstvu a podepsání smlouvy byly zahájeny dne 5.11.2012 stavební
práce na výstavbě tohoto sjezdu, jehož výstavba byla ukončena 27.11.2012.

Na základě stížnosti pana Marka bylo provedeno geodetického zaměření této
přístupové cesty, které vyvrací stížnost pana Marka a potvrzuje, že sjezd byl
vybudován na pozemku městyse. Závěrem dodáváme, že tento sjezd bude
sloužit jako sjezd k cca 6 parcelám ve vlastnictví městyse Netvořice a též
vlastníkům pozemků včetně pana Marka.

Článek p. Vacha: Povodeň 2013 - jinak
Dlouhodobé deště způsobily povodně i v Netvořicích , ty vyvrcholily 2. – 3. 6. 2013.
Zasáhly neobvykle mnoho občanů a hlavně působily tam, kde povodně nebývaly.
Na Malé Straně zasáhly
Šemberovy, dům paní Laštůvkové
a
přilehlou
zahrádkářskou kolonii. Co na Malé Straně způsobilo velký rozliv vody, by měla zjistit
stavební komise a doporučit stavební úpravy. Povodní byly také zasaženy Dolíky a
cesta do Háje. Největší rozsah měla povodeň v Podměstě u Sládků a obzvláště u
Marků. Ti byli dva dny bez možnosti opustit svůj dům, protože dravý proud strhl
příjezdovou komunikaci. Markovi museli vše zvládnout sami. Obecní úřad
v Netvořicích si na pomoc u nich nenašel čas.
Pomoc Markovým se nedostala bezprostředně ani po povodních. Nejnutnější
opravy cesty se dočkali až po třech týdnech po záplavách. Povodní podemletý strom
na břehu potoka se vyvrátil a spadl na jejich louku, kde měli tři včelí úly, které byly
poškozeny a v podstatě se k nim bez odstranění košatého stromu nedalo dostat. OÚ
opět neměl čas Markovým pomoci. Tak si Markovi zatelefonovali na číslo 112. K
padlému stromu přijeli kromě profesionálních hasičů i hasiči místní, ti byli pověřeni
strom odstranit. Nic se ale 6.7. 2013 nestalo a místní hasiči odjeli s tím, že ohrožení
není akutní. I zde se OÚ a jeho záchranná složka zachovala podivně. Zdá se, že
OÚ oplácí nepohodlnému občanovi nepohodlným řešením jeho prekérní situace.
Obec by neměla používat různé formy represe proti občanům, s kterými je ve sporu,
ale měla by být orgánem, který přijímá kritiku své práce od občanů a řídí se tím, co
je pro občany prospěšné. Spory mezi občany by měl OÚ uklidňovat a snažit se je
vyřešit. To ovšem v Netvořicích neplatí už dvacet tři let. Zde se spory mezi občany
ze strany OÚ vyhrocují až do nesnesitelna.
Reakce rady městyse: Netvořice byly zasaženy přívalovými srážkami a byla
zasažena i oblast v okolí Brejlovského potoka. Podrobněji se o tomto
zmiňujeme ve zpravodaji.
Od půl třetí ráno 2.6. 2013 Sbor dobrovolných hasičů na území Netvořic
pomáhal všem kdo o pomoc požádali. Kontroloval celé okolí, snažil se v rámci
možností pomoci, kde bylo třeba. Od Markových nikdo o pomoc nežádal,
přesto i tam proběhla kontrola Brejlovského potoka. Škoda, že zastupitel Vach
nepřišel pomoci při povodních jako ostatní dobrovolníci. Mohl být o situaci
z Podměsta objektivněji informován. Opravy přístupové cesty by se Markovi
dočkali dříve, kdyby nebránili v práci stavební komisi při posuzování stavu

poškozené komunikace. Komunikace po povodních nebyla v havarijním stavu
a opatrnou jízdou byla průjezdná. Z tohoto důvodu byla prioritou oprava
nesjízdné komunikace k Háji.
K zásahu hasičského sboru ani není třeba se podrobněji vyjadřovat vzhledem
k tomu, že zásah hasičů, který u pana Marka proběhl, byl profesionální. Byla
z něj sepsána zpráva, která „nutnost“ zásahu popisuje podrobněji. Škoda, že
pan Marek zavolá hasiče, když jde o pár větví padlých na včelín a nezavolá
pomoc, když jde, jak uvádí o zdraví jeho otce v době povodní.

Rada městyse Netvořice

