Obec Rynholec
Pí.Milfaitová-místostarostka

V Rynholci dne 23.1.2013

Dopisem č. 611 ze dne 10.12.2012 jsme se na Vás obrátili s upozorněním na Vaši nečinnost
resp. nedbalost při naplňování Usnesení zastupitelstva a tím vzniklé škodě pro obec ve výši
přesahující 1,5 mil. Kč.
Na základě Vašeho vyjádření ze dne 19.12.2012 , které je zcela mimo skutečnost a vnáší
domněnku o maření výkonu rozhodnutí zastupitelstva Vaším překrucováním skutečností.,
Vám sdělujeme skutečný stav věci.
Usnesením č.4/2008 bylo rozhodnuto, že náklady na inženýrské sítě budou rozděleny mezi
stavebníkem a obcí v poměru 30% / 70 %. Toto rozhodnutí bylo v platnosti přes 3 roky. Není
pravda Vaše tvrzení, že toto rozhodnutí zastupitelstvo uvedlo do vyhlášky o místních
poplatcích. Tedy ani nemohla být vyhláška zamítnuta Krajským úřadem Stř. kraje. Opět není
pravda Vaše tvrzení, že nemohou být poplatky ve vyhlášce určeny procentní sazbou viz čl. 17
OZV č. 1/2011 nebo stanovisko MF viz Zápis č. 3/2011. Vaše další tvrzení o nemožnosti
vybírat poplatek, který není v místní vyhlášce je sice pravdivý ale zcela nesouvisí
s rozdělením nákladů při budování inž. sítí. Zde se nejedná o poplatek ale spoluúčast.
Je skutečnost, že právě Vaše osoba pro návrh p. Drábka hlasovala a spolupodepisovala OZV
o místních poplatcích ( Zápis č. 2/2011 z 25.5.2011) kde je uveden jakýsi poplatek za
zhodnocení pozemků připojením k inž. sítím. Náš nesouhlas s takto koncipovaným
poplatkem –viz zápisy a naše snaha vyústila v odmítnutí Krajským úřadem Stř. kraje a z
vyhlášky musela být následně tato část vypuštěna. (Zápis č. 4/2011 z 2.11.2011).Tedy Vámi
podepsanou vyhlášku Krajský úřad odmítl.
Skutečnost zcela jiná než ve Vašem vyjádření.
Je s podivem , že tyto základní věci neznáte nebo nechcete znát .
Znovu připomínáme neplnění Usnesení zastupitelstva z roku 2008, které platilo do března
2012 a tím k vzniklé značné škodě pro obec a vyzíváme Vás ke konání v této věci.
Věříme, že po tomto vysvětlení , další svojí nečinností resp. nedbalostí nenaplníte skutkovou
podstatu porušování své povinnosti při správě cizího majetku a celá záležitost bude v brzké
době vyřešena především ku prospěchu všech občanů obce Rynholec , tak jak předpokládalo
usnesení zastupitelstva z roku 2008.
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