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Co všechno se dovíte na zastupitelstvu!

Zde Vám na několika stránkách přinášíme něco dokumentů o tom, jak je pozoruhodně provozován 
kunštátský vodovod a kanalizace a také jakým způsobem se o věci baví naši radní se zastupiteli. A malý 
bonus k tomu: dát či nedát odměnu za malebnou fotovoltaickou elektrárnu. Jedná se o zápis finančního 

výboru, reakce místostarostů, blokové schéma toku peněz za vodu a přepis hlasování o odměně.

Zápis ze schůze FV, která se konala 9.8.2010 ve 13:30 hod. na MěÚ Kunštát
Přítomni: Vlasáková Marie, Ing. Pešková Ludmila, Ing. Hájek Rudolf, pan Šimon Pavel; za Město Kunštát: Ing. Marková Alena, paní Tenorová Zdena, Ing. Šafář Jiří a 
Ing. Boček Jiří; za firmu VF Elektro Brno, s.r.o.: pan Vystrčil Radek. Omluven: pan Líkař Radek.

Projednáno:
Na úvod seznámila paní Vlasáková přítomné s návštěvou firmy VF Elektro Brno, s.r.o., Zábrdovická 12, okres Brno-město. Tato 

firma nikdy na této adrese nesídlila, dle sdělení dvou pracovníků firem, kteří tam mají sídlo už 16 let. Jeden pracovník si vzpomněl, že 
tam byla nějaká paní z Kunštátu reklamovat fakturu za vodné.

Na chodbě je umístěna poštovní schránka s nadpisem VF, sem došla poštovní doručovatelka, která nám sdělila, že sem do schránky 
pouze dává dopisy a doručenky, které se pak vyzvednou na poště. Volala jsem na číslo mobilu pana Vystrčila, kde se nachází, a on 
sdělil,  že má kancelář ve Velešovicích na čističce.  Po příjezdu do Velešovic jsem mu musela znovu volat a on přijel asi  po 20 
minutách a vzal nás do své kanceláře. Faktury vystavované občanům Kunštátu zde neměl žádné, neměl ani ponětí o zálohách, jak se 
účtují a jak posílá vyúčtování, jen nám sdělil, že má účetního na dovolené.

Dnešním náhledem do sbírky listin jsem zjistila, že tato firma má naposledy uloženo k 31.3.2001, a to výkaz zisku a ztrát a rozvahu.
Ing. Šafář Jiří seznámil přítomné, z jakého důvodu došlo k vystoupení ze Svazku VaK.
Město Kunštát před koncem roku 2008 provedlo výběrové řízení na provozovatele vodohospodářské infrastruktury. Vítězem se 

stala firmaVF Elektro Brno, s.r.o. – jediný uchazeč.
Dále byla předložena od Ing. Koláře Stanislava, tajemníka Města Kunštát, smlouva O nájmu provozu, správě a rozvoji vodovodů 

pro veřejnou potřebu ve vlastnictví  města Kunštát a obce Zbraslavec a kanalizace pro veřejnou potřebu včetně ČOV ve 
vlastnictví města Kunštát, která byla sepsána dne 20.1.2009, ve které chybí přílohy č. 1–5!!! Tyto dodatky nejsou nikde k dohledání, 
jak u tajemníka, tak ani u starosty. A dále byl doložen Dodatek č. 1, kde v bodě 5 se doba trvání smlouvy prodlužuje do 30.6.2010!!! 
Tento dodatek byl sepsán dne 21.12.2009. Takže v současné době Město Kunštát nemá platnou smlouvu s VF Elektro Brno, s.r.o.

Ke  stížnosti  několika  občanů  na  špatně  vystavené  vyúčtovací  faktury  s odečtem  zaplacených  záloh  pan  Vystrčil  nemá  nic 
společného, i když je na faktuře napsán jako „vystavil“. Po delším dohadování Ing. Šafář přiznal, že faktury vystavuje jeho manželka.

K uplatnění DPH za rok 2009 byla použita sazba 10 %, to znamená, že občané zaplatili o 1 % více než občané, kterým fakturaci 
provádí VAS Boskovice. Na zastupitelstvu byla dohodnuta cena stejná!!! Někdo si dělá, co chce.

Podívejte se na fakturu VAS, a.s. Brno, na kterou jsme byli zvyklí – řádek reklamace.

Ing. Boček Jiří předložil reklamační řád s dovětkem, že je k nahlénutí na internetu. Myslíme si, že ho mohla každá domácnost 
dostat v písemné formě.

Proč nemůže být na faktuře napsáno skutečné jméno fakturanta s uvedením čísla telefonu, kde se může reklamace uplatnit, bylo by 
to jistě rychlejší a jednodušší pro naše občany.

K vyhodnocení rozpočtu k 30.6.2010
§     2310, položka 2133 provozování vodohospodářské infrastruktury na plán 1     800     000,00 Kč je zde k     30.6.2010 plnění pouze   
131     900,00 Kč, tj. pouze 7,33     %.  

Dále FV doporučuje zastupitelstvu zabývat se kupní smlouvou pana Luďka Řehoře – prodej pozemku ze dne 14.5.2009.

Ze schůze odešli Ing. Šafář Jiří a pan Vystrčil Radek
Dále byla projednána žádost pana starosty a radního Mgr. Lepky Marka na odměnu za výhodný prodej Fotovoltaické 

elektrárny, a to ve výši 1     % z     kupní ceny. Finanční výbor všemi přítomnými nedoporučuje zastupitelstvu schválit odměnu   
místostarostům. Počkat až bude elektrárna vybudována a zprovozněna – viz smlouva mezi Městem Kunštát a CTT, s.r.o, ze 
dne 1.7.2010.

Schůze ukončena 15,30 hod.      Zapsala Vlasáková



Reakce na zápis FV na zasedání Zastupitelstva 22.9.2010

Reakce na zápis FV (Ing. Šafář)
Vlasáková: Co mně k tomu chcete říct, radní?
Šafář: Vůbec nic.  Já  jenom bych se,  jestli  dovolíte,  trošku vrátil  k tomu, jakým způsobem to jednání  proběhlo,  protože se mě 
samozřejmě dotýká. Začnu pozvánkou, kterou vám milerád přečtu, kterou jsem obdržel mailem. Je poměrně lakonická. Pozvánka na 
schůzi FV v pondělí 9.8. v 13:30 na městě Kunštát, Vlasáková. Co se týká přípravy tohoto jednání, takže podklady nula. To, co se 
bude na FV projednávat, to se neřeší. Dále mě mrzí, že předsedkyně FV za celou dobu tohoto fungování de facto, podle mého názoru, 
nebyla schopna obsáhnout to, co je předmětem činnosti FV. Protože podle příručky „svišťů“, jak já s oblibou říkám, což je příručka 
tady pro člena zastupitelstva obce, mám rovněž pocit, že ji Marie nepřečetla, protože kdyby ji přečetla, tak zjistí, že kontrolní činnost 
FV se zaměřuje zejména, nebo téměř výhradně, na dva aspekty. A to je kontrola hospodaření s finančními prostředky města a kontrola 
využití majetku města. Naopak rozsah kontrolních oprávnění výlučně vůči třetím osobám se odvíjí až od zadání nebo úkolů, které jim 
eventuelně svěří, nebo který jim uloží zastupitelstvo. Pokud já si pamatuji, tak co se týká kontrolní činnosti, a navíc dál ta kontrolní 
činnost je opět omezena jenom na kontrolu hospodaření s těm prostředky, které jsou městem poskytnuty, týká se to například dotací, 
jejich využití, jejich procesování vůbec prostředků, celá ta situace je v těch příručkách i v těch zákonech a komentářích velmi dobře 
popsána. Tzn. to, co nám tady Marie přečetla, já bych se v žádném případě neodvážil vydávat za zápis z jednání FV, protože mně 
přijde, že tam dochází k poměrně velkému nepochopení, co finanční výbor vůbec je. Co se týká stížnosti občanů, tak těmi se rovněž 
prioritně zabývá úřad jako takový, a co se týká toho řešení, rovněž je třeba, aby eventuelně k tomu finanční výbor dostal pokyn od 
zastupitelstva  města.  K  ničemu  takovému,  pokud  já  vím,  nedošlo.  Pak  ten  zápis  ještě,  z mého  pohledu,  obsahuje  celou  řadu 
nepřesných formulací, já bych použil i výraz záměrně zkreslených formulací, které tam jsou použity, protože ten průběh toho jednání, 
a troufnu si říct, že se neodváží nikdo zde říct o tom, že to tak není, protože co se týká mého vystoupení, které paní Vlasáková tady 
odbyla jednou větou, tak bych řekl, že to představovalo právě gró těch údajů, které jsem tam FV poskytl. Co se týká tvrzení, že tato 
firma nikdy na této adrese nesídlila, svědčí jenom o tom, že paní Vlasáková si opět nepřečetla výpis z obchodního rejstříku firmy 
VF Elektro, jinak si to nedovedu vysvětlit.

Hodnocení FV (Ing. Sojka)
Sojka: Tedy když to shrnem, tak 2 členové, pokud mám ty informace, finančního výboru, bez nějakého pověření zastupitelstva, bez 
pověření FV jeli kontrolovat třetí cizí firmu a potom nám předsedkyně FV přečetla jakýsi zápis, kde není jediné usnesení, a pochybuji, 
že všichni členové FV, kteří tam byli, s ním souhlasí.
Vlasáková: Nesouhlasila s tím akorát Ing. Pešková.
Sojka: No.
Vlasáková: Všichni ostatní s tím souhlasili.
Hájek. Já myslím, že to není tak, jak ty říkáš, protože ty fakturace, reklamace faktur vázly. Byla tam jména, bylo tam jméno a ten 
člověk nedokázal ty fakturace vysvětlit. To znamená, že ti lidi se ptali a nevěděli, kde se mají ptát. Takže tam nebyla kontrola cizí 
firmy. Prostě jeli zjistit, jakým způsobem se postupuje. Vyložte si to, jak chcete. 
Šafář: Neměli jste se vydávat za členy finančního výboru.
Hájek: Dovolili se zeptat.
Šafář: No to můžou.



Hájek: Druhá věc je ta, že ti nevím, zda zrovna ty bys nebazíroval na tom, když by ti někdo předložil smlouvu, kde by chybělo pět  
dodatků a všechny kompetentní osoby nevěděly, kde jsou. Zrovna nevím, jak ty by ses zachoval z druhé strany. Vysvětluješ nám tady 
všem, že je to v naprostém pořádku.
Šafář: Já neříkám, že je to v pořádku.
Hájek: Ve smlouvě, kde starosta, místostarosta jeden, místostarosta druhý a tajemník neví, kde jsou ty dodatky a co vlastně obsahují.

Reakce na zápis FV (Ing. Šafář)
Šafář: Pak co se týká těch materiálů, které p. Vlasáková jejich předložení požadovala samozřejmě na tom samotném jednání, tak 
všichni z toho, co jsme tady dneska už řekli a z toho soupisu těch materiálů, který jsme obdrželi, jistě pochopíte, že se určitě najdou 
situace, kdy nejsme schopni prostě šáhnout do šuplíku a ten příslušný dokument vytáhnout, nevíme-li to dopředu. To znamená, tady 
zde zase jsou nesprávně formulovány nebo zaměňovány přílohy, provozní smlouvy a jejich dodatky. Co se týká vystavování faktur, 
tak ty byly mnou konzultovány s daňovým poradcem Města Kunštát, jenž náležitosti těch faktur odsouhlasil a neshledal na nich žádné 
zádrhely.  Co se týká formulace,  že jsem se k něčemu přiznal, tak tu bych tak rozhodně neformuloval. Marie Vlasáková při tom 
jednání na mě zvýšila hlas se slovy, že ona ví, kdo provádí to účtování, nebo respektive vystavování těch faktur a že je to moje žena 
Radka Šafářová. Já jsem se nejdřív zeptal p. Vystrčila, protože nemám to oprávnění, abych tyto věci ventiloval, jestli mohu zveřejnit 
strany toho smluvního vztahu,  a  když  mi  to  dovolil,  tak jsem odsouhlasil  to,  že smluvní  vztah mezi  panem Vystrčilem a mou 
manželkou existuje.

Hlasování a disponování s penězi – Fotovoltaická elektrárna
Hájek: Zeptám se jinak. Můžem s těma penězma disponovat?
Sojka: My už s nima disponujem.
Hájek: Jak s nima disponujete?
Sojka: Protože kdybychom je neměli, tak jsme teďka mínus 2 miliony v rozpočtu. Podívej se na rozpočtové opatření. My už s nima 
disponujem fyzicky.
Hájek: Což si myslím, že je chyba zrovna.
Sojka: No, bohužel. Ale nemáme jinou možnost.
Dobeš: Já bych dal kompromisní návrh. Ne, já si myslím, že nějaký symbolický….
Vlasáková: Ale máme rezervu 17 milionů.
Sojka: Ale vracet bysme museli devatenáct sto.
Dobeš: Pane starosto, řiďte prosím vás diskuzi.
Göpfert: No tak prosím tě.
Dobeš: Já bych dal teda nějakej kompromisní návrh, že si myslím, že by nějak to teda mělo být nějak oceněný. Takže přikláním se 
k tomu, co tady řekl Marek, že já si to osobně dokážu představit, co to stálo za jednání, že to určitě nedělali v rámci toho svýho 
úvazku, že to bylo na úkor volnýho času. Tak dávám teď, abych nebyl moc skromnej, návrh 30 tisíc pro každýho.
Šafář: Neřešme to.
Dobeš: Já si myslím, že by toto mělo …Juro, toto nikdo normální asi z nás by toto nedotáhl do konce. Jo. A vy jste si s tím tu prácu 
dali. Ať si vo tom každej myslí, co chce.
Šafář:  To bysme pak museli říkat vo tom, že jsem za celou dobu nevyúčtoval jedinej cesťák, že jsem používal vlastní telefony, že 
jsem všechny tyhle věci řešil.
Dobeš: No však právě proto.
Šafář: Nakonec ty prachy, co jsem vydělal, tak jsem stejně daroval na ty věci, který sem patří, takže já tuhletu částku vůbec neřeším. 
Z mýho pohledu.
Dobeš: Já si myslím, že su právoplatnej člen zastupitelstva a dávám návrh na odměnu tady za toto, částku každýmu z vás 30 tisíc, ať 
se o tom hlasuje.
Lepka: Já ještě protinávrh. Podle mě jako to není dostatečný ocenění. Já myslím, že každý takový by si řekl minimálně o 5 % částky, 
takže půl procenta pro každého z nich je, myslím si, odpovídající. Takže 30 tisíc to je, já nevím, nějakejch, ….
Hájek Já si myslím, že by o tom mělo rozhodovat druhý zastupitelstvo.
Dobeš: To si nemyslím, protože vy jste tady celou dobu byli a my jsme…
Hájek: Ta věc není dotažená do konce…
Dobeš: No ale počkej, já jsem to ještě nedokončil. Já si myslím, že těch 30 tisíc s tím, že se k tomu to nový zastupitelstvo může vrátit, 
až teda ta akce bude dokončena, bude zkolaudována, tak má možnost nový zastupitelstvo se k tomu ještě vrátit. Ale vidím, že prostě je 
tady tendence to nějak hodit přes palubu a úplně to bagatelizovat, že to přišlo samo. Těch 18 milionů, tady zaklepalo, chcete nás, tak 
jo, tak pojďte dál. Jen bych byl rád, kdyby někdo příště to zase nějak dokázal. To je můj návrh.
Lepka: V tom případě to necháme na další zastupitelstvo.
Dobeš: Proč? Příští zastupitelstvo ať těch 60 tisíc přihodí.
Konopáč: No určitě, no.
Göpfert: No tak můžeme, Lojzo, hlasovat o tom tvým návrhu.
Dobeš: Tak je ještě nějaký návrh, protinávrh?
Hájek: Já ještě jednu věc. Tak já mám za to, že o ten projekt byl obrovskej zájem. A nebyl problém ho prodat za ty peníze. Stanovila  
se cena a práci dělali právníci, snad ne? 250 tisíc jsou právní záležitosti jenom za ty smlouvy. To já si myslím, že bych to opravdu 
nechal až …
Göpfert: Podívej se, já ti můžu říct. Já jsem u těch jednáních taky byl. Bylo to mnohdy v noci, jezdili jsme do Prahy a do Jihlavy na 
podpisy na půl cestě a já nevím, no to je jedno. Té práce okolo bylo spoustu a faktem je to, že ti, že ti chlapi se tomu věnovali a že 
fakt je, že ty peníze přinesli, no.
Dobeš: Já jsem to nechtěl říkat, ale řeknu to. V Kunštátě prostě bývá zvykem, že úspěchy se neodpouští, a když nic jiného, tak se 
člověk pošle do vazby. Já vám říkám, že ti kluci kdyby tady nebyli, tak v Kunštátě by nic nebylo. To vám říkám já. Udělali toho dost a 
vy jim dáváte takovou odměnu, že předsedkyně finančního výboru tady bude vytahovat to, že někdo tady nebyl po páté hodině. To 



celý je úplně trapný. Já jsem dal návrh, tak dejte o tom hlasovat.
Göpfert: Kdo dává protinávrh?
Wetter: Já dávám protinávrh, který souhlasí s tím, co říká pan inženýr Sojka, nechal bych to řešení odměn, až to bude celé uzavřené.
Göpfert: Dobře, tak já dávám hlasovat tady návrh Zdeňka, tak kdo je pro, aby to řešilo další zastupitelstvo, až to bude celý uzavřený. 
Kdo je pro? Šest je pro. A kdo je proti tomuto návrhu? Pět.
Tajemník: Tedy protinávrh nebyl přijat.
Dobeš: Tak ještě jednou prosím.
Tajemník: Musí být 8 pro, aby byl protinávrh přijat.
Wetter: Ano, takže se jednalo o první protinávrh. Tečka.
Lepka: Tak můžeme ještě jednou hlasovat tady votomhle?
Vlasáková: Vo čem?
Lepka: Vo protinávrhu.
Göpfert: Aby o tom hlasovalo příští  zastupitelstvo. Kdo je pro? Sedm. Kdo je proti?  Pět.  Dva se zdrželi hlasování. Tedy tento 
protinávrh neprošel. Takže další hlasování, to je tvůj návrh.
Lepka: To je můj návrh, tedy jedno procento z částky.
Göpfert: Takže to je jedno procento.
Tajemník: Takže já bych vám navrhoval teda, aby se vyhovělo Zákonu o obcích, aby v návrhu na usnesení bylo, že zastupitelstvo 
města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši ….
Lepka:  A ještě se zeptám, můžem to schválit i s tou podmínkou, že příští týden tady CTT dá to prohlášení, že jsou z naší strany 
splněny všechny závazky? Můžem to usnesení podmínit tím, že nabývá platnost až po předložení toho prohlášení?
Tajemník: To záleží na vás, jak…protože toto je mimořádná odměna a tu zákon nezná.
Lepka: No dobře, tak to tam nějak formuluj.
Hájek: A ještě jednu věc k tomu dodám…
Dobeš: Ať už se hlasuje…
Hájek: Vemte si, co řeknou lidi a co řekne veřejnost v případě, že přijde firma a bude tam nějakej háček a bude se to posunovat a ono 
to neprojde.
Lepka: Já říkám, když to podmíníme.
Hájek: Prostě, rozhodujeme o něčem, co ještě není hotový.
Lepka: Ale vždyť já říkám, že…
Hájek: Koneckonců, když jsem tady po zastupitelstvu chtěl těch 20 milionu rozdělit po obcích, tak mně bylo řečeno, že to bude 
rozdělovat nové zastupitelstvo. A odměny rozděluje staré zastupitelstvo?
Göpfert: No to jsou ale peníze za získání finanční odměny.
Wetter: Tak pojďme hlasovat dál.
Göpfert: Tak pojďme hlasovat.
Tajemník: Finanční dar ve výši 1 procenta z čistého zisku.
Lepka: Za předpokladu, že společnost CTT dodá prohlášení o tom, že ze strany Města Kunštátu byly splněny všechny podmínky a že 
už tedy nebude nárokovat vrácení té částky.
Göpfert: Takže kdo je pro?
Tajemník: Šest.
Göpfert: Kdo je proti? Nikdo. Kdo se zdržel?
Tajemník: Čili osm se zdrželo. Takže návrh nebyl přijat.
Dobeš: No moment, ještě já jsem vznesl návrh. To bylo těch 30 tisíc s tím, že teda ten zbytek až nový zastupitelstvo.
Tajemník: Takže 30 tisíc pro každýho.
Dobeš: Teď.
Göpfert: Kdo je pro? 30 tisíc jako dar… Tak kdo je pro?
Tajemník: Tři.
Göpfert: Kdo je proti? Kdo se zdržel?
Tajemník: 1, 2, 3, 4, 5, …
Pro odměnu hlasovali: P. Göpfert, M. Lepka, V. Bravenec, A. Dobeš, J. Bočková, P. Bednář

Zde uvedené skutečnosti si může každý občan ověřit ze zvukového záznamu veřejného zasedání zastupitelstva 22.9.2010, který 
Rada města jistě ráda poskytne!

My víme a vy byste měli vědět také!
Pavel  Šimon,    Lukáš  Hrdlička,    Zdeněk  Lubas,  Ivo  Zoubek,     ZdeněkWetter,  Ladislav 
Všianský, Pavel Sedlák, Anna Smejkalová, Petr Lukeš,  Libor   Sehnal, Karel Konopáč, Marie 
Vlasáková,  Rudolf  Hájek,   Aleš  Havelka,  Božena  Pelikánová,  LumírKrampl,  Lubomír 
MarečekSychotín,  Zbyněk  Sedlák,  Zdena  Macháčková,  Jiří  David,  Ivona 
Prchalová,LubomírMareček Kunštát, Pavla Šimonová,  Marika Wetterová ,Lubomír Chytrý...


