Ještě k hospodaření obce Křinice
Na můj příspěvek v Občasníku Křinice ( dále jen OK), který je datován 26.2.2021, reagovala paní
starostka na jeho uveřejnění v květnu 2021 také v OK .V úvodu své odpovědi napsala, cituji :
„vážení občané, nevím jestli se mám k tomuto článku vůbec vyjadřovat“.
Jenom doufám, že se jedná o stanovisko celého zastupitelstva, podepsané paní starostkou. Chtěl
bych jenom připomenout že já, níže podepsaný občan obce Křinice tu nejsem pro zastupitelstvo, ale
zastupitelstvo je tu pro mě. Užití osobního zájmena já není projevem mé nadutosti, ale faktem, že
jsem na veřejných zasedáních zastupitelstva často sám samojediný a před mýma očima se odehrává
až na některé výjimky „schvalovací proces“. Ani se nemohu v zápisu z těchto schůzí, včetně
ostatních občanů obce ,dozvědět, co kdo včetně mně v diskusi říkal, zapisovatelé to nepíší a zápisy
z jednání nejsou na webových stránkách obce k dispozici.
Vox populi,vox dei, hlas lidu, hlas boží, povzdechnou si staří latiníci, ale jsme v Čechách. V článku
jsem uvedl přesná čísla a fakta. Když nestojím zastupitelstvu obce za to, aby mě odpovědělo, budiž.
Alespoň by si mohli přečíst preambuli Ústavy České republiky – „my občané České republiky v
Čechách, na Moravě a ve Slezsku“… atd.
23.6.2021 jsem se dostavil na OÚ Křinice, abych zjistil, jak je to s paní starostkou v OK uvedenou
informací ve věci pověření finančního výboru obce Křinice k sestavení ročního rozpočtu obce. V
této věci jsem si podal žádost podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Zákon o obcích,
který citovala paní starostka, o finančním a kontrolním výboru, musí vycházet z porozumění
záměrům zákonodárce. Snad opět citace vyjádření paní starostky z OK : „jinak finanční výbor je
specifický v tom, že jeho poslání podle zákona je provádět pro potřeby zastupitelstva a také v jeho
pověření, příslušnou kontrolu. A dále : ...žádný z těchto orgánů (finanční a kontrolní výbor) nečeká
až ho zastupitelstvo vyzve, co mají ze zákona dělat“. Tato tvrzení si protiřečí a v tomto případě
opravdu k tomu asi není co dodat. Zajímaly by mne zápisy z jednání finančního a kontrolního
výboru, kde je jistě uvedeno kdy a jakými úkoly je zastupitelstvo pověřilo.
Studiem předložených dokumentů jsem zjistil, že žádné usnesení zastupitelstva obce Křinice,
kterým pověřuje a ukládá finančnímu výboru obce sestavit rozpočet obce na rok 2021 neexistuje.
Studiem vnitřního předpisu obce Křinice č.3 /VS/ 2018 ze dne 22.11.2018 (zpracování rozpočtu
obce Křinice) jsem zjistil, že správcem rozpočtu je hlavní účetní odpovědný za správu rozpočtu.
Správce rozpočtu zpracovává návrh rozpočtu dle plánů, koncepčních záměrů, aktuálních právních
předpisů, dlouhodobých závazků či pohledávek obce. Nikoliv tedy, že návrh rozpočtu vypracuje
finanční výbor. Správce rozpočtu projedná návrh rozpočtu s finančním výborem obce Křinice.
Ve státě Izrael platí jeden železný zákon : co není zapsáno, jakoby se nikdy nestalo. V replikách na
moje články v OK bych očekával argumenty, přesná čísla, odkazy na na dokumenty a zápisy z
jednání komisí. Bez těchto dokumentů a přesných čísel není možné argumentovat. Také bych
očekával, že někdo jiný než paní starostka ( třeba předseda finančního výboru) mě přesvědčí na
dokumentech a příslušných písemnostech, jak hluboce se mýlím.
Občasník Křinice leden 2021
Cituji : „...v roce 2020 se ještě získala dotace na část u kontejnerového stání u kulturního domu v
částce 690 000.- Kč s dotací za 483 000.- Kč. Nyní se bude podávat žádost o dotaci na parkoviště u
kulturního domu „???… atd. Myslím, že stojí za to prostudovat smlouvu o dílo ze dne 25.9.2020 č.
841 /TC/RF/2O2O/157 odstavná plocha u kontejnerového stání na části pozemku č.4283 a 4284 v
KÚ Křinice (která je na webu Krinice.cz). Každý si ji může přečíst. Byla uzavřena mezi obcí
Křinice a firmou Strabag Praha,a.s. , dále odštěpný závod Hradec Králové atd. Smlouvu podepsala
za obec Křinice starostka obce včetně odpovědnosti za věci technické. Předpokládal bych, že to
bude někdo ze zastupitelstva s technickým vzděláním, nebo někdo, kdo se ve stavebnictví vyzná.
Ale k věci. Dílo prováděla společnost MIROS Pardubice, Zahájení 1.11.2020, ukončení 30.9.2021,
cena s DPH 648 130,. Kč. Projekt je spolufinancován ze zdrojů MMR č.52.
Ze smlouvy o dílo: Rozpočet- postup prací
Frézování 229 m2, vybírání asfaltových ker 15 m2, odkop 35 cm 104 m2, podkladová vrstva s
ŠDO/32 10 cm 229 m2, stmelená vrstva 14 cm -299 m2, podkladová vrstva z ACP 16-6 cm,

obrusná vrstva z ACO 11- 5 cm. Změřil jsem odstraněnou vrstvu po úroveň silnice, bylo to cca 11
cm. Jak se tam tedy mohlo vejít výše uvedených několik vrstev v celkové výšce cca 45 cm.
U nás v kraji je možné úplně všechno. Jen se divím proč tyto firmy nestaví D-1. Už by byla dávno
hotová. Byl jsem konsternován tou rychlostí, s jakou bylo parkoviště zhotoveno, stačí se jen
podívat kde jsou obrubníky a na spojení s trávníkem.
Ale čemu se divit, např.: 520 schodů na Hvězdu opravila jistá firma (nechci jí dělat reklamu) za 160
hodin. Každý schod byl vyňat, očíslován, očištěn, podložen a umístěn na své místo. To vše je
uvedeno v časopise Letní Broumovsko 2018. Ještě že němečtí obyvatelé kdysi pracovali pro sebe,
opravdu pro sebe (proto schody vydržely ve většině dodnes) . Nebo na čtyři byty, které stavíme rok
navzdory smlouvě, která praví, že do tří měsíců má být postaveno.
Parkoviště jsem si v průběhu výstavby vyfotografoval. Nevím, jak by se na tyto případy dívalo
MMR,( ministerstvo pro místní rozvoj) či jiný orgán, který poskytl dotaci.
Doporučuji zastupitelstvu obce Křinice, aby se podívali, až pojedou přes městys Police nad Metují,
jak se doopravdy staví parkoviště. Naše obec není jako ty v Rakousku a Německu. Měla by tedy
alespoň vypadat třeba jako obec Božanov.
Doufám, že si můj článek přečtou alespoň někteří občané Křinic, nebo, že začnou chodit na veřejné
schůze zastupitelstva, kam teď téměř nikdo nechodí.
Kdysi ve 30 letech minulého století k tomu napsal přední český podnikatel Tomáš Baťa :.. „Poměry
nejsou vinny nikdy v ničem. Vinni jsou vždycky lidé. Lidé často hubují na poměry. Poměry jsou
důsledkem nikoliv příčinou. Povinností občana je vládnout, ne reptat a naříkat. Hospodářská
samospráva obcí je povinností místních občanů.“
Josef Povejšil
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