Ministerstvo vnitra
Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly
Náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4

K č.j. MV – 69942-3/ODK-2020

v Hlincové Hoře dne 15.5.2020

Věc: Vyjádření k namítaným nedostatkům ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Hlincová Hora

Tímto se k Vaší žádosti ve věci vedené pod výše uvedeným číslem jednacím vyjadřujeme k námitkám
k průběhu ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Hlincová Hora následujícím způsobem.
Předně uvádíme, že námitky zastupitelů sdružení HLINCOVKA SPOLU a KODETKA SPOLU jsou účelové,
když jejich jediný cíl je destabilizovat současnou situaci. Neboť pokud je vytýkáno dosavadnímu
starostovi obce Ing. Fouskovi, že ustavující zasedání neproběhlo jak mělo dle zákona, když jeho
průběh, ukončení a závěry zasedání vykazují závažné chyby, pak je takové tvrzení nepravdivé.
Dosavadní starosta obce se řídil při svolání zastupitelstva tak i při jeho vedení striktně jak právními
předpisy (z.č.128/2000 Sb. v platném znění - zákon o obcích) tak rovněž i metodickými pokyny
Ministerstva vnitra ČR, jako i příslušnými stanovisky odboru voleb, oddělení právního a metodického
řízení voleb např. ze dne 17.4.2020 č.j. MV-61787-2/OV-2020.
Pokud jde o svolání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce, pak dosavadní starosta postupoval při
jeho svolání v souladu s ust. § 91 zákona o obcích, když jej svolal tak, aby se konalo nejpozději do 15
dnů ode dne právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích, kterým nebylo
vyhověno návrhu na neplatnost voleb. Rozhodnutí soudu bylo vyvěšeno na úřední desce soudu dne
14.4.2020
a
ustavující
zasedání
se
konalo
dne
28.4.2020
https://www.hlincovahora.cz/www/obechlincovahora/fs/informace-o-konani-ustavujicho-zasedanizo-hh-dne-28.04.2020.pdf. Informace o konání ustavující schůze v souladu s ust. §93 zákona o obcích
byla zveřejněna na elektronické úřední desce Obecního úřadu Hlincová Hora od 21.4.2020 do
28.4.2020. Pokud je starostovi vytýkána forma konání zastupitelstva tedy forma videokonference,
pak starosta postupoval v souladu s nařízením vlády č. 388 z 6.4.2020 o přijetí krizového opatření, ve
kterém bylo po dobu trvání nouzového stavu doporučeno účast na zasedání zastupitelstva zajistit
vhodnými prostředky např. videokonferencí. Vzhledem k tomu, že nebylo možné zajistit vhodným
opatřením v prostorách obce dostatečné rozestupy mezi zastupiteli a ani mezi veřejností, jejíž účast
byla očekávána, rozhodl dosavadní starosta obce o konání ustavujícího zastupitelstva formou
videokonference v reálném čase, konkrétně pak formou aplikace meet.google.com. Adresa pro
přihlášení
byla
řádně
zveřejněna
v informaci
o
konání
ustavujícího
zasedání
https://www.hlincovahora.cz/www/obechlincovahora/fs/zastupitelstvo-hlincova-hora-pripojeni-dojednani-zastupitelsva.pdf. Ačkoli je pravdou, že se kandidáti shora uvedených sdružení domáhali
možnosti konání zasedání jiným způsobem, ovšem nutno podotknout, že až 22.4 a 24.4.2020, nebylo
možno s ohledem na shora popsané důvody těmto požadavkům vyhovět. Bez ohledu na to však bylo
umožněno zastupitelům shora uvedených sdružení k jejich žádosti, aby se videokonference zúčastnili

společně v zasedací místnosti obecního úřadu, když v počtu 4 osob bylo možno potřebné rozestupy
těchto osob v uvedené místnosti zajistit. Je nutné zdůraznit, že se tito zastupitelé řádně
k videokonferenci připojili a to od samého počátku tedy od 10.00 hodin. Nutno upozornit, že nebylo
nutné, aby videokonferenci někdo zařizoval nebo pořizoval, tedy ve smyslu nějaké třetí osoby, firmy,
když se jednalo pouze o webovou stránku, přístupnou prostřednictvím internetu jak z mobilních
telefonů tak i z počítačů. Vše obstaral a zajistil starosta za pomoci místostarosty a s ohledem, že se
všichni připojili, nečinila tato forma vyvolaná jen a pouze nouzovým stavem, žádného problému, jak
se posléze snaží tvrdit zástupci uvedených sdružení.
O průběhu zasedání byl pořízen jak audiozáznam https://www.hlincovahora.cz/zapisy-zo-rok-20182019-2020/jednani-zastupitelstva-28-04-2020-zaznam.html
,tak
rovněž
i
zápis
http://www.hlincovahora.cz/www/obechlincovahora/fs/zapis-z-ustavujiciho-zasedani-obce-hlincovahora-ze-dne-28.4.2020.pdf. Z uvedených záznamů, jenž se shodují, je zřejmé, že se zúčastnění
zastupitelé řádně přihlásili, tedy že se ustavující schůze řádně zúčastnili, přednesu starosty rozuměli a
v případě, že nebylo v určitém okamžiku zcela jasně rozumět, tak jim byl přednes k jejich žádosti
zopakován, když již následně žádné výtky k nesrozumitelnosti nezazněly (k tomu viz. audiozáznam).
Tedy pokud je vytýkáno, že účastníci neslyšeli nic o určení zapisovatele a ověřovatelů, pak je ze
záznamu naprosto zřejmé, že tito byli zcela zřetelně určeni a nikdo žádnou nesrozumitelnost
nenamítal. O určení těchto osob pak není nutné hlasovat.
Co se týká námitek vztahujících se k faktickému průběhu zasedání, pak ze zápisu i ze záznamu je
zřejmé, že zastupitelé sdružení HLINCOVKA SPOLU a KODETKA SPOLU v souladu s ust. § 69 odst. 2
zákona o obcích složili slib a to v pořadí Petrášek, Bláhová, Havelka a Müller, když žádný z nich jej
neodmítl složit a ani jej nesložili s výhradou. Písemně pak tito zastupitelé potvrdili složení slibu dne
7.5.2020 v 16.00 hodin (viz. příloha).
Dále byli zastupitelé informováni zcela zřetelně dosavadním starostou o tom, že zastupitelé a rovněž
jejich náhradníci za Sdružení nezávislých kandidátů Hlincová Hora rezignovali dle §55 odst. 2 písm. b)
zákona o obcích na mandáty. Zastupitelé jako i nastoupivší náhradníci rezignovali dne 23.4.2020 a to
k rukám dosavadního starosty. Starosta pak k rukám dosavadního místostarosty a to prostřednictvím
podatelny Obecního úřadu Hlincová Hora vč. záznamu v elektronické knize podatelny. Rezignace
v kopii přílohou. Není tedy pravdou, že by zastupitelé Sdružení nezávislých kandidátů Hlincová Hora
odmítli složit slib, neboť tito se již vzdali svého mandátu před konáním ustavujícího zasedání. Žádná
taková informace o odmítnutí slibu v průběhu jednání nezazněla a není ani zaznamenána
v audiozáznamu.
Vzhledem k tomu, že tedy tímto poklesl počet zastupitelů pod 5 a nemohlo být doplněno
náhradníky, tak ani nemohlo zastupitelstvo v souladu s ust. § 90 zákona o obcích rozhodovat o
záležitostech podle § 84 odst. 2 a § 95 s výjimkou přijímání rozpočtových opatření a stanovení
pravidel rozpočtového provizoria. O tomto byli zastupitelé rovněž dosavadním starostou řádně
informováni. Rovněž byli zastupitelé dosavadním starostou poučeni o tom, že není možné z tohoto
důvodu pokračovat v dalším jednání ustavující schůze, neboť v dalších bodech programu počínaje
schválením programu ustavující schůze nemůže zastupitelstvo rozhodovat. Dále byli zastupitelé
informováni o tom, že dle ust. §107 zákona o obcích obec až do předčasných voleb vykonává
pravomoci starosty dle ust. § 103 zákona o obcích dosavadní starosta a místostarosta. Následně
dosavadní starosta zasedání zastupitelstva ukončil.
Pokud pak i přes poučení dosavadního starosty pokračovali zastupitelé obce za sdružení HLINCOVKA
SPOLU a KODETKA SPOLU v jednání zastupitelstva a na tomto přijali usnesení, jenž jsou zaznamenána
v zápisu ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Hlincová Hora, jenž bylo těmito zastupiteli

předloženo, pak jsou tato usnesení neplatná (viz. např. reakce SK Hlincovka k výzvě na vyklizení
nemovitosti - příloha).
Tímto si dovolujeme požádat o urychlení stanoviska ve věci, neboť zastupitelé sdružení HLINCOVKA
SPOLU a KODETKA SPOLU doposud deklarují svá zvolení do jednotlivých funkcí obce veřejnosti jako
platná, stejně tak jako deklarují platná i ostatní rozhodnutí například o zrušení usnesení předchozího
zastupitelstva č. 65/2019 a tímto způsobem veřejnost matou.
V případě potřeby dalších upřesnění nebo doplnění informací jsme vám plně k dispozici.
Příloha:
-

kopie vzdání se mandátů zastupitelů (náhradníků) Sdružení nezávislých kandidátů Hlincová
Hora
kopie písemných potvrzení slibu zastupitelů sdružení HLINCOVKA SPOLU a KODETKA SPOLU
kopie dopisu SK Hlincovka ze dne 12.5.2020

Obec Hlincová Hora
Ing. Karl Fousek, v.r. dosavadní starosta
Ing. Karel Strolený, v.r. dosavadní místostarosta

