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Vážení spoluobčané,
ačkoliv zastupitelstvo obce Vás chce informovat o věcech příjemných, pro
obec prospěšných, musí na úvod zpravodaje reagovat na zcela lživé
informace, které Vám byly nedávno distribuovány v informačním letáku
Dymokurští občané mi říkají a v Dymokurském opozičníku. Současní
zastupitelé obce nejsou příznivci nátlakových akcí a nenechají se zastrašovat.
Sami si udělejte názor, komu lež a nenávist zakalila jeho vidění. Úmysl
štvavých listin, které v záhlaví bez souhlasu obce používají oficiální obecní
znak, mají jen jediný cíl – napadat a urážet. Rozhodně se nejedná o
informativní leták, ale lživý pamflet, kterým autoři přiřazují zastupitelům
myšlenky a úmysly, jež jsou jim zcela cizí. K jednotlivým útokům v letácích
s vytištěným obecním znakem sdělujeme pouze ověřitelná fakta:
Leták č. 1 - DYMOKURSKÝ OPOZIČNÍK ze dne 30.10.2012:
Dymokurská pošta v ohrožení? NENÍ PRAVDA. Dále viz. zápis
č.11/2012 bod 22, písm. f). Dle tiskové mluvčí České pošty Mgr.
Selicharové, cituji:“„Informaci jsem si ověřila na regionu a Česká pošta
nemá v plánu zavřít pobočku v obci Dymokury.“
Úmysl zastupitelstva vypsat výběrové řízení na post ředitele? NENÍ
PRAVDA. Dále viz. Zápis č.2/1012 bod 7. „Ředitel Masarykovy základní
školy Dymokury Mgr. Jiří Lazar splňuje potřebné kvalifikační
předpoklady, škola nemá v současné době problémy, které by vedly k
nutnosti vyhlašovat konkurz. “Všech 9 přítomných zastupitelů bylo pro
nevyhlášení konkurzu. Zastupitelé museli výběrové řízení projednat
v souvislosti s novelou školského zákona platnou od 1.1.2012.
Vyvození osobní zodpovědnosti za situaci v Masarykové základní
škole? NENÍ PRAVDA. Do současné doby nebyl doložen jediný důvod,
že jsou zastupitelé odpovědni za odchod Mgr. Lazara, naopak vyvstaly
nové skutečnosti, dále viz. níže.
Leták č. 2 - DYMOKURŠTÍ OBČANÉ MI ŘÍKAJÍ z února 2013
K příspěvku p. Krátkého. Důvody odstoupení z funkce zastupitele
přednesl na hasičské schůzi v lednu 2013, zastupitelům jej sdělil pomocí
letáku až v únoru 2013. Pan Krátký uvádí několik věcí, které zastupitelé

dělají špatně. Nové smlouvy a vyhlášky? Ty jsou potřebné, neboť ty
původní jsou buď neplatné, nebo zastaralé. To je běžná práce zastupitelů.
Chodníky? Uvědomujeme si havarijní stav části dymokurských chodníků,
proto zastupitelstvo nechává zpracovat projekt nových chodníků. Až se
dokončí, bude základem pro podání dotace. Osvětlení? Je odsouhlasena
varianta první části rekonstrukce osvětlení. A další: Komunikace – v roce
2012 slavnostně předána opravená místní komunikace v Černé Hoře v
ceně 456 000 Kč. Voda – Dosud nejsou vyřešeny majetkové vztahy
ohledně vrtů. Vyžádáno a zpracováno právní stanovisko JUDr. Sedlatého.
Obec trvá na vlastnictví vrtů. Cena vody pro rok 2013 odsouhlasena na
částku 24,- Kč včetně DPH za m3. Za poslední dva roky se do vodovodu
a vrtů investovalo 993 000 Kč. Krácení finančních příspěvků spolkům?
NENÍ PRAVDA. Pro rok 2013 odsouhlaseno více než v roce 2012.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů 80 tisíc, fotbalisté 30 tisíc (možnost
další na opravu havarijního stavu střechy), rybáři 40 tisíc, klub důchodců
30 tisíc, osadní výbor Svídnice 35 tisíc, včelaři 2 tisíce, Svaz tělesně
postižených 1 tisíc. Nadále jednáme s osadním výborem Svídnice ohledně
dalších investic. Prostředky jsou přidělovány s ohledem na možnosti
rozpočtu obce. Spolky se mohou zapojit do získávání finančních
prostředků sami, např. podáním žádostí o dotace, s jejichž přípravou a
zpracováním obec ráda pomůže. Vymáhání dluhů? Obec je ze zákona
povinna trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky, a
zabezpečit, aby nedošlo k promlčení nebo zániku z nich vyplývajících
práv. Dluhy dlužníků vůči obci jsou velké, platební morálka některých
občanů špatná. Služby právníka jsou nejen potřeba, ale daří se dluhy
vymáhat, příp. podávat podněty na exekuce. Mgr. Vavřička zastupuje
mimo jiné i město Poděbrady, pomáhal při řešení problému MZŠ
Dymokury. Míchání hrušek s jabkama? Přesně to pan Krátký ve svém
příspěvku dělá. Zmínění zápisu č. 5/2011 bod 19f? Ano, zde je skutečně
uvedeno, že dobrý právník, kterého by bylo třeba, je pro obec finančně
nákladný. Zmíněno ale úplně v jiném kontextu. Uvedené bylo zapsáno v
souvislosti s podnikáním pana Havelky. Hrušky a jabka po druhé?
Zmínění vyhlášky č. 1/2013 o ochraně nočního klidu? Nepochybujeme o
právním povědomí pana Krátkého, přesto jeho podání poopravujeme. Dne
31.12.2012 vyšel ve sbírce zákonů zákon č. 494/2012 Sb., kterým se mění
zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Novela zavádí v § 15a zákaz pobytu.
Dále se k § 47 doplňuje odstavec 3, který stanoví dobu nočního klidu mezi
22.00 do 06.00 hodin. Dosud toto vymezení zákon o přestupcích neznal.
Obec může obecně závaznou vyhláškou toto upravit. Vyhláška je

vydávána právě z důvodu zvláštních situací, kdy by mohl být noční klid
porušen třeba na Silvestra, kdy je možno tuto dikci zákona porušit, dále
viz. čl. 4 této navrhované vyhlášky. Rádi občanům objasníme, co tím či
oním zákonodárce myslel. Tuto vyhlášku již mají schválenou i v jiných
obcích. Občané samozřejmě mají možnost místní vyhlášky připomínkovat
před jejich schválením, proto jsou ještě před jednáním zveřejňovány.
K příspěvku Mgr. Lazara:
Mgr. Lazar přiznává, že nikoliv písařskou chybou, ale zcela úmyslně změnil
podmínky ve smlouvě, které mu ukládala dotační výzva. Dále přiznává, že
nepostupoval dle zadání výzvy a v dobré víře si vlastně udělal, co uznal v
rámci slušnosti za vhodné. Toto pochybení stálo nejen rozpočet školy, ale i
obecní rozpočet „prozatím“ celkem 347 438 Kč, dalších 260 tisíc je
vyměřeno jako penále finančním úřadem. U penále je možné uvažovat o jeho
prominutí, u částky 347 438 však nikoliv. Tvrzení Mgr. Lazara, že peníze v
době placení faktury nebyly na účtu je v rozporu se zprávou o daňové
kontrole pod č.j.:432706/060989200918, kde je uvedeno, že v době placení
faktury měl příjemce dotaze (MZŠ Dymokury) zálohu dotace ve výši 632
951,- Kč na svém účtu a tedy došlo k porušení rozpočtové kázně a
nezpůsobilému výdaji. Navíc pro obec jako zřizovatele školy nebyl problém
částku uhradit.
Vše shora uvedené by se snad i dalo prominout a dalo by se řešit, kdyby:
Kontrola z Ministerstva školství proběhla ve škole 13.3.2012, výsledek z
kontroly byl zaslán škole 11.5.2012. Zřizovatel školy, tedy obec, se o
problému dozvěděla až dne 10. prosince 2012, tedy 6 týdnů po odchodu
Mgr. Lazara z funkce. Pokud by obec škole neposkytla finanční pomoc
prozatím ve výši 190 tisíc Kč, mohlo by to být dle sdělení Mgr. Martínkové
pro další budoucnost školy likvidační. Peníze, které musela obec škole
poskytnout, mohly být použity na další potřebné projekty a akce (odbahnění
rybníku Křiňák, zmiňované chodníky, osvětlení, oprava hřbitovní zdi,
dokončení rekonstrukce hasičárny, dětské hřiště do školky, nová okna do
školy, oprava márnice ve Svídnici apod.). Mgr. Lazar tedy nejenže
neinformoval zřizovatele o vzniklém problému, ale narychlo svůj post po
dohodě opustil, škole a obci zanechal danajský dar v celkové výši
608 019 Kč. V tomto úhlu pohledu se zdá být jeho jednání minimálně velice
podivné. Každý ředitel by totiž jako první problém řešil se svým
zřizovatelem, tedy s obcí, případně starostou. Jistě si všichni vzpomenete,
jaké emoce odchod Mgr. Lazara vyvolal a kdo byl na veřejných schůzích a
zasedáních zastupitelstva z tohoto stavu obviňován. Proto se ptáme, když je

Mgr. Lazar tak slušný, nebylo by slušné o tomto problému ještě před svým
odchodem informovat zastupitele a širokou veřejnost? Dle našeho názoru by
to nebylo jen slušné, ale byla to povinnost Mgr. Lazara. MZŠ Dymokury na
žádost zastupitelstva zřídila 20.12.2012 škodní komisi (Mgr. Ivana Hošnová,
Mgr. Jana Táboříková, Andrea Řeháčková, Eva Valášková), která záležitost
pochybení ve školním projektu prošetřila. Stanovisko škodní komise ve věci
vzniku sankční povinnosti MZŠ Dymokury v celkové výši 608 019 Kč zní:
„Za vznik této škody je odpovědný Mgr. Jiří Lazar. K pochybení došlo v
zájmu školy, nikoliv z důvodů zištných.“ Škodní komise doporučuje zcela
upustit od vymáhání náhrady škody.
K příspěvku p. Grutkeho:
Snaha p. Grutkeho o legální užívání prostor členy sboru dobrovolných hasičů
pomocí zpracováváním různých nájemních smluv je zbytečná. Starosta obce
členům SDH několikrát vysvětloval, že podle § 39 občanského zákoníku je
pro rozpor se stavebním zákonem a zákonem o nájmu a podnájmu
nebytových prostor neplatná taková nájemní smlouva, jejímž předmětem jsou
nezkolaudované stavby. Chyba se stala už před několika lety, když začali
hasiči klubovnu nejprve svépomocí, později za spolufinancování obce
opravovat bez schválené projektové dokumentace. Finance utracené na
rekonstrukci klubovny se musely dodatečně schvalovat. Pokud by klubovna
sloužila pouze členům jednotky k posezení na 1 či 2 dny v týdnu, jako to mají
okolní hasičské sbory, určitě by kolaudace už proběhla a nájemní smlouva
byla uzavřena.
Pokud p. Grutke nyní zpochybňuje existenci pohostinství, které bez souhlasu
zastupitelstva v objektu obce načerno SDH provozuje, za prostory platí 1 Kč
za rok (dle nájemní smlouvy z důvodu změny využití), zpochybnit nelze
nárůst nákladů el. energií ročně o téměř 11 tisíc Kč, neplacení účtů za vodu,
oznámení občanů na policii, které muselo být řešeno u přestupkové komise.
Obec je ochotna prostory zrekonstruovat a zkolaudovat na objekt občanské
vybavenosti, jak je ostatně v platné nájemní smlouvě ze dne 21.12.2012
uvedeno. Tedy ano hasičárně a zázemí hasičů, ne čtvrté hospodě v
Dymokurech. To by se jistě líbilo každému podnikateli, pokud by byl v
obecních prostorech zcela zadarmo, navíc neplatil za spotřebovanou elektřinu
ani za vodu. Jenom navržená vzduchotechnika do hasičárny je v ceně cca 370
tisíc Kč, se zednickými pracemi akce převyšuje částku 600 tisíc Kč, obec
chce hledat levnější a přitom akceptovatelnou variantu. Proč vlastně pan
Grutke a část hasičů tak vehementně usiluje o svržení zastupitelstva? Ano,
důvody jsou zcela zištné. Sám p. Grutke přiznává, že správcem klubovny je

jeho partner pan Rus a neopominutelný je i zisk. Pokud nemáte žádné
náklady, vše ostatní Vám zůstává. Ideální stav, obec platí a my vyděláváme.
Pan Grutke také podal stížnost na Ministerstvu vnitra. Dotaz zněl, zda může 5
zastupitelů ze 6 rozhodovat? A odpověď zněla – MŮŽE. JE TO ZCELA
ZÁKONNÉ. Stejný úkol byl zadán panu Grutkemu i v době jeho působení v
kontrolním výboru. Otázka však zněla, může 5 zastupitelů z 11-ti
rozhodovat? A odpověď zněla – NEMŮŽE, JE TO PROTIZÁKONNÉ.
Toto přiznal pan Grutke i na posledním zastupitelstvu a uvedl, že měl hodně
práce, a proto na tak jednoduchou odpověď nepřišel. Tehdy se jednalo o
prodej obecního bytu v částce 510 tisíc.
V emailech, které p. Grutke posílá představitelům místních spolků, vysvětluje
výroky starosty obce, jak to vlastně autor myslel. Starosta se od tohoto
vysvětlování svých slov zásadně distancuje.
Z celého příspěvku p. Grutkeho stojí za zmínku jen poslední věta: „Lidský
přístup, vzájemná tolerance a úcta, to jsou pojmy“, které panu Grutkemu
nic neříkají. Důkazem je jednání na obecním úřadě dne 1.2.2013, kde se
zastupitelé snažili o dohodu. Tato však není možná, výsledkem bylo jen
napsání dalšího štvavého letáku.
Za zmínku stojí ještě jedna věc. Ze zákona je povinna obec zřídit Jednotku
sboru dobrovolných hasičů, tu Dymokury mají včetně nově odsouhlasené
zřizovací listiny a pojištění všech členů. Pokud se týká sboru dobrovolných
hasičů, jedná se o stejný spolek, jakým jsou např. fotbalisté, rybáři, včelaři či
jiní. Tedy dobrovolné sdružení občanů se všemi právy a povinnostmi, kterým
obec ráda na jejich činnost přispěje.
Jistě se shodneme na tom, že každý by měl dělat to, čemu rozumí, hasiči by
měli rozhodně hasit. Připomínáme některé body z hasičského desatera:
1. Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, jen
povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.
2. Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem,
nemáš-li dobré vůle, jsi dobré věci na obtíž.
3. Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a
vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná.
4. Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré
věci, abys všeliké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.
HASIČI DYMOKURY, informace o výši investic
Oprava hasičské zbrojnice dosud stála 1.003.764,-Kč. Dotace KÚ v r. 2012:
142.500,-Kč. Příspěvek obce v r. 2012: 156.844,-Kč.

Doufáme, že shora uvedené nestranným pozorovatelům, ale i členům SDH
Dymokury otevře oči. Obec chce i nadále s hasiči spolupracovat, tedy pokud
o spolupráci a nalezení společné řeči stojí.
Setkání Zastupitelů obce Dymokury s občany Svídnice
Zastupitelé obce děkují za milé pozvání do staré školy ve Svídnici dne
1.2.2013. V příjemném prostředí ovoněném moučníkem, kávou a čajem jsme
našli společnou řeč s obyvateli Svídnice, zodpověděli jsme kladené otázky a
určitě našli tu správnou cestu k další spolupráci. Výhodou rozhodně bylo, že
Svídničané se dohodnout chtějí, chápou zejména ekonomické problémy, které
musí obce řešit, jsou ochotni diskutovat, uznávají kompromisy. Výsledkem
byla dohoda ohledně dalšího fungování objektu staré školy, získaných dotací
na opravu školy a sochy Nejsvětější Trojice, rekonstrukce rozhlasu, oprava
hřbitovních vrat, márnice, příspěvky na kulturní a další akce, fyzická
přítomnost zastupitelů nejen na brigádách, ale i sportovních a kulturních
akcích. Milí Svídničané, děkujeme za příjemné posezení.
Prezidentské volby v Dymokurech
V Dymokurech vyhrál v 1. i 2. kole prezidentských voleb Karel
Schwarzenberg, přesto nakonec v boji o prezidentský post prohrál s
Ing. Milošem Zemanem. Přejeme poraženému Karlu Schwarzenbergovi i
nově zvolenému prezidentovi Miloši Zemanovi pevné zdraví, pevné nervy, ve
svých funkcích mnoho úspěchů.
Vybíráme ze zápisů zasedání zastupitelů v roce 2013:
Po diskusi zastupitelé hlasují o dofinancování školního projektu (EU Peníze školám) ve výši 190 000 Kč formou mimořádného neinvestičního
příspěvku obce MZŠ Dymokury: PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1
Pro řešení rekonstrukce osvětlení v ulicích 1. máje a Černohorská
pomocí koncepce LED osvětlení od firmy Schréder, celkem náklady za
období 15 let: 633.763,- Kč + DPH. Výhodou je možnost získat dotaci na
realizaci uvedené akce. PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Pro vypracování energetického auditu budovy Masarykovy základní
školy od firmy Ekowatt za cenu 33 033 Kč s DPH. PRO: 6 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Prodej bytového domu č.p. 287, pozemků parc. č. st. 340 a 271/2
(bytovka u školy). Pro uzavření kupní smlouvy na všechny 4 byty. PRO: 6
PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Zřizovací listina JSDH Dymokury. Aktualizovala se členská
základna (velitel jednotky Jaroslav Řeháček, zástupce velitele jednotky a
velitel družstva Pavel Kadlec, velitel družstva Vladimír Kučera, strojníci:
Miloslav Trnka, Ladislav Krátký, hasiči: Josef Ručka, Tomáš Macháček,
Luboš Menger, Radek Pecháček, Waldemar Grutke, Tomáš Krátký). S
každým členem bude podepsána dohoda o členství v JSDH Dymokury.
Obec skupinově pojistí členy u VHP od 23.01.2013 pro následky úrazu při
zásahu. Pro zřizovací listinu JSDH. PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Jmenování ředitelky MZŠ Dymokury. Konkurzní komise se sešla
4. ledna 2013. Na základě doporučení konkurzní komise starosta jmenoval
k 1.2.2013 ředitelkou MZŠ Dymokury Mgr. Martinu Martínkovou na 6 let.
Zastupitelé berou na vědomí.
Žádost o dotaci na herní prvky a oplocení do MŠ Dymokury.
Starosta vypracoval žádost o dotaci na herní prvky a oplocení do MŠ
Dymokury. Náklady akce činí 340 000 Kč, z toho 200 000 Kč na herní prvky
a 140 000 Kč na oplocení. Z dotace bude hrazeno 238 000 Kč (70 %
nákladů), z obecního rozpočtu 102 000 Kč.
Pro podání žádosti MMR ČR o dotaci na herní prvky a oplocení do MŠ
Dymokury v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační
titul č. 2 - Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci ve
výši 238 000 Kč. Z obecního rozpočtu se bude hradit 30 %, tj. 102 000 Kč,
celkové náklady 340 000 Kč. PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Plán akcí na r. 2013
Starosta přednesl plán akcí na rok 2013.
Název akce
Oprava plotu MŠ Dymokury
Nákup herních prvků dětského hřiště mateřské školy
Oprava fasády domu č.p. 32 ve Svídnici
Výměna oken domu č.p. 32 ve Svídnici
Obnova sousoší ve Svídnici
Stavební úpravy hasičárny
Projekt a rekonstrukce části veřejného osvětlení
Projekt chodníků a silnice
Oprava vodovodních šoupat
PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

Cena
140 000 Kč
200 000 Kč
300 000 Kč
50 000 Kč
150 000 Kč
50 000 Kč
300 000,00 Kč
150 000 Kč
100 000 Kč
1 440 000,00 Kč

Zpráva klubu důchodců Dymokury za rok 2012
Klub důchodců pracoval intenzivně po celý rok 2012. V únoru jsme odjeli do
Poděbrad za kulturou do divadla na hru „Prázdniny snů“. V březnu jsme
dělali něco pro své zdraví, 3 x jsme navštívili solnou jeskyni v Poděbradech.
V květnu jsme pochodovali kolem Dymokur při historicky prvním pochodu.
Také jsme si něco uvařili z Tupperware. V červnu jsme se zúčastnili výstavy
„Senior Handicap“ v Lysé nad Labem, deset našich seniorek také vystavovalo
své výrobky. V červenci jsme navštívili zámek „Staré Hrady“ a odjeli jsme do
přírody na Bučici. V září se naše členky zúčastnily velké akce „Slavnosti Járy
Cimrmana“. Napekly jsme jako správné babičky koláče, štrůdly, řepánky,
buchty, některé z nás byly v krojích a vítaly hosty chlebem a solí. V září jsme
odjeli do hotelu Zámeček v Poděbradech a v Modrém salónku jsme si
poseděli, popili kávu a bylo nám příjemně. V říjnu nás čekal výlet do
Polských Krkonoš do Kowar do Parku miniatur. Týž měsíc jsme jeli do
divadla do Libice nad Cidlinou na hru „Revizor“. Konec roku oslavili naši
důchodci při dobrém jídle a harmonice. Celý rok chodíme přát našim
seniorům k jejich životnímu jubileu. V naší práci chceme pokračovat,
snažíme se, aby naši senioři žili svůj život v psychickém a fyzickém zdraví a
aby se jim v Dymokurech dobře žilo.
Hana Krivdová
Oznámení Obecní knihovny Dymokury
Vyzýváme občany, aby v otvírací době navštívili knihovnu a za symbolickou
částku si zakoupili vyřazené knihy. Knihovna je otevřena každou středu od
15.00 do 18.00 hodin.
Platba za komunální odpad
Do konce února 2013 platí známky na svoz KO z roku 2012. Do této doby
musí mít všichni producenti komunálního odpadu odevzdané prohlášení a
uhrazené poplatky. Týká se to i právnických osob a fyzických osob
oprávněných k podnikání, které produkují odpad podobný komunálnímu a
využívají nádoby na tříděný odpad (sklo, plasty, papír). Jim obec nabízí
uzavřít smlouvu za výhodnějších podmínek než Technické služby Nymburk.
Autoři nepodepsaného textu: Mgr. František Kuneš a Mgr. Pavel Ambrož
Příspěvky, připomínky a náměty do Dymokurského zpravodaje zasílejte
písemnou formou na adresu obec@dymokury.cz nebo odevzdejte na obecním
úřadu.
Vychází 6 x ročně pro Obec Dymokury, Svídnice a Černá Hora.
Obec Dymokury, Revoluční 97, 289 01 Dymokury, IČ 00239089

