
Vyjádření k návrhu na odvolání starosty obce Hejná 
 
 

Toto je prohlášení, které bylo přečteno na veřejném zasedání 15.2. 2013 za zastupitele Vlastimila Šatru, Vlastimila 
Musila, Jiřího Langmajera a Rajmunda Ušiaka. 
 
Hlavním důvodem pro odvolání starosty z funkce je z našeho hlediska střet zájmů, kdy jako starosta zaměstnává svou 
manželku jako pracovnici obecního úřadu. Nebyl by to problém, kdyby řešil její časté nedodržování pracovní doby. Ne 
vždy se  v úřední dny a mimo ně zdržuje na pracovišti. Na tuto skutečnost jsem upozorňoval při svém nástupu do funkce 
místostarosty. Situace se za dva roky nezměnila, ale právě naopak, je to čím dál tím horší. Toto beru jako hrubé porušení 
pracovní kázně, za který by každý z Vás dostal ve svém zaměstnání výpověď. 
Podle zákona dojde-li ke střetu veřejného zájmu se zájmem osobním, nesmí veřejný funkcionář upřednostňovat svůj 
osobní zájem před zájmy, které je jako veřejný funkcionář povinen prosazovat a hájit. Veřejný funkcionář nesmí využívat 
svého postavení , pravomoci nebo informací k získávání majetkového nebo jiného prospěchu nebo výhod pro sebe nebo 
jinou blízkou osobu. 
 
Druhým důvodem je netransparentní vedení veřejných zasedání. Každý ví, že máme jednou za čtrnáct dnů pracovní 
porady na obecním úřadě, kde se projednávají věci, které patří na veřejné zasedání. Konání pracovních porad členů 
zastupitelstva obce by nemělo být zneužíváno k obcházení veřejnosti zasedání zastupitelstva obce.  Podstata veřejného 
zasedání totiž netkví pouze ve veřejném rozhodování o jednotlivých bodech, ale i v jejich veřejném projednávání. Pracovní 
porady by proto měly být využívány pouze v případě, je-li třeba se s určitými záležitostmi seznámit, aby následně konané 
zasedání zastupitelstva obce mohlo řádně, a bez komplikací proběhnout a záležitost projednána. 
 
Odpovědi na otázky občanů, které byly vysloveny na veřejném zasedání a do zápisu se již nedostaly. 

1. Omítky na obecním úřadě - nešlo o to, že starosta neinformoval jenom občany, ale neinformoval ani zastupitele. 
Nahození omítek nenařídil prý pan Musil prohlásil starosta. Ten to rezolutně odmítl. Podle slov pana Valenty dostal 
pokyn od pana Nováka. Nejde o to, kdo to nařídil, ale o to, že jsme nebyli informování o tomto záměru. 

2. Námitky ke schůzkám ZO jsem vyjádřil v prohlášení. Jestli jsou schůzky ZO veřejné, tak o tom nic nevím, ani není 
nikde vyvěšen termín schůzek ZO.  

3. K odpovědi starosty: "Co se týká obecního úřadu a zaměstnankyně p. Novákové mohu jen říci to, že je vedena 
docházka a ve stanovených úředních hodinách je přítomna" K tomu nemám co dodat, ať si každý přebere sám a 
zavzpomíná. 

4. pracovněprávní vztah p. Novákové. V tomto případě se děje na základě Zákoníku práce. Tedy starosta jako 
zaměstnavatel a paní Nováková jako jeho podřízená. Nikde jsem nenašel, že místostarosta má pracovněprávní 
vztah s pracovnicí Obecního úřadu, když se jedná o starostovu manželku. 

5. K podepisování faktur. Faktury jsem měl pouze kontrolovat a ne i schvalovat a dávat příkazy k proplacení i když 
jsem dělal oboje. V opačném případě nevím za co starosta zodpovídal, když ne za peníze a ani za zaměstnance.  

6. Pokud mi někdo předloží moje povinnosti, v obou případech, doložené v Zákoně nebo prováděcí vyhlášce, tak se 
za toto vyjádření omluvím. 

7. K otázce p. Hnídka: "Ty tam s nimi sedíš a doteď tito nevadilo?" Vadilo, a několikrát jsem na to upozorňoval 
starostu a paní Novákovou. Vždy se nic nezměnilo. 

8. K otázce p. Hodánka: "Takového starostu nám ostatní závidí a můžeme na něj být hrdi." Samozřejmě dotáhl 
spoustu věcí do konce, ale vždyť to nedělal sám. Je tam zastupitelstvo obce. Některé věci byly rozjednány, ty 
dokončil, některé začal a třeba dokončí někdo jiný. Jak mi řekl starosta Chanovic " Takový je život" 

9. K otázce p. Zdeňkové: "Vždyť jste Milana volili za starostu a p.Nováková už dávno před tím byla na OÚ 
zaměstnaná" Zákulisí voleb je věc, kterou jsme dosud nikde neprezentovali. Pan Novák nás informoval, že firma, 
která bude provádět opravy silnic nebude s nikým jiným komunikovat než jenom s ním. Takže jsme ustoupili a 
navrhli pana Nováka starostou. Problematiku navážky jsme zatím nikde neprezentovali. Dále naznačil, že má 
problémy v práci, a že pravděpodobně stejně brzy skončí se starostováním. 

10. K otázce ‐p. Novákové: "Nechápu pane Langmajere, že půl roku nejste schopen přijít na schůzky ani zasedání ZO, 
ničeho se nezúčastňujete a teď nás tady kritizujete" Protože pan Langmajer neměl prostor pro odpověď, 
odpovídám nyní za něho. I když nám pan Novák na schůzkách a zasedáních říkal, že pana Langmajera 
informoval, opak je pravdou. Pan Langmajer nikdy žádnou pozvánku nedostal. 



Co nebylo v zápise z Veřejného zasedání ZO. 

1. O návrhu odvolat pana Nováka jako starostu, věděl již čtrnáct dní před Veřejným zasedáním a to panem Ušiakem. 
Druhá informace byla tři dny před Veřejným zasedáním od mne. Bylo mu navrženo, aby kvůli svému zdravotnímu 
stavu odstoupil z funkce ze zdravotních důvodů. On to odmítl, tak jsem mu sdělil, že v pátek dám návrh na jeho 
odvolání. Pracovní docházku jsme zde opět probírali, ale opět je z jeho hlediska vše v pořádku a nic se neděje. A 
že je moje podřízená, nepadlo zase ani slovo. Totéž při mém zvolení do ZO v roce 2010, jsem na tento problém 
upozorňoval. Toto mi bylo na schůzi zapřeno. 

2. Na Veřejném zasedání byl tento den podán panem Novákem zcela jinak a to, že jsem mu prý řekl, že buď 
odstoupí nebo ho odvoláme. Což není pravda a zatím si stojím.  

3. Pani Zdeňková se vyjádřila, že posloucháme z řad občanů jen ty, kteří jsou proti Novákům a že nejsou 
důvěryhodní a že si máme vybírat komu máme naslouchat. K tomu nemám co dodat. 

4. K otázce, proč jsme nedaly návrh na odvolání starosty do programu předem, jsem sdělil. Takto Vám to musí 
vyhovovat, protože jsou tu příznivci Nováků. Myslím si, že pokud by  tato informace byla vyvěšena předem, přišlo 
by daleko více lidí a hlavně Ti, kteří si myslí totéž co my. 

5. Otázka od občanů: "A jaký má příjem paní Nováková"  Na tuto otázku jsem nechtěl odpovědět, ale po narážkách 
starosty, že nevím jaký příjem má paní Nováková, že jí přece podepisuji výplaty jsem odvětil, že její příjem je  
250 000,-- ročně. Paní Nováková poznamenala, že je to v hrubá mzda. 
 

 
 

 


