Vážená paní starostko, vážené paní zastupitelky, vážení páni zastupitelé, milí občané,
tímto dopisem reaguji na bod č. 27 (diskuze) ze Zápisu z veřejného zasedání zastupitelstva
obce Žleby ze dne 22. února 2021 týkající se práce zaměstnanců, konkrétně zimní údržby veřejného
prostranství v naší obci. Nejprve bych se pozastavil nad ustanovením komise na kontrolu zimní
údržby. Vážení zastupitelé, jednotlivé pravomoci a oprávnění pro funkci zastupitelstva stanovuje
zákon o obcích č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších platných právních předpisů. Tento zákon
vyhrazuje dle § 102 odst.2 písm. h) právo na vytváření komisí s kontrolním charakterem pouze
obecní radě a pokud tato není v obci ustanovena a jmenována, přechází sice dle § 102 odst. 4 část
oprávnění obecní rady na obecní zastupitelstvo, ale konkrétně právo na vytváření kontrolních komisí
přechází přímo na starostu obce dle § 99 odst. 2 téhož zákona a je to plně a pouze v jeho
kompetenci. Dle výše citovaného zákona mohou obecní zastupitelé dle § 84 odst. 2 písm. l) zřizovat
pouze výbory (jejich fungování, zřízení a výstupy rovněž upravuje citovaný zákon), které však
nemohou „kontrolovat“ činnost zaměstnanců, ale mohou monitorovat situaci v obci a ve formě
usnesení předkládat obecnímu zastupitelstvu informace a navrhovat řešení. Dle § 119 odst. 1
nemohou být však členy těchto výborů ani starosta, ani místostarosta. Kontrolní funkci nad svými
zaměstnanci má jen a pouze starosta obce, což je jediná osoba, které jsou z pohledu zákona
zaměstnanci odpovědní.
To souvisí s dotazy zastupitelů ze zasedání týkající se nedostatků při vyhrnování jimi
uvedených částí obce. Pokud zastupitelé či občané upozorní na nedostatky, je pouze na starostovi
obce, jakým způsobem obhájí činnost a práci svých zaměstnanců a tím ukončí diskuzi, či zda uzná
nedostatky a tyto vytkne vedoucímu technických služeb. Vzhledem k tomu, že po vyhrnování sněhu
jsem nebyl na nedostatky nikým upozorněn, naopak, při údržbě, která se provádí samozřejmě
s ohledem na počet zaměstnanců, použitou mechanizaci, počasí a navíc současnou epidemiologickou
situaci, občané naši práci kvitovali a tudíž necítím žádné pochybení. A toto, jakožto služba občanům,
je pro nás zásadní hodnotící kriterium. Pokud hustě sněží delší denní dobu, logicky nemůže dlouho
zůstat daná lokalita či její část suchá, vyhrnutá (zaměstnanci mají právo na přestávku a občerstvení,
nejsou to „roboti“ a osobně mám z dnů vyhrnování uložené informace z GPS dat o počtu
nachozených kilometrů s hrablem jen po části Sibiř a Chalupy (jen pro informaci se jedná o trasy o
délkách kolem 8-mi km)). Zvláště v našem případě, kdy chodníky v naší obci vedou podél hlavní
silnice, která je tranzitní a dochází k opětovnému zanesení jejich částí sněhem a břečkou….. Všechny
zastávky ČSAD a přechody se vyhrnují postupem zaměstnanců a průjezdem traktoru s radlicí obcí dle
plánu vyhrnování. Nejsem si vědom, že by nebyla vyhrnuta ul. K Parku, chodník v této části je
vzhledem ke své svažitosti jedním z prioritních míst, které se nejdříve prohrnuje hrablem, poté
traktorem s radlicí a navíc se i posypává. Kamenitá cesta vedle chodníku se vzhledem k jejím
nerovnostem při větším spadu sněhu traktorem nevyhrnuje (z důvodu šetření vyhrnovací manžety na
radlici), letos jsem osobně s p. Bártou po tom největším „přívalu sněhu“ tuto cestu hrablem odházel a
z hrany křižovatky s hlavní silnící byl sníh vyhrnut obecním traktorem.
Co se týče výtluků na silnici v ulici V Chalupách, tak uvádím, že již dne 18. února 2021 (ještě
před zasedáním zastupitelstva a tudíž vznesením připomínky paní Mizlerové) došlo k zásypu děr ve
vozovce V Chalupách v prostorách před mostem u nádraží ČD, a to použitím asfaltového recyklátu.
Tento materiál jsem však uznal jako nevhodný pro další zásyp mělkých výtluků v zadní části této ulice
a vzhledem k tomu, že jsem měl smluvený bezúplatný odběr kameninového prachu na 10. týden
tohoto roku, došlo k opravě výtluků dne 3.března 2021. Jsem si jistý, že jste všichni obeznámeni se

stavem komunikace v této lokalitě a jiným způsobem, než kompletní rekonstrukcí, se situace
nezmění. Na podzim roku 2019 jsme zde „lepili“ výtluky studenou balenou. Musím podotknout, že i
přes posměšky některých místních spoluobčanů a narážky, že jsme „šašci a vypadáme směšně“, zde
po předchozí penetraci a zhutnění vibrační deskou, tato balená drží do současné doby, ale teplota
vzduchu při jejím použití musí být vyšší 25-ti stupňů Celsia (dle prodejce), proto bylo z naší strany
přistoupeno v tuto chvíli pouze k zásypu prachem a zhutnění.
A konečně k připomínce pana Matějky ohledně spáleného čerpadla. Tuto informaci slyším
poprvé. Pokud skutečně dojde ke škodě na majetku a poškozený má pocit, že ač nedbalostí k ní došlo
v důsledku konání či opomenutí jiné osoby (v tomto případě zaměstnanců našeho úřadu), má
samozřejmě právo tuto informaci oznámit ať již paní starostce či mně, pokud nepožaduje prošetření
přímo orgány činnými v trestním řízení. Ale z důvodu objektivního posouzení vzniknuvší situace je
třeba toto oznámení učinit ihned.
Ačkoli tyto dotazy, týkající se úklidu sněhu, nebyly dle zápisu adresovány přímo mně, výše
uvedenou formou jsem je dle ustanovení § 82 písm. c) zákona o obcích v zákonné lhůtě zodpověděl.
Všechny výše uvedené skutečnosti jsem mimochodem rovněž konzultoval s vedením
právního a legislativního odboru Krajského úřadu, který, jak známo, má kontrolní funkci nad
činností všech úřadů v příslušném kraji ve své kompetenci a vedoucí odboru mi mé právní i
praktické posouzení v plném rozsahu potvrdila a doplnila o další informace.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem týkajícím se ustanovení kontrolní komise Vás tudíž
žádám o její zrušení, neboť vznik a jmenování jejích členů bylo protiprávní a nebylo v souladu
s ustanovením zákona o obcích č. 128/2000 Sb. ve znění jeho pozdějších platných právních předpisů.
Zároveň Vás touto cestou žádám a prosím, vážení zastupitelé, aby došlo k prošetření
zabraného obecního prostranství v ul. K Parku v obci Žleby, kde je složeno pořezané dřevo. Spatřuji
v tomto jednání porušení platné a účinné obecně závazné vyhlášky č. 1/2009 o veřejném pořádku,
jehož porušení naplňuje skutkovou podstatu přestupku proti veřejnému pořádku dle § 47 odst. 1
písm. h) zák. o přestupcích č. 200/1990 Sb. ve znění pozdějších platných předpisů. Nechci tuto
skutečnost prověřovat osobně, neboť mám jisté informace o původci a majiteli dřeva a pokud tomu
tak skutečně je, nechci, aby zde došlo ke střetu zájmu. Nepožaduji žádné represivní řešení cestou
správního orgánu, žádám pouze vyčištění zabrané části ulice tak, jako o to prosím i jiné spoluobčany.
Ze stejného důvodu prosím, aby byli z tohoto šetření vyňati paní starostka a pan místostarosta.
Vážená paní starostko, vážení zastupitelé, milí občané, v posledních měsících posloucháme
s mými podřízenými z různých stran stížnosti na naši práci, ať již ve zmíněném zimním období, či
v létě při údržbě zeleně. Bohužel jsme byli v loňském roce i svědky veřejného nařčení a sprostých
urážek z úst jednoho ze zastupitelů, který nás veřejně počastoval slovy, která nechci a v tomto
dokumentu ani nemohu uvádět. Od člověka, po kterém jsem pár týdnů předtím nechal na základě
stížnosti jednoho ze spoluobčanů v tichosti obecními zaměstnanci uklidit „výsledky jeho práce“.
Přesně toto jsou „vícepráce“, které skutečně obecní zaměstnanci dělají nad rámec svých povinností.
Mám ve svém rejstříku spoustu příkladů těchto služeb, kdy zaměstnanci jen ze své vlastní vůle a
iniciativy dělají věci, které nespadají do kolonky údržba obce, ale úklid po nepořádných občanech.
Pro dokreslení přece jen ještě jeden přidám, ikdyž se netýká provedení konkrétní práce. Po konzultaci
se školitelkou bezpečnosti práce by měli trávit muži na motorových kosách (křovinořezích)

maximálně polovinu pracovní doby, tj. 4 hodiny. Zbytek pracovní doby by měli rozdělit do
bezpečnostních přestávek, svačin, oběda, údržby strojů a dalších nezbytných potřeb. A to bych ještě
měl zohlednit jejich věk, teplotu vzduchu a v neposlední řadě současnou pandemickou situaci, ve
které pracují už rok. A věřte mi, že většinou tento limit překračovali. Byl bych velice rád, aby bylo
dostatečně patrné, že právě oni jsou těmi články, díky kterým obec vypadá tak, jak vypadá a že to
nedělají pro peníze, protože pro peníze se tato práce dělat nedá. Jsem s nimi každý den v kontaktu a
v terénu a vím, že oni sami přichází s náměty na vylepšení obrazu obce, její zútulnění a zkrášlení
jejího vzhledu. Myslím, že s pomocí a spoluprácí paní starostky a části zastupitelstva se nám to daří.
Je hodně lidí, kteří si toho všímají a těchto občanů si velice vážím. Každá mince má však dvě strany a
ta druhá bohužel sráží naši aktivitu a elán. Hlášky, že stejně děláme h...o a válíme se, jsou ponižující a
hrubě urážlivé. Řeči, že se dříve dělalo víc, sekalo se víc atd. se nezakládají na pravdě a kdo jiný by o
tom mohl zasvěceněji hovořit, než služebně déle zaměstnaní pracovníci úřadu, kteří mi několikrát
sdělili, že tady se nikdy nesekalo, tohle se nikdy nevyřezávalo, o tohle jsme se nikdy nestarali apod….
Jen si ještě dovoluji připomenout, že do naší kompetence patří také údržba obcí Kamenné Mosty,
Zehuby a Markovice a že loňská sezona byla extremně náročná nejen díky viru Covid 19, při které
jsme navíc začali zavážet vodu do sousedních vesnic a dělali nákupy pro starší spoluobčany, ale
rovněž jsme se museli v červnu a červenci postupně vystěhovat z našeho pracoviště čp. 15 na
klubovnu (v té době mimochodem v žalostném stavu bez vody, toalety a odpadů, na jejichž zavedení
se právě pracuje) a díky deštivému charakteru počasí se mnohonásobně zintenzivnila údržba trávníků
sekáním, při které byla citelně znát téměř tříměsíční postupná zdravotní indispozice dvou pracovníků,
kteří tím pádem citelně absentovali na pracovišti. I přes tato úskalí se, troufám si říct, vše zvládlo a
dle mého selského rozumu a názoru nikdo nemohl říct, že někde není posekáno. Každý týden jsem
paní starostku informoval o průběhu sečení písemně a jsem schopen na základě své evidence na den
přesně sdělit, ve který den jsme kde byli a kolikrát se jaká část obce v loňském roce sekala. Všichni
víte, jaký je věkový průměr zaměstnanců. Kdokoli by mohl namítnout, proč jsem si nevybral mladší.
Ale kdybych si měl opětovně vybrat, rozhodnutí bych neměnil. Dělají svou práci svědomitě a
s nasazením. Byl jsem dokonce nabádán, abych se někoho v předdůchodovém věku zbavil, ale to jsou
záležitosti odporující mému přesvědčení a zásadám řízení lidských zdrojů a managementu, který jsem
vystudoval. A proti lidskosti, to zejména a to by si měl každý vedoucí s ohledem na zaměstnance
s těžkým životním osudem uvědomit a empaticky s ním soucítit a pracovat.
Co mě však velice mrzí a zaráží je diametrálně odlišný postoj vůči nám z Vaší strany, vážení
zastupitelé. Já si kromě jedné části zastupitelstva nemohu vzpomenout na okamžik, kdyby někdy z té
druhé části vyšel nějaký pozitivní výstup. Paradoxně slýchám více stížností na naši práci od Vás, než
od občanů. Z jedné strany jsou slyšet hlasy vzývající úsilí o úspory z naší strany s tím, že provoz
technických služeb stojí hodně peněz a záhy jsou na místě úvahy o zakoupení frézy na sníh???? Kvůli
průměrnému úhrnu sněhových srážek, který přišel letos po tolika letech??? Opět si musím stát za
svým stanoviskem, že obec byla udržována tak, jak jsme si s paní starostkou stanovili a pokud to
někde trvalo déle, pak jen z toho důvodu, že jsme jen lidé, a ne stroje. Jsem si naprosto jistý, že každé
rozhodnutí a návrh o finanční investici do našich řad s rozumem hodnotím s ostatními zaměstnanci a
ač nám byla od paní starostky nabídnuta možnost zakoupení např. nové sekačky či vyžínačů, nákup
jsme oddálili, neboť při sběru velkoobjemového materiálu moji zaměstnanci složili dvě funkční
sekačky, které prakticky plní stejnou funkci, jako nové. Jen to stálo trochu umu a zkušeností. Vím, že
za tyto prostředky se bude moci investovat např. do sociálního zařízení na našem pracovišti. Takže
skutečně vůbec nemám pocit, že bychom nějakých zásadním způsobem, pro který by stálo za to

zvednout obočí a vrtět hlavou, zasahovali do rozpočtu obce. A těch případů, kdy jsme si sami v rámci
svých možností, schopností a dovedností pomohli sami a ušetřili obci finance, mám rovněž nespočet.
O to horší mám ze všeho pocit v dnešní době, době na sebe navazujících krizových opatření,
kdybychom měli všichni táhnout za jeden provaz bez ohledu na politickou příslušnost a ambice
v nadcházejícím volebním klání. Potřeby občanů a obce by měly být nadřazeny svým osobním
zájmům a střetům, to je můj osobní názor a postoj. Politika by měla zůstat pro tyto časy v anonymitě
a ústraní. Jsem si zcela jistý, že díky získaným finančním prostředkům z evropských dotačních
programů (a není jich málo) obec zažívá rozkvět ať již v péči o zeleň například novou výsadbou a nyní
revitalizací naší krásné lipové aleje, ale i ve výstavbě, rekonstrukcích, úpravách sportovišť a třeba v
zasíťování obcí Kamenné Mosty a Zehuby vodovodní a kanalizační přípojkou, což se v 21. století snad
už konečně podaří. A kdo má otevřené oči a mysl, nemůže tento rozkvět obce přehlížet či nevidět.
Přesto bych se chtěl omluvit. A to těm občanům, kterým byla způsobena škoda v souvislosti
s výkonem naší práce a pevně věřím, že ve všech prokazatelných případech došlo k úhradě vzniklých
škod vlivem rozbití skleněných výplní oken domů a oken u osobních vozidel při sekání trávy. Rovněž
se omlouvám za zimní posyp struskou, který jsem na základě oznámení občanů a připojené
fotodokumentace byl nucen vysvětlovat pracovníkům odboru životního prostředí MÚ v Čáslavi. Šlo o
jediné řešení, jakým bylo v tu chvíli, v době sněhu a námrazy, možné eliminovat ve svažitých cestách
a vozovkách zranění občanů a nesjízdnost vozovek. Díky silným mrazům nám totiž zamrzl písek na
statku Buda a já v tu chvíli neměl jinou variantu, než použít tento závadný posypový materiál, aniž
bych měl jeho certifikaci k posypu.
Vážení zastupitelé, vážení občané, dlouho jsem přemýšlel, jakým způsobem a zda vůbec lze
čelit tomuto tlaku na náš organizační článek, ale v posledních měsících pociťuji spíše ataky a
provokace směřující proti mé osobě, což se projevuje absencí spolupráce s jinými články či
zaměstnanci obce, pročež mám dostatek indicií pro utvrzení se v tomto názoru. Proto jsem paní
starostce předal žádost o ukončení pracovního poměru ke dni 30. dubna 2021. Nechtěl jsem
prostřednictvím tohoto dopisu vynášet nad oblaky práci obecních zaměstnanců, jen jsem chtěl
osvětu, z jakého důvodu za svými pracovníky stojím a že jejich zdravotní a osobní problémy a některé
na cti utrhačské pomluvy mířící vůči nim jsou jen snahy o jejich diskreditaci a tudíž i snižování
důstojnosti našeho kolektivu a v žádném případě nemají vliv na kvalitu jimi odvedené práce, které si
velice vážím. A věřím, že se postupně mění i Váš pohled, milí spoluobčané.
Děkuji touto cestou všem spoluobčanům, kteří to s naší obcí myslí dobře, za jejich podporu a
srdečnost při našich občasných setkáváních v terénu. Děkuji zastupitelstvu a zejména té části, která
nám držela palce a která si dobře pamatuje a má možnost komparovat pohledy na obec.
Vzhledem k tomu, že schůze zastupitelstva jsou kromě výjimečných případů veřejné a právě
z minulé vzešly mnou zodpovězené připomínky, prosím, aby tento dopis byl zveřejněn na stránkách
obecního úřadu a dán na vývěsku.
Ve Žlebech dne 22. března 2021
……………………
Bc. Daniel Rek
vedoucí TS OÚ

