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MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
odbor politiky bydlení
Staroměsts ké nám. 6
11015 Praha 1

Vážený pan
Ing. Ladislav Horký
Lipnice nad Sázavou Č. 48
582 32 Lipnice nad Sázavou

Váš dopis I ze dne

Věc:

6 BJ

Č.j.
3217/2011-84

Vyfizuje I e-rnail
Ing. Drahoslava Bajgarová
bajdra@mmr.cz

Telefon
224861 351

V Praze dne

09.02.201 ]

+ TI Lipnice nad Sázavou p.č, 354, 362/1

Vážený pane,
na základě Vašeho oznámení jsme podle platných předpisů
příslušný finanční úřad a požádali o kontrolu akce

učinili podání na místně

,,6 BJ+TI Lipnice nad Sázavou, p.č. 354, 362/1,4((, evidenční číslo 3174204131.
Dovolte, abychom Vás informovali,
že dle platných předpisů je rozhodnuti v této
záležitosti plně v kompetenci finančního úřadu. Ministerstvo pro místní rozvoj nedisponuje
žádným nástrojem, který by mu v této fázi umožnil do záležitosti jakkoliv zasáhnout, tedy ani
ve věci penále, jak nás žádáte.
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Svazků:
28.1.2011 9:23: 19 Odb: 84 OP8

V Lipnici nad Sázavou 24.1.2011
6 BJ + TI Lipnice nad Sázavou p.č. 354,36211,4
(U hradeb)
Akce 3174204131'
Z pouhopouhého strachu, co nynější vedení obce podniká, obracím se na MMR se sdělením týkajícím se
výstavby obecních domů v lokalitě" U Hradeb" v Lipnici nad Sázavou.

Věc

Domy byly realizovány s účastí státní dotace.
Obec, kterou jsem dříve zastupoval, se oficiálně písemně před více než rokem obrátila (s ohledem na
finanční potíže s udržením vlastního chodu) na MJJJ{ s dotazem týkajícím se podmínek odprodeje
těchto domů do vlastnictví užfvatelů, nájemníků.
Druhostranným návrhem v případe možnosti odprodeje byLonavrátit zpět poskytnutou státní dotaci na
jejich výstavbu.
.
K tomu nám bylo sděLeno, že poskytnuté dotace se nevracejí. Bylo to zřejmě obecnou odpovědí na
vícero podobných dotazů.
Odprodej jsme na základě rozhodnutí zastupitelstva uskutečnili.
Došlo k pochybení.
Nové vedení obce, toto rozhodnuti zastupitelstva
oznámilo v předchozích dnech
Nyní je zřejmé, že došlo ze strany obce k porušeni podminek poskytnuti dotace.

na MMR.

Jako současný zastupitel obce (v minulém období let 2003 - 2010 jako starosta obce při svém
zaměstnání) jsem zřejmě nebyl plně schopen řešit obecní problematiku v intencích zákonů.
Zřejmě jejich neznaLost a vlastní narušená psychika byly důvodem.
Získat finanční prostředky na provoz a rozvoj obce v době začínající krize byl pro Lipnici, a řešeni svých
osobních potíží byl nadlidský úkol.
(Rovněž jako dodržet volební slib bez pomocí koaličních zastupitel. Nadlidský.)
Došlo proto k prodeji objektů, bez souhlasu a případného

sdělení podmínek YM.R.

Chápu, že je nyni ve světle vzniklých skutečnosti nezbytné navrátiti poskytnuté finančni prostředky
zpět na MMR.
Vím, že naše obec již byla ve sklonku minulého roku velmi negativně rnedializována a vím, že tomu tak
nadále i bude.
Nechtěl bych pracovníky MMRuvádět clo nezáviděníhodného psychického stavu, ve kterém se nyní
přičiněním nového vedení obce nacházím, Proto také plši tento dopis.
Vraťme poskytnuté finanční prostředky
V této situaci nezbývá nic jiného.
Obec má dostatečné zdroje.
V opačném případě hrozí velká mediální kampaň, kterou jsou schopny rozpoutat obce, které se
nacházejí, či budou nacházet vobdobné situaci. Bude to precedentem.
Také je tohoto rozpoutání schopno nové vedení obce.
Negativa celé mediálni kampaně
která se nyni připravuje,
by se plně snesla na pracovníky MMR.
To bych si neodpustil.
Radši budu "bručet" já. Mám pro naši obec velkou vnitřní slabost.
Osobně se přimlouvám aby bylo obci prominuto souvisící penále.
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Děkuji za odpověď

Ing. Ladislav Horký
Starosta

Návrh rozpočtu obce na rok 2011
Řádek

Ukazatel
Příjmy celkem

2008
14.794.732

P.1

Příjmy daňové

P.2

Nedaňové příjmy

6.533.379
7.110.711

P.3
P.4

Kapitálové příjmy
Dotace

V

P

2009

2010

2011

25.119.859

12.513.921

11.604.200

5.958.521

6.533.393
3.382.564

83.815

4.098.183
4.140.460

6.550.000
4.415.000

1.310.000

45.000

1.066.827

10.922.695

1.287.964

594.200

Výdaje celkem

14.662.733

Provozní výdaje cekem

11.706.792

11.383.981
9.943.458

13.910.500

V.1

27.255.312
13.449.866

13.578.000

V. 2

Kapitálové výdaje

2.955.941

13.805.445

1.440.523

332.500

O

O

F

Financování

-131.999

2.135.453

-1.129.940

2.306.300

F.1

Změna stavu finančních pro

-443.902

315.942

-128.260

2.849.300

1.021.703

2.699.291

-709.800

-879.780

-1.001.680

-543.000

příjmy

14.794.732

12.513.921

11.604.200

financováni

-131.999
14.662.733

25.119.859
2.135.453

-1.129.940

2.306.300

27.255.312

11.383.981

13.910.500

F.2

Přijaté půjčky

F.3

Splátky přijatých půjček

O

O

REKAPITULACE:

CELKOVÉ
ZDROJE

O

14.662.733

27.255.312

11.383.981

13.910.500

CELKOVÉ
VÝDAJE

14.662.733

27.255.312

11.383.981

13.910.500

ZDROJE- VÝDAJE

I

O

výdaje

O

O

2.500.000Inení ničím kryto, nutno zvýšit příjmy, snížit výdaje a vzít půjčku

V Lipnici nad Sázavou dne 15.2.2011
Zpracovail:

Hanzlík. Zvolánek
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