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K dopisu ze dne 31.5.2012 :
Ve věci :
Žádost o stanovisko k vyšetřování zadíní veřejn~ soutěže,
+ TI Lipnice nld Sázavou , evidenční čislo 3174204131

čerpání a vyúčtování státní dotace 6 RD

dne 18.6.2012 :
1. 6 RD + TI. ev.č. 317 420 4131
Uvedená dotace je prošetřována na základě dřivějšich návrhu Bláhy a Hanzlika učiněných
v letech
2009 a 2010 a zveřejněných v zápisech z jednáni zastupitelstva . také na základě předvolebního letáku
strany Lipnický kopec, Zejména ale. na základč jednání zastupitelstva dne 2,12,2010 odst. 8 d) a
sdělení Bláhy. kde je uvedeno
.. obec jako příjemce dotace mtla \ případě porušeni podmínek státní
dotace informo\'8t poshto\atele
státní dotace MMR o změně podmínek. ).Jásledně by proběhla
konLIola FÚ a byla b" n-měřena sankce ve \'\'ši 3.3 mil. Kč a pokma, ..
Ještě na základě Bláhového oznámeni ze dne 29,11. a 29,12, kterým své oznámení Bláha doplňuje o
další oznámeni '
Když si neuvčdorni starosta Bláha před tím, než toto své stanovisko uvede do zápisu a dále nečiní
kroky. které by dopad takového vyjádřeni. oznámení.
měly pro obec zrnírňovar. vede pouze k závěru.
že chce skutečně navést obec do bankrotu. který zkreslováním hospodaření pouze programově . pod
zástěrkou vyšetřování bývalého vedeni pouze zamlžuje.
Reči o tom, že se něco na základě Horkého podnětu
, si klidně může nechat na koledu, nebo pro
uši těch, kteří by však neměli byt schopni jenom .. kejvat .. ( otočí to proti nim)
V době zadáváni veřejné zakázky byly splněny všechny zákonem a poskytovatelem dotace požadované
podmínky. K tomu byly také doloženy doklady, proběhly kontroly ze strany poskytovatele i FÚ, Bez
problému,
Není co k tomu dále dodávat.
Leda to, že zase potřebuje Blaha nějak)' problém vyhledat. Zatížit tak státní správu. samosprávu.
policii. ~n\'lR a FÚ s následným
opodstarněnim
své práce. kdy je administrativa
úřadu obce .'
nadměrně zatížena" . proto je nutné aby obec vyplácela na mzdách.starosty a mistostarosty
prachy.
které nemá. ale hlavně dokud to pujde.
Starosta, který také dne 29,11.1010 pošle na Krajské ředitelství Policie ČR .. oznámení .. kde v bodě
A. B. C. D. E . OZ~Ar v flIJE. aniž by věděl co a s jakými dusledky pro obec. hlavně že oznami ,že:
.. Že má pochybnosti.
, .. .že byly zjištěny závažné nedostatky ... "Tak když si to přečtete pozorně. tak
je 10 skutečně jenom o osobní posedlosti proti bývalému starostovi. Bohužel však také s tím
souvisejícím poškozeni obce,

2. Regulace dopravy a parkováni
Z jednání zastupitelstva je zřejmé, že se objednaly práce na zvýšeném rozsahu zádlažeb. které jsme
požadovali jako obec provést na dodavateli stavby. Obec zastupoval Horký . s mistostarostou
LProkšem.
Pokud došlo během stavby ke změnám. lak t)10 byly pouze dílčí. technické a v průběhu stavby
nezbytné nutné. základni parametry stavby byly dodrženy, Ba co vic. Přeplněny,'
Z toho duvodu - jak bylo na zastupitelstvu Horkým řečeno: vicepráce jsou nezpochybnitelné a měly
být dodavatelem stavby nad rámec doiačně sjednaného rozsahu provedeny , Také nad rámec dotace
uhrazeny,
Tadv není žádného střetu,
Chybou . zřejmou chybou , bylo, že Bláha s Hanzlikcm před zpracováním závěrečného
hodnoceni
akce nevyužili možnosti změny sjednaných podmínek poskytnuti dotace, Obci umožňovaly, jak je v
nich uvedeno. sjednat s poskytovatelem
dohodou - změny, Na ty Horký v zastupitclsrvu zřetelně
upozorňoval,
Teď možná zase ten Horký nechápe. co se tady řeší.
Snad jedině 10. že Bláha s Hanzlíkem intenzivně pracují na výsledku - navrátit zpět i tuto dotaci,
Ale to by nerněla byt práce starosty. Za iyhle výkony starosty a
rnistostarosty by měli lipničtí občané odmítnout platiti daně. nebo
popelnice. čert vi co '
Nejen to,

Ten člověk- Bláha . skutečně" prásknul " všecboo co si myslel, že je v souvíslosti se starostou
Horkým
, že obec okradl.
Tak to ale není.
Horký do obce přiyedl finance a rozvoj.
S cílem vést obec dopředu, tak jak má mít v mysli a programu každý obecně odpovědný
pracovník na úrovni komunální administrativy.
Svým Bláhovým Oznámením ze dne 29.11.2010, následně doplněného bláhovým oznámením
podaným dne 29.12.2012 , veřejně Bláha oznámil, že obec má vrátiti finanční prostředky
poskytnuté z programů Mf a INAA .
.
Nenavázal na rozjednané možnosti obce.
Horký v tuto chvíli nemůže sdělit, co si o Bláhovi myslí.
Jen ta posedlost. Vůči Horkému. To si Horký myslí. Ta je totiž nezpochybnitelná.
To je hlavní motiv.
Prostě: Oznámil .
Oznamovatel. Bláha.
Oznamovatel také tímto způsobem logicky a dovoditelně "oznámil"
však také, že kontrolní
mechanismy selhaly.
Oznámil tímto datem, podání svého oznámení, že oznamuje, že obec by měla poskytnuté
finanční prostředky navrátit.
Protože dík jeho oznámení se řeší a bude také řešit pochybení všech.
Zúčastněných.
V tuto chvíli nelze odpovědně sdělit, jak lze tohle bláhové chování označit. Nejpíše: BLBÉ!
Ale shodněme se na názoru, že je kontraproduktivní.
Pro všechny zúčastněné.
Fakticky však v rozpočtu obce nejsou důsledky těchto oznámení již 2 roky nijak řešena.
Jedná se o viditelné a doložitelné zkreslování hospodaření obce.
Bláhové, hospodaření obce.
Jedná se o zřejmý krok směřující k systematickému zkreslování hospodaření obce.
Bláha je však za tohle své chabé chování plně hrazen obcí.
Stojí obec měsíčně téměř 45 tis. kč. ( Je to hodně veliká částka za tak mizernou práci )
Pochybíme v životě každý.
To je jednou jistá věc.
Ale neštěstí je, když k tomu pochybení máme, tedy i obec,
oznámí.
Potom to stojí neuvěřítetný finanční prostředky .
Všechny.
Stát, daňové poplatníky, obec, Horkého.

za zády oznamovatele,

který prostě

Horkého však skutečně v této chvíli ponechejme stranou.
Jde o obec, kterou Horký prokazatelně budoval 20 let. S výsledky.
Taky se možná ten chlap, Horký, nemůže dívat na to , kam obec pod vedením paragrafálního
maniaka,
mluvčího a vykladače historie, který nehraje ani doma fer hru, a toho třetího co těží
, z lesa , směřuje.
Možná to ví teď v tuto chvíli jen ten Horký,
Ale to už řekl a napsal před mnoha měsíci.
3.
'Iateriál složen~' u dří\"ější čerpací stanice je v majetku Grano
Skuteč. s.r.o,
Posílám to na vědomí ostainí
Aby si třeba uvěd
ili, pro
Ing. L
Star

sa
ta, ex.

o

.r.

.

astupitelům
lasují.
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Podám estn
oznámení Bláhy dne 29.11. učiněném na Policii ČR krajské ředitelství
doplněného doplněním oznámení ze dne 29.12.2012. oznamovatele Bláhy.
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InH. Ladislav Horký .

Upnice nad Sázavou čp. 48
58232 Lipnice nad Sázavou

Vaše značka:

Naše značka:

Vyřizuje:

V Lipnici nad Sázavou dne

0411/12/ AKu

Věc:

31.05.2012

"Žádost o stanovisko, k vyšetřování zadání veřejné soutěže, čerpání a vyúčtování státní dotace
6 RD + TI Lipnice nad Sázavou, evidenční číslo 3174204131".

Prosím Vás o poskytnutí věcného stanoviska k procesu veřejné soutěže, kterou jste v roce
2003 provedl výběr zhotovitele na stavbu 6 RD + TI. v lokalitě U Hradeb. Uvedenou dotaci
prověřuje na základě Vašeho podnětu Finanční úřad v Jihlavě. Zejména Vás prosím o poskytnutí
veškeré písemné dokumentace, pokud byste ještě měl její nějakou část u sebe a sdělení, kde a jakým
způsobem jste provedl zveřejnění procesu výběru na centrální adrese Veřejné zakázky nebo
v Obchodním věstníku.
Dále Vás opět prosím o sdělení, zda jste v průběhu realizace stavby Regulace dopravy a
parkování II. etapa (2009-2010), případně v jiném období, objednal a v jakém rozsahu u společnosti
GRANO Skuteč, s.r.o., provedení jakýchkoliv víceprací nad rámec smlouvy o dílo nebo dodatku
smlouvy o dílo, nad rámec předávacího protokolu z roku 2010. V agendě Obecního úřadu v Lipnici
nad Sázavou nebyly dosud žádné takové doklady nalezeny.
Dále Vás prosím o informaci, co je Vám známo o větším množství kamenického stavebního
materiálu (cca 100 t dlažebních kostek), který by měl být uskladněn od nespecifikovaného data na
území obce Lipnice nad Sázavou a je ve vlastnictví společnosti GRANO Skuteč, spol., s r.o.
Zejména, prosím, sdělte skutečnost, zda je Obec Lipniee nad Sázavou v této věci vázána smluvním
vztahem.

Na vědomí: Finanční úřad v Jihlavě,

Tolstého 1455/2. Jihlava PSČ 586 01
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Starosta obce Ing. L. Bláha
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