Bílenecký občasník č. 7/2022
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás seznámila s aktuálním děním v naší obci a jejích částech.
V následujících dnech se Vám do rukou dostane další občasník, který se bude týkat připravované obecní
akce ve spolupráci s SDH Bílence.
starostka
1. NAŠI JUBILANTÉ
Mezi námi jsou opět jubilanti, kteří oslavili významné životní jubileum.
Nyní srdečně blahopřejeme:
paní Aleně Fickové k 75. narozeninám;
panu Vladislavu Wittmannovi k 70 narozeninám.
2. VAKCINACE PSŮ
Dne 24. 5. 2022 proběhne vakcinace psů proti vzteklině.
Vakcinace proti vzteklině - 200 Kč, vakcinace kombinovanou vakcínou - 400 Kč.
Bílence od 12:00 do 12:45hod., Voděrady od 13:00 do 13:45hod., Škrle od 14:00 do 15:00 hodin.
Pes musí být předveden dospělou osobou, opatřen náhubkem a na vodítku.
3. Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Dne 9. května proběhlo 24. jednání zastupitelstva obce. V tomto bodě uvádím důležité informace vycházející
z projednávání v pracovní schůzi zastupitelstva, ze samotného jednání zastupitelstva obce Bílence (dále jen
ZOB)i následné diskuze po skončení jednání ZOB.
A. Samotěžba dřeva – v okolí hřbitova ve Škrli se nachází množství polomů (popadaných stromů). Toto dřevo
nabízí obec k prodeji formou samotěžby, kdy cena za 1m3 vytěženého dřeva je stanovena na 100,- Kč .
Vzhledem ke špatné přístupnosti a obav z poničení okolí hřbitova je zakázáno vyproštění dřevní hmoty za
pomocí techniky (např. traktor či čtyřkolka), tj. zájemci si musí dřevo manuálně vynosit. Případní zájemci o
samotěžbu se přihlásí starostce obce, která s každým individuálně dořeší potřebné náležitosti.
B. Projednání dvou žádostí šesti občanů obce Bílence v nichž v souladu s § 16 odstavce 2 písmena f) zákona
č. 128/2000 Sb. (zákona o obcích) žádají o vysvětlení týkajících se:
1. zaměstnance obce ;
2. poskytování odborných služeb Ing. Rostislavem Marešem.
Všem podepsaným žadatelům byla předána pozvánka na jednání zastupitelstva obce s tím, aby se jednání osobně
zúčastnili. Dva z šesti žadatelů se jednání zastupitelstva obce nezúčastnili. Na jednání seznámila starostka přítomné
s obsahem žádostí, které zastupitelstvo projednalo. Jelikož se jedná o dotazy šířící se v různých formách opakovaně,
dovoluji si proto informovat všechny naše občany o jejich obsahu.
První žádost se týkala zaměstnance obce (z důvodu dodržení nařízení týkající se ochrany osobních údajů nejsou blíže
specifikovány konkrétní věci – např. jméno nahrazeno XXX).
1) Zda je XXX zaměstnancem obce nebo obecního úřadu?
➢ zaměstnancem obce.
2) Pokud ano od kdy je zaměstnán?
➢ od 3. dubna 2017
➢ na dobu neurčitou od 01. 01. 2019.
3) Jakou smlouvu má, s jakými podmínkami odstupného, kdo připravil smlouvu?
➢ smlouvu má XXX pracovní, výše odstupného v pracovní smlouvě řešena není, řídí se tedy zákonem č.
262/2006 Sb. Zákoníkem práce;
➢ smlouvu připravila starostka obce, stejně jako všechny ostatní pracovní smlouvy.
4) Kdo rozhodl o jeho zaměstnání?
➢ uvolněná starostka – dle zákona o obcích plní starosta úkoly zaměstnavatele podle zvláštních
předpisů, uzavírá a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci obce.;
➢ smlouva byla uzavřena na základě doporučenky Úřadu práce.
5) Bylo jeho zaměstnání projednáváno v minulosti zastupitelstvem obce?
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➢ zastupitelstvo obce Bílence schválilo počet zaměstnanců, schvalování konkrétních zaměstnanců není
kompetencí ZOB;
➢ usnesení č. 13/1:
ZOB schvaluje maximálně osm zaměstnanců obce podle § 102 odst. 2 písm. j,
zákona č.128/2000 Sb.
Pokud ano, jak hlasování dopadlo?
➢ počet zaměstnanců obce schválili všichni přítomní zastupitelé .
Jaká byla kritéria pro nově vytvořené místo, které následně obsadil XXX?
➢ zaměstnanec byl přijat na pozici dotovaného místa Úřadem práce (dále jen ÚP), kdy musel splňovat
kritéria stanovená ÚP;
➢ vzhledem k faktu, že smlouva s ÚP na dotovaná pracovní místa skončila v prosinci roku 2018 bez další
návaznosti a obec by byla bez jakéhokoliv zaměstnance na údržbu obce, topiče a řidiče, bylo
dodatkem ke stávající smlouvě upraveno prodloužení pracovního poměru na dobu neurčitou.
Jaké měl kvalifikační předpoklady XXX?
➢ starostka seznámila přítomné s kvalifikačními předpoklady pana XXX a informovala přítomné, že tuto
informaci zveřejňovat nebude z důvodu zákona o ochraně osobních údajů.
Jaká je pracovní náplň XXX?
➢ viz. pracovní náplň, se kterou byli přítomní seznámeni.
Kdo mu zadává práci?
➢ práci zadává všem zaměstnancům tedy i XXX uvolněná starostka – dle zákona o obcích plní starosta
úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů;
➢ v případě potřeby zadává práci i neuvolněná místostarostka obce.
Kdo odvedenou práci kontroluje?
➢ uvolněná starostka;
➢ v případě potřeby neuvolněná místostarostka obce.
Je evidence pracovních úkolů, které byly zadány XXX s výsledkem odvedené práce a jeho hodnocením?
➢ není, zákon neukládá.

Druhá žádost se týkala poskytování odborných poradenských služeb Ing. Rostislavem Marešem.
1) Kdo uzavřel předmětnou smlouvu o poskytování odborných služeb s Ing. Rostislavem Marešem?
➢ smlouva byla uzavřena starostkou obce, tak jak ukládá zákon.
2) Bylo uzavření smlouvy projednáno se zastupiteli, pokud ano, jak bylo hlasováno?
➢ uzavření smlouvy nebylo projednáváno v zastupitelstvu obce, jedná se o kompetenci starostky.
3) Proč byla tato smlouva uzavřena?
➢ z důvodu potřebnosti poskytovaných služeb, měsíční paušál byl výhodnější než jednotlivá plnění;
➢ starostka ani zastupitelé nejsou odborníci, nemají odbornou způsobilost.
4) Proč byla uzavřena na dobu neurčitou?
➢ jednalo se o nabídku smlouvy, která byla ze strany obce akceptována navíc nebylo patrné, kdy
rozjednané projekty skončí.
5) Jsou tyto služby stále potřebné?
➢ ano, starostka ani zastupitelé nemají odbornou způsobilost k řešení takovýchto věcí.
6) Jaký prospěch má obec Bílence z činnosti Ing. Rostislava Mareše?
➢ získání finančních prostředků z dotací,
➢ obnova majetku obce,
➢ rozvoj obce v návaznosti na možné dotační možnosti a další řešení,
➢ poradenská činnost,
➢ vyjadřování k záměrům,
➢ konzultační činnost,
➢ technický dozor staveb.
7) Jaké konkrétní činnosti byly od sepsání smlouvy ze strany Ing. Rostislava Mareše vykonány pro obec
Bílence?
➢ grantová a dotační činnost,
➢ obnova majetku obce,
➢ rozvoj obce v návaznosti na možné dotační možnosti,

➢ poradenská činnost,
➢ vyjadřování k záměrům soukromých subjektů,
➢ konzultační činnost,
➢ technický dozor staveb.
8) Předložte přehled jednání s Ing. Marešem za rok 2020 a 2021 (datumově) s popisem konkrétní činnosti,
která byla řešena.
➢ takovouto evidenci obec nevede;
➢ zákon neukládá;
➢ řešení ad hoc tedy metody řešení konkrétního problému.
9) Bylo od sepsání smlouvy s Ing. Marešem provedeno vyhodnocení výhodnosti, potřebnosti, účelnosti a
prospěšnosti jeho činnosti pro občany a Obec Bílence?
➢ ano;
➢ jasně patrné z rozpočtu obce a závěrečného účtu obce, vše dostupné na veřejně přístupných
serverech;
➢ obec neměla žádnou jinou nabídku na poskytování těchto služeb, které poskytuje Ing. Mareš;
➢ v rámci 106
➢ díky spolupráci s Ing. Marešem jsme získali pro obec v rámci dotací cca 4.500.000 kč, další prostředky
byly získány ze záborů veřejných prostranství přes 80.000,- Kč, grantů 300.000,- Kč, plynovod
850.000,- celkem tedy příjmy převyšují 5.300.000,- Kč. Poskytnuté finanční prostředky Ing. Marešovi
nejsou jen za poskytování poradenských služeb, ale také např. za projektové dokumentace, které jsou
majetkem obce. Odečteme-li od získaných prostředků náklady zařazené do obecního majetku, činí
čistý zisk téměř 4.300.000,- Kč, což jsou finanční prostředky, které do obce díky této spolupráci přišly.
C. Potíže s vodou – v diskuzi po jednání ZOB došlo na řešení vody při běžných i přívalových deštích, kdy návrhem
starostky se nebude řešit pouze jedna nemovitost či lokalita, ale budou se řešit problémy s vodou kompletně.
I když máme vytipované lokality, kde jsou potíže s vodou, prosíme všechny občany, kterých se tyto problémy
týkají (tvořící se louže při dešti před vstupem na pozemek, které nemají kam odtékat, voda ohrožující
nemovitosti v rámci běžných, ale i přívalových dešťů, voda zatěžující pozemek z jiného obecního pozemku),
aby toto písemně nahlásili na adresu podatelna@bilence.cz či osobně na obecním úřadě do 30. 06. 2022.
Následně bude s danými informacemi probíhat vyhodnocení závažnosti problému a možné řešení.

