Stanislav Třísko
Kunratice u Cvikova 161
Kunratice u Cvikova
V Kunraticích u Cvikova dne 29. srpna 2011

Obecní úřad Kunratice u Cvikova
Kunratice u Cvikova 145
Kunratice u Cvikova

Vyjádření předsedy likvidační komise
Dne 10. 8. 2011 mi na 16. zasedání zastupitelstva obce bylo zastupitelstvem obce
uloženo, abych se písemně vyjádřil, proč jsem nezajistil hladký průběh likvidace odepsaného
majetku obce. K věci tedy uvádím následující.
Dne 20. 4. 2011 na 9. zasedání zastupitelstva obce jsem předložil návrh na likvidaci
odepsaného majetku obce společností SAN elektroodpady s.r.o. z Hradce Králové. Zastupitelům jsem před zasedáním zastupitelstva e-mailem odeslal informace s odkazem na web
společnosti, aby se s průběhem likvidace mohli seznámit. Likvidace by byla provedena
zdarma a v mnou určeném termínu. Na tomto zasedání prohlásil pan Kettner, že SDH mohou
také likvidovat odpad. Zastupitelstvo tedy rozhodlo, že odepsaný majetek zlikviduje SDH
Kunratice u Cvikova. Pan Kettner dále uvedl, že zatím SDH Kunratice u Cvikova neobdrželo
doklad, opravňující jej k nakládání s odpady. Na zasedání zastupitelstva se tedy rozhodlo, že
se odepsaný majetek zlikviduje, až po doložení zmiňovaného oprávnění.
Citace ze zápisu z 12. zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 1. 6. 2011:
„ad 2) p. Třísko čeká na pokyn p. Kettnera, který dosud neoznámil, a jakým
způsobem má být předán materiál k likvidaci. Po předání materiálu k likvidaci
a vydání dokladu o likvidaci, bude zpráva likvidační komise dokončena a předána ke schválení ZO.“
Z uvedeného vyplývá, že 1. 6. 2011 jsem nebyl informován o tom, kdy a jak se bude
u SDH Kunratice u Cvikova odepisovaný majetek likvidovat a čekám na pokyn pana Kettnera.
Na 13. zasedání zastupitelstva obce dne 22. 6. 2011 nebyla likvidace odepsaného
majetku na programu a audiozáznamem z tohoto zasedání lze dokázat, že mi ani na tomto
zasedání nebyla panem Kettnerem poskytnuta žádná informace o tom, kdy a jakým způsobem
likvidace proběhne.
Na 14. zasedání dne 13. 7. 2011 mi byl předložen k podpisu nějaký protokol o likvidaci, který jsem viděl poprvé a který jsem odmítl podepsat, protože u likvidace odepsaného
obecního majetku jsem nebyl přítomen a není mi dosud známo, že by byl přítomen některý
z dalších členů likvidační komise. Na tomto zasedání pan Kettner prohlásil, že obdržení
oprávnění pro SDH Kunratice u Cvikova pro nakládání s odpady oznámil již „dávno“. Z výše

uvedeného a audiozáznamy pořízenými na zasedání zastupitelstva, lze opět potvrdit, že toto
tvrzení se nezakládá na pravdě.
Na 15. zasedání zastupitelstva dne 26. 7. 2011 jsem nebyl přítomen a likvidace obecního majetku nebyla na programu zasedání.
Na 16. zasedání zastupitelstva dne 10. 8. 2011 mi byl opět předkládán k podpisu
zmiňovaný likvidační protokol, který jsem opět odmítl podepsat, protože jsem nebyl u likvidace obecního majetku přítomen.
Od pana Kettnera jsem nikdy neobdržel informaci, že SDH Kunratice u Cvikova již
disponuje tímto oprávněním a nikdy mi nesdělil žádné termíny, kdy by bylo možné likvidaci
provést.
Podotýkám, že způsob, jakým proběhla likvidace obecního majetku, se mi jeví jako
netransparentní a nelegitimní a požaduji prošetření tohoto postupu nadřazenými kontrolními
orgány. Dále požaduji, aby toto se vyjádření stalo součástí či přílohou zápisu ze 17. zasedání
zastupitelstva, kde bylo předloženo.
Nakonec konstatuji, že pokud by se likvidace odepsaného obecního majetku provedla
podle mého původního návrhu prostřednictvím společnosti SAN elektroodpady s.r.o. byla by
transparentní, legitimní a bez průtahů na rozdíl od likvidace prostřednictvím SDH Kunratice
u Cvikova.
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