
Zastupitelstvo obce obdrželo dne 29.11.2016 otevřený dopis od MUDr. Kružíka, který požadoval jeho 
zveřejnění.  
Po konzultaci se zastupiteli jsem jako starosta obce doplnil dopis fakty a odpověďmi na otázky dle 
skutečnosti - odlišeno červeným písmem  
 
TEXT DOPISU: 
 Reakce na článek pana starosty ve zpravodaji obce Kojetice/slovo starosty/ v roce 2015.  
 
Vážený pane MUDr. Kružíku, děkuji za zaslaný dopis, ve kterém uvádíte mnoho omylů a mylných argumentů. 
S ohledem na množství Vašich výtek vůči mně a vůči práci zastupitelstva, uvedu pod každým z Vašich odstavců 
doložitelná fakta. 
 
Po návratu z nemocnice jsem měl možnost se seznámit se zpravodajem , který vyšel koncem roku a nestačil jsem se 
divit. Myslím, že údaje pronesené starostou obce by měly být věcně a časově pravdivé.  
 
 
Připomínky: odstavec II.- MUDr.Kružík odstoupil ze zastupitelstva obce v lednu 2015,nikoliv v prosinci, oznámil to 
řádně na ukončeném lednovém zasedání.Tento krok si však ani nezasloužil pozornost starosty,aby se objevil jako bod 
v zápisu zasedání, stejně jako odstoupení ing. Řídkého v prosinci 2014.Myslím, že událost odstoupení členů 
zastupitelstva by měla být řádně uvedena v zápisu.  

- zastupitel Ing. Řídký odstoupil na 2. zasedání zastupitelstva obce v listopadu 2014. Rezignační list je 
datován 24.11.2014. Mylně uvádíte prosinec 2014. Rezignace je uvedena v zápise ze zasedání zastupitelstva 
obce č. 2 (viz webové stránky obce) 
- zastupitel MUDr. Kružík odstoupil až po řádně ukončeném 4. zasedání zastupitelstva obce v lednu 
2015, na kterém byl pověřen ověřením zápisu. MUDr. Kružík v zápise neshledal chyby ani nedostatky a ověřil 
jeho správnost. Řádně uzavřený zápis nebylo možné po následné rezignaci zastupitele měnit. Rezignace je 
uvedena tedy v zápise ze zasedání zastupitelstva č. 5 ze dne 9.2.2015. Za uvedení Vaší rezignace v prosinci 
2014 se omlouvám.  

 

Nevím, co jste měl na mysli ,že zastupitelstvo je teď více kompaktní. Může to znamenat, že máte zcela volnou 
ruku, nebudete mít oponenta a v 5 ti členném zastupitelstvu budete neomezeným vládcem? Zápisy s 
hlasováním členů o tom zcela jasně hovoří. Rovněž mě rozesmálo poděkování za účast v zastupitelstvu obce – 
po 21 letech práce!  

- Práce zastupitelů je kolektivní a založená nejlépe na shodě všech zastupitelů, proto je většinou i 
shoda v hlasování. Zastupitelé s předstihem dostávají podklady k jednání, které si mohou doma v klidu 
prostudovat a vznášet připomínky. Starosta obce plní pouze řídící a koordinační funkci. Nikdo ze 
zastupitelů není manipulován a ani ovlivňován starostou, o neomezeném vládcovství nemůže být řeč. 
Pokud máte ovšem jinou zkušenost z minulých zastupitelstev, měl jste povinnost ji jako zastupitel 
řešit. 
- Zastupitelem obce jste se stal dobrovolně a stejně dobrovolně jste se rozhodl pro rezignaci. 
Poděkování je jediným možným prostředkem, finančně nelze odcházejícího zastupitele odměnit. 

 
Já jsem pro obec pracoval s nadšením, nezištně, mohu se každému podívat do očí a myslím, že za naší prací byly 
vidět výsledky. Nedělal jsem to pro peníze,ani pro vlastní slávu,ale pro to ,aby se obec posunula někam 
dopředu. Žiji zde 60 let a nebylo mi lhostejné, kam se obec bude ubírat.  

- Nemám právo hodnotit Vaši práci pro obec, to musí posoudit každý z občanů Kojetic. Znovu 
opakuji, že zastupitel vykonává svou funkci dobrovolně a nemůže za ni očekávat vděk a slávu. 

 
Vím, že jednodušší je sedět v ústraní a kritizovat, než jít s kůží na trh, ale to nebyl nikdy můj styl.  

- Zcela s Vámi souhlasím. Proto jsem kandidoval do zastupitelstva v roce 2014, protože jsem si 
přál změnu ve vedení obce. Volební výsledky ukázaly, že jsem si změnu nepřál pouze já. 
 

Odstavec III.- zase nepravda – odkup pozemků obci jsem odsouhlasil v prosinci 2014, kdy jsem obdržel uvedenou 
finanční částku na účet.Očekával bych , že v aktu dobré vůle z mé strany bude uvedeno,že obec získala pozemky za 
stejnou cenu, jako jsem je odkoupil já v roce 2010 od soukromých osob.Čili bez zisku jediné Kč, po téměř pětiletém 



vlastnictví!!! Rozvojový potencionál pro obec jsem sehnal koupí já, a ne obec. Jenže vy se tím chlubíte, jako svojí 
šikovností. Za tento svůj vstřícný krok jsem očekával urychlené dokončení zasíťování,jenže opak je pravdou.D o 
dnešního dne nemám funkční přípojku plynu a vody,hlavně však , že mrháte finančními prostředky na osvětlení 
rozbagrované středové komunikace.Komu svítíte a kolik peněz si vezme 8 lamp od července 2016 do dnešního dne ? 
„Přes ujišťování investora“ – od prodeje pozemků se mnou nikdo ze zastupitelstva, potažmo starosta, na toto téma 
nekomunikoval ani nechtěl spolupráci,ani vysvětlení ! Váš technokratický přístup mě stál spousty nervů a desítky tísíc 
korun investic navíc.  
- Vážený pane MUDr. Kružíku, odkup pozemků Pod Čichnou byl aktem dobré vůle zastupitelů obce. 
Váš investiční záměr byl totiž postaven na předpokladu, že obec Kojetice uhradí silnici Pod Čichnou. Bez této 
investice byl Váš podnikatelský záměr ekonomicky naprosto nevýhodný. Po komunálních volbách a změně ve 
vedení obce jste už nebyl schopen zajistit financování komunikace z obecních peněz. Na jednáních 
zastupitelstva obce jste přesvědčoval všechny  zastupitele o tom, že investice obecních peněz do silnice k 
soukromým pozemkům, je pro obec Kojetice velice výhodná. Neuspěl jste, ale zastupitelstvo Vám podalo 
pomocnou ruku s jednou podmínkou, že obec Kojetice od Vás odkoupí pozemky za Vaši nákupní cenu, 
tedy bez zisku!! Ihned jste souhlasil a po obdržení peněz za pozemky jste podle očekávání následně 
dobrovolně rezignoval na funkci zastupitele. 
- Před prodejem pozemků jste všechny zastupitele ujišťoval o tom, že všechna povolení, plány a 
rozpočty jsou v pořádku, bez chyb – zasíťování mělo proběhnout hladce v roce 2015. 
- V průběhu stavby byly zjištěny tyto nedostatky, kvůli kterým došlo k posunu zasíťování: 
1. nepodal jste žádost na spol. E.ON na připojení k distribuční síti – jeho vyřízení trvá ca 1 rok, je s ním spjato 
uhrazení poplatku 25.000 Kč/stavební parcelu. Řešeno ihned zastupitelstvem – lze doložit. 
2. Spol. E.ON odmítla uložení kabelu NN a veřejného osvětlení do trasy uvedené ve Vašem projektu a 
požadovala její přeprojektování. Ve Vašem projektu nebyly dodrženy odstupy jednotlivých sítí (plyn, NN, voda) a 
ve stavebím povollení chyběl jeden z pozemků, kterých se mělo zasíťování dotknout. Řešeno ihned 
zastupitelstvem, spol. E.ON zadala na vlastní náklady nový projekt – lze doložit. 
3. V původní trase sítí ve Vaší dokumentaci mohlo zůstat pouze vedení vody. Protože jsme museli nechat 
přeprojektovat vedení plynu, provedli jsme i revizi vedení vody, abychom neplýtvali obecními penězi. Tím jsme 
oproti Vašemu projektu ušetřili částku přesahující 600.000,- Kč. Každou z výše uvedených skutečností jsme 
konzultovali a s Vaším projektantem Ing. Zlatuškou, který s námi spolupracoval. 
4. Problémy s dalšími finančními výdaji jste si bohužel způsobil sám tím, že jste stavěl dům v místech bez 
možnosti připojení k inženýrským sítím. Zarážející je ovšem fakt, že ve stavebním povolení Vašeho domu je 
uvedeno, že všechny sítě jsou přivedeny k hranici Vašeho pozemku.         
- Lampy veřejného osvětlení musely být vybudování v celé lokalitě Pod Čichnou, to víte velice dobře, 
jako bývalý investor. Zastupitelstvo zvolilo moderní LED lampy s příkonem 18W. Měsíčně spotřebuj všech 8 
lamp dohromady elektrickou energii za pouhých 200,- Kč. Pokud jejich svícení omezí možnost krádeže 
v rozestavěných domech v lokalitě Pod Čichnou, tak to byly dobře investované peníze.  
 
S rozdělením pozemků na velké díly také nesouhlasím, vím minimálně o třech zájemcích, kteří z důvodu rozlehlosti 
stavebních pozemků od koupi ustoupili,představovali si pozemky o rozloze 700-800 m2 , které vy jste vyrušili. 
Používáte slovo komerce, jako něco špatného a nezákonného. Já jsem byl asi hodně komerční, když jsem pozemky 
přeprodal bez výdělku!!  
- Tato Vaše výtka je otázkou názoru. Když jsme rozdělení pozemků a velikost parcel probírali 
s projektantem, který pro Vás zajišťoval inženýrskou činnost, on sám nám zpracoval rozdělení na 9 parcel. 
Původní návrh se mu také nelíbil. Faktem je, že z osmi volných parcel se během jednoho roku prodalo 7 
pozemků. Domnívám se tedy, že rozhodnutí zastupitelstva obce bylo správné. Zvětšením stavebních parcel 
se bude charakter bydlení více blížit venkovskému typu a ne nějakému příměstskému satelitu. 
 
Odstavec IV – odkoupení rybníka Podšibený – nikdy by se Vám to nepodařilo, nebýt mé dvouleté mravenčí práce o 
rozkrytí vlastníků a odkoupení vodoteče – potoku Rokytka z rozlohy rybníka pro obec Kojetice od Ministerstva 
zemědělství! O mém podílu zase ani zmínka, jen Vaše šikovnost a vstřícnost ZOD Výčapy.  
- V případě rybníka Podšibený je škoda, že Vaše nasazení a úsilí nebylo vedeno snahou získat pozemky pro 

obec Kojetice. Dále se o projektu K-MAC nemá cenu zmiňovat. Všichni už dnes vědí, že skončila fiaskem a 
pozemky zůstaly v majetku firmy s nedohledatelnými vlastníky. Nápad zastupitelstva obce, získat pozemky 
zpět, považuji za velice rozumný. Díky vstřícnému přístupu ZD Výčapy se zdařila i realizace. Důležité dnes je 
to, že zde po vyčištění pozemků vznikla nádherná oddechová zóna pro občany Kojetic. 

 



Jsem nadstandardní daňový poplatník této obce a není mi jedno,jak se s penězi zachází.Vadí mi,že bytová jednotka v 

č.p. 82 není dosud obsazena,čeká se na projekt.Od července 2016 jsem Vám dal možnost úpravy objektu, rozdělení 

energií uskutečnit a do dnešního dne se nic neudálo, přitom na přidělení tohoto bytu má podanou žádost několik 

čekatelů.Toto šlo vyřídit během jednoho měsíce,kdyby se chtělo a nejlépe, firmou ,která plynofikaci dělala a ví kde co 

je.  

Co jsem komu udělal, že jsem tak slavný a jsem osobou č.1, ke které má nutnost se starosta vyjádřit. Jaké důvody ho 
k tomu vedou? O ostatních zastupitelích a reprezentantech obce se přitom nezmínil. Takže nejen petiční akce, ale i 
zápisy ve zpravodaji – spoluautor a autor vždy jeden.  

- Rozdělení daňových poplatníků na nadstandardní, standardní a podstandardní není vhodné a 
částečně je odpovědí na druhou část tohoto odstavce. Každý z občanů obce přispívá ať už přímo či nepřímo 
do rozpočtu obce. 
- Bytová jednotka v obecní budově č. 82 byla kompletně uvolněna ke konci července 2016. Ihned jsme 
začali řešit Váš požadavek na rozdělení topení a místností, kam budete chtít mít zachovaný přístup. Na obci 
Kojetice nejsou založeny projekty plynovodu a vodovodu, není se tedy čeho chytit. V dokumentech 
obecních budov musí být pořádek, a proto probíhá zpracování projektu na oddělení plynu. Než vybere 
zastupitelstvo obce nového nájemníka, musí mít jistotu, že je vše funkční, a že ho nebude neustále omezovat 
opravami a odstávkami plynu a vody. 
- Do Zpravodaje přispívám článkem z titulu starosty obce (tak jak bylo zvykem i v minulých letech). 
Poté co jste rezignoval, jsem byl zvolen i do vedení tenisového oddílu – přispívám tedy za oddíl tenisu. Hraji 
několik let nohejbal a pořádám každoročně pod hlavičkou Sokola Kojetice nohejbalové turnaje, byl jsem 
požádán tedy o krátký článek.   

 
Toliko ke slovu starosty z roku 2015. Využívám tohoto času v době před vydáním zpravodaje obce 2016, aby byla 
fakta uvedena na správnou míru, či lépe, žádám otištění tohoto článku ve zpravodaji.  

- Zpravodaj obce není možné pojmout jako diskuzní fórum, slouží k informování občanů a dění 
v obci. Váš dopis včetně odpovědí bude zveřejněn na webových stránkách obce nebo jiným hodným 
způsobem. 

 
Já jsem nikdy nepochyboval o Vašich schopnostech, budete se tomu divit, ale do zastupitelstva v tajných volbách 
jsem Vám dal hlas. Měl jsem představu, že rozvoj obce bude v převážné míře pokračovat tak, jak jste to Vy, 
Mgr.Hanzal,pan Hekrla odsouhlasili v původním složení zastupitelstva. 

- Složení zastupitelstva se mění po každých komunálních volbách, každý zastupitel s sebou přináší 
nové názory, návrhy, nápady, které je potřeba brát v úvahu. Hodnocení práce současného zastupitelstva 
náleží pouze občanům Kojetic.   

  
Pravda je však zcela jiná. Váš program je populistický, technokratický.Dali jste k ledu rekonstrukci požární nádrže a 
přítoku se zpracovanými projekty, nechali jste propadnout stavební povolení,zastavili jste projekt na zateplení 
školky,školy v OÚ. Místo toho jste mimo program utráceli peníze v opravě silnice na spojovačce, nyní chcete 
odkoupit silnici v kaňonu a investovat do ní, investice do víceúčelového hřiště, nákup pozemků pod Čichnou, oprava 
staré školy na sociální byty,investice do vinice , zbudování druhé autobusové zastávky,převzetí sokolovny do vlastní 
péče ,opravu kabin u víceúčelového hřiště,zakoupení stodoly atd.! Ve financích obce jsem se pohyboval dost dlouho, 
vím, kolik zbývá ročně na investice. Asi jste hodně schopní, když si na to troufáte, spíše však neuvažujete, co bude 
potom. Obec nemá vlastnit příliš objektů a nemovitostí, má být dobrým správcem daní a z těchto peněz obec 
rozvíjet. Do budoucna se stane, že veškeré prostředky budete dávat na chod a obnovu těchto nemovitostí a na 
vlastní rozvoj obce Vám nic nezbude. Berete pod finanční ochranu Sokol,fotbalisty,tenisty, zahrádkáře atd. Připadá 
mi to jako Národní fronta za komunistů, pročež čest Vaší práci.  

- Členem zastupitelstva obce jste byl, jak sám uvádíte, 21 let. Za tu dobu jste měl možnost realizovat 
všechny body, které současnému zastupitelstvu vytýkáte po pouhých dvou letech práce!!! 
- Zatepení budovy OÚ, ZŠ a MŠ bylo pozastaveno z jednoduchého důvodu. „Projekt“ Ing. Dlabaji se 
skládal ze dvou výkresů bez „kulatého“ razítka. Projekt by tedy nepoužitelný, plný chybějících údajů apod. 
Střechy objektu, která je ve velmi špatném stavu, nebyla vůbec řešena! Na zateplení se intenzivně pracuje. 
- Spojovací silnice, která je majetkem obce Kojetice, potřebovala nutně opravu. Všichni, kdo tudy 
projížděli, volili opravenou cestu kolem hotelu Sádek a přes obec Kojetice. Na opravu se zastupitelstvu obce 
podařilo získat příspěvky od ZD Výčapy, ZOD Čáslavice a ADW AGRO ve výši 120.000,- Kč. Po opravě se 
doprava převážně vrátila na tuto komunikaci. 



- Snahou převést silnici v kaňonu do majetku obce navazujeme na snahu předchozích zastupitelstev, 
ve kterých jste byl členem, které směňovaly pozemky na opačné straně kaňonu a k odkoupení pozemků od 
p. Kozdase. Překvapuje mě tedy Vaše změna názoru. 
- K ostatním vytýkaným investicím se pokusím vyjádřit už jen v krátkosti. Zastupitelstvo obce se 
rozhodlo pro tyto investice, protože budou sloužit občanům Kojetic. Neznamená přece, že když nejezdíte 
autobusem, tak obec nepotřebuje zastávku. 
- Víceúčelové hřiště byla nutnost, jeho realizace se řešila už v minulém zastupitelstvu, mělo být 
umístěno mezi Hanzalovými a potokem, vzpomínáte si? 
- Nákup pozemků Pod Čichnou byla vstřícnost vůči Vám. Pokud by se takto zastupitelstvo nerozhodlo, 
nebydlel byste dnes ještě ve svém domě. 
- Oprava hygienického zařízení kabin v majetku obce proběhne pouze při obdržení dotace. Kabiny 
slouží např. i jako zázemí při pořádání hasičských závodů. 
- Odkup stodoly je nutnost. Obec nemá žádné zázemí na uskladnění komunální techniky a její opravy. 
Díky této technice je ale obec udržovaná a vyčištěná. 
- Přestavba školy na byty pro seniory bude postupně stejně nutností. Stát pomalu přesouvá péči o 
seniory na města a obce. Charita po obcích vyžaduje tvrdě příspěvky na svůj provoz. Prodej by byl 
samozřejmě jednodušší, ale co kdyby se z bývalé školy stala časem v rukách podnikavého soukromníka 
ubytovna např. pro běžence? Obec nesmí ztratit kontrolu nad takovými budovami. 
- Zastupitelstvo obce samozřejmě přispívá obecním spolkům. Díky nim funguje kulturní a 
společenský život v obci. Spolky se starají o volný čas dětí i dospělých, pořádají zájezdy, zábavy, cvičení 
apod. Dobou před rokem 1989 nejsem příliš dotčený, proto Vaši závěrečnou zdravici nemá smysl 
komentovat.        
  
Je mi 62 let,nevím jak dlouho zde ještě budu,ale nemám potřebu hrbit záda,mluvím upřímně o věcech a faktech , o 
kterých mnohé vím a jak tyto věci cítím já.  

V Kojeticích dne 27.11.2016 S pozdravem MUDr. Richard Kružík 

- Vážený pane MUDr. Kružíku, děkuji Vám za projevení Vašich názorů a pocitů, které se mi snad 
podařilo uvést na pravou míru. Zastupitelstvo obce má před sebou ještě dva roky práce, po kterých budou 
následovat komunální volby. V nich vyjádří občané Kojetic svůj souhlas se směřováním obce nebo svobodně 
zvolí změnu. 

V Kojeticích, 3.12.2016, Mgr. Roman Vala, starosta 


