Vážení občané Valkeřic,
Na facebokovém profilu pana Jiřího Vlase byla zveřejněna informace o činnosti nového
zastupitelstva. Vzhledem k závažnosti informací jejichž prostřednictvím tam zmíněná osoba
napadá zastupitelstvo obce Valkeřice ,považuje toto zastupitelstvo za vhodné se k uvedeným
skutečnostem vyjádřit. Cílem není nic jiného než je uvést na pravou míru.
Snímek obrazovky faceboku :





Novému zastupitelstvu na občanech Valkeřic záleží minimálně stejně jako tomu
předchozímu a ačkoli to někomu zřejmě vadí i nadále se snaží zastupitelstvo chovat
jako odpovědný hospodář a postupovat v zájmu občanů obce Valkeřice.
Otevřít prodejnu potravin není tak jednoduché jak si zřejmě někdo představuje. Bývalé
zastupitelstvo i to současné podniklo mnoho kroků k zajištění nového zájemce.
Starosta obce osobně jednal se zájemci z Vietnamské Komunity v obci Kámen,
v Žandově , v Děčíně , v Praze na tržnici SAPA a s dalšími. V nedávné době byl zveřejněn
rovněž inzerát s nabídkou prostoru k pronájmu k provozování prodejny. Pro zajištění
nájemce by opravdu pomohlo zajištění bytu pro budoucího nájemce. Takový byt
v současnosti k dispozici není. Mohl by však být k dispozici na jaře tohoto roku. Byt
který zmiňuje pan Vlas neexistuje. Má na mysli nebytový prostor nad dolní hospodou,
který však není veden jako nájemní byt. Aby tomu tak mohlo být, musí k tomu být
zkolaudován. Aby mohl být zkolaudován, budou třeba takové stavební úpravy, které
bez pochyby přesáhnou 500 tis. Kč , nikoliv jen 300 tis, které ve svém příspěvku zmiňuje
pan Vlas. Pokud přistoupíme na tento argument, stejně ke kolaudaci nedojde dříve než
na jaře , spíše později. Tak kdo tady občanům Valkeřic lže ?








K informaci a zpochybňování stavu účtu obce Valkeřice můžeme říci pouze jediné,
částka 7,5 mil. Kč zhruba odpovídá a je na účtu obce Valkeřice. Každý občan obce, který
na obecním úřadu požádá o doložení stavu účtu ,tuto informaci obdrží a bude mu
věrohodně doložena.
Výše zmíněná částka byla na účtu obce schraňována po celé předchozí volební období
cíleně. A to za účelem shromáždění prostředků pro budoucí zajištění zdrojů pitné vody.
Všichni si jistě pamatujeme nedávná období sucha. Chceme –li mít vodu, musíme
zajistit nové zdroje vody, zcela jistě podzemní – hlubinné. To předpokládá
pravděpodobně vrty a s tím spojené investice.
I přes to, že bývalé zastupitelstvo obce uspořilo zmiňovanou částku, proběhly
v předchozím volebním období opravy a investice za cca 11 mil.Kč.
Závěrem bychom rádi položili pár otázek , na které si jistě odpoví každý sám.
o Proč bývalý starosta, který předával před lety obec nastupujícímu starostovi
se ztrátou téměř 1 mil. Kč zpochybňuje současný stav účtu ?
o Když zavzpomínáte ,vzpomenete si kdo zajistil posledního nájemce prodejny ?
Pan Vlas to rozhodně nebyl.
o Najdete historicky konkrétní věci, které pro obec Valkeřice a prospěch jejích
občanů udělal ?
Ve Valkeřicích dne: 28.11.2018
Zastupitelstvo obce Valkeřice.

