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Nadační fond proti korupci v minulosti upozornil odpovědné orgány na závažná pochybení
při udělení dotace Středočeského kraje obci Zdiby. Dotace byla udělena v rozporu
s podmínkami a s jejím účelem. Podání žádosti o dotaci i její schválení provázela řada
pochybení jak na straně žadatele, tak i na straně poskytovatele dotace. Podle informací
Fondu se obec Zdiby dlouhodobě potýká mj. se závažnými problémy ohledně evidence svých
prostředků. Překvapivě to nebrání v získávání dalších dotací ve prospěch obce.
V souvislosti s problematickou změnou územního plánu obce si Fond na počátku roku 2017
vyžádal od obce kopie 34 smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene, které obec
Zdiby v nedávné minulosti uzavřela s vybranými žadateli o změnu územního plánu. Existence
těchto smluv plyne z oficiálních dokumentů obce z roku 2014 a 2015. Obec nejprve požadovala
po Fondu uhradit náklady na pořízení těchto kopií, což Fond promptně učinil. Po delší době a po
urgenci obec následně poskytla zcela jiné smlouvy, než které Fond požadoval. Po další stížnosti
nakonec v březnu 2017 starosta obce Jan Tvrdý zaslal Fondu 6 požadovaných smluv (z celkového
počtu 34) s tím, že „ostatní smlouvy nemáme k dispozici, jedná se o veškerý převzatý materiál
od zvolení nového vedení obce“. To je velmi závažné sdělení, ze kterého mohou pro obec plynout
velmi nepříjemné důsledky. Snad jen pro pořádek uveďme, kdo že byl v čele předchozího vedení
obce Zdiby? Starostkou obce byla v letech 2010 až 2014 někdejší náměstkyně ministra
zdravotnictví za ODS Tomáše Julínka a v současné době náměstkyně pro léčebnou péči Všeobecné
fakultní nemocnice v Praze MUDr. Mgr. Markéta Hellerová.
„Kauzy v menších obcích nejsou méně závažné, než jsou kauzy na vyšších úrovních. V malé obci
nabývá případný klientelismus mezi sousedy syrovější a osobitější ráz než klientelismus na
vyšších a v podstatě anonymních úrovních…,“ okomentoval časté problémy spojené s vedením
menších obcí Karel Škácha, ředitel Fondu.
Nadační fond proti korupci je zcela nezávislá iniciativa lidí, kteří zásadně nesouhlasí s vysokou
mírou korupce ve státní správě. Naším cílem je mimo jiné odhalování korupce ve veřejné správě
a podpora projektů odhalujících korupci.
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Reakce starosty:
Zmíněnou žádost vyřizovali úředníci obecního úřadu, tím se nezbavuji odpovědnosti za chod
úřadu, ale objasňuji, že ne vším se zabývá starosta, byť dokumenty podepisuje. Zmiňovaná
žádost měla obecný charakter a nebylo z ní jasné, jaké konkrétní smlouvy jsou požadovány.
Veškeré takovéto smlouvy byly schvalovány v minulém volebním období, proto i ten útok na
MUDr. Hellerovou a ODS. Jako zastupitel jsem pro tyto smlouvy spolu s MUDr. Hellerovou také
hlasoval. Díky tomu bylo možné realizovat rozšíření silnice Na Brnky a také projekt budování
kanalizace a rozšíření čistírny odpadních vod.
Úsměvně působí prohlášení, že se jedná o zcela nezávislou iniciativu lidí. Tu činnost někdo
financuje a za své peníze něco očekává. Nedávná reportáž na TV PRIMA praktiky a smysl
podobných nadací a fondů ve své reportáži odhalila. https://www.lajkit.cz/zpravy/item/615cenzura-prolomena-to-co-ceska-televize-zamlcuje-konkurencni-tv-prima-odvysilala-podivejtese-na-reportaz
Jak říkal jeden z našich právníků,: „nejste jediná obec kolem Prahy, kdy ji její občané záměrně
škodí, ale my máme díky tomu práci.“

