
V SEDLE
Měsíčník nejen o dění v Novém Sedle, Sedčicích, Břežanech, Žaboklikách, 

Chudeříně a Číňově

Společně za rozvoj tradičního venkova
ÚVODNÍ SLOVO

Vážení čtenáři.
Dostává se Vám právě do rukou první číslo občasníku     

V SEDLE. Ze jeho vydáváním stojíme my, kteří jsme před 
rokem založili nebo podpořili sdružení, které v říjnu 2018 
vyhrálo volby do obecního zastupitelstva.

Rozhodli jsme se Vás, vzhledem k tomu, že se 
Novosedelský zpravodaj opět stal hlásnou troubou Petra 
Sýkory a jeho křídla, informovat prostřednictvím tohoto 
časopisu o dění v zastupitelstvu a našich dalších záměrech 
a zjištěních. Financování našeho časopisu pochází pouze z 
našich soukromých zdrojů a ne z obecních peněz jako 
Novosedelský zpravodaj.

Budeme nadále i v něm zveřejňovat některé příspěvky, ale 
nepřejeme si, aby každý náš článek ve zpravodaji okamžitě 
komentoval Petr Sýkora, jako nějaká mravní autorita, kterou 
bezpochyby není.

Plníme tím také jeden z pěti bodů našeho volebního 
programu a tím je TRANSPARENTNOST.

Redakce

Pojďme se vzájemně podpořit

Raději bychom žili tam, kde 
nemusíme bojovat za 
spravedlnost, pravdu a rovnost lidí. 
Prostě za takové hodnoty, které 
umožňují všem lidem dobrý a 
šťastný život. Bohužel se čas od 
času stává, že lidé, kteří nám
mají sloužit jako volení zástupci, 
se nám snaží vládnout, jako kdyby 
byli vyvolení nějakou vyšší mocí.
Naštěstí už nežijeme v diktaturách 
minulých staletí. Ale přesto 
musíme občas najít odvahu k 
tomu, abychom zamezili nadvládě 
a oprávněně vyžadovali službu od 
volených zástupců.

Rádi bychom jako zastupitelé obce 
od Vás slyšeli témata, která máte k 
řešení. Pojďme se setkávat a
probírat je společně. Rádi bychom 
je následně předložili k projednání 
na zasedání zastupitelstev.           
A přijďte si, prosím, následně 
poslechnout, jak bude vedení obce 
reagovat na vaše potřeby a otázky. 
Také můžeme za Vás vznést dotaz 
podle zákona, tzv. stošestky. (Viz 
samostatné vysvětlení). Je to 
způsob jak získat od obecního 
úřadu pravdivé informace a my 
jako Vámi zvoleni zastupitelé na 
ně máme podle zákona nárok.

Vaši zastupitelé:
Stanislav Stejskal, 
Jaroslav Zídek, 
Kateřína Studničková, 
Alena Stejskalová
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TÉMATA, KTERÝM SE 
VĚNUJEME:

Po nedobrovolném odchodu do opozice jsme se nadále 
zabývali tématy, o kterých se domníváme, že nebyly 
dostatečně ohlídány a kontrolovány v minulosti. Nyní Vám 
je zde představujeme: 

První téma: Zápisy ze zasedání zastupitelstva
Zápisy ze zasedání zastupitelstva jsou pořizovány pro 

to, aby byl zaznamenán skutečný průběh zasedání pro 
veřejnost a pro budoucnost. Důležitá rozhodnutí, která 
jsou na zastupitelstvech činěna jsou zde úředně 
zaznamenána a už podruhé jsme se setkali s tím, že 
naše námitky k zápisům, přesněji ke znění usnesení, o 
kterých bylo hlasováno, byly přehlasovány “Sýkorovým 
křídlem” a tedy nejsou úředně zaznamenány. Zápisy tedy 
neodpovídají skutečnému průběhu zasedání 
zastupitelstva. 
Pokračování na další straně...

Foto: J. Zídek, Číňoský vrch 11. 6. 2019 20:25



Druhé téma : Vznesli jsme výhrady k účetní závěrce obce za rok 2018. 
Obec dostala v průběhu let 2010 až 2018 od firmy Severočeské pískovny a štěrkovny s.r.o. 

věcný dar ve výši 1,58 mil Kč, dle veřejného sdělení Petra Sýkory. Tento dar dostala obec a ne 
občan Petr Sýkora. Obec tedy tento dar měla evidovat a zanést do účetnictví tak, aby bylo vidět 
jak s ním bylo naloženo. Nestalo se tak. A my se domníváme, že tím došlo k porušení zákona. 
Přesto zastupitelstvo schválilo většinou pěti hlasů (Sýkora, Dostál, Aschenbrenerová, Černý, 
Kovandová) účetní závěrku za rok 2018 bez výhrad. Nepřijde nám správné, aby starosta 
rozhodoval o tak velkém majetku bez jakékoliv kontroly veřejnosti.
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Pokračování z předchozí strany...
Za našeho působení ve vedení obce jsme zápisy uveřejňovali 

na webových stránkách a vývěsních deskách v obcích, tak aby 
občané věděli co a jak se řešilo a rozhodovalo, včetně toho jak 
kdo hlasoval. Staronové vedení nejen, že je nezveřejňuje, ale 
dokonce dělá obstrukce pokud si je zastupitelé přímo oficiálně 
vyžádají. Budeme dále pro veřejnost zajišťovat transparentnost v 
oblasti rozhodování zastupitelstva a máme záměr nadále 
pořizovat a zveřejňovat video/audio záznamy na našich 
stránkách www.sedlo2018.cz a na FB.com/sedlo2018.

Vývěsní desky na obcích. Poloprázdné jako za 
starých časů...

Třetí téma : povolení těžby písku v lokalitě Číňov pro 
Severočeské pískovny a štěrkovny s.r.o. 

Součástí našeho volebního programu bylo téma ochrany 
přírody. Domníváme se, že jména lidí, kteří buď už kolaborují 
anebo se chystají kolaborovat s cizí firmou na pokračující a 
nevratné devastaci naší krajiny, by měla být velmi dobře známá a 
uchována, zvláště pak pro další generace. 

Zjistili jsme také oficiálním dotazem na úřad obce, že obec 
dostala za všechny roky 2012 až 2019 od Severočeských 
pískoven a štěrkoven s.r.o finanční příspěvky ve formě daru

Čtvrté téma : Příjmy Petra Sýkory od obce nad jeho plat starosty. 
Pokud starosta zároveň pobírá měsíčně od obce peníze ve výši 
zhruba třetiny průměrného platu za funkci technického (stavebního) 
dozoru, tak je podle našeho názoru něco špatně. Zjistili jsme na 
základě oficiálního dotazu podle “stošestky” detaily. Petr Sýkora si na 
základě několika ročních smluv o výkonu technického dozoru přišel 
vedle svého platu starosty na částku 496.200,- Kč. Domníváme se, 
že starosta, který kromě zastupitelstva nemá žadného nadřízeného, 
který by jej kontroloval, by neměl uzavírat “sám se sebou” jakékoliv 
další pracovní smlouvy a být pak “sám sobě šéfem” za peníze 
daňových poplatníků. Pokračování na další straně...

Panoramatická fotografie 
Číňovského vrchu 6. června 

2019

pouze ve výši 240.000 Kč. Dále platby za “vytěžené tuny” ve výši 900.044,02 Kč. Tato částka 
podle smlouvy mezi Obcí a “pískovnou” měla být finanční kompenzací za negativní dopady na 
občany Obce. Kolik z této sumy bylo skutečně použito na zmírnění dopadů občanů Chudeřína, 
kterých se těžba bezprostředně dotýkala, budeme dále zjišťovat. V souhrnu obě částky za sedm 
let dohromady představují pouze asi deset procent ročního (!!) rozpočtu obce. 

Slýchali jsme od zastánců těžby často populistické řeči o “pískovně jako dojné krávě”. 
Představujeme Vám zde tedy fakta, na základě kterých to vypadá, že dojnou krávou je hlavně 
krajina a lidé, kteří v ní žijí.

Kopaná sonda v ulici Polní ukazující 
nevhodné složení komunikace 

zhotovené svépomocí pod vedením 
zadavatele, zhotovitele i dozoru v jedné 

osobě. 

Pískovna v Chudeříně v létě 2018



„Jak to chodí na Obci“ - Co je “Stošestka”

Zákon 106/1999 Sb. o svobodném prístupu k informacím, dává možnost fyzickým i právnickým 
osobám vznést dotaz na státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné 
instituce a vyžadovat informace. Povinné subjekty musí tuto informaci poskytnout, a to ve lhůtě do 
15 dnů (v přesně specifikovaných případech může být tato lhůta úředním postupem prodloužena 
ještě o max.10 dnů).

Pokračování z předchozí strany...
Páté téma : Sportovní hala v Novém Sedle. 
Pokud se současné vedení obce chystá investovat cca 12 mil. Kč, což je zhruba roční 

rozpočet obce, za takovou megalomanskou akci, tak nás opravdu zajímá smysl a návratnost 
takovéto investice. Proto žádáme tzv. studii proveditelnosti (tedy předpokládané budoucí příjmy 
a výdaje) od současného vedení obce. 

Jde nám o to, aby budoucí výdaje za provoz ( vytápění, elektřina, plat správce, úklid, údržba, 
atd.) byla schopna obec v budoucnu unést.

Témat, kterými se zabýváme a budeme dále zabývat je vícero. Mají jedno společné a to je 
snaha zamezit tomu, aby s penězi a majetkem obce zacházela ve svůj prospěch úzká skupina 
lidí, ale aby byly využity pro větší spokojenost všech občanů. Bohužel se prokázalo, že to není 
možné bez náležité kontroly. Odvolání finančního výboru staronovým vedením, zápisy ze 
zasedání, které neodpovídají realitě, nezájem prošetřit porušování zákonů … to všechno jsou 
projevy, které nesmíme ignorovat.

Věříme, že díky podpoře, které se nám dostalo ve volbách, bude tato naše aktivita oceněna 
Vámi, kterým není jedno kdo a jak slouží v pozici starosty a zastupitelů našim obcím.

(StSt)

V Sedle – Srpen 2019 – strana 3

Vzhledem k tomu, že po změně ve vedení obce jsme i 
přes ústní či písemnou žádost nedostali informace, na 
které se ptáme, naše námitky se nedávají do zápisů, i 
když vysloveně požadujeme jejich uvedení do zápisu, 
návrhy na usnesení zastupitelstva, aby starosta předložil 
konkrétní požadované informace jsou přehlasovány a 
další podobné praktiky, jak “zamést pod koberec” 
informace, které se nehodí, začali jsme využívat tuto 
zákonem stanovenou možnost pro získání informací.

Pro dokreslení nabízíme situaci, která dokresluje 
atmosféru, které musíme čelit na zastupitelstvech 
přikládáme krátký přepis z jednání: 

Oblast: Technický dozor, který vykonával na základě 
smlouvy uzavřené s obcí Petr Sýkora a na základě které 
získával v roce 2018 od obce pravidelný měsíční příjem 
nad rámec výkonu funkce starosty, ačkoliv pro tuto 
činnost nemá autorizaci a nemůže ji tedy pro obec 
vykonávat.

Petrovi Sýkorovi skončila smlouva uplynutím doby 
31.12.2018. Při předávání funkce starosty

J.Zídkovi nepředložil žádné stavební deníky (jedna ze 
základních povinností, pokud pracuji jako technický 
dozor) a odmítl pomoci novému starostovi v této oblasti. 
Najali jsme autorizovanou osobu, která začala vykonávat 
technický dozor, v souladu se zákonem, aby stavební 
aktivity obce mohly pokračovat pod odborným vedením.
Pokračování na další straně...

Kam pro více informací o 
problematice:

● Otevřená společnost – 
www.otevrete.cz

● Sdružení oživení – 
www.oziveni.cz 

● Právní poradna Frank Bold - 
https://frankbold.org/poradna 

● Správná radnice – průvodce 
otevřenou samosprávou - 
https://spravnaradnice.cz/

Detailní zápisy z jednání 
zastupitelstva, audio a 

videozáznamy a další informace 
naleznete na našich stránkách 

www.sedlo2018.cz, 
Facebookové stránce a 

YouTube kanálu. 
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Získávání informací od obce Nové Sedlo – zkušenosti z praxe
Z pozice občana a zastupitele jsem požádal o sken kompletního zápisu z jednání zastupitelstva a 

to elektronicky podepsaným dokumentem zaslaným datovou schránkou. Tedy tak, aby bylo podání 
prokazatelné a doložitelné.

Očekával jsem rychlé vyřízení, neboť jsou jednání zastupitelstva veřejná, jednání jsem se jako 
zastupitel účastnil a nejedná se o nic utajovaného. A zápis je pořizován elektronicky, takže není 
problém jej jednoduše přeposlat. Bohužel se tak nestalo. Obdržel jsem oficiální odpověď, 
poukazující na údajné formální chyby žádosti. Typické zdržování a obstrukce. Nakonec jsem se 
však po patnácti dnech dočkal a zápis jsem obdržel.

Pokud si pan Sýkora stěžuje v obecním zpravodaji na nedostatek času a zahlcení zaměstnanců 
Obecního úřadu žádostmi, myslete na to, že se může jednat i o takovéto malichernosti, které 
mohou být vyřešeny obratem během několika minut. Bohužel, pokud bychom o ně nežádali 
oficiálně, pravděpodobně bychom je nikdy nedostali. Takováto arogance moci je tím důvodem, 
který mě osobně přiměl ke kandidatuře do říjnových voleb a k občanské angažovanosti vůbec.

Pokračování z předchozí strany...
Přepis audio nahrávky - Zastupitelstvo obce Nové Sedlo 30.5.2019 
Dotaz na P.Sýkoru: ….citován zákon 183/2006 Sb. (stavební zákon), že pokud je stavba
financována z veřejného rozpočtu je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad
prováděním stavby fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu …”
“Jste autorizován, máte tu autorizaci ?”
P.Sýkora: “Ne, není potřeba”
…..
Dotaz na P.Sýkoru:”Vy máte smlouvu na technický dozor ?”
P.Sýkora: “Ne, ještě ne…to jsme ještě nestihli”
……
“…Mohl byste požádat svého právníka o nějaké stanovisko k této tématice, protože se k tomu
vracíme opakovaně….”
po delší diskusi jsme došli k textu návrhu usnesení “Zastupitelstvo obce ukládá starostovi 

obce, aby pověřil právního zástupce obce, který prověří, zda může pan Petr Sýkora 
vykonávat technický a stavební dozor”

P.Sýkora: “Dobře, nechám hlasovat…kdo je pro, proti…”
USNESENÍ ZAMÍTNUTO většinou hlasů (Sýkora, Dostál, Aschebrenerová, Černý, 

Kovandová) avšak dle pořízeného zápisu byly informace „vzaty na vědomí.“
Na zmiňovaný průběh zastupitelstva se můžete podívat na našich www.sedlo2018.cz a na
fb.com/sedlo2018. (AS)

Co se asi bude dít, až budeme žádat o nějaké citlivější 
informace - třeba důležité smlouvy nebo informace o veřejných 
zákázkách za „velké peníze“? I na to Vám mohu odpovědět - 
informace o zakázce (výběru dodavatele, konkurenčních 
nabídkách) na opravu kostela v Žaboklikách v hodnotě téměř     
1 000 000 Kč (slovy „jeden milion korun českých“) jsem kromě 
pár dopisů v termínu nedostal a proto jsem podal stížnost na 
nečinnost pana starosty na Krajský úřad Ústeckého kraje. Až 
poté jsem požadované informace dostal, přestože o smlouvě s 
vybraným dodavatelem bylo mezitím již rozhodnuto. Bez nás.

Pro výkon funkce zastupitele se předpokládá dostatek 
informací, které by nám měly být poskytovány automaticky. 
Bohužel se tak často neděje a průběh jejich získávání a úroveň 
komunikace s panem Sýkorou je možné si přečíst na našich 
stránkách. (JZ)

Nad kostelem se v červenci doslova stahovala 
mračna. Začátkem srpna se i přes uzavření 

smlouvy s dodavatelem stále žádné zajišťovací 
práce neprováděly

Dotčená právní úprava:
§ 152 odst. 4 zákona 183/2006 Sb. (Stavební 
zákon) odkazující na ustanovení zákona 
360/1992 Sb. (Zákon ČNR o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě). 
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