MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ
STAROSTA MĚSTA

Sezimovo Ústí, dne 20.09.2022

Vyjádření k anonymní předvolební kampani v Sezimově Ústí
Vážení spoluobčané,
v záplavě předvolebních tiskovin před blížícími se komunálními a senátními volbami obdržela řada z
Vás do schránek anonym nazvaný „Smolný list“. Považuji to sice tak trochu za předvolební folklór
ve snaze záměrně před volbami poškodit či pošpinit některé kandidující subjekty, a proto jsem váhal,
zda se jím mám z pozice starosty města vůbec zabývat. Ale vzhledem k tomu, že pamflet obsahuje
řadů matoucích lží a nesmyslů, dotýkajících se i městského úřadu a jeho zaměstnanců, považuji jako
osoba, která stojí v čele městského úřadu, za potřebné uvést věci na pravou míru.
Za účelem rovné volební kampaně jsem v souladu se zákonem vyčlenil plochy pro bezplatnou
prezentaci všech volebních stran, kandidujících v komunálních volbách v našem městě, a to na
stránkách Novinek ze Sezimova Ústí a na 9 výlepových plochách ve městě. Je věcí každého volebního
uskupení, jakým způsobem uvedený prostor využilo ve své kampani pro představení svého
programu a jednotlivých kandidátů. Vedle uvedeného přistoupily volební strany i k dalším
prostředkům oslovování voličů, formou letáků do schránek či kontaktní kampaní na ulicích. Vždy
však bylo zřejmé, že se jedná o volební kampaň a které uskupení za ní stojí.
Za něco jiného ale lze považovat roznášený a nikým nepodepsaný pamflet. Z různých indicií je
zřejmé, že jeho autorem je volební uskupení Jednadvacítka pro město, resp. jeho lídr Bedřich Beneš,
předseda místní organizace ODS a bývalý neuvolněný starosta Sezimova Ústí. Pamflet totiž až
nápadně připomíná sérii anonymů, trestních oznámení a různých stížností, které Bedřich Beneš
prakticky nepřetržitě od své vynucené rezignace v r. 2010 adresuje různým orgánům státní správy,
Policie ČR, Jihočeskému kraji apod. Záminky byly různé, cíl vždy stejný – poškodit či pomluvit městský
úřad a jeho zaměstnance či vedení města. Tato podání byla v drtivé většině zamítána jako
nepravdivá či nepodložená. Stejného charakteru je i nejnovější anonym.
Pokud bych se měl v krátkosti vyjádřit k jeho jednotlivým bodům a tam uváděným tvrzením:
1. Není pravda, že městský úřad ovládá anarchie a že v roce 2020 odešli všichni vedoucí oddělení a
odborů. Městský úřad je personálně stabilní, všechny odbory mají své kvalifikované vedoucí.
Změny na pozicích vedoucích odborů či oddělení, ke kterým došlo v předchozích letech, souvisely
zejména s odchody do starobního důchodu (stavební úřad, městská policie), mateřskou či
rodičovskou dovolenou, organizační změny byly vyvolány potřebou posílit fungování právních
služeb a sociálních služeb úřadu a odboru, zodpovědného za přípravu a realizaci zvýšeného
množství investic města. V rámci oddělení výkonu státní správy a samosprávy byl tak ze
stávajícího odboru stavebního úřadu oddělen samostatný odbor rozvoje, dále byla činnost
právníka úřadu vyčleněna do samostatného odboru. K tomu si dovolím poznamenat, že jako
právník jsem po přechodnou dobu, kdy byla právnička úřadu na mateřské a rodičovské dovolené,
řadu právních činností úřadu zabezpečoval sám, vedle výkonu své funkce. Zbývající část bodu 1
pamfletu se týká stížnosti, resp. trestního oznámení, na stavební úřad v soukromé záležitosti
(oznámení bylo státním zastupitelstvím jako neopodstatněné odloženo), resp. sousedského
sporu řešeného u přestupkové komise. Obojí nespadá do kompetencí samosprávy, tj.
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zastupitelstva, rady či starosty města, ale patří do výkonu přenesené působnosti, kdy dohled a
případná odvolání řeší krajský úřad.
Tvrzení, že koupaliště Pohoda je v záplavové oblasti, jež bylo již dříve předmětem mnoha udání
a anonymů Bedřicha Beneše (elektronické přílohy nepodepsaných anonymních e-mailů
obsahovaly jméno autora), bylo již dříve vyvráceno s tím, že projekt koupaliště byl již při přípravě
důkladně prověřován z pohledu povodňových plánů a riziko poškození povodní je minimální.
K rekonstrukci ul. Šafaříkova si dovolím jen poznámku, že o takových parkovacích možnostech,
jaké jsou v této ulici, by si obyvatelé prakticky celé horní části města či ulic Vaníčkova, Prokopa
Holého či Táborská mohli nechat jen zdát.
Rekonstrukce kuchyně ZŠ Švehlova nemohla být „o rok opožděna“, práce byly zahájeny koncem
srpna 2021. Realizace byla sice prodloužena o cca 2,5 měsíce (do března 2022), příčinou ale byla
v průběhu stavby zjištěná nutnost umístit objekt lapače tuků mimo objekt školy.
K tvrzení o aktuálním dluhu města jsem se již vyjadřoval v minulém vydání Novinek, proto pouze
doplňuji, že úvěrové zatížení města Sezimovo Ústí k 31.08.2022 činí 6,031 mil. Kč, zůstatky na
účtech a pokladně spolu s půjčkou poskytnutou Vodárenské společnosti Táborsko je 154,9 mil.
Kč. V anonymu zmíněný dluh města 25 mil. Kč tedy neexistuje.
Stavba domu s pečovatelskou službou a denním stacionářem byla pro naše město strategickým
projektem a byly proto dlouhodobě rezervovány potřebné prostředky. Stavba nebyla nijak
opožděna, jen byla rozdělena do dvou etap za účelem získání maximální výše dotace ze státního
rozpočtu. U výběru zhotovitele byla vždy dosažena cena díla výrazně nižší, než cena
rozpočtovaná. Celkové náklady na obě etapy činily 146,7 mil. Kč, dotace byla 26,2 mil. Kč.
Vzhledem k mimořádně výhodným úrokovým sazbám město financovalo částečně I. etapu stavby
úvěrem ve výši 35,4 mil. Kč, který bude splacen již v r. 2023. Při výběru nájemců regulovaných
bytů mají vždy přednost občané Sezimova Ústí. Pokud u některého z uvolněných bytů aktuálně
nebyl zájemce z našeho města, musel být dle podmínek dotace byt pronajat občanovi z jiného
města (s podmínkou změny trvalého pobytu do našeho města).
O návštěvách starších vlastníků bytů kýmsi, vydávajícím se za pracovníka města a zajímajícím se
o odkup bytu, nic nevím, pokud o tom ví autor anonymu, určitě se obrátil na příslušné orgány.
Je zřejmé, že autor anonymu v našem městě nežije (pozn. Bedřich Beneš dlouhodobě bydlí
v Táboře), netuší proto, jakým způsobem naše město, městský úřad a příspěvkové organizace
pomáhaly občanům v době covidových omezení, jak v oblasti informování, tak v oblasti
distribuce roušek a dezinfekčních prostředků, zajištěním nákupů pro seniory, odklady či úlevami
nájemného nebo třeba zajištěním chodu úřadu, pečovatelské služby či Správy města.
V Městském středisku kultury a sportu došlo v r. 2020 a 2021 k personálním změnám, ale již více
než rok je zde situace stabilní. O personální situaci na městském úřadu ad bod 1.

Vážení spoluobčané, chtěl bych Vás požádat, abyste se nenechali znechutit aktivitami, které mají do
férové volební kampaně daleko. Nemusí se vždy jednat o porušení volebního zákona, ale spíše o
porušení nepsaných pravidel politické kultury, otevřenosti a slušnosti, které posledních 12 let v
našem městě řadu let panovaly.
Dovoluji si Vás znovu pozvat k volbám, prosím přijďte a dejte hlas těm volebním stranám a
kandidátům, kterým důvěřujete.
S pozdravem
Mgr. Ing. Martin Doležal, LL.M.
starosta města

