Eva Zbrojová, starostka
Městský úřad Harrachov

V Harrachově dne 9.1.2014

Vážená paní starostko.
Na základě vydání HZ leden 2014, str. 15, bych chtěla kritizovat vaše snažení ohledně obřadní síně.
Ptát byste se měla sama sebe. Nesete plnou odpovědnost jako každý jiný zastupitel, který v daném
volebním období hlasoval.
Nemám pravdu, když řeknu, že jste na obou zasedáních zastupitelstva města byla přítomna?
Nemám pravdu, když budu tvrdit, že nikdo, tedy ani vy, neřekl při hlasování ne?
Nemám pravdu, že jste na obou ZM byla duchem mimo, protože vaše poslední vyjádření tomu
nasvědčuje?
Děláte, jakože o věci rozhodovali jiní a že máte právo nyní veřejnosti předkládat jako, že jste o
ničem nevěděla.
Nesete jako kterýkoliv jiný zastupitel plnou odpovědnost za své hlasování. Vysvětlete tedy, proč
jste tenkrát neudělala vůbec nic a dnes chcete rozmáchlým gestem zpochybňovat tato rozhodnutí.
Co jste tehdy dělala jako zastupitelka? Proč jste nijak nereagovala v případě jakýchkoliv
pochybností. Proč jste ani nepodala protinávrhy nebo nenavrhla jiná vhodnější řešení? Proč jste svá
řešení nezveřejnila tehdy, když byl problém aktuální? Co Vás nyní vede k tomu, abyste touto věcí
vyvolávala pochybnosti o tehdejším právoplatném rozhodnutí zastupitelů? Proč dnes, po pěti letech
pochybujete o souhlasu tehdejších zastupitelů (a tedy i Vašim) s výše zmíněným prodejem. Chcete
dodatečně zpochybnit vlastní hlasování? Co Vám v této záležitosti ještě dodnes není jasné?
Ve volebním období 2006 až 2010 jsem na rozdíl od Vás nebyla zastupitelka, pouze jsem se
pravidelně zúčastnila schůzí ZM města Harrachova jako občan.
K věci uvádím následující: byla jste v té době v zastupitelstvu a osobně jste se zúčastnila dvou
zasedání města, a to 10.9.2008, kde byl pod číslem 22 na programu prodej obřadní síně. Bylo o tom
jednáno a také provedeno závěrečné hlasování o usnesení o prodeji obřadní síně. Nikdo z přítomných
nehlasoval „ ne“, tudíž ani vy jste nehlasovala proti prodeji obřadní síně.
Na zasedání zastupitelstva města dne 17.12.2008 jste byla také přítomna a zastupitelé byli v bodě
programu 28/5 podrobně informováni o postupu prodeje obřadní síně. Také při tomto hlasování
nikdo nehlasoval „ne“. Ani Vy jste nebyla proti. Pro osvěžení Vaší paměti přikládám k tomuto
otevřenému dopisu i text obou usnesení výše uvedených zastupitelstev, aby Vy ani občané či čtenáři
tohoto dopisu nebyli nuceni si text vyhledávat.
Napříště se pokuste čtenářům předkládat úplné a pravdivé informace.

Lenka Konvalinková

P.S.: Na internetových stránkách www.vasharrachov.cz se podrobně zabýváme okolnostmi prodeje
obřadní síně v roce 2008. Pro úplnost je tam přiložena i dotčená část katastrálního plánu.
Viz tento odkaz: http://vasharrachov.cz/dokumenty/1344834707_1344808800.pdf

