
 

 

Poznámky k prohlášení bývalé starostky a místostarostky 

 
Paní Jana Rýpalová ve svém prohlášení vysvětluje zákon o obcích zcela účelově, možná podle 

svých přání, určitě však ne podle práva. Zmiňovaný § 93 závažnost konkrétních bodů programu 

jednání zastupitelstva nijak neřeší. Naopak § 94 dává jednoznačné právo zastupitelstvu, aby 

odsouhlasilo doplnění programu o další body jednáni, a to opět bez ohledu na jejich závažnost. 

 

Odvolání starostky byl naprosto demokratický akt zastupitelstva obce Podolí, byl učiněn v souladu 

se zákonem a nebylo na něm nic amorálního. Pokud má zastupitelka paní Rýpalová a paní 

Kasperová pochybnosti o zákonnosti jednání zastupitelstva, mohou se obrátit na nezávislý soud, 

který celou záležitost posoudí. 

 

Každý starosta v ČR je volen nadpoloviční většinou zastupitelů své obce nebo města. Starostka, 

která nemá důvěru nadpoloviční většiny zastupitelů, nemůže být starostka. A paní Jana Rýpalová 

přišla o důvěru svými vlastními chybami, když opakovaně na jednání zastupitelstva předkládala 

nedostatečně připravené materiály, které nebylo možné schválit, a když opakovaně nedávala 

zastupitelům k rozhodování odpovídající informace. 

 

Lživá smluvní doložka vepsaná na dotační smlouvu vlastní rukou Jany Rýpalové byla onou 

pověstnou poslední kapkou. Bez ohledu na to, jak dopadne policejní šetření, jsem přesvědčen, že 

člověk, který se dopustí veřejně lži na dokumentu typu smlouva, nemůže být starosta.  

 

Zodpovědnost zastupitelů kontrolovat práci starosty je naprosto jednoznačná. A zastupitelé, kteří by 

dokonce zakrývali podvodné jednání starosty, nesou plnou trestní odpovědnost společně se 

starostou.  

 

Pokud by zastupitelstvo obce Podolí nechalo Janu Rýpalovou ve funkci starostky, vystavilo by 

velkému riziku nejenom všechny členy zastupitelstva, ale do budoucna i celou obec. Neustále 

bychom stáli před otázkou, co dalšího si dovolí člověk, který si již dovolil vlastní rukou napsat 

nepravdivou smluvní doložku na tak citlivý dokument, jako je dotační smlouva. 

 

V ČR máme desítky obcí, které jsou zadlužené kvůli nezodpovědnosti svých bývalých starostů a 

starostek. V mnoha případech právě proto, že jejich zastupitelé nekonali, co konat měli a nechali 

své starosty dělat chyby a v některých případech i podvody. Nechci, aby se obec Podolí přidala k 

řadě těchto obcí. 
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