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Moje vyjádření k záměru podání žaloby Obcí Lipnice nad Sázavou na mOlí osobu.
až do dnešního dne jsem žádnou obžalobu ani žádný podnět o tom, že je něco
podaného ze strany obce vůči mně neobdržel
obdržel jsem pouze dopis od JUDr. Lebedové - odvolávala se na posudky, které
nedoložila - a ohledně posudků uváděla úplně scestná data
v tom dopise JUDr. Lebedová uplatňovala jménem obce údajnou škodu
se mnou až do té doby v takové věci nikdo za obec nejednal
Jednou, když jsem byl náhodně na Lipnici na obecním úřadě, p. starosta mi sdělil, že

by se mnou chtěl mluvit, že má nějaký rozsudek /tehdy jsem nevěděl jaký/ a vzal mne vedle
do místnosti a hledal v papírech /bylo to asi před prázdninami/, avšak nic nenašel, tak se mi
omluvil a sdělil mi, že mi to sdělí někdy příště. A pak přišel až dopis od JUDr.Lebedové, kde
uplatňuje údajnou škodu. Na tento její dopis jsem odpověděl, že si nejsem vědom žádné
eventuelní škody, kterou bych měl já obci způsobit, a že v tom smyslu se mnou za obec ani
nikdo nejednal. JUDr. Lebedová mi pak poslala v kopii posudek a dodatek posudku od Ing.
Ženíška, na to jsem jí odpověděl, že si nejsem vědom žádné škody a že jsem obci žádnou
škodu nezpůsobil. Na základě dopisu JUDr. Lebedové jsem volal panu starostovi o co se
jedná, ten mi sdělil, že má povinnost vymáhat, a že pokud jsem nic neprovedl ať se nebojím
žádného jednání

Já bych tedy chtěl zastupitelstvu sdělit, že se domnívám, že jako zaměstnanec obce
jsem vždy plnil řádně své povinnosti, když jsem byl zaměstnancem obce o žádné eventuelní
škodě, kterou bych já měl údajně způsobit, se mnou nikdo nejednal. Když nastoupilo nové
zastupitelstvo, starosta mi začal dávat výtky, všechny jsem vyvrátil, že nejsou opodstatněné.
Jedno zjednání nového zastupitelstva se zabývalo tím, že by učinilo reorganizační změnu a
místo účetního by zadali účetnictví účetní :finně. Starosta za mnou přišel, že by chtěl
dosavadní změní mé pracovní smlouvy změnit, aby mi obec nemusela dávat odstupné ve výši, '
jak bylo uvedeno v pracovní smlouvě, na to jsem přistoupiL Pravdivost tohoto mého tvrzení
dokládá znění dřívější pracovní smlouvy a znění jejího dodatku. S ohledem na svůj věk a
proto, že jsem pociťoval, že jsem nebyl přijat novým vedením za platného člena nového
kolektivu na radnici a pak ještě proto, abych novému vedení umožnil obsazení místa účetního
podle jejich představ, podal jsem si žádost o předčasný starobní důchod. Na začátku července
2011 jsem dal výpověď z pracovního poměru, který měl skončit 30.9.2011.

Zastupitelstvu se však nepodařilo asi náhradu za účetního sehnat, neboť pan starosta za
mnou přišel a přinesl mi návrh nové pracovní smlouvy pro mne na dobu neurčitou, to bylo
30.9.2011, před mým nástupem do důchodu, do důchodu jsem šel asi 17.10.2011.
Tuto nabídku jsem odmítl a protože jsem věděl, že p. Miksová je bez práce a v oboru
pracovala, doporučil jsem ji, byla obcí přijata a obec mne požádala, abych ji zaučil a uzavřela
se mnou pracovní smlouvu na dobu určitou do 16.10.2011.

Když jsem končil pracovní poměr dostal jsem od pana starosty dar - knihu, poděkoval
mi za práci, řádně jsem předal agendu. Před mým odchodem byla provedena kontrola, tou
žádná škoda zjištěna nebyla, nejsem si tedy vědom žádného pochybení.

Na základě výše uvedeného žádám Zastupitelstvo obce Lipnice nad Sázavou, aby
upustilo od zamýšlené podání žaloby.

V Havlíčkově Brodě dne 8.11.2012.

Převzal dne 8.11.2012:

Ing. Jan ZVOI~


