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Obec Kobylá nad Vidnavkou
Kobylá nad Vidnavkou 53
790 65 Žulová 4
V Kobylé 4.července 2019
Reakce na email od slečny Hadwigerové

Slečno Hadwigerová ,
tímto dopisem chci reagovat na Vaše emaily poslané zastupitelům obce Kobylá nad Vidnavkou. V
prvním Vašem emailu jste nařkla mojí dceru ohledně zápisu. V druhém emailu píšete, že si
neuvědomujete, že byste urážela nějakým @ůsobem mou dceru .Tak mi tedy povězte, za co se tedy
omlouváte 4x zastupitelům za svou chybu, když tuto chybu si neuvědomujete při nařčení mé dcery.
zřejmě Vám nedochází souvislosti. Jelikož tyto informace jsou zveřejněné na stránkách obce a
občané, kteří nechodí na jednání zastupitelstva a pouze si tyto informace čtou na úřední desce, tak
bych chtěla jim i Vám objasnit tuto situaci. Starostka obce nabídla Viktorii , jestli by psala zápisy ze
zastupitelstva obce. Tyto zápisy vypracovávala jako nezaujatý občan, který není nakloněn ani na
opoziční stranu, ani koaliční. Na vyhotovení zápisu měla 10 dnů, termín vždy splnila. Zápis byl
ověřen ověřovateli zápisu,, následně podepsán starostkou obce. To, jakým @ůsobem byl zápis
proveden, bylo na jejím uvážení. Argument, nehlasuji pro Viktorii, aby dělala zápis z důvodu, že
zápis nevyhotovuje ručně, je absurdní. Záleží přeci na tom, jakou kvalitu ten zápis má. Zápisky si
dělala i ručně, nebyly jen z diktafonu. Připomínám jenom, že neporušila tímto jednací řád, který
byste si zastupitelé měli řádně prostudovat. Vaše otáZka ohledně hlasování, jestli si vůbec zapisuje
jak kdo hlasoval, nebo jestli si jenom odškrtává body, to nemůžete myslet vážně. A co tarn vlastně
dělá, že ,,Vy to nevíte". No mě taky velice zajímá , co Vy tam kolikrát ty čtyři hodiny děláte, že za
celou dobu, co hlásila starostka Viktorii, jak kdo hlasoval, jste nepostřehla.
Omluvu kterou jste uvedla do emailu se týkala pouze zastupitelů, z toho důvodu Vás Žádám o
veřejnou omluvu mé dceíy. A přeji si, aby tato omluva byla taktéž zveřejněna na webových
stránkách obce.
S pozdravem Trnčáková Jana
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