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„O čem vedení radnice v RH nepíše …“ 
V této nové podrubrice „O čem vedení radnice v RH nepíše …“ bych vás do budoucna rád seznamoval 
s některými „zajímavostmi“ z dění na rýmařovské radnici za uplynulé období, o jejichž existenci běžný 
občan ze strany vedení města povětšinou do všech podrobností informován není, pakliže se tedy 
osobně a o konkrétní věc aktivně a do hloubky sám nezajímá. 

K aktuálnímu tématu minulého měsíce však uvedu nejprve několik důležitých informací 
o skutečnostech, které jsou nezbytné pro pochopení celé věci. 

Před několika měsíci rozhodlo vedení města o zákazu zveřejňování pořizovaných videozáznamů 
ze zasedání zastupitelstva a stažení již několika pořízených videozáznamů z internetových stránek 
města Rýmařova. O zpřístupnění jejich obsahu občanům na webových stránkách města se svým 
podnětem na počátku volebního období zasadili právě zastupitelé za hnutí ANO. V tomto okamžiku tak 
považuji za svoji občanskou povinnost, zejména pak povinnost opozičního zastupitele, objektivně 
informovat rovněž čtenáře Rýmařovského horizontu o aktuálních otázkách projednávaných 
v zastupitelstvu města a také nechvalném přístupu současných představitelů vedení radnice 
k zástupcům opozice. Touto cestou chci mimo jiné upozornit rovněž na odsouzeníhodné reakce 
stávajícího starosty vůči obsahu předkládaných protinávrhů usnesení a vůči prezentovaným názorům 
mnou, názorovým oponentem, založených výlučně na snadno doložitelných a nevyvratitelných 
skutečnostech. 

Jsem pevně přesvědčený o tom, že jednostranně prosazovanou doktrínu jediného správného 
názorového proudu ze strany současného vedení města a koalice, například prostřednictvím „hlásné 
trouby“ radnice - Rýmařovský horizont, povětšinou také internetových stránek města nebo nyní rovněž 
mobilního rozhlasu, nelze v žádném případě považovat za demokratickou, svobodnou a rovnocennou 
soutěž více politických uskupení odlišného zaměření. 

V přímé souvislosti s projednávanými body programu na zasedání zastupitelstva města č. 13 ve středu 
23. 9. 2020 v sále Střediska volného času Rýmařov mě k sepsání otevřeného dopisu panu Šimko (viz 
příloha v závěru) přiměl jeho nepatřičný atak v podobě dehonestujícího verbálního projevu a jednání 
vůči mým prezentovaným názorům a mně, coby osobě opozičního zastupitele. 

Dovolte mi, abych vás touto cestou s podstatou celé věci ve stručnosti nejprve seznámil. 

1. Mezi mnou a vedením města panuje mimo jiné dlouhodobě rozdíl v názoru na přetrvávající 
směňování částí vodovodního řadu v majetku města (aktuálně v Edrovicích) za akcie 
společnosti VaK Bruntál a.s. Je tomu tak zejména z toho důvodu, že samotný ředitel, dále tři 
z pětičlenného obsazení předsednictva a část členů dozorčí rady této obchodní korporace byli 
všichni již třikrát Okresním soudem v Bruntále, dosud nepravomocně, odsouzeni 
k mnohaměsíčním podmíněným trestům odnětí svobody, peněžitým trestům v řádu několika 
desítek tisíc korun a k dalším trestům spočívajícím v zákazu výkonu funkce osoby odpovědné 
za spravování a opatrování cizího majetku a výkonu manažerského řízení cizího 
podnikatelského subjektu či k trestu zákazu výkonu funkce člena orgánů obchodních 
společností. Přes tuto shora uvedenou závažnou skutečnost minulé i současné vedení města, 
nyní v čele s panem Šimko, ve svých plánech usilovalo a stále usiluje také o směnu 
stávající kanalizační sítě města Rýmařova, doposud vedenou v majetku a ve správě města, 
opět za akcie VaK Bruntál a.s. 

Má představa o odpovědném nakládání se strategickým majetkem naopak spočívá 
v zachování přímé kontroly města Rýmařova nad svým majetkem i do budoucna s tím, že 
buďto si velmi zachovalou infrastrukturu kanalizační sítě ve svém vlastnictví bude město 
spravovat i nadále vlastními prostředky, kupříkladu prostřednictvím stávajících Městských 
služeb Rýmařov, s.r.o., nebo v zadávacím řízení správu a údržbu kanalizační sítě v Rýmařově 
svěří za nejvýhodnější nabídku do nájmu renomovanému vítězi vzešlému za transparentních 
podmínek z vyhlášené veřejné soutěže. 
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Z pozice zastupitele jsem proto z důvodu naprosté ztráty důvěry v doposud pověřené osoby 
správou cizího majetku ve společnosti VaK Bruntál a.s., a současně při uplatnění předběžné 
opatrnosti v budoucím odpovědném nakládání s majetkem města Rýmařova, předložil svůj 
protinávrh usnesení zastupitelstva o vyloučení schválení zamýšleného záměru 
na směnu nově vybudovaného vodovodu městem Rýmařov v k. ú. Edrovice za akcie VaK 
Bruntál a.s., a to alespoň do doby vydání pravomocného verdiktu soudů nad všemi 
11 odsouzenými osobami. 

2. Podstata dalšího střetu názorů nastala v případě kontroverzního obsahu paní Vavřičkovou 
předloženého návrhu na schválení odměny pro pana Šimko ve výši několika desítek tisíc korun, 
v předneseném odůvodnění tedy zejména za výkon funkce nepřítomného tajemníka a v období 
vyhlášení nouzového stavu. I v této věci jsem z pozice opozičního zastupitele předložil svůj 
protinávrh na výrazné snížení objemu finančních prostředků odměny panu Šimko, jelikož podle 
zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, měl v průběhu vyhlášeného nouzového stavu 
vykonávat přesně definované úkoly a povinnosti starosty města jako součást své běžné 
pracovní náplně podle tohoto právního předpisu; tudíž, dle mého názoru, bez přiznání nároku 
na přiznání převážné části navrhované mimořádné odměny a předložené ke schválení paní 
Vavřičkovou. 

3. Zřejmě tou pověstnou poslední „kapkou pravdy“ pro nastartování následujícího neomluvitelného 
chování pana Šimko vůči mně byl můj komentář k okolnostem, za kterých byla v průběhu letních 
měsíců hospodářskou komisí projednávána jeho žádost o odkoupení nemovitostí v majetku 
města. Ve svém názoru k tomuto projednávanému bodu programu zasedání zastupitelstva jsem 
vyjádřil svůj rezolutní nesouhlas s nemístným prohlášením přítomného žadatele Šimko na 
předmětné komisi, kterým označil cenu nemovitostí stanovenou znaleckým posudkem 
za příliš vysokou, kdy současně s tímto výrokem předložil členům komise svoji vlastní 
a výrazným způsobem poníženou představu částky, za kterou by byl prý ochoten 
nemovitosti od města odkoupit. 

V průběhu zasedání zastupitelstva č. 13 jsem potom vyjádřil své pevné přesvědčení, že tak jako 
každý občan Rýmařova přece nemůže s odpovědnými orgány města smlouvat o ceně 
stanovenou znaleckým posudkem soudního znalce, pravidly pro prodej jeho majetku 
a v neposlední řadě i podle zákona o obcích, jako na nějakém arabském trhu, tak o to 
důrazněji si takový způsob znevažujícího jednání nemůže a nesmí dovolit občan – osoba 
veřejně činná, zastávající nejvyšší post ve vedení města. 

 
JUDr. Jan Cuták 
zastupitel za hnutí ANO 2011 
www.rymarovbudelip.cz 
 

From: Cuták Jan, JUDr. <cutak.jan@rymarov.cz>  
Sent: Thursday, September 24, 2020 12:17 PM 
To: 'Ing. Luděk Šimko-starosta města' <simko.ludek@rymarov.cz> 
Cc: zastupitele@rymarov.cz; 'vedoucí' <vedouci@rymarov.cz>; 'Krykorková Monika' 
<krykorkova.monika@rymarov.cz> 
Subject: ZM 13 - vyjádření k části průběhu zasedání 

Pane Šimko, 

za použití reciproční formy oslovení, jakou jste aktuálně i na veřejnosti začali aplikovat společně s paní 
Vavřičkovou vůči mé osobě, a v přímé spojitosti s projevy Vašeho neadekvátního, krajně nezdvořilého 
až neomaleného chování na včerejším zasedání zastupitelstva, žádám Vás, abyste propříště vypustil 
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mé příjmení a den výročí mého narození ze seznamu zastupitelů v čase Vašeho „vinšování“. Skutečně 
nestojím o potřásání si pravicí s typem takového člověka, který před fórem v zastávané funkci nezvládá 
své emoce a povedeně tak kráčí ve šlépějích užívání arogantních výrazových prostředků svého 
předchůdce vůči svému názorovému oponentovi. 

Ubezpečuji Vás, že se nenechám nikdy, ničím a nikým odradit či zastrašit od poukazování na doložitelné 
nešvary a licoměrné praktiky, které na rýmařovské radnici zapustily již v dobách minulých své hluboké 
kořeny, kdy souběžně s tím vznáším na současné vedení města oprávněné návrhy a požadavky 
na nápravu věcí veřejných. 

Pane Šimko, jsem hluboce přesvědčen, že slušnost není slabost a touto zásadou se budu i nadále řídit 
nejen ve svém osobním životě. V návaznosti na to, abych také jako komunální politik přispěl svými 
nabytými znalostmi, zkušenostmi a vynakládanou energií k narovnání zdecimovaných poměrů a úrovně 
morálky na úřadě a na radnici. 

Společně s paní Vavřičkovou nechcete vidět, nechcete slyšet. Vaše volba. 

My ostatní, odmítněme společně špínu, podrazy a rozpínající se klientelismus. Vytvářejme do budoucna 
lepší podmínky zejména pro život všech našich spoluobčanů a lepší politickou kulturu našeho města. 

JUDr. Jan Cuták, zastupitel 
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