
Ve Zbizubech dne 23.2.2023 

 

 

Vážení občané, 
 

 

reaguji tímto na informování občanů Obce Podveky paní místostarostkou Chábovou, která       

v příspěvku na webových stránkách Obce Podveky v rubrice pod názvem „Novinky z obce 

únor 2023“, uvedla níže uvedené zavádějící informace, týkající se skupinového vodovodu 

„Kácov – Zbizuby – Podveky – Rataje nad Sázavou“, společnosti VHS Vrchlice – Maleč, 

Městysu Kácov a Obce Zbizuby:    

 

„Nyní nám VHS vyškrtla ze smluv alespoň vícepráce u obou staveb, to samé udělali v rámci 

rovnosti pro Kácov a Zbizuby, takže za peníze Podvek, které budeme hradit za právníky a za 

náš čas a osočování ze všech stran, dostaly obě obce lepší podmínky, než původně podepsaly. 

Proč tedy také nevyjednávaly, mohly mít lepší podmínky přece již dávno?“. 

 

K výše uvedenému tvrzení paní místostarostky sděluji, že Obec Zbizuby ani Městys Kácov 

nepožadovaly, aby jim „VHS vyškrtla ze smluv vícepráce“, protože naopak jejich 

specifikací ve smlouvách spatřovaly výhodu v tom, že byla předem stanovena pravidla pro 

výpočet případných víceprací na jednotlivé obce, aby se předešlo dohadům a sporům do 

budoucna. Případné vícepráce by byly realizovány až po jejich předchozím odsouhlasení 

všech spolufinancujících stran, to je společností VHS Vrchlice – Maleč, Městysem 

Kácov, Obcí Zbizuby a Obcí Podveky. Nyní však „v rámci rovnosti“ budou bohužel muset 

Městys Kácov i Obec Zbizuby uzavřít dodatky k již uzavřeným smlouvám a články, týkající 

se případných víceprací, zrušit. Takže z našeho pohledu, a po takto získané zkušenosti 

Městysu Kácov z již dokončené stavby vodovodu, se naopak jedná o nevýhodu, která se 

může projevit v budoucnu.  

 

Na postesk paní místostarostky „takže za peníze Podvek, které budeme hradit za právníky             

a za náš čas a osočování ze všech stran, dostaly obě obce lepší podmínky, než původně 

podepsaly. Proč tedy také nevyjednávaly, mohly mít lepší podmínky přece již dávno?“ lze jen 

konstatovat, že se jí o to ani Městys Kácov, ani Obec Zbizuby neprosily. Co měly zájem 

vyjednat, to vyjednaly, a to i bez neuvážených zbytečných výdajů za právníky! 

 

Vážení občané, nikdy jsem nezneužívala webové stránky ke psaní svých úvah a chvalozpěvů, 

tak jak se to nyní děje v sousední obci. Z důvodu, že paní místostarostka Obce Podveky ve 

svých dopisech spoluobčanům uvedla informaci, která znevažuje část smluvních 

ujednání v již uzavřených smlouvách mezi společností VHS Vrchlice – Maleč, Městysem 

Kácov a Obcí Zbizuby, vztahující se ke skupinovém vodovodu, jsem byla nucena se k této 

věci vyjádřit, abyste nenabyli dojmu, že uzavíráme nevýhodné smlouvy. 

 

 

Děkuji za pochopení a přeji Vám vše dobré 

 

 

Helena Buriánková 

starostka Obce Zbizuby  

 

 

 

 

 


