Vážení občané,
v reakci na sprostý, lživý a manipulativní veřejný příspěvek paní Kateřiny Kameníkové na
facebooku považujeme za nutné vydat toto prohlášení.
Vzhledem k dlouhodobé nespokojenosti zastupitelů i některých občanů s provozováním
obecní hospody, zastupitelstvo dne 30.6.2022 jednomyslně všemi hlasy rozhodlo, že nájemní
smlouva se stávajícím nájemcem, uzavřená na dobu určitou do 31.10.2022, nebude automaticky
prodloužena. Na jaře letošního roku jsme své výhrady paní Kameníkové v kanceláři obecního
úřadu sdělili. Reakce byla taková, že podle ní je vše v pořádku. Naším cílem je, do nájemní
smlouvy dostat zejména ustanovení o minimální provozní době restaurace. Vzhledem k tomu,
že hospoda i byt jsou pronajímány za symbolické ceny 500,-Kč/měsíc, jsme přesvědčeni, že
provozní doba restaurace by měla odpovídat i našim představám. Zákon nám ukládá postup při
pronájmu obecního majetku. Z tohoto důvodu byl záměr pronájmu zveřejněn po více než
zákonem stanovenou dobu na úřední desce a současně na elektronické úřední desce. Na
zasedání zastupitelstva dne 1.9.2022 byl jednomyslně všemi hlasy odsouhlasen pronájem pro
paní Lenku Krausovou, občanku Dolního Hradiště. Na zasedání byly přítomny dvě zájemkyně
(ze tří) o pronájem i se svými partnery a byl jim dán prostor k vyjádření jak před samotným
hlasováním, tak v samotné diskuzi po ukončení hlasování. Nikdo možnost k vyjádření nevyužil.
O to více nás překvapil následný veřejný příspěvek stávající nájemkyně paní Kateřiny
Kameníkové, plný sprostých urážek a lživých tvrzení, které zřejmě mají určitým způsobem,
posouváním informací do jiných kontextů, polopravdami, lhaním, uváděním v omyl a
dehonestací zúčastněných osob, dosáhnout vlastních, nám neznámých cílů. K vlastnímu obsahu
tohoto sprostého příspěvku nemáme potřebu se vyjadřovat, ale jsme připraveni zodpovědět
všechny případné dotazy při osobním jednání.
Zastupitelé obce Dolní Hradiště považují za velmi důležité zachovat provoz obecní hospody,
a to na určité úrovni. V případě, že prostory hospody a bytu budou podle smlouvy nejpozději
dne 31.10.2022 nájemkyní předány pronajímateli tak, jak byly předány, tzn. ve stavu a s
vybavením způsobilým k účelu podle nájemní smlouvy, můžete se těšit na znovuotevření
hospody s rozšířenou provozní dobou, rozšířenou nabídkou občerstvení a dalšími službami,
v co nejkratší době.

V Dolním Hradišti dne 5.září 2022
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