Vážená paní starostko,

toto je výsměch všem kujavským občanům, co jste dovolili, vymysleli a odhlasovali.
Je vidět, že vám nejde o blaho občanů, ale začíná se orientovat
korupci, pletichaření

a tunelování.

na svůj vlastní prospěch,

Jak jinak si vysvětlit to, že nechcete mít transparentní

fungování obce, ale volíte si do funkcí, které se vzájemně vylučují (a také kryjí) manželé. Pan
Jiří Zajíček je místostarostou

obce a jeho manželka paní Jana Zajíčková je ve finančním

výboru. Takže milý pan místostarosta

si pod vaší záštitou bude rozhodovat,

financovat

a

utrácet obecní peníze za to, co jemu bude vyhovovat a jako kontrola tohoto hospodaření má
být mimo jiné členy výboru jeho manželka? Výsměch.
To nemají Kujavy jiné lidi, kteří by toto mohli transparentně

a bez podjatosti

dělat? Spíš vás

ani nenapadlo někoho oslovit, obejít, požádat. To je to jen o několika pár lidech a ne o obci.
Jde vám jen o vás a ne o obec, hrajete si na svém písečku.
Žádám Vás za občany Kujav, abyste toto urychleně řešili a našli skutečně transparentního
nezávislého

člena finanční

komise,

v opačném

případě

budeme

podávat

stížnost

a
ke

Krajskému úřadu v Ostravě či na ministerstvo.
Nehledě na to, že tyto pozice jsou také finančně odměňovány
hrabete do svých kapes a podporujete

rodinné příslušníky, kteří nebyli kandidáty,

abyste toto navrhli nějakému jinému občanu obce, odborníkovi
není víc lidí než vaše slabé zastupitelstvo,

a to taky ukazuje na to, že si
místo

či za zásluhy. V Kujavách asi

tak než někoho z dalších stovek lidí oslovit a zapojit

do činnosti obce, tak si z toho děláte rodinný podnik Zajíčků. A to se lidem nelíbí a líbit
nebude a obrátí se to také proti vám, paní starostko. Navíc dáte do výboru nejen rodinného
příslušníka, ale taky člověka, který tu bydlí sotva pár let a není to dlouholetým

občanem

Kujav, který by byl spjat s historií obce, jejími obyvateli a celkovou situací v obci.
Zvažte prosím toto vaše konání. Opravdu nás mrzí, že si z obce děláte rodinný podnik, což
krátce po volbách ukazuje na to, jaké máte "dobré" úmysly. Toto by se opravdu v slušné obci
se slušným vedením, které chce mít vše v pořádku a skutečně průhledné nemohlo stát. Že si
toto dnes dovolí v době, kdy se o korupci stále mluví, i na malé obci, aby "manželka kryla
manžela", by nás opravdu nenapadlo. To ukazuje na to, jak krátké je vaše uvažování. Zkuste
nám ukázat, že opravdu myslíte na blaho obce a zakomponujte

do výboru jiné občany, než

člena rodiny, což je opravdu výsměchem nejen voličů, ale všech občanů.
S pozdravem
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