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Vážení spoluobčané,
rád bych Vás jménem svým, jménem rady obce a jménem většiny zastupitelů obce Všeň
informoval o současné situaci v příspěvkové organizaci obce, tedy v Základní a mateřské škole
Všeň.
Situace je vyhrocená, o tom nemůže být pochyb. S tvůrci různých petic, přispěvatelů do
místních periodik i se zadavateli různých televizních reportáží se ale v žádném případě
nemůžeme shodnout na tom, kdo tuto situaci takto zásadním způsobem vyhrotil. Věnujte proto,
prosím, pozornost následujícím řádkům, které jasně dokládají, že za současnou situaci je
zodpovědný především pan ředitel Milan Fric.
Jak již bylo uvedeno dříve v Obecních novinách, pan Fric na zasedání rady obce, dávno před
podáním své výpovědi, seznámil radu se svým záměrem odejít ze školy. Jako důvod tehdy uvedl
otevření soukromé školy, na jejímž konceptu již nějaký čas pracoval. Rada obce vzala jeho
informaci na vědomí s tím, že bude nutné se na tuto variantu připravit. V tomto směru také
začala činit potřebné kroky. Na jednom z dalších zasedání rady obce nicméně pan Fric přišel
s překvapivým prohlášením, že si vše rozmyslel, a že by chtěl působit ve škole na Všeni i
nadále. Rada obce toto bez dalšího vzala na vědomí.
Dne 29. 11. 2017 podal pan Fric výpověď z pracovního poměru a vzdal se funkce ředitele, aniž
by uvedl sebemenší důvod. V následných debatách s rodiči a pedagogickým sborem vyšlo
najevo, že o tomto svém kroku neinformoval prakticky nikoho. Na základě podané výpovědi a
vzdání se funkce byl radou vyhlášen konkurz na místo ředitele příspěvkové organizace, a to
přesně v souladu se zákonem. Jinak ani rada postupovat nemohla. Pan Fric poté dne 9. 1. 2018
doručil na obecní úřad zpětvzetí výpovědi a vzdání se funkce ředitele, a to opět bez
sebemenšího vysvětlení. A právě období od podání výpovědi až po zpětvzetí je pro pochopení
celé věci klíčové.
Pan Fric ve svém vystoupení v reportáži České televize odvysílané dne 18. 1. 2018 uvedl, že
důvodem jeho výpovědi bylo krácení rozpočtu ze strany zřizovatele, a to na 400 tis. Kč. Je
pravdou, že při přípravě rozpočtu na rok 2018 (probíhá vždy koncem předchozího roku) bylo
panu řediteli sděleno, že příspěvek na tento rok bude skutečně ve výši 400 000 Kč. Rada obce
přistoupila k návrhu na snížení rozpočtu z několika důvodů. Jednak proto, že pan ředitel do
dnešní doby nedoložil čerpání a rozpis příspěvků od zřizovatel za roky 2015 a 2016, což je jeho
povinnost ze zákona. Dále pak proto, že v roce 2017 měl navíc vyčleněnou navyšující zálohu
ve výši 100 000 Kč, celkem tedy 700 000 Kč. Tuto zálohu ale nečerpal, a ani o její čerpání
nepožádal. Zrovna tak lze uvést fakt, že obec již dříve, pod hrozbou sankcí, musela vrátit dotaci
ve výši přes čtvrt milionu korun určenou škole, a tuto částku pak zpětně vymáhat po škole,
potažmo p. řediteli. Je zřejmé, že motivací zřizovatele bylo přimět pana ředitele
k zodpovědnému přístupu a debatě při tvorbě rozpočtu.
Dne 29. listopadu 2017 pak podal pan Fric již zmíněnou výpověď a vzdal se funkce ředitele,
aniž by zmínil jako důvod výši příspěvku od zřizovatele na rok 2018.
Zde je třeba také podotknout, že do dnešního dne, i přes nesčetné požadavky ze strany obce,
pan ředitel neustanovil svého statutárního zástupce. To je běžné na všech školách, neboť musí
být zajištěn provoz školy a obecně chod příspěvkové organizace jako právnické osoby v
případě, že ředitel není schopen nebo nemůže školu z různých důvodů řídit. Již tímto svým
jednáním pan ředitel školu významně destabilizoval.

Dne 4. prosince 2017 zasedala rada obce, které se účastnili (s poradním hlasem) i zastupitelé
obce. Dále pak byli přítomni pan ředitel a ekonomka školy paní Brožová. Po debatě, která byla
vedena v klidném duchu (ostatně jako všechny debaty s panem ředitelem), rada obce uznala
oprávněné argumenty a upravila návrh příspěvku v celkové výši 600 000,- Kč, v členění
(vzhledem k předchozímu) 400 000 + 200 000 jako rezerva + prostředky na rekonstrukci
keramické dílny v předpokládané výši cca 800 000,- Kč. Příspěvky škole jsou také zahrnuty v
rozpočtu obce na letošní rok v příslušných kapitolách. Očekával jsem, že toto řešení, které 100
% kryje požadavky p. ředitele na výši příspěvku, bude z jeho strany akceptováno. Já i rada obce
jsme se nicméně domnívali, že následně pan ředitel učiní zpětvzetí svojí rezignace a výpovědi
z pracovního poměru. To se bohužel nestalo. Došlo k tomu po více než měsíci, v zásadě po
vyvolání, z mého pohledu, nenávistné a lživé kampaně namířené především proti mojí osobě.
Z tohoto důvodu lze považovat vystoupení p. ředitele v reportáži ČT za účelové, s cílem
poškodit pověst zástupců zřizovatele u veřejnosti. Celá tato hysterická a lživá kampaň byla také
jedním z hlavních důvodů, proč rada obce na podané zpětvzetí výpovědi a vzdání se funkce
nereflektovala. Dalším důležitým aspektem je fakt, že by tímto schválením zpětvzetí došlo
ke zmaření konkurzu, který byl zákonně vyhlášen 5. prosince, a do kterého jsou již v současné
době přihlášeni dva kandidáti. Navíc p. ředitel na inkriminovaném zasedání rady obce sdělil (a
toto údajně sdělil opakovaně i na rodičovských schůzkách s rodiči žáků), že již nemá co této
škole dát, že se vyčerpal. Tím nám potvrdil svoji rezignaci a výpověď. Na základě uvedených
skutečností byl po ukončení jednání rady obce s p. Fricem a pí. Brožovou připraven konkurz
na obsazení místa ředitele a následující den, tedy 5. prosince 2017, také vypsán a zveřejněn.
Dne 4. ledna 2018 proběhlo zasedání školské rady za účasti pana ředitele Frice a starosty obce.
Jeho tématem bylo navýšení kapacity školy na 100 dětí. Při tomto jednání jsem předložil jasné
stanovisko obce, kde potvrzuji zájem obce na dalším fungování školy a jejím potenciálním
rozšíření. Aby vůbec mohla obec toto řešit, požadoval jsem vypracování následujících
podkladů:
1) stanovit jasnou a jednoznačnou koncepci dalšího rozvoje školy,
2) připravit návrh řešení uspořádání školy (prostory, členění, investiční náročnost
stavebních úprav, vybavenost mobiliářem atd.),
3) zajistit alespoň předběžný souhlas hygieny s daným řešením na základě bodu 2,
popřípadě dalších dotčených orgánů.
K tomu je nutno dodat, že do dnešního dne, i přes moji žádost, nevypracovala a nepředala
předsedkyně školské rady pí. Huberová zápis z tohoto zasedání.
Jak již bylo uvedeno, dne 9. ledna 2018 podal pan ředitel, bez udání relevantního důvodu,
zpětvzetí svého podání z 29. listopadu 2017. Následně poté podal žádost na vyplacení
mimořádné osobní odměny ve výši 49 977 Kč, opět bez udání důvodu a řádného ekonomického
zdůvodnění. Tento jeho požadavek byl konzultován s Odborem školství Krajského úřadu v
Liberci. Bylo nám sděleno, že nelze potvrdit oprávněnost tohoto požadavku, neboť není zřejmé,
z jakých kapitol rozpočtu by odměna měla být financována. Rada obce tedy tuto mimořádnou
odměnu zamítla.
Na 15. ledna 2018 bylo svoláno rozšířené zasedání rady obce, kterého se zúčastnila většina
zastupitelů, a jako další hosté pak i pan Fric s předsedkyní školské rady paní Huberovou. Na
této schůzce pan Fric podepsal a převzal účelové rozdělení příspěvků v celkové výši 600 000
Kč. Dále pak představil svoji vizi dalšího fungování školy. Rada obce si vyžádala písemné
předložení těchto vizí a požadavků. Z předložených bodů radu obce zaujal požadavek pana

ředitele na navýšení jeho hrubé mzdy na 1,8 násobek průměrné mzdy, tedy zhruba na 52 700
Kč.
Následující den, tedy 16. ledna, proběhlo natáčení České televize ve škole a z vysílání v
událostech je zřejmé, že se pan ředitel nevyjadřoval k aktuální situaci. Vyjádření zřizovatele,
které jsem poskytl ve více než hodinovém rozhovoru, bylo asi záměrně neuvedeno. V této věci
jsou již podnikány právní kroky, tzn. podání stížnosti k Radě ČT a k Radě pro rozhlasové a
televizní vysílání na nevyváženost a závadnost celé reportáže. Člen rady obce pak podává
stížnost na redaktorku reportáže paní Berkovou, a to pro podezření z trestného činu pomluvy.
Dne 22. ledna 2018 proběhlo další zasedání rady obce, kam byl pozván, kromě zastupitelů, též
pan ředitel Fric. Před zasedáním rady byli přítomní seznámení s obsahem petice, která byla týž
den doručena na obecní úřad. K této petici se vyjádří vedení obce v zákonném termínu. Nejprve
se dlouho projednával návrh p. starosty a p. Lachmana pověřit pana Frice dočasným vedením
školy a ponechat ho v pracovněprávním poměru. Tato varianta byla poměrem hlasů 3 proti 2
zamítnuta, tedy rada obce nesouhlasila se zpětvzetím výpovědi z pracovního poměru a vzdání
se funkce ředitele. Dne 23. ledna 2018 pak bylo rozhodnutí o zamítnutí zpětvzetí doručeno
datovou schránkou panu řediteli. Malá odbočka – na dotaz jednoho z radních, proč ředitel
v reportáži zmínil částku 400 000 Kč jako příspěvek škole, když již více jak měsíc měl
přislíbenou částku 600 000 Kč, kterou ostatně den před tím podepsal, pan Fric odpověděl, že
neví, že se musí s obsahem reportáže znovu seznámit. Svědky tohoto sdělení byli všichni radní
obce a přítomní zastupitelé.
Vzhledem k závažnosti a důležitosti celé záležitosti byli ke všem jednáním rady obce zváni
zastupitelé, neboť se domníváme, že by mělo být informováno celé zastupitelstvo obce
v reálném čase. Dále proběhla i dvě detailní jednání s pedagogy základní školy a mateřské školy
s cílem najít řešení dané situace. Rovněž proběhla i dvě setkání se zástupci rodičů z obce Všeň.
V průběhu výpovědní lhůty byla panu řediteli několikrát nabídnuta účast v konkurzním řízení.
Pokračovat v již vyhlášeném konkurzním řízení bylo doporučeno i Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy s tím, že se odstupující ředitel může tohoto konkurzu zúčastnit. Veřejně
jsme deklarovali, že budeme při jmenování nového ředitele respektovat doporučení konkurzní
komise.
Bohužel je zde nutné zmínit i další pochybení pana ředitele Frice. Asi nejzávažnějším případem
byla kauza tzv. svačinek. Tato činnost byla dlouhodobě provozována bez vědomí a schválení
zřizovatelem. Na tuto skutečnost upozornila až zpráva z veřejnosprávní kontroly ze dne 19. 1.
2017. Ředitel školy se k této záležitosti vyjádřil jako k soukromé aktivitě několika fyzických
osob z peněž vybraných od rodičů žáků, přičemž platby probíhaly přes soukromý bankovní
účet. Rada obce si nechala v této záležitosti vypracovat právní analýzu advokátní kanceláří.
Z této analýzy vyplývá, že tímto jednáním došlo k porušení povinností při správě cizího
majetku, školského zákona a zřizovací listiny. Dále pak mohlo dojít ze strany fyzických osob
k porušení živnostenského zákona a zákona o daních z příjmů. Přes všechny zjištěné
nesrovnalosti rada nepodala trestní oznámení a podávání svačin bylo schváleno zastupitelstvem
v zřizovací listině jako doplňková činnost.
Pokud se zamyslíme nad celou kauzou, pak z ní nápadně může vystupovat snaha pana ředitele
k zajištění nadstandardních finančních požadavků pro svoji osobu. Zajímavý je i celkový
přístup některých rodičů a pana ředitele ke vzniklé situaci. Tvrzení, že chceme zavřít školu a
další výroky podobného typu, pochopitelně nelze brát vážně. Zastupitelstvo na svém zasedání

11. prosince 2017 jasně deklarovalo svůj postoj k dalšímu fungování školy ve svém sdělení
rodičům vyvěšeným na vstupních dveřích školy. Citace:
Zastupitelstvo obce Všeň, v souvislosti s rozvázáním pracovního poměru a vzdání se funkce ze
strany ředitele Mgr. Milana Frice, vyjadřuje plnou podporu dalšímu fungování příspěvkové
organizace Základní škola a mateřská škola Všeň, jakož i současnému pedagogickému sboru.
Po uvedení všech těchto skutečností je pochopitelné, že pan ředitel Fric svým dlouhodobým
jednáním, a v zásadě ignorováním zřizovatele, ztratil jeho důvěru.
O záměrech obce investovat do rozvoje škol a podporovat je, svědčí následující. Podíváme-li
se do Místního Akčního Plánu (Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání, prioritní osa 3,
registrace v něm je podmínka k získání dotačních titulů), pak zjistíme, že v průběhu příštích cca
4 let má obec záměr investovat do rozšíření škol částku ve výši 24 milionů Kč. Tato částka je
téměř trojnásobkem obecního rozpočtu. O těchto záměrech je pan ředitel samozřejmě
informován, neboť je spolupodepsal již v polovině roku 2017. Pochopitelně nemalá část
investic by byla hrazena z dotací. Dotace jsou, bohužel, vesměs poskytovány až po ukončení
akce. Obec tedy musí zajistit dopředu financování na své náklady a až potom doufat, že peníze
z dotace dostane. Uvědomíme-li si investiční potřeby, které obec má v běžném životě, tak je
zřejmé, že finanční zajištění těchto záměrů je velmi náročné a obtížné, ale nikoliv neřešitelné.
To, co asi rodiče dětí z mateřské školy nyní nejvíce tíží, je to, zda proběhne zápis do první třídy
do naší základní školy. Můžeme vás ujistit, že zápis do první třídy, stejně tak jako zápis do
mateřské školy, proběhnou v řádných zákonných termínech.
Rada obce i zastupitelé obce intenzivně pracují na zajištění dalšího fungování škol a v žádném
případě nehodlají dopustit zavření školy či mateřské školy, jak se to snaží někteří rodiče v
různých nátlakových akcích a peticích předkládat vám, našim občanům.
Chápeme, že mnozí občané podlehli dezinformační kampani některých rodičů, kteří se ani
neobtěžovali si u nás ověřit základní fakta. Komukoliv jsme ochotni podat podrobné vysvětlení
celé záležitosti osobně. Myslím, že jste již poznali, že s kýmkoliv, kdo má k fungování obce co
říci, rád pohovořím, názory akceptuji a snažím se problémy řešit.
Nevěřte, prosím, pomluvám a lžím. Věřte zdravému úsudku utvořenému na základě pravdivých
a úplných informací.
ŠKOLA SE NEZAVÍRÁ.
FUNGUJE V OBCI VÍCE JAK 300 LET A BUDE ZDE FUNGOVAT I NADÁLE.

Kopie dokladů k tomuto článku budou, včetně tohoto stanoviska, k dispozici na webu obce.

Ing. Radim Janeček
starosta
Rada obce
Většina zastupitelů obce

