
Společné prohlášení  
zastupitelů města Sezimova Ústí 

Vážení občané, my, níže jmenovaní zastupitelé šesti politických stran Město pro všechny, ČSSD, 

Zelená pro město, Nové tváře, KSČM a Sportovci 2006, vydáváme toto společné prohlášení, jako 

reakci na probíhající dezinformační kampaň Bedřicha Beneše a Milana Vlčka z ODS. Rádi bychom 

uvedli na pravou míru především zásadní lži o ceně tepla, které vám byly adresovány do poštovních 

schránek. 

Není pravda, že zastupitelé odpustili firmě Energoinvest 21 milionů Kč. Na základě doporučení 

nezávislého auditora jsme doplnili smlouvu dodatkem, který vyřešil formální rozdíl mezi smlouvou 

a 8 let oboustranně respektovanou praxí. Město nikdy, a to ani za působení starosty Beneše, 

nefakturovalo Energoinvestu za služby, které po vzájemné dohodě nevykonávalo. Práce, která nebyla 

ve shodě obou stran vykonávána, nemohla být ani zaplacena. Proto nikdy žádná pohledávka 

nevznikla a nikomu ve městě nemůže oněch 21 milionů chybět.  

Zastupitelé tuto skutečnost velmi zodpovědně ověřovali. Napříč všemi politickými stranami pak došlo 

ke shodě, že městu nikdo 21 milionů nedluží. Milan Vlček, který se tématu tepla celých 10 let 

intenzivně věnoval, po zralé úvaze svým hlasování tuto shodu potvrdil. Bedřich Beneš celých 7 let nic 

nenamítal, stav akceptoval a schvaloval. Během celého roku 2010 se účasti na zasedání zastupitelstva 

vyhýbal a i na tomto hlasování chyběl. 

Není pravda, že každá domácnost zaplatí 5000 Kč. Z výše uvedeného vyplývá, že není co platit. 

Kdyby tato poplašná zpráva byla pravdivá, Bedřich Beneš by se jistě za 7 let působení v radě města, 

v dozorčí radě Energoinvestu a 3 let ve funkci starosty pokusil domácnosti ochránit. On i Milan Vlček 

však během celého funkčního období mlčeli. Je to důkazem, že tato „hrozba“ vznikla účelově až 

v rámci volebního strašení obyvatel města. 

Dovolujeme si poukázat na skutečnost, že cena tepla se po roce 2012 nebude navyšovat 

o leasingové splátky, protože leasingová smlouva v uvedeném roce skončí. 

Vážení občané, všechny uvedené informace včetně veškerých smluv mezi městem a firmou 

Energoinvest jsou veřejně přístupné a můžete si tak jejich správnost ověřit. Bývalý starosta Bedřich 

Beneš se za své předvolební lži a pomlouvání jiných kandidátů veřejně omlouval již v roce 2006. Nyní 

opakuje stejnou chybu. 

Společná výzva členům a kandidátům ODS 

My, zastupitelé šesti politických stran se důrazně distancujeme od pomlouvačné kampaně ODS 

i všech anonymních předvolebních letáků. Zároveň tímto otevřeným dopisem vyzýváme členy 

a kandidáty ODS, pro které je používání lží a pomluv nepřijatelné a které podobné praktiky morálně 

a eticky poškozují, aby se k našemu společnému prohlášení připojili.  

Děkujeme vám za čas a pochopení při čtení tohoto prohlášení.  

V Sezimově Ústí 10.10.2010. 
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