
Městský úřad Beroun 

Husovo nám. 68 

266 01 Beroun 

datová schránka 2gubtq5 

 

V Hudlicích 18. listopadu 2019 

 

Oznámení podezření ze spáchání přestupku proti zákonu  

Dopisem ze dne 7. 10. 2019 jsem se na vás obrátil s oznámením podezření ze spáchání přestupku 

proti zákonu (viz příloha). 

Žádal jsem vás o poskytování informací o průběhu, řešení a výsledku oznámení a případného 

přestupkového řízení. 

Ani po více než 30 dnech jsem od vás neobdržel žádnou informaci, jak jste oznámení vyřídili. 

Žádám vás, abyste mne bezodkladně informovali, jak bylo oznámení vyřizováno. 

 

Ing. Radovan Buroň 

zastupitel obce Hudlice 

Hudlice, Lomená 27, PSČ 267 03 

datová schránka s4q9mu8 

 

  



Příloha – Oznámení podezření ze spáchání přestupku proti zákonu ze dne 7. 10. 2019 

Městský úřad Beroun 

Husovo nám. 68 

266 01 Beroun 

datová schránka 2gubtq5 

 

V Hudlicích 7. října 2019 

 

Oznámení podezření ze spáchání přestupku proti zákonu  

Oznamuji vám podezření ze spáchání přestupku proti zákonu č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích, § 83, 

odst. 2, zastupitelem a místostarostou Rudolfem Hrkalem, kterého se dopustil tím, že na jednání 

zastupitelstva dne 18. 12. 2018, bod 6d) Poskytování dotací z rozpočtu obce Hudlice pro rok 2019, 

nesdělil před zahájením jednání, že je ve střetu zájmů. 

Předmětem jednání zastupitelstva obce Hudlice bylo poskytnutí dotace TJ Sokol Hudlice, jehož je 

Rudolf Hrkal starostou, ve výši 310 000 Kč. Rudolf Hrkal na jednání zastupitelstva dne 18. 12. 2018, 

bod 6d) Poskytování dotací z rozpočtu obce Hudlice pro rok 2019, nesdělil před zahájením jednání,  

že je ve střetu zájmů, přičemž skutečnosti nasvědčovaly, že jeho podíl na projednávání a rozhodování 

této záležitosti v zastupitelstvu obce znamená výhodu pro něj samotného nebo TJ Sokol Hudlice, 

kterou zastupuje. 

Dovoluji si vás upozornit, že podobný případ řešil Městský úřad v Prostějově 

(https://www.idnes.cz/olomouc/zpravy/prostejov-aktivista-jakub-cech-spor-radni-stret-zajmu-dtj-

telocvicna-jednota-soud-rozsudek.A190604_480225_olomouc-zpravy_stk). 

Žádám vás o poskytování informací o průběhu, řešení a výsledku oznámení a případného 

přestupkového řízení. 

 

Ing. Radovan Buroň 

zastupitel obce Hudlice 

Hudlice, Lomená 27, PSČ 267 03 

datová schránka s4q9mu8 
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