Co jsme zajímavého zjistili na zasedání zastupitelstva?

Od té doby, co jsou zveřejňovány termíny a místo konání zasedání zastupitelstva, vědí občané,
kdy a co důležitého bude probíráno. Kromě toho se ale mohou dovědět jen tak mimochodem i
to, jak vnímají jednotliví zastupitelé svůj úřad a jak nahlížejí na své občany. Po roce intenzivního
kontaktu s obecním úřadem můžeme říct, že naši zastupitelé jsou silné osobnosti, lidé s jasnými
osobními názory, které uplatňují i při své funkci zastupitele veřejnosti. Občas ale zapomenou,
že při přijetí veřejného úřadu se stávají veřejně činnou osobností s jinými povinnostmi než
běžný občan. Při přijetí funkce každý zastupitel skládá slib tohoto znění: „Slibuji věrnost České
republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu
obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“.
A tady nám to začíná skřípat.
Probereme si to postupně, na začátku je tučně výňatek ze zákona nebo vyhlášky:
Všechny úřady mají povinnost komunikovat prostřednictvím datových schránek s
každým, kdo ji má zřízenou. Žádný zastupitel nemá právo přikazovat občanovi, jakým
způsobem s ním má komunikovat. Takže prohlášení: „Máte za mnou normálně přijít…“ je úplně
chybné. Občan sám rozhoduje, jak bude s úřadem komunikovat a úřad je povinen tento způsob
komunikace přijmout. Veřejný zastupitel přijal svoji funkci se všemi povinnostmi a musí tyto
povinnosti plnit. Pokud se občan splete a pošle opravený dopis, není to výsměch, je to omyl,
který může udělat každý člověk. Chybu jsme napravili, novou žádost poslali, odpověď jsme
přesto nedostali, když jsme se na to slušně na zasedání zeptali, byli jsme slovně napadnuti.
Bylo nám řečeno, že opravenou žádost přehlédli, proto přikládáme printscreen naší datové
schránky, jak vypadala opravená žádost. V názvu jsme jasně uvedli, že jde o opravenou žádost,
podle nás bylo toto přehlédnutí ze strany zastupitelstva účelové. Omluvy jsme se za tento omyl
nedočkali… Toto není jednání v zájmu občanů a obce.
Printscreen zde:

svoboda projevu, shromažďování a sdružování, právo na informace a právo petiční (Listina
základních práv a svobod, Ústavní pořádek české republiky). Každý občan ČR má právo
vyjádřit svůj názor a to formou, kterou si zvolí. Veřejný zastupitel rozhodně nemůže přikazovat či
zakazovat občanovi takový projev mít. Veřejný zastupitel si hlavně nemůže dovolit za jakýkoliv

projev osobní svobody občana kritizovat či dokonce nějak slovně napadat, nebo jako v tomto
případě nazvat ho „Všivákem“. Přesto se tak stalo na zasedání, kdy občan byl jmenován a kritizován
a to navíc přes to, že nebyl přítomen. Veřejný zastupitel musí z podstaty své funkce být schopný
snášet vyšší míru kritiky. Kritika je navíc prospěšný nástroj, jak věci zlepšovat.
svoboda projevu, shromažďování a sdružování, právo na informace a právo petiční (Listina
základních práv a svobod, Ústavní pořádek české republiky). Každý občan má právo na
informace, stát upravuje v jaké formě a na jaké informace má občan právo vzhledem k GDPR,
obecní úřad o tom nerozhoduje. Pokud tedy občan může získávat informace od jiných úřadů,
zastupitelům za prvé do toho nic není a za druhé si už vůbec nemohou dovolit kritizovat občany za
to, že si tyto informace zjišťují. To je popírání občanských práv. Pokud zastupitel veřejně řekne na
zasedání, že si toto občan zjišťoval, je osobně jmenován a kvůli tomu slovně napadán, nejedná
v zájmu občanů a neplní tedy, co slíbil. Úřady nejsou rozpačité proto, že si občané zjišťují informace,
ale jsou rozpačité z informací, které musí podávat, protože můžou ukazovat na nekompetentnost
rozhodnutí jiných úřadů.
Mimo jiné a jen tak mezi slovními útoky na občany obce jsme se dověděli, že pokud občanům vadí
stav toalety na obecním úřadě, mají si ji opravit sami. Zastupitelé by si měli být vědomi, že mají
kromě morální zodpovědnosti i politickou zodpovědnost za své výroky, pokud jsou pronášeny na
veřejném zasedání z pozice jejich funkce.
Zazněla i jedna účelová lež: podle zastupitelstva jsme byli vyzváni ke spolupráci, ale z naší strany
nebyla odezva. Toto není pravda, nikdy jsme ke spolupráci nebyli ze strany obce vyzváni. Nikdy, ani
jednou. Pouze náš statutární zástupce byl osloven paní místostarostkou, jednalo se o soukromý
rozhovor a nebyla to výzva ke spolupráci. Paní místostarostka byla upozorněna, že pokud chce
jednat se spolkem, musí oslovit všechny členy, což se nestalo. Příležitostí setkat se byla spousta.
My jsme byli ti, kteří jsme vyzvali obec opakovaně ke spolupráci a žádali jsme o podporu a byli jsme
nejen odmítnuti, ale dokonce slovně napadáni.
Rádi bychom vysvětlili jeden základní rozdíl v komunikace s obecním úřadem: My vždy přijdeme
nejdřív na obecní úřad a na veřejném zasedání zastupitelstva nebo v úřední hodiny vyřešit záležitost
a čekáme na odezvu. Teprve pak využíváme další možnosti tak, jak nám umožňuje zákon. Jednáme
se zastupiteli v rámci jejich úřadu, který zastupují, nikdy nenapadáme jejich osobu, protože je třeba
odlišit člověka v jeho veřejné funkci a jako soukromou osobu. Jedná se nám o fungování Obecního
úřadu jako celku a dodržování zákonů ČR, což je něco, k čemu se zastupitelé zavázali při přijetí
funkce zastupitele. Naše zastupitelstvo a dokonce i jejich rodinní příslušníci se naopak dopouští
osobních výpadů proti občanům, kteří organizují kulturní a společenské akce a kterým záleží na
dodržování zákonů ČR a demokratických principů, došlo i na vyhrožování fyzickým útokem. Dochází
k šíření pomluv a zlých řečí proti občanům v obci jen proto, že tyto osoby vystupují aktivně na
veřejnosti. Jsou používána slova jako „udání“ a „my taky na vás něco víme, ale nepoužijeme to“ –
slova, která mají u veřejnosti vzbudit strach a pocit, že někdo dělá nějakou nepravost. Máme
podezření, že se může jednat o zneužití veřejné funkce, protože pokud nepravdu a pomluvy šíří
veřejný zastupitel, mohou být jeho slova brána vážněji než slova běžného občana. Všichni v obci
snad máme stejný cíl, aby se nám tu dobře žilo, aby zde mladí zůstávali a žili, aby jim obec měla co
nabídnout, abychom měli všichni stejná práva. Každý k tomu přistupujeme po svém tak, jak umíme,
a nikdo by za to neměl být zostuzován a pomlouván. Vše je v pořádku, pokud ovšem u toho
dodržuje zákony ČR a ctí pravidla demokracie. Každý člověk je svým způsobem krásný a přínosem
pro společnost, tak proč někoho ponižovat a jiného vyzdvihovat?
Proto znovu a opět vyzveme obecní úřad ke spolupráci. Stejně jako minulý rok je vypsán grant na
půl milionu Kč na úpravu vnitřních nebo vnějších prostor pro setkávání občanů, o který se může

ucházet obec ve spolupráci se spolky, podniky a veřejností. Minulý rok jsme byli zastupiteli jasně
odmítnuti a obec tak promarnila šanci získat 500 tisíc Kč, tak třeba letos ta spolupráce bude
navázána…
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