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Obec její orgány a fungování

……a problémy přibývají!

Mnohokrát jsem se v poslední době setkal se situacemi, ze kterých vyplynulo, že v naší obci je malé povědomí o tom, jak by podle
zákonů České republiky měla obec fungovat a kdo a jak by k tomu měl přispívat. Toto téma obvykle zabere i nějaký podíl na
veřejném zasedání zastupitelstva a většinou úplně zbytečně vede k rozvíření emocí.
Obec je územní celek vymezený hranicí, ve kterém žijí občané. Obec má tzv. samostatnou působnost, což znamená, že se sama stará
o svůj majetek, provoz a hospodaří podle vlastního rozpočtu. Na této samosprávě má možnost se podílet každý občan, který dosáhl
věku 18 let.
Občan je fyzická osoba, která je státním občanem České republiky a je v obci hlášena k trvalému pobytu.
Práva občanů, kteří dosáhli věku 18 let, jsou mimo jiné: ►vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce svá stanoviska k
projednávaným věcem; vyjadřovat se k návrhu rozpočtu obce a k závěrečnému účtu; ►nahlížet a pořizovat si výpisy z rozpočtu a
závěrečného účtu obce, z usnesení a zápisu z jednání zastupitelstva, z usnesení výborů. Na základě žádosti o poskytnutí kopie těchto
dokumentů, např. kopie protokolu z kontrol výborů, je obec povinna tuto kopii poskytnout (za poskytnutí kopie si obec může
účtovat úhradu); ►požadovat zařazení bodu na program zasedání zastupitelstva. Zastupitelstvo má povinnost zařadit požadovaný
bod do programu zasedání zastupitelstva a projednat je nejpozději do 90 dnů, pokud byla žádost podepsána nejméně 0,5% občanů
(tj. v našem případě alespoň 4 občany).

Nechtěl jsem využít ke zveřejnění této problematiky náš obecní zpravodaj, ale jinak se informace z tohoto článku k občanům
nedostane.
Neustále se řeší problém s nájemními domy pana Faltýnka. Dlouhodobý problém, dá se říct, se týká využívání tlakové
kanalizace. Ano kanalizaci mají napojenou, ovšem nájemníci nejsou schopni pochopit, co do ní lze vhodit. Vzali to po svém a řekli
si, že tam budou házet vše, když je popelnice plná. Vždyť to nikdo nenajde. Chyba lávky! Odchází jím jedno čerpadlo za druhým a
malou kalovkou ženou fekálie do dešťové kanalizace. Třeba si říkají, že se na to zase nepřijde, ale to se pletou! Poslední incident
nastal hned druhý den nového roku, kdy se z „dešťovky“ řinul zápach z fekálií. Při osobní návštěvě jsme si mysleli, že nás snad šálí
zrak. Jímky propojené čerpadlem s hadicí a vesele se čerpá. Po jednání s panem Faltýnkem se čerpání zastavilo a začali jsme
zjišťovat, proč se tak děje. Samá výmluva, ujišťování…., nic platné vše, co bylo výše popsáno, je pravda. Jedna kalovka je
rozebraná, tím pádem je jímka nefunkční, a druhá jímka měla pro změnu povolené šroubení, navíc bez těsnění a zavřený hlavní
ventil. O obsahu jímek se nebudu ani zmiňovat. Při dotazu, co to má znamenat, nám bylo sděleno, že to opravovali (samozřejmě
svépomocí). Pak se diví, že to nefunguje (se slovy, „asi to je rozbitý“.)
Po naší návštěvě se uvedla jedna jímka do provozu a opět se vesele
přečerpává, tentokrát tak, jak to má být, do tlakové kanalizace.
Tuto věc jsme postoupili Magistrátu města Pardubice, odboru
životního prostředí. Doufáme, že nám úředníci vyšší instance
pomohou tuto věc jednou pro vždy vyřešit.
Další věc a opět ten samý dům a ten samý majitel. Problém nakládání s odpadem. Popelnice, které fyzicky stojí u nemovitosti,
jsou vesměs přeplněné. Odpadky pak létají po obci a výsledek je
hrozný.
Na velké kontejnery neměl majitel do konce roku sjednanou
smlouvu s firmou, která odvoz zajišťuje, a tak se nevyváželo! Co se
týká malých popelnic. Nájemníky tady přihlášené nemá, to je
chyba systému jako takového.
Další problém, který ovšem koresponduje s popelnicemi. Kupení
popela, údajně z ekologického paliva (prý kotle na biomasu). Popel
je shromažďován na pozemku za domem. Z komínu vychází mnohdy tuhý šedý štiplavý dým s nádechem spálené gumy. Tak
nevím, ale to asi nebude ekologické topení!
I tuto věc jsme postoupili v jednom dopisu zmiňovanému Magistrátu.
I další část článku se týká odpadu. Tentokrát odpadu letitého a uloženého na velkokapacitních kontejnerech. Věc se má tak, že
majitel měl tento odpad zajistit do kolaudace obytných domů. Tuto podmínku mu dal již zmiňovaný Magistrát někdy na jaře
minulého roku, kdy jsme si ho přizvali k vyřešení tohoto problému. Majitel to vzal po svém a kontejnery pouze nechává putovat
kolem své nemovitosti. On si toho nikdo nevšimne. Pravda, všiml a opět byl problém postoupen na Magistrát - odbor životního
prostředí.
Policii ČR byly též postoupeny další věci jako kouření na autobusových zastávkách a tam rozbitá okna. Pravděpodobně bude
situace horší a horší. Je ale na nás, kam až to necháme zajít. Nenechavci z bytového domu lezou přes ploty a už jsou známy případy
„drobných“ krádeží v obchodě. Na dětském hřišti byla skoro odmontovaná houpačka (kláda) a ztratil se i měděný okapní svod na
Obecní hospodě a mohl bych pokračovat dál.
Všímejte si věcí kolem sebe a nebuďte lhostejní. Tento problém asi sami nevyřešíte. Volejte Policii ČR! Pokud budeme
lhostejní, dáme zelenou druhé straně.
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Člen zastupitelstva obce je občan, který byl zvolen ve volbách ostatními občany obce. Člen zastupitelstva musí při volbách a po
celou dobu výkonu mandátu splňovat podmínky volitelnosti, tj. práva být volen. Jedna z těchto podmínek např. říká, že z důvodu
neslučitelnosti s funkcí zastupitele, nemůže být zastupitel zaměstnancem obecního úřadu, pokud by jako zaměstnanec vykonával
přímo státní správu vztahující se k územní působnosti příslušné obce. Důvod tohoto omezení je zřejmý – vyloučit jakékoliv
pochybnosti o tom, že by takový člen zastupitelstva obce mohl jako zaměstnanec státní správy přímo ovlivňovat činnost obce, nebo
si sám jako starosta ukládat úkoly.
Povinnosti člena zastupitelstva jsou především: zúčastňovat se zasedání zastupitelstva; ► hájit zájmy obce a jejich občanů;
► chovat se jako řádný hospodář a s majetkem obce nakládat účelně.
Práva člena zastupitelstva jsou především:► předkládat zastupitelstvu obce, starostovi a výborům návrhy na projednání;
► vznášet dotazy, připomínky a podněty na starostu, předsedy výborů, ředitele školy; písemnou odpověď musí obdržet do 30 dnů
► požadovat od zaměstnanců obce informace, které souvisejí s výkonem jeho funkce; písemnou odpověď musí obdržet do 30 dnů.
Zastupitelstvo obce je složeno z členů zastupitelstva obce. Zastupitelstvo obce může schvalovat, rozhodovat a volit pouze na
veřejném zasedání zastupitelstva, které bylo řádně svoláno. K platnému usnesení zastupitelstva, rozhodnutí nebo volbě je třeba
souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva. (V našem případě tedy souhlas 5 členů).
Mezi některé z pravomocí zastupitelstva patří:► schvalování rozpočtu a závěrečného účtu obce; ► zřizování a rušení
příspěvkových organizací (základní škola, mateřská škola); ► vydávání obecně závazných vyhlášek; ► určování funkcí, pro které
budou členové zastupitelstva uvolněni (tzn., že nebudou oučasně vykonávat své původní zaměstnání. V naší obci nemáme
žádného uvolněného člena); ► volba a odvolání starosty, místostarosty, členů a předsedů výborů; ► stanovení výše odměn
neuvolněným členům zastupitelstva (v naší obci je všech 9 zastupitelů neuvolněných); ► rozhodování o nabytí, převodu a
zástavě nemovitých věcí (obecní budovy a pozemky); ► rozhodování o přijetí a poskytnutí úvěru.
Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta, případně tajemník a zaměstnanci obce. V naší obci je obecní úřad tvořen starostou,
místostarostou a jednou zaměstnankyní. Obecní úřad je tzv. výkonným orgánem obce, tzn., že zajišťuje běžný provoz a služby pro
občany. Zároveň plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce a pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti.
Starosta v naší obci, kde není volena rada ani zřízena funkce tajemníka přebírá většinu pravomocí rady a mimo jiné plní úkoly
tajemníka. Za výkon své funkce odpovídá zastupitelstvu obce. Mezi hlavní činnosti našeho starosty lze především zařadit
následující: ►zabezpečení hospodaření obce podle schváleného rozpočtu; ►projednávání a řešení návrhů, připomínek a podnětů
předložených členy zastupitelstva;►uzavírání a ukončování pracovního poměru se zaměstnanci obce a stanovení jim platu podle
zvláštních předpisů; ►svolávání a zpravidla řízení zasedání zastupitelstva obce; ►kontrola a zodpovědnost za plnění úkolů
obecního úřadu; ►odpovědnost za informování veřejnosti o činnosti obce.
Starostu zastupuje místostarosta v době jeho nepřítomnosti.

Víte že ......

Historie divadelnictví v obci

Víte o bohatosti historie divadelnictví ve Starých Ždánicích?

Čtenářům, kterým nevyhovuje tento stručný výtah, doporučuji pročíst materiály, které byly zdrojem pro tento příspěvek:
Zákon č. 128/2000Sb. o obcích (obecní řízení). Zákon č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím.
Metodická doporučení Ministerstva vnitra, která lze vyhledat na: www.mvcr.cz/odk2/soubor/metodicke-doporuceni-blue-01-webpdf.aspx
Příručka pro člena zastupitelstva vydaná Svazem měst a obcí, kterou lze vyhledat na:
http://www.smocr.cz/cz/publikace/prirucka-pro-clena-zastupitelstva-obce-po-volbach-v-roce-2010.aspx
Pokud vás toto téma zaujalo, můžete se těšit na další vydání zpravodaje, kde snad opět bude nějaký článek s obdobným zaměřením.
Martin Korunka

foto zdroj: Soukromá sbírka občanů
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