
VIII. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE  Z 8.6.2016 NAŠÍM POHLEDEM
Jako tradičně vám přinášíme náš stručný pohled na výsledek zastupitelstva, tentokrát je to pro nás ve znamení VELKÉHO ZKLAMÁNÍ:

1. POKRAČOVÁNÍ STRATEGIE? 
S NĚKÝM JINÝM, „LEVNĚ“ A BEZ VEŘEJNOSTI

 Nepodařilo  se  nám  prosadit pokračování  zpracování
STRATEGICKÉHO  PLÁNU v  původně  navržené  podobě
(druhou „návrhovou“ fázi se zapojením veřejnosti).

 Namísto toho byl  prohlasován nejasný a  netransparentní
postup  BEZ  DALŠÍ  ÚČASTI  VEŘEJNOSTI navržený  paní
starostkou - o záměru jsme se dověděli až na místě, nebyla
nám představena cenová nabídka,  metodika postupu ani
reference zpracovatele.

 Na adresu zpracovatele 1. fáze strategie, pana Klápštěho,
byla  snesena  absurdní  kritika  za  údajnou  nečinnost
v  posledních  3  měsících,  a  za  neposkytnutí  finálního
výstupu zastupitelům – ve skutečnosti zpracovatel neměl
poslední 3 měsíce pověření cokoliv dělat a veškeré finální
výstupy  měli  všichni  zastupitelé  celé  3  měsíce k  dispozici.
Naše upozornění na zjevná fakta zůstalo bez smysluplné
reakce.

2. PROJEKT NÁVSI = „ČASU DOST“ (!?)
 Iniciovali jsme zahájení diskuse o aktuálním vývoji projektu

návsi:  přidání do diskuse nebylo prohlasováno s tím, že je
na  vše  dostatek  času;  přestože  se  právě  dopracovává
projekt rybníka a dlouho se plánuje umístění kontejnerů na
návsi, oboje bez návazností na celkovou vizi prostoru.

 Mnoho zastupitelů se nepozastavilo nad tím, že rada obce
pověřená  zastupitelstvem  k  zorganizování  podrobně
specifikované soutěže na výběr architekta  zcela změnila
přístup zastupitelstvem  odsouhlasený,  a  tuto  změnu  při
nejbližším  veřejném  ZO  nepovažovala  za  vhodné
projednat – považujeme to za NEPOCHOPITELNÉ OBCHÁZENÍ
ZASTUPITELSTVA, coby nejvyššího orgánu obce.

3. BUDE MÍT ZASTAVENÍ ÚZEMNÍHO 
PLÁNU NAKONEC SMYSL?

➔ Upozornili  jsme  na  nutnost  zapracování  výstupů  z  první
fáze strategie do územního plánu. Ten je z důvodu absence
podobných podkladů již druhý rok pozastaven – původní
nabídka na strategii  toto  zapracování  obsahovala,  a  po
jejím „shození“ ze stolu je toto velkou neznámou.

➔ Navrhovali jsme od zpracovatele 1. fáze strategie objednat
alespoň toto zapracování, což opět nebylo přijato.

➔ K  vyřčeným  argumentům,  že  územní  plán  má  své
standardní procesy projednávání s veřejností – ano, má je,
ovšem velmi formální a uživatelsky nepřívětivé, a pokud by
měl výsledky strategie přeformulovávat přímo zpracovatel
územního plánu, který se strategie neúčastnil,  bylo by to
neefektivní, a pravděpodobně by se jednalo o vícepráci –
je  pak  otázkou,  zda  JE  TEDY  PŘIJATÁ  VERZE  DOKONČENÍ
STRATEGIE OPRAVDU LEVNĚJŠÍ?

4. „METODICKÉ POKYNY NEJSOU ZÁVAZNÉ...“
 Již po několikáté jsme se s některými zastupiteli dostali do

zvláštní  polemiky  o  tom,  co  je  a  není  přípustné  při
projednávání,  a  již  po několikáté máme velké a důvodné
pochybnosti o věrohodnosti nám „vysvětlených“ pravidel. 

 Veškeré  argumenty,  na  které  se  v  rychlosti  s  nepříliš
dlouhou  zkušeností  s  legislativou  obtížně  reaguje,
VYHODNOCUJEME a do dalšího ZO plánujeme vyjasnit.

Aktuálně: Náš zastupitel, určený tentokrát jako ověřovatel
zápisu,  odmítl jeho  předloženou  podobu  podepsat -
některé body nám přijdou příliš  stručné a jednostranné,
nevystihující celou skutečnost. 




