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�    školství �    sportu
�    kultury a cestovního ruchu �    životního prostředí
�    pro majetek a investice �    dopravy
�    pro urbanismus a infrastruktura �    pro veřejné zakázky
�    pro sociální věci �    pro bezpečnost a prevenci kriminality

SAMOSPRÁVA

Zájem obce je v celém spektru činností vytvářen v diskusi s občany, kteří tvoří samosprávnou 
korporaci – obec.

Zejména zapojením do poradních orgánů / komisí Rady se občané podílí na samosprávě, od nalézání 
až do procesu schválení a tím vyjadřují své potřeby a zájmy. Tak lze naplnit proklamaci o komunikaci 
města s občany, o otevřenosti města, kvůli které se před 200 lety bouraly brány a hradby.

Vůbec neplatí to, že veřejný zájem je nalézán až na zasedání zastupitelstva prostým hlasováním. 
Každý zastupitel si proto musí vždy klást otázku, zda je jeho rozhodnutí v souladu s povinností obce 
pečovat o všestranný rozvoj svého území, o potřeby občanů a zda chrání veřejný zájem.

Zejména se musí ptát, zda výstupy, které mu byly předloženy k rozhodnutí, byly zajištěny pro širší 
diskuse komisí či výborů s veřejností v zájmu nalézání veřejného zájmu.

ABY SAMOSPRÁVA BYLA SAMOSPRÁVOU (aneb občané sami sobě), zřizuje Rada své poradní orgány 
a tím zapojuje občany města do vztahu samosprávy. OVŠEM ..... MOC CHUTNÁ MOC ....

A tak ve fázi převratu, na 18. zasedání zastupitelstva 24. 6. 2020, byl rozšířen počet místostarostů 
ze dvou na 3, čímž byl v jednání sedmičlenné Rady (výkonného orgánu) nastolen mocenský prvek  
4 (starosta + tři místostarostové) : 3 (zbývající členové Rady). 

Navíc jsou mocenské choutky podpořeny i tím, že občané mají minimální prostor k zapojení do komisí 
/ poradních orgánů Rady. V Jindř. Hradci jsou 4 komise. Víte, že ve městě Písku má Rada 11 komisí,  
v Táboře 10, ve Strakonicích 11, v Českém Krumlově 10, v Dačicích 7, v Třeboni rovněž 7 komisí?

URČITĚ BY SE I VÁM LÍBIL NÁVRAT DEMOKRATICKÝCH PRVKŮ, TEDY:
• starosta + 2 místostarostové v sedmičlenné Radě
• starosta na plný úvazek

K naplnění proklamací o komunikaci města s občany, ke zvýšení důvěry obyvatel města i k posílení 
prvků samosprávy NAVRHUJEME ZŘÍZENÍ KOMISÍ RADY, jako projevu vůle ke komunikaci s občany:

Dále navrhujeme úpravu jednacího řádu komisí tak, aby předsedou komise byl ustanoven vedoucí 
příslušného odboru MěÚ, event. jeho oddělení. 
DŮVOD:
• Odbory úřadu předkládají Radě podklady k projednání, tedy i po předchozí konzultaci s veřejností 

v komisích, které jsou pupeční šňůrou mezi veřejností a Radou.
• Člen zastupitelstva má při výkonu své funkce právo předkládat všem komisím návrhy  

na projednání, tedy i s veřejností.
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Dále navrhujeme zřízení komise místní správy v jednotlivých čtvrtích města, event. částech  
k tomu, aby se jejich prostřednictvím občané mohli vyjadřovat ve svém územním obvodu odborům 
města zejména k územně plánovací dokumentaci, být účastníkem územních řízení a podávat k nim 
připomínky, jakož i k tech. infrastruktuře v daném území, apod.
DŮVOD:
• Oproti osadním výborům v místních částech jsou jednotlivé čtvrti města v nevýhodě a důsledkem 

je vznik různých iniciativ, spolků, hnutí, které suplují standardní proces komunikace odborů  
s dotčenou částí obce, analogické místní části.

Místní části, dříve samostatné obce, jsou dnes zastoupeny prostřednictvím osadních výborů,  
ale stávající formát pověřence člena Rady v jednání s osadními výbory je nefunkční. 
Proto navrhujeme, aby měly své zastoupení u města prostřednictvím jediného koordinátora 
(místostarosty, v jehož gesci je řízení odboru rozvoje.


