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Zúčtování - část první
Vážení čtenáři, máte možnost číst druhé číslo letošního Zpravodaje,
který už čtyři roky vydáváme jako nezávislý „občasník“ z Hrádecka.
Na úvod chci poděkovat všem, kteří podepsali petici podporující naši
účast v letošních komunálních volbách. Celkem jsme získali 938
podpisů petice a tím splnili jednu z podmínek daných zákonem (517
podpisů). Naše kandidátka je jednou z pěti, které se v Hrádku n.N.
budou ucházet o Vaše hlasy. Složení ostatních kandidátních listin je
dnes ještě tajemstvím, my jsme s ohledem na petici jména kandidátů
zveřejnili už na začátku srpna. S kandidátkou HPZ se můžete seznámit
na internetu http://hpz.unas.cz . Do Zpravodaje se vešla také jedna
aktualita zabývající se pojmenováním ulic ve městě, Loučné a Doníně.
Zpravodaj přináší první část hodnocení našich volebních slibů.
Chceme Vás seznámit nejenom s tím, co se nám podařilo, ale také s tím
co jsme splnit nedokázali a proč. Dozvíte se , jak chceme v některých
oblastech pokračovat v dalších čtyřech letech. S našimi pocity můžete a
samozřejmě také nemusíte souhlasit. Přijde mi poctivé Vás s naším
pohledem na poslední čtyři roky seznámit a považuji za důležité umět
pro další rozhodování použít zkušenosti z minulých úspěchů i chyb.
Jisté je, že dnes je jiná situace než v roce 2002. Tehdy jsme počítali
s úlohou opozice v zastupitelstvu a chtěli jsme se pokusit splnit alespoň
hlavní témata našeho volebního programu. Také proto jsme slibovali
spíše prosazování obecných principů a v uplynulých čtyřech letech jsme
se je snažili uvést v život. Dnes, po čtyřech letech ve vedení města je
zajímavé číst náš volebního programu pro roky 2002-2006. (najdete na
našem webu). Některá témata jsou aktuální i dnes a v jejich naplňování
chceme i na základě našich zkušeností pokračovat.
Pokud máte zájem jsme připraveni s Vámi o Vašem pohledu na
končící volební období diskutovat a na Vaše dotazy nebo připomínky
odpovědět na našich setkáních s občany města a jeho okrajových částí,
které v září a říjnu 2006 pořádáme. Seznámíme Vás také s naším
volebním programem na volební období 2006-2010. Termíny těchto
setkání jsou součástí Zpravodaje. Na setkání s Vámi se těší...
Martin Půta, starosta města

Téma první, otevřená a průhledná politika
Nemáme co skrývat, prosadíme otevřenou a průhlednou politiku.
Rozhodování v orgánech města musí mít jasná pravidla, občané mají
právo koukat se svým zástupcům přes rameno na to, co projednávají a
jak se rozhodují. Práva voličů nekončí účastí ve volbách, proto jsme se
snažili, aby možností účastnit se rozhodování bylo co nejvíce. Posuďte
sami, jak se nám slibovaná témata podařilo naplnit.
V době, kdy jsme vstupovali do komunální politiky, bylo v Hrádku
běžnou praxí i to, že ani pro členy zastupitelstva nebyly běžně dostupné
materiály týkající se hospodaření městských společností, natož aby byly
veřejné. (Např. informace o nákladech na odměny vedení společnosti).
Prosadili jsme, aby členové zastupitelstva jednou ročně přiznávali své
příjmy za zastupování města v orgánech společností s městkou
majetkovou účastí. Městem vlastněné společnosti také průběžně
informují zastupitelstvo o důležitých událostech a předkládají data o
ekonomických výsledcích firem (Kristýna a TS Hrádek sro). Audity
provedené v obou firmách v roce 2003 umožnily odstranit chyby a
nedostatky a zlepšit jejich hospodaření v dalších letech.
Na základě tříletých zkušeností s hledáním dodavatelů i na menší
zakázky a s porovnáváním jejich nabídek jsme od začátku roku 2006
zavedli systém veřejných zakázkových řízení na zakázky nad 10.000
Kč, Hlavním cílem je hledat pro jednotlivé práce pro město dodavatele
s co nejvýhodnějšími podmínkami. Zadání a výsledky výběrových řízení
jsou zveřejňovány na webu města a to včetně porovnání nabídek.
Od začátku volebního období se nám podařilo změnit jednací řád
zastupitelstva města, který nyní umožňuje, aby k jednotlivým bodům
jednání vystoupili s připomínkami nejenom členové zastupitelstva, ale
také přítomní občané. Diskuse občanů na jakékoliv téma byla přesunuta
na úvod jednání zastupitelstva. Skončila tak nedůstojná praxe, která
odrazovala veřejnost od účasti na jednání zastupitelstva (veřejnost
mohla mluvit až na konci jednání). Jednací řád umožňuje také záznam o
výsledku hlasování k jednotlivým bodům, pokud o něj požádá jakýkoliv
člen zastupitelstva. Výsledky hlasování jsou součástí zápisu a jsou
zveřejněny na internetu. Přítomní občané také mohou nahlížet do
materiálů předložených zastupitelstvu.
Budeme hledat další způsoby jak o práci zastupitelstva informovat
veřejnost – například přímý přenos jednání na webu města, zveřejnění
materiálů na internetu nebo elektronický záznam hlasování. Budeme
hledat taková řešení, která nebudou nesmyslně drahá, ale umožní
sledovat a posuzovat způsob práce jednotlivých zastupitelů.
Zastupitelstvo města se v tomto volebním období scházelo
v jednoměsíčních intervalech a bylo orgánem, který projednává
nejenom konečná rozhodnutí, ale také přípravné kroky, které k nim
směřují. Naším cílem bude , aby zastupitelstvo v příštím volebním
období zůstalo pracovním týmem, který hledá řešení s ohledem na
potřeby města a ne na základě politické příslušnosti. Budeme opět trvat
na měsíčním cyklu jednání.
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Chceme, aby členové zastupitelstva aktivně pracovali ve výborech a
komisích města. Tak jako v tomto volebním období budeme chtít, aby
kontrolní výbor zastupitestva města řídila opozice a měla tak možnost
nahlížet a dozorovat nad prací rady a vedení města. Pravidlo, že jedni
řídí a druzí kontrolují, není v rozporu s hledáním společných řešení.
Do jednacího řádu zastupitelstva prosadíme, aby symbolická odměna
za práci v zastupitelstvu byla vyplácena pouze za ty měsíce, ve kterých
se zastupitelé skutečně pracovali (účast na jednání jednání apod.)
Vzhledem k nepravidelné docházce některých zastupitelů v končícím
volebním období to považujeme za potřebný a nutný krok.
Příspěvkový program města zavedl systém podpory spolků,
sportovních a neziskových organizací, ve kterém má rozdělování peněz
(300 tis. Kč na granty a členské příspěvky) jednoznačná pravidla,
dostupná a stejná pro všechny. Pravidla odstranila náhodné
projednávání žádostí o podporu v orgánech města bez předem známých
kritérií. Do rozhodování o grantech ještě více zapojíme zástupce
neziskového sektoru – také proto vznikla nově sportovní komise.
Podpora města není jenom finanční, ale spočívá také v bezúplatném
poskytování městských prostor a efektivnějším využití zařízení města.
Naším cílem je zlepšit informovanost spolků a více je zapojit do
dění ve městě, do městských kulturních a společenských akcí. Nabízíme
jim pomoc při získávání peněz z přeshraničních programů – letos město
pomáhá s projekty Interreg a jejich předfinancováním nejenom školkám
a školám, ale poprvé také spolkům – rybářům a horolezcům.
Jsme přesvědčeni o tom, že také účast zástupců města v orgánech
mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko, Euroregionu Nisa, orgánech kraje
a pracovních skupinách Malého trojúhelníku byla úspěšná a pomohla
nejenom k další propagaci města, ale také k upevnění a někde i ke
zlepšení vztahů s našim i sousedy a partnery. O výsledcích spolupráce
jsme se snažili průběžně informovat a zapojit do ní co nejvíce obyvatel
města. Spolupráce s Žitavou a Bogatynií otevírá dveře k projektům,
penězům a podpoře, která je pro další rozvoj města nutná.
Za důležitý krok k zapojení veřejnosti do rozhodování ve městě je
rozvojový plán města „Hrádek 2015“ jako dokument, který vznikl za
účasti veřejnosti a bude v dalších letech sloužit ke střednědobému
směřování financí do rozvojových projektů. Hrádek 2015 vznikl proto,
aby lidé a firmy znali rozovojové priority města a po každých volbách
nedocházelo k zásadním změnám v investiční strategii města. Hrádek
2015 vychází z přání obyvatel a bude jednou za tři roky aktualizován.
Pro jeho naplňování ustavíme výbor zastupitelstva města pro rozvoj,
který se naplňováním cílů dokumentu bude věnovat.
Fungování úřadu a práce jednotlivých úředníků je téma, kde cítíme
rezervy a chceme zapracovat na zlepšení současného stavu.
Provedeme personální audit úřadu, který posoudí strukturu úřadu a
náklady na jeho chod. Chceme dosáhnout toho, aby služby které si ze
svých daní financujeme, měly odpovídající kvalitu. Nezávislé posouzení
odbornou firmou umožní provést odpovídající opatření.
Změna právníka města byla logickým vyústěním nedostatků ve
smlouvách, které město v minulosti uzavíralo, ať už se jednalo o nájemní
smlouvy, smlouvy o prodejích s nedostatečným krytím slibovaných
záměrů nebo balík smluv kolem Nového bydlení, ve kterých město
tahalo za kratší provaz. Ostatně celé volební období bylo poznamenáno
řešením problémů vzniklých v letech 1994-2002 v době euforie
z nadstandardní spolupráce města a SHS. Nemyslíme si, že tato
spolupráce byla od začátku provázena zlými úmysly, nicméně město se
postupem času stalo tím, kdo firmu držel nad vodou.
Po našem příchodu do vedení města jsme hledali způsob jak tuto
spolupráci narovnat a vrátit ji do rámce běžných obchodních vztahů. To
se nám bohužel nepodařilo - záměry druhé strany byly jiné a
dobrodružství s SHS nakonec bohužel skončilo konkurzem společnosti a
finanční ztrátou pro město ve výši cca. 10 mil. Kč (Starý dvůr a Nové
Bydlení). Navíc se po dražbách majetku SHS ukázalo, že také další
obchody s touto společností byly pro město nevýhodné – např. prodej
bytového fondu za mimořádně nízkou cenu nebo nedodržení dohod o
opravách bytových domů (Ruská vila apod.).
Finanční závazky města vyplývající z konkurzu SHS budou do konce
roku uhrazeny (zbývá vrátit 1,2 mil. FÚ). Investiční možnosti města tím
byly v uplynulých letech významně omezeny a dopad se projevil i na
rozpočtu města. Kausa SHS je uzavřena alespoň finančně, poučení pro
město je snad dostatečné. Zodpovědnost jednotlivců ve smyslu zákona
nebyla prokázánat, politickou odpovědnost nese podle našeho názoru
minulé vedení a rada města...

Setkání s občany
Hrádek potřebuje změny po 4 letech
Aneb co se nám podařilo splnit z našeho volebního
programu 2002, co se nám nepodařilo a proč…

Klub Florian úterý 12.9. od 18 hodin

A jak to vidíte vy?

Téma druhé, komunikace s veřejností
„Komunikace a informovanost je předpokladem zlepšení
stavu města“ -to bylo naše druhé téma, které považujeme za stále
aktuelní. Přesto, že se v posledních čtyřech letech v této oblasti udělal
velký kus práce, je stále co zlepšovat. Je třeba stále hledat nové
metody jak Vás informovat o dění ve městě, jak získávat Vaše názory
k připravovaným projektům a hledat řešení problémů města.
Kopie úřední desky jsou rozmístěny ve všech částech města
a připravuje se doplnění o další lokality (např. Horní sídliště). Cílem je
zjednodušit obyvatelům přístup k informacím o nájmech, prodejích a
dalších úkonech, které se jich týkají a které byly v minulosti
zveřejňovány pouze ve vestibulu radnice.
Internetové stránky města prošly v posledních dvou letech zásadní
přeměnou a dnes zprostředkovávají nejenom informace z radnice, ale
také aktuální kulturní, společenský a sportovní kalendář města a zprávy
o Hrádku a okolí. Do poloviny roku 2007 budou informace na webu
rozšířeny o turistické informace a produkty tak, aby se web města stal i
nástrojem k propagaci a podpoře turistického ruchu v regionu.
Samozřejmostí je zveřejňování všech úředních materiálů na webu
města - elektronická úřední deska. Elektronické podání dokumentů a
využití e-podatelny je další z možností pro zjednodušení komunikace s
úřadem. Veřejné internetové body umožní ještě do konce roku 2006
jednoduší přístup k informacím pro ty, kteří doma internet nemají.
Dalším cílem je zveřejňování materiálů zastupitelstva na webu
týden před jednáním, aby každý mohl předem uvážit, zda se
k některému bodu na zastupitelstvu vyjádřit. Kvalita webu byla v roce
2005 oceněna v soutěži Zlatý Erb (poděkování patří R. Sedláčkovi).
Samostatnou kapitolou webu je fórum a anketa, které dávají
obyvatelům města jedinečnou možnost vyjadřovat se k aktuálnímu dění
ve městě. Přes zneužití fóra ke zveřejňování protizákonných příspěvků a
následné zpřísnění jeho pravidel budeme fórum jako prostor k diskusi,
hájit ať už budeme ve vedení města nebo v opozici...
SMS Infokanál mělo ke konci srpna aktivováno 1620 uživatelů. SMS
se staly možností, jak informovat obyvatele o akcích ve městě,
používají je také hasiči pro své zprávy a sekretariát pro informování
zastupitelstva, rady a výborů. SMS Infokanál byl také využit pro
informování obyvatel při povodňových situacích na Nise v letech 20042006. Připravujeme rozšíření této služby o ankety k aktuálním otázkám.
Na základě připomínek občanů jsme se snažili změnit chod úřadu tak,
aby komunikace mezi občanem a úředníky probíhala co nejjednodušeji.
Za hlavní úspěch považujeme zprovoznění podatelny v přízemí
radnice a její provozní dobu (pondělí-čtvrtek 7-17h, pátek 7-15h). Úřad
se tím více přiblížil obyvatelům města (původně úřední dny pondělí –
středa), k diskusi je rozšíření provozu na sobotní dopoledne alespoň
jednou za měsíc. Bezbariérový přístup do úřadu byl vyřešen s ohledem
na počet občanů, pro které je to potřebný a finanční náklady –
bezb.vstup do Infocentra a jeho propojení počítačovou sítí s radnicí..
Informační a navigační systém, jehož instalace byla započata
v roce 2005, je první částí turistického informačního systému, který
mohou využít i místní firmy a podnikatelé. Dalším krokem bude doplnění
systému pro pěší a cyklisty hlavně v městské památkové zóně a
navigace v k turistickým cílům v okolí města. Také výměna a rozšíření
počtu plakátovacích ploch přispěla ke zlepšení vzhledu města.
Město není jenom Hrádek, ale také všechny dříve samostatné obce,
které jsou dnes jeho součástí – Loučná, Donín, Václavice, Dolní Sedlo,
Dolní Suchá a Oldřichov na hranicích. Vždy jsme se snažili o to, aby
investice, opravy komunikací a dalšího majetku zohledňovaly potřeby
všech jeho obyvatel a částí města. Podařilo se rozběhnout fungování
osadních výborů v okrajových částech města. Poděkování patří těm,
kteří v nich pracují a hledají způsoby, jak problémy míst, kde žijí, řešit.
Osadní výbory pracují s vlastním rozpočtem (ročně 400 tisíc). Chceme,
aby dále byly mostem mezi městem a jeho obyvateli.
Připravíme zjednodušení pravidel pro čerpání peněz z rozpočtu OV,
chceme více využít jejich místních znalostí při přípravě rozpočtu města i
na investice a opravy městského majetku. Víme, že je obtížné sehnat
lidi, kteří mají čas a chuť něco pro své okolí dělat, navrhneme proto
symbolickou odměnu za práci v osadních výborech srovnatelnou s
odměnou člena zastupitelstva. Posledním čtyřem rokům v okrajových
částech města se budeme podrobně věnovat v příštím zpravodaji.
K problémům, které významným způsobem ovlivňují život města jsou
pořádány Dny starosty, aby co nejvíce lidí mělo možnost se k těmto
tématům vyjádřit. V pořádání těchto setkání budeme pokračovat.
Měsíčník Hrádecko se snažíme profilovat jako objektivní zdroj
informací o dění ve městě. Hrádecko je k dispozici všem oganizacím ve
městě, včetně politických subjektů zastupitelstva. Někdy je ale obtížné
názory a stanoviska k jednotlivým problémům získat. Naší vizí je vytvořit
z Hrádecka nezávislé noviny, na jejichž provoz bude město z části
přispívat a „platit“ tak za prostoru pro zveřejňování informací.
O věcech veřejných jsme se Vás snažili informovat také v našem
Zpravodaji, který je placen z příspěvků našich členů. Nechceme mít
z Hrádecka obvyklý propagační bulletin starosty a vedení města.
Nepodařilo se nám sice zachovat pravidelné vydávání Zpravodaje,
v jeho vydávání jako občasníku budeme dále pokračovat.
V roce 2002 jsme slibovali obnovu provozu uzavřeného kina. Podle
provozních studií a konzultací s Asociací provozovatelů malých kinosálů
je vzhledem k dnešní průměrné návštěvnosti provoz kina ve stávajících
prostorách finančně neudržitelný. Jeho kapacita pro potřeby Hrádecka
je příliš vysoká a náklady na přestavbu příliš vysoké. Proto přípravujeme
projekt víceúčelového zařízení, jehož provoz bude pro město finančně
únosný. Jeho financování chceme zajistit z strukturálních fondů
Evropské unie.

Výsledkem by měl být vznik kulturně- informačního střediska (KIS),
které by pod sebou zahrnovalo organizaci a propagaci kulturních,
sportovních a společenských událostí ve městě, vydávání Hrádecka a
provozování webu. Toto centrum by nemělo být přímou součástí úřadu a
chceme, aby část financování byla zajištěna z jiných zdrojů než je
rozpočet města. Součástí prostor KIS bude muzeum, galerie a malý sál
využitelný pro kino a klubové hudební a divadelní produkce.
Nezbytnou součástí naší práce je komunikace s vámi. Členové HZP a
naši zastupitelé se pravidelně celé čtyři roky účastnili nejen osadních
výborů, ale také jsme 2x do roka organizovali vlastní setkání s občany
ve všech částech města, ve kterých budeme dál pokračovat.
Nepodařilo se nám znovu zprovoznit městský rozhlas. V minulých
letech se do údržby rozhlasu neinvestovalo dostatek peněz a jeho stav
byl proto špatný. Opravy by byly nákladnější než instalace nového
systému využívajícího bezdrátové internetové sítě jako prostředku
k přenosu dat různých formátů. Bezdrátová síť umožní přenos zvuku,
výstrah v povodňových oblastech, může změřit výšku hladiny na Nise a
bude také základem pro zavedení kamerového systému všude tam,
kde je třeba. Na přípravě projektu spolupracuje město s policií ČR v
rámci projektu Partnerství, v letošním roce byla podruhé podána
společná žádost. Cílem není jenom prevence kriminality, ale také
monitoring důležitých prostor, nebo přenosy ze zastupitelstva města.

Termíny předvolebních setkání s voliči
Donín
Oldřichov n.H.
Loučná
Václavice
Loučná
Dolní Sedlo
Hrádek n.n.
Donín
Václavice
Hrádek n.n.
Dolní Suchá
Uhelná
Hrádek n.n.

Platanka
U Zvoníčků
Zatáčka
U Slunce
Koruna - Salonek
Hasičárna
Jelen Salonek
Dělnický dům
Pod Skálou
Horní náměstí
Rest. na Suché
U Ptáka
U Sudu

Čtvrtek 21.9. v 19h
Sobota 23.9. v 17h
Úterý 26.9. v 18h
Pátek 29.9. v 19h
Úterý 3.10. v 18h
Pátek 6.10. v 18h
Úterý 10.10. v 18h
Čtvrtek 12.10. v 18h
Pátek 13.10. v 19h
Sobota 14.10. v 9h
Sobota 14.10. v 15h
Neděle 15.10. v 15h
Středa 18.10. v 18h

Pojmenování ulic ano či ne?
Když se v roce 1991 objevil ve schránkách našich domů letáček
s informací, že naše ulice bude pojmenována, spousta lidí si řekla proč
ne. Bylo po revoluci a některá označení se prostě nehodila do „krámu“.
V té době byly nahrazeny názvy některých ulic, obou náměstí a nové
jméno dostal také městský park. Pojmenování některých ulic se však
příliš nepovedlo, některé názvy byly zvoleny nevhodně, návrhy
nerespektovaly představy obyvatel jednotlivých částí města a také proto
nebylo pojemnování ulic dotaženo do konce. Po tomto neslavném konci
se dlouhé roky nic nedělo.
Až letos byla na základě petice obyvatel části Donína u „škváráku“ v
zastupitelstvu oprášena myšlenka na pojmenování ulic v Doníně a
Loučné. O tom, že to nebyl výmysl jen nás „změnařů“, je možné se
přesvědčit v zápisu o hlasování k usnesení „č. 3/089/ZM/06“, kde mimo
jiné také stojí: „Hlasování: pro 20, schváleno jednohlasně“. Myšlenku
pojmenování ulic podporujeme, protože odstraní nenormální stav, kdy
dvě významné části města jsou pro každého, kdo je podrobně nezná v
podstatě neidentifikovatelné. Asi každý z nás zažil někoho, kdo hledá v
Loučné či Doníně adresu jen podle čísla popisného...
Zastupitelstvo ustanovilo komisi, kde jsou zastupeni odpovědní
úředníci a každý politický subjekt zastoupený v zastupitelstvu v ní má
svého zástupce. Od samotného počátku jsme neskrývali problémy, které
nastanou při takovém kroku a na všech setkáních s občany i v Hrádecku
jsme o tom informovali. Město se bude snažit tyto nepříjemnosti
občanům nějak ulehčit. Žádost o nový OP je v tomto případě bezplatná
a pasu ani řidičáku se změna názvu ulice nedotkne.
Komise stanovila, které ulice najdou své nové jméno a také forma,
jakou se do hledání názvů zapojí občané. Každý z dotčených částí
města\dostal do schránky anketní lístek, kde bylo mimo „pracovního
názvu z komise“ místo pro návrhy Vás občanů.
Nemá asi cenu se vyjadřovat o spekulacích, které se objevily na
internetu. Že prý je již dávno rozhodnuto a toto je jen komedie pro lidi. O
tom, že nic dopředu rozhodnuto není svědčí i fakt, že například v Doníně
byly na návrh občanů změněny názvy pro 5 ulic z 19. O to víc mě
osobně mrzí, že se někteří obyvatelé, kteří navrhovali změny na
internetu, nepodepsali nebo nedonesli své anketní lístky zpět na úřad
tak, aby bylo možné jejich návrh obhájit. Konečný návrh vzniklý na
základě připomínek občanů z proběhlé ankety bude po projednání v
zastupitelstvu města zveřejněn na internetu a v Hrádecku. Konečné
odsouhlasení nových názvů ulic bude projednávat až zastupitelstvo
vzešlé z komunálních voleb v říjnu tohoto roku.
Na závěr snad jen jeden postřeh z jednání s obyvateli u nás v Doníně.
Od mnohých jsem slyšel spoustu důvodů, proč je rozumné pojmenovat
ulice na rozdíl od druhých, kteří svůj nesouhlas stavějí na nutnosti
výměny občanského průkazu či nahlášení změny v pojišťovně.
Petr Dlouhý, Donín, člen Rady města
email:

hradekpotrebujezmeny@centrum.cz
internet: http://hpz.unas.cz

