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Odpověď MO TOP 09 pracovníkům Obecního úřadu na jejich Prohlášení.

Vážení,

jako pracovníci obecního úřadu se důrazně ohrazujete proti výrokům MO TOP 09 - ale 
nesdělujete, vůči kterým. Z vašeho textu lze soudit, že patrně proti výrokům, vztahujícím se 
k nedostatku či absenci informací o činnosti Obecního úřadu i orgánů obce. Z prohlášení se 
dozvídáme, co všechno vy pracovníci pro občany činíte a jaké informace občané včas a správně 
dostávají. Již z tohoto výčtu je patrné a sami to píšete, jaké informace podáváte.

Jenže v tomto případě o včasné a korektním podávání informací o termínech úhrady daní 
z nemovitostí či poplatcích za odvoz odpadků bohužel nejde. Z textu Občasníku TOP 09 je 
možno naprosto jasně vyčíst, jaké informace podávány nejsou. Jsou to informace o tom, jak se 
konkrétně nakládá s prostředky obce, kolik co stojí a z jakého důvodu. Dále jaké jsou investiční 
náklady na konkrétní akce, jak probíhají výběrová řízení, kdo provádí jaké práce pro obec, za 
jakých smluvních podmínek a jaký je konečný výsledek těchto prací.

To při vší úctě k vaší práci neděláte a nikdo to Vám, pracovníkům úřadu také nevyčítá a ani 
vyčítat nemůže.

Začít podávat tento druh informací je totiž politické rozhodnutí. Řídit obec a tedy i Obecní úřad 
Otevřeně a Transparentně, musí být rozhodnutí politické reprezentace obce, tedy 
Zastupitelstva, Rady obce, a především starosty obce.

Tam směřuje úsilí MO TOP 09.

Bohužel absence dobré vůle k našim návrhům a neinformovanost veřejnosti o těchto návrzích 
nás vedlo k jediné možnosti - informovat občany sami.

Věříme tedy - a jsme optimisté - že dohodne-li se na tom politická reprezentace obce, nebude 
pro vás problém podávat i informace tohoto rázu a nebudete potom muset mít hořkou příchuť 
např. o příštích Velikonocích, když už to s letošními Vánoci, ne vaší vinou, dopadlo takto.
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