Co? Kde? Kdy? Se děje a řeší v Pastvinách?
Poslední dobou se setkávám s výtkou, že naši občané nejsou dostatečně informováni o dění v obci.
V dnešní době je to pro mne dost nepochopitelné. Já to samozřejmě vidím pohledem osoby, která se
podrobně každou věcí zabývá, zkoumá a připravuje na schválení v zastupitelstvu a následně řeší
zabezpečení realizace, včetně zákonem stanovených povinností dodržení účelnosti, efektivnosti a
transparentnosti. Mám tedy informací nadbytek. Přesto si myslím, pokud se na věc podívám pohledem
řadového občana, že Obecní úřad je otevřen pro všechny prakticky denně (nejen v úředních dnech),
nic tedy nebrání veřejnosti se přijít informovat. O většině řešených problémech a plánovaných
projektech jsou schopni podat informaci i zastupitelé. Není dokonce ani nutné přijít osobně, dnes již
prakticky každý vlastní telefon, lze to tedy řešit i tímto způsobem. Další možností je využití dotazu
prostřednictvím emailu. Všeobecné informace o rozpočtu, pronájmech, prodejích, nákupech,
záměrech, schvalovaných projektech a různých smlouvách souvisejících s provozem obce jsou
průběžně zveřejňovány na úřední desce (samozřejmě i na té elektronické na webu obce). Usnesení
zastupitelstva, kterými jsou schvalovány jednotlivé kroky v rámci vlastní realizace projektů a záměrů,
schvalování podání žádostí o dotace, schvalování smluv o poskytnutí dotace, schvalování smluv o dílo,
apod., jsou také zveřejňovány na úřední desce (včetně elektronické) a následně i v občasníku
Sousedské listy. Z toho, co je schváleno v usneseních a zveřejněno na ÚD, lze lehce dovodit co se děje,
co se plánuje, co se nakupuje, co se prodává, co se realizuje, kdo to bude stavět, nebo opravovat.
Zasedání zastupitelstva a projednávání schvalovaných věcí jsou veřejná, termín a program jednání je
vždy předem zveřejněn, tak jak ukládá povinnost stanovená zákonem č.128/2000 Sb. o obcích, lze tedy
čerpat informace přímo při projednávání.
Dalším zdrojem informací o dění v obci, nebo souvisejících věcech, jsou aktuality na internetových
stránkách obce. Zájemce o tyto informace může stránky navštěvovat dle svého uvážení, nebo se může
přihlásit k odběru aktualit a nově vložené informace mu budou automaticky doručovány na jeho email.
Na internetových stránkách obce byla zřízena i záložka „Info od starosty“ kam se snažím, když uznám
za vhodné, že by se to mohlo někomu hodit, vkládat méně podstatné informace.
Chtěl bych tímto všechny ujistit, že se snažíme o všem a pokud možno aktuálně a transparentně
veřejnost informovat. Na základě výše uvedeného souhrnu možností čerpání informací o dění v obci,
si dovoluji konstatovat, že kdo má zájem o informace – lehce si zvolí způsob, jak je získat, dokonce u
toho ani „nemusí vytáhnout paty z baráku“. Zastupitelstvo bylo zvoleno Vámi a je tu pro Vás, takže
se bez obav ptejte.
L.Škůrek, starosta

