Zastupitelé odešli ze zasedání
Zastupitelé města Harrachova Tomáš Ploc, Lenka Konvalinková, Přemek Vodseďálek, Martin
Kmoníček, Miroslav Michálek, Jiří Černý a Miloslav Rýdl opustili zasedání zastupitelstva města
Harrachov, konané dne 19.9.2012 v budově základní školy, a to po prvním bodu jeho programu,
aby upozornili současné vedení města na nekorektní přístup k výše uvedeným zastupitelům města
ze strany vedení města.
Důvodem opuštění tohoto zasedání výše uvedenými zastupiteli je, že opětovaně upozorňovali vedení
města na porušování zákona o obcích. A to tím, že Rada města opakovaně obchází městské
zastupitelstvo (ZM) a rozhoduje o finančních tocích města bez rozhodnutí ZM a zastupitelům města
neposkytuje vedení města informace nutné pro jejich rozhodování. Stejná situace se opakovala i na
tomto zasedání ZM. Vedení města zveřejní vždy neúplný program zasedání ZM a následně až na
samotném zasedání rozšiřuje program o body, o kterých nemají opoziční zastupitelé ani tušení a už
vůbec tedy nedisponují k těmto bodům podklady. Takto se opakovaně snaží v rámci rozpočtových
opatření vedení města legalizovat zpětně svá rozhodnutí.
Výše uvedení zastupitelé jsou přesvědčeni, že postup při nakládání s finančními prostředky města a
informovanost všech zastupitelů má být zcela jiná než jakou představu má současné vedení města
Harrachova. Je nezbytné, aby si naše radnice uvědomila, že výše uvedení zastupitelé byli zvoleni
velkým počtem harrachovských občanů a tedy nekorektní přístup ze strany vedení města vůči těmto
zastupitelům je nekorektním přístupem k těmto harrachovským občanům.
Dle našeho názoru má být nejprve zveřejněn záměr, tento projednán na ZM a následně pak je možné
schválit na základě předložených dokumentů i rozpočtové opatření a poté uzavřít smlouvy. Dnešní
praxe současného vedení města je však zcela odlišná a nesprávná.
Nejprve se Rada města rozhodne např. o nákupu nového vozidla, a to na úvěr, následně si paní
starostka podepíše uvěrovou smlouvu a až zcela nakonec předloží zastupitelům návrh na schválení
rozpočtového opatření, který má tento krok legalizovat. Paradoxní situace tkví i v tom, že až poté, kdy
zastupitel má schválit takové rozpočtové opatření a hlasovat o něm, je až následně informován
v bodě programu jednání různé o tom, co vlastně schválil.
Na tyto skutečnosti upozornili zastupitelé již na minulém zasedání městského zastupitelstva,
konaného dne 20.6.2012, bohužel se tyto skutečnosti neodrazily ani v zápisu z takto konaného ZM.
Navíc opakovaně dochází i k tomu, že není ze strany vedení města dodržován zákon o svobodném
přístupu k informacím a zákon o obcích, kdy nejsou ani na jejich písemné žádosti zastupitelů včas
poskytovány požadované informace a někdy nejsou poskytnuty vůbec.
Tímto tedy vyzýváme vedení města k tomu, aby respektovalo práva výše uvedených zastupitelů,
kteří reprezentují harrachovské občany a to zejména tím, aby vždy byl zveřejněn úplný program
zastupitelstva, předkládány veškeré podklady zastupitelům, aby se tito mohli řádně rozhodnout.
Dále vyzýváme k tomu, aby nadále nedocházelo ke zpětné legalizaci kroků, které jsou bez
předchozího projednání se zastupiteli rozhodnuty pouze Radou města. Věříme, že tyto zásady
budou respektovány již na dalším zasedání zastupitelstva.
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