!!! Zastupitelé i strosta ručí svým MAJETKEM !!!
Dne 1. 1. 2014 nabývá účinnosti občanský zákoník, kterým je rekodifikováno soukromé právo
v České republice. V rámci doprovodné legislativy byl přijat zákon č. 128/2000 Sb., o obcích.
Nový občanský zákoník na základě těchto změn přináší pro rozhodování zastupitelstva města
významné změny. Mimo jiné jednoznačně zesiluje míru odpovědnosti člena kolektivního
orgánu.
V § 159 odst. 1 NOZ stanoví: „Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji
bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že
jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí
funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.“
Nové je upravena v § 159 odst. 3 NOZ i náhrada škody: „Nenahradil-li člen voleného orgánu
právnické osobě škodu, kterou jí způsobil porušením povinnosti při výkonu funkce, ačkoli byl
povinen škodu nahradit, ručí věřiteli právnické osoby za její dluh v rozsahu, v jakém škodu
nenahradil, pokud se věřitel plnění na právnické osobě nemůže domoci.“
Nový občanský zákoník tak členy kolektivního orgánu města staví prakticky na úroveň
statutárních orgánů obchodních korporací, alespoň co do jejich odpovědnosti; míře
odpovědnosti však neodpovídá zejména výše odměny za výkon funkce. Zákonem nově
konstruovaná míra odpovědnosti, kterou nelze omezit, tak současně členům ZMP i RMP
přináší také povinnost nést negativní důsledky svého rozhodování (včetně majetkových
důsledků).

Informace o způsobu hlasování při volbách do zastupitelstev obcí
volby se uskuteční
v pátek 10. října 2014 od 14:00 do 22:00 hodin
v sobotu 11. října 2014 od 8:00 do 14:00 hodin
místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1, pro voliče s trvalým pobytem v obci Dušníky, je volební místnost v budově
OÚ Dušníky

volit může
státní občan ČR, který dosáhl nejpozději druhý den voleb věku 18 let a v den voleb je v obci
přihlášeni k trvalému pobytu občan jiného členského státu Evropské unie, který dosáhl nejpozději
druhý den voleb věku 18 let, je v den voleb v obci přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu
a požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů
hlasovací lístky
Hlasovací lístek může být vytištěn oboustranně. V záhlaví je uveden název obce a počet členů
zastupitelstva obce, který má být zvolen (v naší obci bude voleno 7 zastupitelů). Kandidáti každé
volební strany jsou uvedeni na společném hlasovacím lístku v pořadí určeném volební stranou, a
to v samostatných sloupcích umístěných vedle sebe. Hlasovací lístky budou voličům distribuovány
nejpozději 3 dny přede dnem voleb, v případě ztráty či poškození obdrží volič hlasovací lístek ve
volební místnosti.
hlasování
Volič, občan ČR, prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem
nebo platným cestovním pasem ČR. Volič, občan jiného členského státu EU, prokáže svou
totožnost a občanství jiného členského státu platným průkazem o povolení k pobytu vydaným podle
zákona č. 326/1999 Sb, o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů.
Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. V prostoru pro úpravu hlasovacích lístků
může volič upravit hlasovací lístek jedním z těchto způsobů:
Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební
stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik
činí počet členů zastupitelstva obce, který má být v obci volen (7). Pokud by byla tímto způsobem
označena více než jedna volební strana, byl by takový hlas neplatný.
Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z
kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být
zvoleno (7). Pokud by bylo označeno tímto způsobem více kandidátů, než je stanovený počet, byl
by takový hlas neplatný.
Kromě toho lze oba způsoby kombinovat. Lze označit křížkem jednu volební stranu a dále v
rámečku před jménem kandidáta další kandidáty v libovolných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny
ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivým kandidátům a z označené volební
strany je dán hlas podle pořadí pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů
zastupitelstva obce. Pokud by byla tímto způsobem označena více než jedna volební strana nebo
více kandidátů, než je stanovený počet (7), byl by takový hlas neplatný.
Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, jsou přetržené, nejsou
vloženy do úřední obálky, do úřední obálky je vloženo více hlasovacích lístků nebo na nich není
označena ani žádná volební strana ani žádný kandidát.
Pokud se volič neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, nebude mu
hlasování umožněno.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné – s voličem, který nemůže upravit hlasovací
lístek pro tělesnou vadu nebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu
hlasovacích lístků přítomen jiný volič (nikoliv však člen okrskové volební komise) a hlasovací lístek
za něj upravit a vložit do úřední obálky, případně i vložit do volební schránky.

Volby - Jak to bude u nás?
Tak se nám komunální volby blíží, různě se diskutuje co a jak v Dušníkách? V posledním
zpravodaji jsem se k tématu vyjádřil, učiním tak i dnes. Mám v plánu se trochu rozepsat, napsat
několik příběhů – zaspekulovat si. Jen chci popsat několik situací, které mne napadají, možná i
někoho jiného, a určitě by se našly i další varianty.
Jasno máme o složení kandidátky, můžeme si myslet cokoliv ale skutečností je, že těchto sedm
lidí bude v příštím volebním období zastupitelstvem naší obce. Již jsem zaslechl poznámku. Že
jsou na kandidátce lidi, kteří jsou sice v obci hlášeni, ale nebydlí zde. Také se mi to nelíbí, ale
asi bych udělal totéž v této situaci, kdy chci sestavit kandidátku za každou cenu a jiné lidi
nemám. Jak budou rozděleny funkce, složení orgánů? To si budeme muset počkat na ustavující
zasedání, které proběhne pravděpodobně ve čtvrtek 6. listopadu.
Také slýchám od lidí, že nepůjdou k volbám vůbec, že na kandidátce nevidí nikoho, komu by
chtěli dát hlas, nebo že dokonce některé lidi vůbec neznají. Co k tomu dodat, jsem zastánce
názoru, že volit by se mělo chodit. Tady však udělám výjimku a nebudu nikoho nutit nebo
přemlouvat, aby k volbám šel. Zde nejde o parlamentní, senátní či evropské volby, kde si volíme
určitý směr, ideologii nebo filozofii, která je nám bližší. V komunálních volbách si volíme v
podstatě správce obce (o samosprávě se zmíním níže) na období 4 let a ty uplynou ani člověk
neví jak. Takže, pokud opravdu člověk nevidí na kandidátce jméno, komu by třeba alespoň ten
jeden hlas dal, tak nechť k volbám nechodí. Je to také politický postoj, který nesvědčí o tom
voliči, ale spíše ukazuje kvalitu kandidátů! Kolik lidí přijde k volbám, uvidíme, sám jsem
zvědav!
Tady bych se chtěl zmínit o jedné nepravdě. Údajně mělo být řečeno. Kdyby nepřišli lidi k
volbám, mohlo by stát, že obec spadne pod Roudnici nad Labem. Ať už by došlo k tomu, že by
volby neproběhly, přišlo málo lidí nebo by se po volbách třeba zastupitelstvo rozpadlo. Je
absolutně vyloučené, že by obec měla někam spadnout. Je to absolutní prvotřídní lež! Nevím,
kdo to prohlásil, ale jestli to vypouští někdo, kdo chce v budoucnu obec spravovat, tak potěš
pánbůh. Pokud nám takto lže dnes, jak to bude vypadat potom? Je v ČR několik obcí, kde je
místo zastupitelstva správce a to i několik let, než se podaří nějaké zastupitelstvo sestavit.
Takže, neexistuje možnost, aby obec bez zastupitelstva, spadla pod jinou obec. Navíc, o tomto
musí rozhodnout zastupitelstva obou obcí.
Vynořují se a nabízí se různé otázky, nejen mne: Proč to v Dušníkách takto dopadlo, že se z
bídou sestavila jedna kandidátka? Proč již starosta nechce kandidovat? Samospráva a její stav?
Uvedl starosta pravý důvod své ne-kandidatury? Chce vůbec někdo z kandidátů dělat starostu,
údajně ne? A jistě by se našlo spousta dalších.
K první otázce bych se vyjádřil a zaspekuloval asi takto. Již od jarních měsíců jsme mezi
zastupiteli diskutovali o blížících se volbách. Já jsem prohlásil, že nechci nikoho přesvědčovat
a přemlouvat, že budu kandidovat samostatně, a že by v podstatě bylo nejlepší, aby kandidoval
každý sám za sebe a lidi si mohli vybrat z kandidátů. Zde se ukázalo, že v podstatě většina
současných zastupitelů už kandidovat nechce. Určitě si vzpomenete, že jsem ve zpravodaji o
tomto psal a vyzval všechny, co mají zájem pracovat pro obec, aby kandidovali. Co se nakonec
stalo? Samostatní kandidáti nejsou žádní, já jsem oznámil, že kandidovat nebudu a následně
padly i další minimálně 2-3 samostatné kandidátky.
Takže byla podána jediná kandidátka pana Mazourka, kterému se samostatné kandidování moc
nezdálo, tak si sestavil čtyřčlennou kandidátku. Potom jí horko těžko na výzvu registračního
úřadu doplňoval do počtu sedmi. Mne však trápí něco jiného, pan Mazourek se zaklíná tím, že
se nikam nehrne, že starostu nikdy dělat nechtěl a nechce. Jeho kroky však hovoří o něčem

jiném. Za každou cenu postavil kandidátku i z lidí, kteří v obci fyzicky nebydlí. Nebo někteří
do zastupitelstva nechtěli a žádnou funkci dělat nechtějí. Nebo dokonce prý je možné, aby po
volbách někteří složili mandát! (toto by mohli udělat dva, protože počet zastupitelů nesmí
klesnout pod pět). Možná moc spekuluji a mýlím se, ale proč se pan Mazourek nepostaví,
nenalije čistého vína a neřekne! Chci dělat starostu obce, mám takovou a takovou vizi, pojďte
do toho se mnou“ Asi nemám veškeré informace, ale z doslechu se pouze dozvídám. „Starostu
bude dělat ten a ten“, „Já starostkou nebudu, jsou tam mladší, ten a ten“, „Já nic nevím, jen
jsem vstoupil na kandidátku, aby nějaká byla, ale žádnou funkci dělat nechci“ A podobná
prohlášení, nechápu to? Možná nejen já?
Pokud by se kandidátka (Společně pro obec) nesestavila, musely by být volby v obci odloženy
na jaro příštího roku. Do té doby, by chod obce řídil správce určený ministerstvem vnitra.
Nějaké nepříjemnosti by tím vznikly, ale nic dramatického. Toto jsme řešili s panem
Mazourkem, když jsme se sešli v neděli před podáním doplněné kandidátky. V odložených
volbách, by se holt musela najít, dát dohromady skupina lidí, kteří by potřebný počet kandidátů
obsadili a šli s určitou vizí. Dnes věřím, že by se kandidátka těchto lidí sestavila.
Rád bych se vyjádřil k otázce samosprávy, co to je a jak to s ní vypadá. V zastupitelstvu se
pohybuji již 4 volební období, porovnám-li počátek a konečný stav tohoto podzimu, tak mohu
prohlásit, že význam samospráva začíná být jen prázdným pojmem. Protože, prostor pro
opravdovou samosprávu, kde zastupitelstvo či starosta může něco ovlivnit, rozhodnout se
neustále zmenšuje a zmenšuje, pomalu se blíží nule. Bobtnající administrativa přicházející ve
formě zákonů národních, či směrnic EU prostě vymezuje, v podstatě omezuje či reguluje téměř
vše! My se jen potom na zastupitelstvu můžeme tvářit, že něco rozhodujeme, to je však jen
zdání.
Moje představa o fungování samosprávy je v podstatně jiná. Měla by vycházet z potřeb obce,
starosta by měl řešit místní problémy, pomáhat každému občanu obce, když přijde!(o což jsem
se alespoň trochu snažil) Postupně se však posouváme k tomu, že starosta je nástrojem úřadů,
státu či dokonce EU. Dá se říci, že je tu ve funkci užitečného idiota, protože on je první, kam
lidé přiběhnou, pokud přijde nějaký nesmysl, odporující zdravému rozumu, a že jich je, a
připravuje se! Zde se posunu k mé ne-kandidatuře, i toto je důvod proč nepokračovat jako
starosta. V podstatě dnes a denně bojujete s větrnými mlýny, a jste neustále v riziku, že někde
něco porušíte. Letos se nám stalo, že jsme neodeslali jeden elektronický výkaz, ohledně odpadů,
nebudu zde popisovat podrobnosti proč. Podstatné je, že identické údaje, které na tomto výkazu
jsou, se shromažďují a vykazují tím samým výkazem na to samé místo, dalšími dvěma subjekty.
Kvůli tomu vám přijde inspekce životního prostředí, konstatují, že vědí, že ty údaje mají i
odjinud, ale vy máte povinnost a porušili jste blablabla. Takže ve finále jsme obdrželi ve
správním řízení pokutu čtyři tisíce.
K takovýmto různým byrokratickým nesmyslům, buzeracím atd. se tu objeví nějací chytráci a
spasitelé, ne že jen kritizují, ale v některých záležitostech chtějí být papežštější než papež!
Potom není jiná cesta, než aby si to zkusili.
Jsem rozčarován z toho, že máme týden do voleb a v podstatě toho moc nevíme. Jak jsem napsal
v předchozím zpravodaji, je jen spousta otázek. Kandidátka Společně pro obec, jakou mají vizi
fungování a rozvoje obce? Co vím, že přibližně polovina kandidátu je na kandidátce jen
z podstaty, aby ta kandidátka mohla vůbec existovat.
Na závěr jen pro informaci, kterou jsem se dozvěděl od pracovníků ministerstva vnitra. Na
dotaz, co by bylo, kdyby nové zastupitelstvo nezvolilo starostu? Tak mi odpověděli, že
v případě, že by ze zastupitelů po volbách nebyl zvolen starosta a místostarosta, tak bych musel
na OÚ zůstat já, třeba i celé volební období. Což doufám nenastane!

A posledními větami chci všechny ujistit, že nehraji žádnou hru, že i kdyby se stalo cokoliv a
byly nové volby. Tak jsem ochoten do případného budoucího zastupitelstva kandidovat ale ne
jako starosta. Dělal jsem to rád, nelituji toho, rodina z toho má vcelku radost a tady bych chtěl
poděkovat především manželce za trpělivost, toleranci, podporu a samozřejmě i pomoc na
všemožných aktivitách, které se mnou ve funkci sdílela. V těchto dnech přišla vcelku zajímavá
nabídka a proč to nezkusit? Trochu si odpočinout od neustálého stresu a zvýšit podíl manuální
práce. Uvidíme, co bude za 4 roky! Přeji krásný podzimní víkend.
Stanislav Hodík
Cyklokrosové závody
Zveme všechny na cyklistický závod v okolí Dušník, určený pro širokou veřejnost, občerstvení a ceny
jsou zajištěny.
Vladimír Šrettr s rodinou ve spolupráci s OÚ Dušníky a kamarády
zve příznivce sportu, kola a dobré zábavy
na
NULTÝ ROČNÍK
cyklokrosového závodu v okolí Dušník
mapka události bude přiložena včas

Kde: Dušníky na hřišti a blízké okolí (okruh 5,5 km)
Termín konání: v pondělí 17. 11. 2014 od 10,00 hodin (státní svátek)
Prezence: 9,00 – 9,45 hod
Startovné: nebude se oficiálně vybírat, pouze dobrovolné, veškerý výtěžek akce bude použit
na dobročinné účely
Kategorie a ocenění
1.
2.
3.
4.
5.

Štafetový závod rodin (na hřišti) - do 3. místa – poháry + medaile + věcné ceny
Kategorie 0-8 let (na hřišti) – do 3. místa – poháry + věcné ceny
Kategorie 9-14 let (jeden okruh) – do 3. místa - poháry + věcné ceny
Kategorie 15-39 let (dva okruhy) – do 3. místa - poháry + věcné ceny
Kategorie ženy + veteráni (jeden okruh) – do 3. místa - poháry + věcné ceny

Přihlášky je možno posílat přes Facebook, do schránky na okále 104 nebo na tel. čísle či mailu

Šrettr Vladimír tel. č. 730 188 105 e-mail: v.srettr@seznam.cz
Šrettr Vladimír tel. č 602 248 496 e-mail: vladimir.srettr@selena.com

Sponzoři
Vladimír Šrettr s rodinou a přáteli
Obecní úřad Dušníky

Další zájemci o sponzoring jsou vítáni.
Pořadatel si vyhrazuje právo změny pravidel turnaje.

Propozice
Štafetový závod rodin s dětmi
(závod se pojede štafetově, otec, potomek, matka, na hřišti bude vyznačena trasa, pojede se na čas)
Kategorie 0-8 let
(závod se pojede na hřišti, hromadný start, kolo či odstrkovadlo)
Kategorie 9-14 let + Kategorie ženy + veteráni
(závod se pojede na jeden okruh, vzdálenost 5,5 km, hromadný start, při dojetí do cíle - nechá kolo na
vyznačeném místě, doběhne ke značce, kde vzduchovkou sestřelí terč, doběhne zpátky pro kolo a
dotlačí na cílovou čáru, teprve potom bude uznán závod za dokončený)
Kategorie 15-39 let
(stejně jako kategorie 9-14, ale pojede se na dva okruhy, kdy na zakončení prvního okruhu je potřeba
sestřelit terč, nasednout na kolo a vyrazit na druhé kolo, na konci druhého kola opět sestřelit terč,
kolo dotlačit do cíle)
Pořadatel si vyhrazuje právo změny (tento leták je zatím pouze informativní)
Kategorie a délka závodu se můžou změnit dle požadavku startujících, bude diskuze (volná).
Občerstvení zajištěno na místě

Krátké poděkování od Hasičů
Vzhledem k tomu, že se blíží další komunální volby do zastupitelstva obce a většina
zastupitelů naší obce již kandidovat nechtěla. Rádi by jsme touto cestou poděkovali,
současnému zastupitelstvu obce Dušníky. Za dobrou spolupráci s naším sborem v předešlých
8 letech.
Za sbor dobrovolných hasičů
starosta sboru
Roman Pakandl ml.

