Paní zastupitelky a pánové zastupitelé města
Dovolte mi, abych Vám předal několik zkušeností nestranného
dlouholetého zastupitele. Předně - část zastupitelů se domnívá, že když jsou
zvoleni (třeba pro svůj sympatický vzhled), že všemu okamžitě rozumějí a
do všeho mohou i odborně mluvit. Když přece jenom některý problém
nedokáží řešit, s nikým se neporadí a problém prostě neřeší. Neodborné
rozhodování pak vede k chybám. Domýšlivý zastupitel pak ještě ke všemu
na chybách trvá, aby se snad nesnížila jeho prestiž.
Stejně tak nebezpečné je pak rozhodování v zájmu určitých politických a
zájmových skupin. Zájmy občanů města by měly být na prvním místě !
Je to uvedeno i ve slibu zastupitele města: „Slibuji věrnost České republice.
Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě,
v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky „.
Dovoluji si také doporučit více dbát na rozhodnutí všech komisí a výborů.
Tam se totiž problémy zabývají opravdu do hloubky. Vhodné je také brát
na zřetel názory občanů – hlavně těch zkušenějších. Případně vytvořit
Radu starších, jako poradního orgánu zastupitelstva.
Počítejte také s tím, že když budete hájit zájmy občanů, tak se dostanete do
střetu se zájmovými skupinami a jejich lobbyisty. Budete šikanováni a
pomlouváni. Budou vás brát téměř jako „třídního“ nepřítele. Přesto chci
věřit tomu, že se nedáte zkorumpovat.
Dobrý zastupitel by měl být především dobrý hospodář ! Těch několik
dobrých hospodářů (např. někteří živnostníci), které mezi sebou máte, je
nutné zvolit do Rady města. Samozřejmě není vhodné volit ty, kteří se na
ekonomickém diletantství již podíleli. Cesta k dobrému hospodaření je
poměrně jednoduchá: stačí si představit, že majetek města je majetkem
Vaším – a pak také podle toho s ním ohleduplně zacházet. Sledování
„odkláněných“ finančních prostředků k tomu samozřejmě patří.
Věřím tomu, že dokážete být tolerantní k názorům druhých.
Přeji vám úspěšnou činnost pro blaho města, takovou, za kterou se
nebudete musit stydět !
Nenechte se omrzet !
(jak říkal Karel Havlíček Borovský)
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