Slovo starosty
S ohledem na opakované diskuse kolem výkonu funkce starosty jsem došel k názoru, že je třeba
vedle internetu sdělit občanům touto cestou, jak se na vedení obce Všeradov podílí starosta a
jak místostarosta.
V naší obci je dlouhodobě zaveden institut neuvolněného starosty a neuvolněného
místostarosty. Současný starosta a místostarosta se před komunálními volbami v roce 2010 a
2014 na svých funkcích shodli a také si mezi sebou rozdělili práci pro obec. Starosta podle
dohody odpovídá za tzv. „vnější záležitosti obce“ a místostarosta odpovídá za tzv. „vnitřní
záležitosti obce“.
V obecné rovině se dá říci, že starosta u nás v obci řeší, hlídá a koordinuje vše, co do obce
přichází zvenčí a z obce odchází, a to vše po právu, včas a v souladu s usneseními zastupitelstva
obce. Starosta zastupuje obec navenek, řídí obec a vede veškerou její agendu. Mimo jiné také
odpovídá za finanční stránku obce, tzn., že v plné míře odpovídá za plnění rozpočtu obce, za
hospodaření obce, za účetnictví obce a k tomu všemu se účastní všech kontrol a auditů.
Odpovídá za obecně závazné vyhlášky obce, smluvní vztahy, řeší územní plánování a naplňuje
Program rozvoje obce Všeradov. Dále koordinuje činnost zastupitelstva obce, komunikuje se
stáními orgány a úřady (např. Ministerstvo vnitra ČR, Pardubický kraj, MÚ Hlinsko,
Katastrální pracoviště Chrudim, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,
Pozemkový fond ČR), zastupuje obec v SOMH a MAS Hlinecko, jedná mimo jiné s TS Hlinsko
a Zemědělskou a.s. Vysočina. Starosta je také v pozici úředníka v přenesené působnosti. Další
výčet práv a povinností pak vymezuje zákon o obcích.
Pokud jde o místostarostu v naší obci, pak v obecné rovině zajišťuje zejména vše to, co přichází
od občanů, tzn., že řeší jejich problémy, požadavky, připomínky, jejich potřeby a současně
zajišťuje to, co z jeho vlastní iniciativy povede ke zlepšení věcí v obci. Dále řeší opravu a
údržbu veškerého majetku obce včetně zimní údržby a údržby veřejné zeleně. V mnoha
případech naplňuje vlastní realizaci dodavatelských smluv a smluv o dílo, zejména ve věci
oprav místních komunikací, oprav majetku obce a projektů obce. Také koordinuje a zajišťuje
věci, které mu postoupí starosta nebo zastupitelstvo. Nakonec koordinuje spolupráci mezi obcí
a SDH Všeradov. Místostarosta ve funkci jednatele společnosti Smíšené zboží Všeradov s.r.o.
řídí kompletně prodejnu potravin.
Výše uvedené rámcové dělení práce pro obec je podpořeno skutečností, že starosta je schopen
svoji práci vykonávat kdekoliv, místostarosta pak v plné míře naplňuje potřebu jeho každodenní
přítomnosti v obci a navíc v době nepřítomnosti starosty jej zastupuje.
Závěrem pro oživění komunikace s vedením obce přikládám vizitky.
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