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       Vážení spoluobčané,
 
      v září jsme volili naše nové zástupce do vedení obce. Po přepočítání všech odevzdaných hlasovacích lístků zvítězila jedna  
ze dvou zúčastněných stran o 11 hlasů. Předvolební kampaň byla zjevně důkladná, protože naše obec procentuelně 
převýšila celostátní průměr o 30 procent. A jak už to v předvolebním boji bývá, objevilo se v kampani mnoho lží a 
smyšlených demagogií a došlo i na udání na bývalé vedení obce stran „černé stavby“. Kontrolou z nadřízeného stavebního 
úřadu vyšlo najevo, že se jedná o opravu, nepodléhající stavebnímu řízení. Jednalo se o stavbu v rozpočtu řádně schválené  
komunikace v Soustově, schválené všemi zastupiteli. Bývalý místostarosta prý podle vyjádření jedné občanky vysedává po 
nocích na obecním úřadě a falšuje po nocích dokumenty a další a další očerňování bývalého vedení obce včetně jejích 
zaměstnanců. Vše podle vyřčeného „na každém šprochu je pravdy trochu“. A tato kampaň bohužel přinesla své ovoce.  
Oslovila spoustu lidí, najednou se lidé mezi sebou přestali bavit a dokonce i zdravit. Přetrhala se kamarádská pouta, na 
světlo se vytáhly dávné při a křivdy. A to je pro obec naší velikosti moc špatně. Volby ve výsledku přinesly rozdělení mandátů 
v poměru 4:3. Jak už to v demokratických volbách bývá. Jeden je vítěz a druhý poražený. Slušný poražený porážku přijme a 
řekne si, že to příště možná bude lepší a začne pro to něco dělat. Stává se ovšem, že poražený svoji porážku nepřijme a 
rozhodne se, že nebude čekat čtyři roky a výsledek voleb chce změnit hned. Začne okamžitě s novou kampaní, novými 
pomluvami, novou špínou? Má na to právo? Morální určitě ne. 

 Stalo se tedy, že na ustavujícím zasedání všichni nově zvolení zastupitelé nejprve složili slib:

       „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu 
obce Dlažov a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ 

a po po vyčerpání celého programu zastupitelstva tři ukřivdění zastupitelé z prohrané volební strany, včetně všech jejich 
ostatních náhradníků složili do rukou nově zvolené starostky rezignaci. Tento krok, v naší obci dosud nevídaný, má za 
následek:
- ukončení mandátu oněch třech zastupitelů
- pokles členů zastupitelstva na čtyři, což je již pod zákonem stanovené minimum pěti  členů
- nové volby, pravděpodobně v březnu 2023
- obec bude do nového ustavujícího zasedání hospodařit v tzv. rozpočtovém provizoriu podle dané směrnice, kdy mimo jiné 
nemůže:
       - podávat žádosti o dotace

- schválit si rozpočet
- vydávat obecně závazné vyhlášky
- nebudou fungovat oba výbory, jelikož minimální počet jejich členů jso tři
- rozhodovat o spolupráci s jinými obcemi
- nabývat a převádět nemovitosti
- poskytovat dotace nad 50 000,- Kč
- nabývat a převádět práva stavby a smluvní zřízení práva stavby k pozemku ve vlastnictví obce (všechna věcná 
břemena)

a ještě desítky dalších pravomocí, vyjmenovaných v zákoně o obcích v § 84 odst.2, §85  a další pravomoci, vyjmenované v § 
102 odst. 2.
      Nabízí se několik otázek:
- byla rezignace prohrané volební strany vcela v souladu se složeným slibem všemi zastupiteli?
- komu to poslouží?
- co může následovat po dalších volbách, co když se zase někdo urazí, to se budou volby do nekonečna opakovat?
- nebude naše malá obec ostatním obcím pro smích?
- není řádně zvolená starostka ten slušný člověk, schopný řádně hospodařit, sjednotit obec a pracovat bez toho, aby mu 
ostatní nezáviděli a neházeli mu klacky pod nohy?

 V příloze letáku najdete výpis usnesení z ustavujícího zasedání včetně hlasování.
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