
Dopis starosty obce občanům.

Vážení občané, velice se omlouvám, že Vás ještě obtěžuji reakcí na volební
program, který Vám zaslali ,,Nezávislí kandidáti Hudlic". K napsánítohoto dopisu

mě přimělo rčení , že mlčeníje souhlas a já zásadně nesouh!asím s účelovými
polopravdaml i záměrnou lží, která je v tomto programu uvedena a pokusím se

o krátkou reakci k jednotlivým bodům. Tato kandidátka opravdu není stranou
jednoho muže, ale jedné ženy a pokračovatele ,,Šance pro Hudlice", o čemž

svědčí několik stejných kandidátů, nebo jejich rodinných příslušníků. Kandidátka

na starostku paní Lenka Treglerová, která dosáhla v posledních volbách

významného úspěchu a další dva kandidáti mohli již uplynulé čtyři roky

prosazovat zájmy svých voličů. Tuto důvěru však zklamali a po volbách, když

nebyli zvoleni do vedení obce, kompletně celá kandldátka odstoupila. Obecní

zastupitelstvo pak bylo nuceno, pracovat pouze o deseti členech bez obecní

rady, což značně stěžovalo zabezpečení všech potřeb obce. Z tohoto dŮvodu

proto zní značně nevěrohodně současné předvolební sliby o tom, co všechno

pro Hudlice zajistí a doufám, že si i uvědomuje, jak zklame děti ve škole a jejich

rodiče, když jí opustí. Je asi náhodou, že prakticky vše, co chtějí zajistit, je jiŽ

obsaženo ve volebních programech jiných kandidujících stran, které však byly

zveřejněny na základě dohody již ve ,,Zpravodaji". Tito kandidáti se na splnění

těchto bodů již dIouhodobě podílí, takže pouze neslibují, ale dělají.

Jed nání zastupite!stva

Nemám problém, v případě potřeby, dělat jednání Zastupitelstva obce vícekrát

do roka, na kterých však byla účast občanů a kandidátů až nyní před volbami a

přednesené dotazy byly zodpovězeny. Všechny předkládané materiály jsou

podrobně projednávány na pracovním zastupitelstvu, připomínky jsou

akceptovány a tak nechceme zbytečnými dotazy zastupitelŮ brát prostor na

připomínky a náměty občanů. Bohužel přes podrobný popis předkládaných

materiálů se následně do diskuze zřad občanů většinou nikdo nehlásí. Jsem.rád,

že jste zaznamenali, že jednání budoucí Rady obce je ze zákona neveřejné a

chcete o něm pouze informovat, což jsme v minulosti také dělali,

Rozpočet obce

Obec několik volebních období po sobě hospodaří s vyrovnaným rozpočtem a
vždy měla dostatečné finanční rezervy na udržování majetku. Velice bych

přivítal příklad jediné obce naší velikosti a daňových příjmů, která si nemusela

na výstavbu kanalizace půjčit a kdybychom realizovali Vámi prosazovanou

kanalizaci, byl by dluh minimálně o 1,0O% vyšší. V současné době jsme schopni,



celý dluh jednorázově uhradit převodem našetřených financí z obecního účtu,

ale neměli bychom pak na povinný finanční podíl na další dotované, plánované
akce nehledě na to, že úrok z úvěru 0,25% je pro obec velice výhodný.

Navýšením koeficientu daně z nemovitosti, obdobně jako okolní obce, jsme

nezalepovali žádné díry v rozpočtu, ale byla to reakce, jak zajistit potřebné
finanční zdroje pro další rozvoj obce. Členové ,,Šance" zablokovali možnost
získání finančního příspěvku od občanů na kanalizaci. Ve všech oko]ních obcích
se však na této velké investičníakci finančně podíleli. Na obcije dvakrát do roka

prováděn audit hospodaření většinou bez závad a nebo pouze

s administrativním pochybením. Na základě udání některých občanů,
dlouhodobé hospodaření obce v minulosti prověřovala kriminální služba,

včetně odposlechu mobilního telefonu, s negativním výsledkem. V souladu se

zákonem jsou uzavřené smlouvy zveřejňovány na profilu zadavatele, cožje také
při auditu kontrolováno. Výše odměny starosty a místostarosty je taxativně
stanovena zákonem a odměna zastupitelů byla schválena rozhodnutím
Zastupite|stva a zveřejněna.

Sociální s!užby

Sociální služby jsou v obci ilž dlouhodobě zabezpečovány různými
poskytovateli, kterým obec poskytuje finanční příspěvek a sama zajišťuje rozvoz

obědů. Něko!ika občanům jsme již pomohli při vyřizování různých finančních
příspěvků, včetně bezbariérových úprav a nákupu automobilu. Pro dalšívýrazný
rozvoj a objem poskytovaných služeb , již obec zakoupila bývalou restauraci ,,U

růžového stromu" , kde by po rekonstrukci mělo vzniknou centrum sociálních
služeb pro seniory a další sociálně potřebné občany a také možnost tyto
prostory využívat pro sportovní a kulturní akce. Dlouhodobě jednáme a

podaři!o se zachovat všechny základní služby pro občany přes snahy
poskytovatelů o jejich omezení, nebo zrušenía v plánu je jejich rozšíření .

Bezpečnost komunikací

Opakovaně bylo jednáno s Krajskou správou a údržbou silnic o značení silníc a
dopravní omezení pro zvýšení bezpečnosti chodců a zejména dětí. Na základě
spolupráce s některými aktivními členy školské rady došlo ke zvýraznění
přechodů. Zajímavé je, že paní Treglerová byla členkou této školské rady,

nicméně žádnou činnost, která by nap!ňovala jejívolební program ohledně větší
bezpečnosti chodců, nevyvíjela, ačkoli ostatní členové školské rady ano, Další

opatření včetně realizace vodících čar byla zamítnuta, protože je prováděna
pouze na silnicích ll třídy, ale obec uskuteční da!ší jednání , i když velkým



úspěchem byla celková rekonstrukce krajských silnic v obci, která rovněž
přispěla k bezpečnosti. Na některé chodníky je již zpracována projektová

dokumentace a obec čeká na vhodnou dotační výzvu. Komplexní úprava všech

místních komunikací je opět závislá na potřebných finančních dotací a dočasné

úpravy a opravy jsou průběžně realizovány.

Zadržování vody v krajině

Na dnes populární zadržování vody v krajině, je již zpracovávána projektová

dokumentace a investiční zámér na revitalizaci ,,Kalu" a koupaliŠtě a po

vyhlášení dotační výzvy bude podána žádost o finanční podporu. V rámcl

schváleného územního plánu chceme realizovat vybudování několika dalších

vodních ploch.

Sport a kultura

Obec rovnoprávně na základě žádosti a rozhodnutí Zastupitelstva finančně
podporuje všechny sportovní oddíly v obci a bohužel na jejich činnosti jste se
osobně ani organizačně nepodílell a nepochopím, proč čekáte až po volbách.

Každý občan obce má možnost ,dle svých schopností , se do sportovního a
kulturního dění zapojit. VeIice vítám případný návrh na nové kulturníakce, obec

žadatelům vždy vycházela vstříc. Všichni občané mají možnost se akcí, které jsou

opakovaně zveřejňovány, zúčastnit a absolutně odmítám tvrzení, že tyto akce
jsou jen pro vyvolené. Vždy upřednostňujeme hudlické občany a clzí účastníci
jsou jen pro doplnění počtu a snížení nákladů. Bohužel někteří zájemci jsou i

zrazováni od účasti s tím, že přeci nepojedou se starostou a jeho družinou.

Vážení občané omlouvám se Vám za obsáhlý komentář k volebnímu
programu ,,NezávislÝch" .Vnímavý občan si jistě i bez mého komentáře udělá

obraz o slibech, které jsou obcí již dlouhodobě zajišťovány. Ovšem vjejich
programu mi chybí jedna zásadní věc, kde na to vezmou potřebné finanční
zdroje. Současné Zastupitelstvo již dokázalo, že je umí zajistit a bez toho nelze

cokoliv bohulibého v obci realizovat. Vážení občané svým příspěvkem jsem

nechtěl kohokoliv přesvědčovat, protože kdo chce věci reálně vidět, tak je vidí.

Můj cí| bylo jen některé dezinformace vysvětlit a správné rozhodnutí pro další

rozvoj obce udělá jistě každý zYás. Za případnou podporu ve volbách, zejména
pro dokončenívelkých investičních akcí, Vám děkuji.

Šťastnou ruku a zejména hodně zdraví a štěstíVám přeje starosta

Pavel Hubený


