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Vec: odstoupení z funkce starosty obce Šimanov

Vážená paní místostarostko, vážení zastupitelé, vážení spoluobcané,
Sdeluji Vám tímto, že dnem 30.4.2010 odstupuji z funkce starosty obce Šimanov a to
z následujících duvodu:
Jako starostaj sem ztratil podporu znacné cásti clenu zastupitelstva.
Jako starosta nejsem schopen presvedcit cást zastupitelstva, že pri jakémkoliv rozhodování je
treba dodržovat platné zákony, vyhlášky, metodické pokyny, technické standardy a normy,
ale i uvažovat racionálne a premýšlet do budoucna o možných nevratných rozhodnutích.
Jako starosta nejsem schopen presvedcit cást zastupitelstva, že s etikou a morálkou nemá nic
spolecnéhojakékoliv zvýhodnování ruzných skupin obca:iiu-n,Cúkorobce, ci na úkor ostatních"'~obcanu.
Smutnéje, že znacná cást zvýhodnovaných se vždy rekrutuje z clenu zastupitelstva nebo
jejich kamarádu ci príbuzných. V prostredí, kdy je mi vycítáno, že jednomu kolegovi
zastupiteli nevyhovím, s druhým nezatocím, kdy je mi naznacováno, že je treba vyhovet
všem, nebo že obec nic nepotrebuje protože již všechno má (to je vodovod a kanalizace)
nemohu dál pusobit jako starosta.
Funkci starostyjsem prijal protože, jsem chtel za krátký cas posunout obec dopredu a tak
dostihnout obce okolní. Na rozdíl od všech okolních obcí Šimanov dosud nemá územní plán,
komplexní pozemkové úpravy, kulturní stredisko, upravené centrum obce-náves,
zrekonstruované místní komunikace, zrekonstruované obecní rybníky, zanedbané jsou i
obecní lesy, na druhé strane se po letech zrealizovala komunikace k 7 RD,obec má slušne
vybavený úrad s potrebným technickým vybavením, funguje služba Czech Point, máme
vlastní internetové stránky, vydáváme informacní obcasník TRIANGL, máme provedenu
pasportizaci obecních komunikací, tesne pred dokoncením je rekonstrukce COV, v krátké
dobe bude opravena další obecní komunikace.
Funkci starostyjsem prijal i proto, že jsem se domníval, že na malých obcích se nejedná o
funkci politickou. V Šimanoveje zatím opak pravdou a protože nejsem politik, ale technokrat
odstupuji.
Záverem bych chtel podekovat tem zastupitelum, kterí se chovali racionálne a poprát nove
zvolenému starostovi hodne úspechu.
Stanislav Munduch
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