Veřejná správa

V oblasti veřejné správy chceme v příštím volebním období pokračovat v přístupu, který lze
charakterizovat slovy: hospodárnost – účelnost – transparentnost
Naše město vlastní nemalá majetek v podobě budov, komunikací nebo inventáře. Na stavu
části majetku se podepsal čas, náhlé poruchy, činnost vandalů, sprejerů a podobně. Z důvodu
nutnosti rozložit finanční prostředky města tak, aby byly pokryty základní potřeby jeho
činnosti a přitom se nezadlužoval, nezbývá na údržbu, rekonstrukce a modernizace majetku
příliš zdrojů. Takže se většinou aplikuje jen jeho záchovná údržba. To je ale škoda a stává se,
že některé prvky městského majetku jsou značně zchátralé a město příliš nezkrášlují.
V této oblasti bychom chtěli udržet rovnováhu mezi novými investicemi, většinou také velmi
nutnými, a péči o majetek již nabytý.
V posledních letech byla velká řada investičních akcí spolufinancována z externích zdrojů
(státních, krajských i evropských). Zvelebovat město se spoluúčastí „cizích“ financí je velmi
lákavé. Vždyť kdo by nechtěl, aby se naše děti učily v opravených a zateplených školách,
abychom chodili po nově vydlážděných chodnících, aby se ve městě neřešila část sociálních
služeb v nových prostorách…
Nesmíme však zapomínat na hospodárnost. Tedy na to, že každá taková investiční akce musí
být velmi pečlivě zvažována, neboť s sebou nese jako spolufinancování městem, tak tzv.
„udržitelnost projektu“, což v praxi znamená, že do staveb musí město vložit také vlastní
finanční prostředky, provozovat dané investice nebo služby řadu let a v neposlední řadě také
nově nabytý majetek udržovat.
S problematikou investičních akcí, ale samozřejmě nejen jich, souvisí další naše priorita, a tou
jsou veřejné zakázky. Nejde jen o jejich transparentnost, která je již dnes nad míru ošetřena
zákony i vnitřními předpisy města, ale také kvalitním řízením dodavatelů vč. pečlivé přípravy
smluvních vztahů s nimi. Zejména u velkých zakázek bývají smlouvy velmi obsáhlé a jejich
vyhotovení pracné. Jejich kvalitní příprava se však následně výrazně vyplatí. Smluvně špatně
ošetřený a neprofesionálně řízený dodavatel má možnost zatěžovat rozpočet stavby, potažmo
města, tzv. vícepracemi, které zejména v současné době, kdy se veřejné zakázky soutěží
s cenou o 50 i více procent nižší, tvoří obvyklou možnost „navýšení“ plateb pro vítězného
dodavatele, který se v soutěži s cenou dostal nejníže, ale na vícepracích se „zahojí“.
Dalším nešvarem v této oblasti jsou projektové nedostatky a technologická nekázeň
dodavatelů. Vyznáváme názor, že téměř u všech pochybení lze určit odpovědnost. Znamená
to, že je možné najít pracovníka, který za danou věc zodpovídal, postihnout špatného
dodavatele. „Objektivnost“ potíží, na které se mnozí odvolávají lze vždy prošetřit, ačkoli to
nebývá jednoduché, posoudit zavinění, nedbalost, neplnění pracovních nebo smluvních
povinností a hlavně – vyvodit důsledky. V tomto trendu chceme i nadále pokračovat.
V souvislosti s výše uvedeným máme také v záměru podrobit velkou část investičních akcí za
poslední léta nezávislému externímu auditu.
Zrealizovat všechny naše plány a zabezpečit správný chod městského úřadu mohou pouze
loajální vzdělaní zaměstnanci, jejichž sebevědomí a spokojenost plyne z významu a váhy jejich
úřadu, spravedlivého ohodnocení, kvalitní a těsné spolupráce s vedením a orgány našeho
města. Našim cílem je pracovat v budoucnu na Městském úřadu v Orlové jen s takovými
odborníky.

