

Lord Mayor

Když nebyl nikdo jiný, kdo by převzal vládu, stal jsi se vládcem, starostou města,
lordem starostou. V tvých rukou je nyní veliká moc, i veliká zodpovědnost za občany
města i město samotné.
Tento glejt ti nedává žádné herní schopnosti. Vše zde zapsané je dané pouze zvyky města
a herního světa. Pokud budeš odvolán, resp. zabit předej glejt svému nástupci nebo
ORGům. Zde uvedené činnosti můžeš také svěřit k výkonu Správci, nebo někomu
dalšímu, koho k práci pro město přesvědčíš.

Pole zodpovědnosti a působnosti
Tvou hlavní zodpovědností je město a pořádek v něm. Ochrana životů a majetku
občanů, bezpečnost, a takové ty věci. Starost o město se rozpadá na více oblastí:
Pořádek ve městě
Podle zákona máš dohlížet nad mravností občanů a pořádkem ve městě. Mravnost
je vždy lepší a jednodušší přenechat kněžím, pořádek je ovšem tvou starostí, resp. K tomu
ti může pomoci Garda. Nízká kriminalita a vysoká objasněnost případů mohou přispět k
dobrému žití všech.
Řešení sporů
Dalším tvým úkolem je řešení sporů mezi občany a obyvateli města. Pamatuj, že
kdo neplatí daně, není občanem a kdo není občanem, nemá téměř žádná práva. Ostatně
velmi málo zákonů je sepsáno a ty jsou ztracené. Nějaké útržky se možná dají najít v
knihovně. Takže při řešení sporů se řiď rozumem a svědomím. Tresty města jsou většinou
tvrdé. Proti tvému rozhodnutí či trestu je možno se odvolat ke králi. Jeho rozhodnutí je
pak konečné.
Vyrovnání dědictví
Je vlastně řešením sporů. Ovšem k tomuto se dochoval dokument, který je k
nalezení v knihovně. Říká, že při dědictví má přednost mužská linie, ovšem o všechny
dědice a dědičky musí být postaráno. Dědictví může být upraveno závětí, která má v
takovém případě přednost. Důležitá je také poslední věta zákona, která ustanovuje kolik si
rozhodce za vyrovnání může naúčtovat.
Daně
Určování výše daní je tvá kompetence. S jejich výběrem ti pomůže správce nebo
jiný městský úředník.
Stavební povolení a kolaudace
Stavbu může ve městě (a vlastně v celém království) vlastnit jen občan. Stavba by
měla být předem nahlášena a hlavně by po jejím zhotovení měly být na radnici předloženy
dva její plány k potvrzení. Takové potvrzení je drahé. (Jedná se vlastně o cenu za



dlouhodobý pronájem. Některé prospěšné stavby je možno poplatku zprostit.) Na těchto
plánech musí být uveden vlastník. Jeden z plánů je uložen na radnici, druhý v budově.
Stavba, jejíž vlastník není znám, je bez dědice mrtev, či není schopen zaplatit občanství,
propadá městu (králi).
Příjmy a výhody
Je možné, že tě spravování města natolik vytíží, že nebudeš mít čas se věnovat
svému řemeslu. Neznamená to však, že by jsi kvůli službě lidu musel přijít na buben.
Poplatky za vyrovnání dědictví či soudní služby jdou do tvé kapsy. (Poplatky za správní
úkony a stavební povolení oproti tomu do městské kasy.) Za svou práci by jsi dále měl
dostávat plat (výši si dohodni s králem) a jsi zproštěn povinnosti platit daně. Teoreticky
můžeš také libovolně nakládat s městskou kasou, ovšem správce na to určitě přijde a králi
či lidu se takové okrádaní líbit nebude.
Jsi také tím, kdo může vybírat produkci města. K tomu slouží příslušná obálka.
Produkce náleží králi, ty jsi však první, komu projde rukama.
Státní zakázky a další
Je toho ještě mnoho, co můžeš jako městský železný lord provádět, správné právní
aparáty a herní schopnosti pro tyto věci má většinou správce.

Živobytí
Živobytí je, na rozdíl od všeho výše mechanismus daný čistě pravidly, proto je
uvádíme zvlášť. Jeho výběr a stanovení přenech ORGům, ale jako správce města bys ses
měl snažit, aby město vzkvétalo a živobytí bylo co nejnižší. Pokud vykonáš něco, co by
mohlo žití ve městě zlepšit, či se o něčem takovém dozvíš, informuj ORGa, který podle
toho třeba počítadlo upraví. Hře velmi pomůže, pokud budeš informovat i o případných
nekalostech a špatných zprávách.

Vyhoštění
Pokud někdo řádně neplatí daně, narušuje život ve městě či se ti prostě nelíbí,
můžeš ho odtud vyhostit. Prostě se změň v informační obláček, vstup do jeho obydlí a z
truhlice vyber jeho erb a hoď jej do slumu. Při tomto vstupu do obydlí na tebe samozřejmě
neúčinkují žádné pasti a podobně, ani si odtamtud nemůžeš nic odnést, či tam nechat.

Volba a odvolání
Železný lord je v zásadě doživotní nedědičný titul. Může tě však kdykoliv odvolat
král, nebo lid, pokud ti bude doručena odvolací listina s více jak polovinou podpisů všech
občanů města.
Pokud není žádný lord v úřadě, mělo by co nejdříve dojít k volbě. Ta se může
uskutečnit jen na národním shromáždění, kde bude určitě přítomen Kancléř, nebo někdo
jiný, aby vás provedl právními kličkami tak složitého úkonu.

