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Existuje jedno slovíčko, jehož význam si vedení města upravuje tak, jak je právě potřeba.
Slovíčko, které může znamenat souhlas, zcela uvolnit ruce, slovíčko, které zároveň nemusí
znamenat nic, maximálně nějaký příslib, že daná věc nezapadne pod stůl. Tím slovíčkem je
"ZÁMĚR" (případně "schválení záměru").

Včera s tím slovíčkem bojovali zastupitelé několikrát. A pokaždé se dalo vyložit nějak jinak.
Vzpomínáte třeba na schválený záměr vybudovat ve městě multifunkční tělocvičnu? V tom
případě slovo záměr znamenalo, že se bude prověřovat, zda-li je to možné, kde může stát atd.
...a pak zastupitelé dostanou nějakou zprávu k dalšímu posouzení a rozhodnutí o případné
realizaci.

Ve věci vzniku pracovní skupiny pro správu a údržbu městského majetku pak prosincové
schválení záměru znamenalo umožnění vzniku této skupiny - ne tedy přípravu návrhu a
posouzení výhodnosti apod., jak bylo slibováno na prosincovém jednání. (Na druhou stranu je
nutné zmínit fakt, že o tomto může rozhodnout rada města sama). V prosinci tedy zastupitelé
vznik skupiny "schválili" a žádné analýzy se již nedočkají. Maximálně - dle vyjádření paní
místostarostky - se bude v září - říjnu hodnotit efektivita. Navíc, málokdo z nás teď ví, co
všechno vlastně skupina bude dělat nebo má dělat (k tomuto se ještě detailně vrátím s využitím
svých zvukových záznamů).

Ve věci vzniku stezky pro pěší a chodce směrem na Debř znamenalo dle starosty a
místostarostky slovo záměr nejdříve souhlas s její realizací; po diskuzi pak byl stanoven termín
(konec září), kdy bude předložen návrh, jak by to šlo udělat.

Ve věci koupi multikáry schválení záměru znamená, že úřad má volné ruce ke koupi multikáry
do 150 tisíc korun pro potřeby "pracovní čety." Z návrhu usnesení dokonce vypadla pasáž o
nutnosti vypsat výběrové řízení.

Pak se diskutovaly dva záměry prodat pozemek. Zde je záměr nutností, jsou zde nějaké
zákonné požadavky na jeho zveřejnění, těžko lze ale vysvětlit, proč je schválen záměr prodat

1/2

O užitečné ohebnosti slova "záměr" - Naše Kosmonosy
Napsal uživatel David Odnoha
Čtvrtek, 14 Únor 2013 18:17

první pozemek za 1280 Kč za m2, druhý pozemek pak bez stanovení ceny.

Další záměr, o kterém se diskutovalo, byl záměr vytvoření hřbitova pro zájmová zvířata. Přesně
ve 20:05 starosta před hlasováním nanečisto (k tomu se prostě musím vrátit!) uvedl, že
"schválením záměru není rozhodnuto o jeho realizaci."

Takže když se to hodí, tak platí, že schválený záměr = zelená k realizaci, jindy jde o
vypracování studií a podkladů pro rozhodnutí. Kdo se v tom má vyznat?

Slovíčko "záměr" je tedy krásně ohebné, a snad i proto je vedením města tak často používáno a současné vedení města s ním umí pracovat pěkně. Sám se těším, až porovnám záznamy
diskuzí o záměru vytvořit "pracovní četu" z jednání dne 5. prosince a pak ze 13. února. Určitě
vám je pak nabídnu.

david.odnoha@seznam.cz
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