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AKTUALIZACE 4.3.2014 8:41 hod.
Letošní první jednání zastupitelstva trvalo zhruba dvě a půl hodiny a kromě zastupitele Kurky,
kterého zastupitelé na jednání neviděli několik roků, nechyběl nikdo. Oficiálně bylo na programu
jednání sedm návrhů, na začátku jednání k nim přidal několik dalších zastupitel PharmDr.
Masarčík – ten hned na úvod stáhl návrh na ukončení používání CCS karet – tento krok totiž
před několika týdny učinila sama rada města, která odsouhlasila odběr pohonných hmot na
karty nabídnuté ing. Ottomanským a jím provozovanou čerpací stanicí poblíž OD Tesco. O čem
zastupitelé jednali, co schválili?

• Zastupitelé jako první odsouhlasili navýšení odměn uvolněným i neuvolněným zastupitelům.

• Schválili také znění Smlouvy o spolupráci při zajištění požární ochrany v obci Josefův Důl.

• Odsouhlasili návrh RNDr. V. Petříčka na zpracování technické, finanční a právní analýzy
záměru odkoupení domu čp. 142 v Boleslavské ulici (pod Loretou)

• Firmě Havex odprodali zbytkové pozemky okolo její provozovny za částku 1280 Kč za m2

• Kvůli mnoha nejasnostem zastupitelé neschválili prodloužení platnosti plánovací smlouvy mezi
městem Kosmonosy a firmou, která buduje nový sídelní útvar nad Galateou. Pro další diskuzi si
do příštího jednání ZM vyžádali zprávu stavební komise, která by současnou situaci
zanalyzovala a dala zastupitelstvu doporučení.

• Zastupitelé schválili rozpočet města na rok 2014 – naplánovaný schodek ve výši cca. 24,6 mil.
Kč by měl být pokryt ze zůstatku města na běžném účtu, kde je zhruba 45 milionů korun.

• Po dohadovacím řízení zastupitelé odsouhlasili, že fasáda zámku se nebude dělat jako jedna
zakázka na všechna čtyři průčelí, ale bude se poptávat a tedy i rekonstruovat postupně.
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A pak přišly návrhy PharmDr. Eduarda Masarčíka:

• Zastupitelé odmítli návrh na zrušení pracovní pozice tajemníka Městského úřadu Kosmonosy.

• Zastupitelé pověřili Radu města aktualizací stávající pojistné smlouvy Města.

• Zastupitelé uložili starostovi zajistit řádné vyřizování interpelací zastupitelů v souladu se
zákonem.

• Zastupitelé odmítli návrh, dle kterého by rada města měla zajistit vyměření a zaplacení
poplatku za zábor veřejného prostranství a za vyhrazené parkovaní místo tajemníkem města
Mgr. M. Podlipným.

Starosta města na závěr informoval o zkušebně nainstalovaném LED veřejném osvětlení v
Linhartově ulici za dětským zdravotním střediskem. K některým bodům jednání připravím bližší
podrobnosti.

david.odnoha@seznam.cz
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