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Bylo to zvláštní rozpočtové opatření (č.22/14), které se dostalo na stoly zastupitelů při jejich
květnovém jednání. Rada města totiž na svém zasedání dne 14. 4. 2014 projednala požadavek
vedení města na navýšení nákladů na redakční práce pro Kosmonoský zpravodaj za jazykové
korektury textů. Navýšení rozpočtu (příjmové a výdajové části) by mělo být o 21 tisíc Kč. Svůj
nesouhlas s tímto rozpočtovým opatřením sdělil jako první zastupitel D. Odnoha, který se otázal
předkladatele návrhu - starosty města M. Vaňka – jak probíhaly korektury textu doposud, a pak
také, zda proběhlo nějaké výběrové řízení na poskytovatele této služby, a jak se rada města
dostala k této částce.

Starosta odpověděl, že takto byla nabídka společnosti Reality Maceška, a že žádné výběrové
řízení neproběhlo. (od začátku tohoto roku se o redaktorské práce na Kosmonoském zpravodaji
stará dvojice Jan Fidler a Jaromír Maceška). Na otázku na provádění textových korektur do této
doby odpověděl předseda redakční rady PharmDr. Eduard Masarčík, který sdělil, že zesnulý
redaktor Jaromír Cvrček měl korektury zajištěné zdarma od paní, se kterou spolupracoval.

Zastupitel Miroslav Štěpánek se také postavil proti tomuto návrhu s tím, že korektury vždy byly
součástí plateb za redaktorskou práci. Pro návrh nakonec hlasovali jen čtyři zastupitelé (z toho
tři radní, kteří pro něj hlasovali i na jednání rady), proti bylo sedm zastupitelů, čtyři se zdrželi).
Návrh tedy neprošel.

Dovolte mi ještě krátké zastavení nad tímto rozpočtovým opatřením. Jak jsem již zmínil, došlo
by po jeho případném schválení k navýšení příjmové i výdajové částky rozpočtu města na rok
2014. Jestliže se ptáte, kde by se vzaly ty příjmy, tak dle navrženého rozpočtového opatření z
příjmu z inzerce v Kosmonoském zpravodaji. Teď se pouštím do subjektivní spekulace, ale
nevypadalo by to třeba tak, že firma Reality Maceška by si tímto vlastně „předplatila“ inzertní
plochu v Kosmonoském zpravodaji?
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