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Jednání probíhalo zpočátku v poměrně ospalém duchu, zastupitelstvo se postupně sešlo,
nakonec chyběl pouze jeden zastupitel. Přítomen byl i jeden zástupce veřejnosti RNDr. V.
Petříček – předseda komise životního prostředí.

Schválena byla obecně závazná vyhláška o nočním klidu. Naopak neschválen byl prodej
uvažované parcely o výměře cca 20 m2 oddělené z p.č.1578/175 Ing. arch. Zd. Kadlecovi. V té
souvislosti se tak někteří zastupitelé poprvé seznámili s nevhodným umístěním nemovitosti čp.
871 v ul. Pod oborou (nemovitost zužuje profil místní komunikace o 50 %). Dále v rámci
dotačních programů, které má město pro rok 2018 byly schváleny dotace pro Muzejní spolek
Kosmonosy, Klub turistů Kosmonosy, Sbor dobrovolných hasičů Kosmonosy, Sportovní klub
Kosmonosy, Klub biatlonu Trefa, Kuželkářský klub Kosmonosy, TJ Sokol Kosmonosy. Rovněž
byly schváleny další tři rozpočtová opatření č. 11, 12, 13 (tzn. navýšení rozpočtu pro rok 2018)
a to ve výši 1,6 mil. Kč, 5,7 mil. Kč a 120 tis. Kč.

Posledním bodem programu byl návrh na založení obchodní společnosti s.r.o. jejíž hlavní
činností bude „poskytování služeb spojených se správou vybraného městského majetku a
výstavbou a následným provozem a správou sportovní haly.“ Identický materiál byl schválen na
jednání rady města dne 19.4.2018 (všichni členové rady byli pro). Takže členové zastupitelstva
materiál obdrželi až v pátek 20. 4. 2018 jako neodkladný. Na jednání rady města byly rovněž
schváleni tři jednatelé – členové rady města Jiří Müller, Eduard Masarčík a Petr Boubín.
Materiál do zastupitelstva byl předložen v rozšířené verzi – o návrh na členy dozorčí rady,
zastupitelé Mir. Štěpánek a M. Pekařová. Dále již materiál obsahoval pouze návrh
zakladatelské listiny. Jakékoli zdůvodnění, vysvětlení proč město zakládá tuto společnost, jaké
to bude mít výhody pro město, to vše bylo obsaženo ve větě – viz kurzíva výše. Hned v úvodu
jednání k materiálu se zastupitelé Mir. Štěpánek a M. Pekařová distancovali od návrhu, aby se
stali členy dozorčí rady, z jednání vyplynulo, že tento návrh s nimi nebyl ani projednán. Na
dotaz Mir. Štěpánka co to tedy městu přinese, následovala promptní odpověď místostarosty M.
Macouna „… no přeci úsporu 21 % DPH….. to si snad umíte spočítat…“. Chvíli se nesla
diskuse v tomto duchu. Zastupitelka M. Pekařová správně připomněla, že dle zákona o obcích
plní funkci valné hromady pouze rada města a jaké to může přinášet problémy (nebo-li
zastupitelstvo bude z kola venku). Ještě se chvíli nesla diskuse bez jakéhokoli faktického
zdůvodnění potřeby založení této s.r.o. Zastupitel E. Masarčík přispěchal na pomoc
místostarostovi M. Macounovi argumenty typu „… to už jsme měli řešit před 15 lety, je potřeba
změnit ekonomický přístup…“. Dále bylo trapně argumentováno, že materiál je pouze pracovní,
k diskusi atd. Nakonec bylo přijato usnesení, že se materiál odkládá a pověřil se Finanční výbor
(předseda MUDr. J. Čepelík) aby materiál projednal a znova předložil na příští zastupitelstvo.
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Co říci závěrem. Víme, jakým způsobem probíhá příprava výstavby sportovní haly – vcelku vše
je zdokumentováno kolem haly na tomto webu. Z jednání na zastupitelstvu bylo patrné, kdo za
založením této společnosti stojí. Pro další zastupitele tyto aktivity rady města znamenají
urychleně se seznámit s problematikou městských společností a přistupovat k tomuto tématu
velmi obezřetně.

Ing. Karel Blecha
zastupitel města
Kosmonosy

2/2

