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Kromě zprávy Kontrolního výboru o provedené kontrole nakládání města s dlouhodobými
pohledávkami města se bude středeční jednání zastupitelstva točit kolem rozpočtu na letošní
rok. Město totiž dosud hospodaří dle schváleného rozpočtového provizoria. Návrh rozpočtu,
který je předložen zastupitelům, schválila Rada města dne 20.února 2012. Dle zápisu z jednání
Rady města tuto variantu rozpočtu poslala do Zastupitelstva trojice radních Křížková Řezáčová - Müller. Proti této variantě se postavil starosta Vaněk spolu s místostarostkou
Pekařovou. Na tento návrh rozpočtu města promptně reagoval zastupitel Horák, který připravil
čtyři návrhy na změnu předloženého návrhu rozpočtu.

Jako jednoho z účastníků lednového neformálního jednání zastupitelů o rozpočtu mě nejvíce
zajímalo, jak se vyvinuly příjmy a výdaje v porovnání s pracovním návrhem, o kterém jsme
tehdy diskutovali. K posunu došlo. Byť se na zmíněném lednovém jednání diskutovalo hlavně o
možnosti úspor, což při malých možnostech navýšit příjmovou stránku znamená šetřit na
stránce výdajové, plánovaný schodek nám nabobtnal ze zhruba 4,3 milionu korun na téměř 8
milionů!

Na straně příjmů je přitom již počítáno s příjmem 5,4 milionu korun za prodej pozemků firmě
D+D na Průmyslové zóně. Z investic je v návrhu rozpočtu počítáno jen s chodníkem v Horních
Stakorách, zateplením mateřské školy a s dokumentací pro územní rozhodnutí pro výstavbu
kanalizace v Horních Stakorách. Mezi kapitálovými výdaji lze nalézt například prodloužení
veřejné kanalizace v ulici Debřské. Vzhledem k nedostatku financí do rozpočtu nebyly zařazeny
mj. návrhy na rozšíření prostor pro výuku na ZŠ Kosmonosy, pozastaveno muselo být i jednání
o výstavbě vlastního sběrného dvora. Schodek by měl být pokryt penězi, které má město na
běžném účtu, nenastane tedy nutnost půjčky na jeho pokrytí.

Jeden z největších kritiků schodkového rozpočtu, předseda Finančního výboru ZM
doc.MUDr.Ladislav Horák DrSc. přispěchal hned se čtyřmi návrhy na úpravu navrženého
rozpočtu.

1. Je nutné najít peníze na opravu jižního průčelí zámku. "Jde o jedinou projekčně připravenou
akci, kterou jsme schopni uskutečnit v tomto roce," uvádí ve svém návrhu L.Horák, který dále
apeluje na rychlé vypsání veřejné soutěže, jelikož odklad by mohl způsobit fatální zchátrání
balkonu a oken na jižním průčelí, což by mohlo vést i k ohrožení výuky a samotné existence
školy.
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2. Navrhuje přesunout částku 1,752 mil.Kč, připravenou jako případnou spoluúčast na zateplení
mateřské školy v rámci akce Zelená úsporám, do rozpočtové rezervy. "Jedná se o hypotetický
údaj, v případě úspěchu žádosti lze celou částku uvolnit, bude-li příspěvek MŽP efektivní,"
uvádí Horák.

3. Je třeba nenavyšovat prostředky na činnost místní správy. Nenašla se shoda na provedení
personálního auditu, zachování výše prostředků je dle L.Horáka jedinou cestou, jak vyvinout
tlak na efektivitu práce městského úřadu. Uspořené prostředky navrhuje v příslušném poměru
rozdělit mezi SDH Horní Stakory a SDH Kosmonosy.

4. Ponížení částky na investice do místního koupaliště (z plánovaných 200 na 150 tisíc korun).
Dále v případě, že se nenajde nájemce na provozování koupaliště v nadcházející sezóně,
přichází zastupitel L.Horák s možností koupaliště letos neprovozovat a pouze zakonzervovat a
udržovat v dosavadním stavu. "Tento postup, ačkoliv si ho nikdo z rady města ani ze zastupitelů
nepřeje, bude vyžadovat méně prostředků. V případě otevření koupaliště lze prostředky uvolnit
formou rozpočtových opatření," navrhuje.

Jednání o finální verzi rozpočtu určitě nebude jednoduché. Přijďte se podívat do hasičské
zbrojnice i vy.
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