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Ve středu 14.3.2012 se sešli zastupitelé k dalšímu zasedání. Podle programu mělo být hlavním
tématem jednání o rozpočtu města na rok 2012. Jednání se zúčastnilo 13 zastupitelů. Na
kosmonoské poměry se zúčastnilo jednání i poměrně dost občanů. Možná je to reakce na to, že
současné vedení města přestalo uveřejňovat zvukové záznamy na webových stránkách.

První čtyři projednávané body se týkaly návrhů doc. Horáka na úpravu navrhovaného rozpočtu
města. Prvním z nich byl návrh na zahájení investiční akce "oprava jižního průčelí školy".
Rozvinula se přitom celkem rozsáhlá diskuse o účelnosti a nezbytnosti této investice, o dalších
prioritách oprav a investic do školních prostor atd. Nakonec pro tento návrh hlasovalo jen šest
přítomných zastupitelů a schválen tedy nebyl.

Dalším bodem bylo přesunutí peněz vyčleněných na zateplení a další investice do mateřské
školky do rozpočtové rezervy. Je zažádáno o dotaci "Zelená úsporám", ale není v tuto chvíli
jasné, zda bude dotace přidělena. Nakonec byl schválen protinávrh starosty Vaňka, kterým do
rozpočtové rezervy bylo přesunuta část původně vyčleněných prostředků ve výši 1300tis. korun,
tzn. 452tis. korun zůstává v rozpočtu pro tento rok na investice do mateřské školy.

V bodě 8/12 navrhoval doc. Horák uvolnit plánované prostředky na chod místní správy pouze
ve stejné výši jako byly v roce 2011. Zdůvodněním bylo, že jsme nyní pravděpodobně jediní v
republice, kteří prostředky na chod úřadu navyšují. Starosta Vaněk oponoval, že oproti
skutečnosti roku 2011 je navýšení jen nepatrné. O tomto bodu se kupodivu příliš nediskutovalo
a prostředky ve výši 10.122.900,- korun na chod místní správy byly tedy odsouhlasené, neboť
pro tento návrh doc. Horáka hlasovali jen dva zastupitelé.

Dalším návrhem bylo snížení částky plánované na investice a na provoz koupaliště. Vzhledem
k tomu, že se stále nenašel nájemce a letošní provoz koupaliště v Kosmonosích je tak reálně
ohrožen, zastupitelé tento návrh odsouhlasili.
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Posléze byl také bodem programu 10/12 s přihlédnutím k výše uvedeným změnám
odsouhlasen návrh rozpočtu pro rok 2012.
Následovalo projednání zprávy kontrolního výboru, která se týkala pohledávek města. Namísto
nepřítomného předsedy kontrolního výboru pana Odnohy zprávu přednesl a okomentoval člen
kontrolního výboru pan Svárovský. Starosta Vaněk navrhl usnesení takto: "ZM bere na vědomí
zprávu kontrolního výboru a ukládá starostovi navrhnout odpovídající opatření a seznámit s nimi
ZM nejpozději do 30.6.2012". Po krátké diskusi bylo toto usnesení jednomyslně přijato.

Dále se projednávaly dva body odsouhlasené jako doplnění programu na začátku zasedání.
Bod 12/12 spočíval v žádosti firmy D+D pozemková o odsouhlasení dodatku kupní smlouvy
pozemků, kterým by se prodloužila splatnost kupní ceny. V návaznosti na to pak také firma
žádala o prominutí smluvní pokuty z prodlení. Starosta Vaněk podotkl, že o tomto jednala rada
města a nedoporučuje žádost firmy D+D schválit. Místostarostka Pekařová objasnila, proč k
této situaci došlo a také, že část kupní ceny již byla uhrazena. Sdělila rovněž aktuální částku
penále, které činí nyní 26000,- korun a každým dnem nabývá o dalších cca 1500,- korun. Při
následném hlasování pak zastupitelé obě žádosti firmy D+D pozemková jednomyslně zamítli.

Posledním návrhem k projednání byl termínový plán jednání zastupitelstva pro tento rok.
Zastupitelé odsouhlasili, že se jednání budou konat každou poslední středu v měsíci vyjma
období letních prázdnin. Na konci roku pak doje ke sloučení listopadového a prosincového
jednání do jednoho termínu dne 5.12.2012.

Poté následovaly informace starosty a diskuse zastupitelů k různým tématům. Jednání
zastupitelstva trvalo dvě hodiny a pět minut.
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