Stručně z jednání zastupitelstva dne 26.září 2013 - Naše Kosmonosy
Napsal uživatel David Odnoha
Pátek, 04 Říjen 2013 18:14

Z jednání byla omluvena místostarostka Mgr.Pekařová a zastupitel RNDr.Petříček. Bez omluvy
chyběl zastupitel Kurka. Jednání začalo v 18:00, po nezbytných úvodních procedurách přišly na
řadu odpovědi na interpelace z jednání v srpnu, hned poté interpelace nové. Odpovědi na
minulé interpelace (interpelovali PharmDr.Masarčík a ing.Müller) mám jen v audio podobě,
jelikož zabraly skoro 40 minut (čtení tajmeníka Mgr.Podlipného a reakce PharmDr.Masarčíka),
uvidíme, co se podaří přepsat do podoby ke čtení a kdy.

Zastupitelé projednali 7 návrhů, ten sedmý - společná zpráva stavební komise a finančního
výboru - byl zařazen na poslední chvíli, a jeho zařazení na program nebylo zcela hladké. Stejně
tak jeho projednání. Co tedy zastupitelé schválili či neschválili?

- schválili nepeněžitý vklad města (vodovodbá řad) do zákl.kapitálu VaK s tím, že tímto vkladem
bude upsáno 900 ks akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 1 000 Kč

- schválili doplnění kontrolního výboru o ing.Marcelu Krčmovou

- neschválili návrh kontrolního výboru na porovnání nastavených kritérií pro zápis do MŠ a ZŠ
Kosmonosy s reálným stavem po ukončení přijímacího řízení (pro byli pouze zastupitelé
Macoun, Rybín a Odnoha)

- pověřili kontrolní výbor prověřením průběhu výběrového řízení na zhotovení projektové
dokumentace na přebudování služebního bytu v MŠ Kosmonosy na nízkokapacitní třídu
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- pověřili kontrolní výbor prověřením průběhu výběrového řízení na nákup traktoru na sekání
trávy do majetku města

- na základě interpelací PharmDr. E.Masarčíka pověřili kontrolní výbor přezkoumáním důvodů a
postupu při přidělení tajemníkovi MÚ Kosmonosy a prověřením výběrového řízení na
provozování plakátovacích ploch ve městě

- vzali na vědomí zprávu ze společného jednání stavební komise a finančního výboru a uložili
radě města projednat jednotlivé body a předložit návrhy do programu příštího jednání.
Společným jmenovatelem těchto osmi návrhů bylo zejména zabránění dalšího chátrání majetku
města. Těchto osm bodů naleznete na konci článku, k diskuzi se ještě vrátíme.

Na závěr jednání starosta informoval o návštěvě vlastníků pozemku pod Loretou ve Vídni (ve
věci vybudování sociálního zařízení), poté se diskutovalo o možnosti uzavřít Hradišťskou ulici
pro lamiony, a o stavu soudního sporu mezi Městem a bývalými strážníky. K těmto bodům se
zde již brzy dozvíte více. Jednání bylo ukončeno v 19:46 hod.

°°°

Navržené body ze společného jednání stavební komise a finančního výboru (návrh č.64/13):

a) Vypsat VŘ na dodavatele investice „Oprava severního, západní a východního průčelí zámku“
a to nejpozději do konce tohoto roku

b) Vypsat VŘ na dodavatele investice „ Zdi podél jižního průčelí “ a to nejpozději do
31.10.2013;

c) Vypsat architektonickou soutěž na Náměstí resp. prostor historického jádra města.
Architektonická soutěž musí být vypsána dle stanov České komory architektů. Vyčlenit pro tento
účel v rozpočtu částku 200000-300000 Kč (dle dalších jednání s ČKA a rozsahu řešeného
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území, SK doporučuje území dramaticky nezvětšovat a řešit jen prostor Náměstí a Steckerovi
ulice) nejpozději do 30.11.2013.

d) Výnos z „loterií“ převést na realizaci opravy střechy a vsakování vody do objektu
„Sportovního klubu“;

e) Ukládá starostovi města povinnost do 30.10.2013 najmout stavebního technika – rozpočtáře
tzv. na dohodu, který projde objekty ve vlastnictví města a připraví předběžné položkové
rozpočty pro jednotlivé opravy, údržby a rekonstrukce. f) Ukládá starostovi a vedení města
povinnost prostudovat stav objektu č.p. 10, zejména z hlediska hygieny a navrhnout do konce
roku další postupy u tohoto objektu, zprávu předložit písemně zastupitelstvu do 20.11.2013

g) Uložit starostovi a vedení města, najmout nezávislého revizního technika, který podrobně
prozkoumá stav elektroinstalace v areálu mateřské školky („kabel po kabelu“). Zastavit veškeré
investice v areálu mateřské školky, které navazují na případnou rekonstrukci elektroinstalace.
Výstup předložit písemně nejpozději do 20.11.2013.

h) Schvaluje rozpočtové opatření kterým uvolňuje z rozpočtu města částku 200 000 CZK pro
potřeby architektonické soutěže na řešení středu města.

david.odnoha@seznam.cz
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