Z ustavujícího jednání zastupitelstva města Kosmonosy (6.11.2014) - Naše Kosmonosy
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Čtvrtek, 06 Listopad 2014 20:34

Šestnáct v říjnu zvolených zastupitelů (omluven byl MUDr. J. Čepelík) a na třicet až čtyřicet
občanů města se sešlo ve čtvrtek 6. listopadu v 18 hodin v zrcadlovém sále kosmonoského
zámku. Na programu byla volba starosty, místostarosty a radních, stejně jako předsedů výborů
zastupitelstva. Spousta věcí již byla dohodnuta předem, ale o pár zajímavých okamžiků přesto
nebyla nouze. Ještě před začátkem jednání si ale návštěvníci jednání museli sehnat židle - v
sále jich bylo připraveno asi jen dvacet. Zastupitelé a zastupitelky přišli oblečeni dle důležitosti a
vážnosti situace, jedinou výjimkou byl zastupitel E.Masarčík - tentokrát ale aspoň neměl
kraťasy. Jednání trvalo necelou hodinu.

Zastupitelé nejdříve složili slib; někteří se žvýkačkou v ústech, ale i to platí. Pak se upravoval
program (škrtly se volby členů výborů a na návrh zastupitele P. Janečka se doplnila volba
předsedy Výboru pro školství, kulturu a sport). Do návrhové komise byli zvolení zastupitelé
Boubín, Heršic a Masarčík, zápis ověří zastupitelé Křížková a Blecha.

Zastupitelé odhlasovali, že funkce starosty i místostarosty budou dlouhodobě uvolněné. Dle
programu byl nejprve volen starosta města, na návrh J. Svárovského veřejnou volbou.
Starostou se na návrh PharmDr. Eduarda Masarčíka stal lídr kandidátky ANO 2011 ing. Jiří
Müller, který hned po svém zvolení převzal vedení tohoto ustavujícího zastupitelstva. O slovo
se poté přihlásil zastupitel Josef Svárovský (KSČM), který upozornil, že dle zveřejněné dohody
v radě nebude žena a většinu v ní budou mít podnikatelé, proto čemuž se ohradil budoucí radní
P. Janeček.

Za pár minut byl zvolen (opět na návrh E. Masarčíka) místostarosta, kterým se dle dohody
koaličních stran stal zastupitel Martin Macoun (čtyřka kandidátky Občanů pro Kosmonosy). Pak
se volili radní. Těmi se stali lídr kandidátky Občané pro město (OPK) PharmDr. Eduard
Masarčík (navrhl P. Janeček), lídr kandidátky ODS/TOP09/NK ing. Pavel Janeček (navržen M.
Petrášem) a trojka stejné kandidátky Mgr. Petr Boubín (navrhl E.Masarčík).
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Pak zastupitelé dohodli, že zřídí čtyři poradní orgány - výbory, a že každý bude mít pět členů.
Dva ze zákona vzniknout musely- kontrolní a finanční. Předsedou kontrolního výboru byl na
návrh Bc. Jany Křížkové zvolen opoziční zastupitel Josef Svárovský. Překvapivě všemi hlasy,
kromě svého. Předseda finančního výboru zvolen nebyl. Koalicí byl na tuto funkci navržen
zastupitel za OPK Mudr. Josef Čepelík, který se ale jednání neúčastnil. Na tento fakt upozornil
zastupitel M. Vaněk a dotázal se, zda navržený o této nominaci ví. E. Masarčík uvedl, že má
Čepelíkův ústní souhlas s touto nominací. Zastupitelka Křížková pak navrhla, aby se volba
předsedy FV uskutečnila až na prvním řádném jednání zastupitelstva. Tento návrh byl přijat.
Bez problémů byla také schválena nominace Mgr. Milana Petráše na předsedu Výboru pro
školství, kulturu a sport.

Bez potíží ale neproběhla volba předsedy osadního výboru Horní Stakory. Ve Stakorách se
dohodlo, že by předsedou osadního výboru měl být zastupitel za koalici KDU-ČSL/SZ ing. Karel
Blecha. Toho navrhl zastupitel Miroslav Štěpánek. Zastupitelka Jana Křížková navrhla bývalou
zastupitelku Věru Baborákovou, která letos zůstala těsně za branou zastupitelstva. K. Blecha
dostatek hlasů nezískal, předsedkyní osadního výboru Horní Stakory se stala paní Věra
Baboráková.

Poté byly ještě jmenovány dvě zastupitelky, které budou oddávat novomanžele. M. Pekařová
navrhla sebe s tím, že si ji jistí budoucí manželé vyžádali; své služby pak nabídla i radní J.
Křížková. Kromě starosty a místostarosty, kteří tuto roli plní ze zákona, si tak budoucí
novomanželé mohou vyžádat právě zastupitelku Mgr. Pekařovou a zastupitelku Bc. Janu
Křížkovou.

Pak byla odstartována diskuze. Zastupitel Miroslav Štěpánek (ČSSD) vystoupil proti porušení
dohody o obsazení funkce předsedy osadního výboru Horních Stakor, kde byla dohodnuta
kandidatura K. Blechy. Dále pak upozornil na fakt, že i ve vedení finančního výboru by měl být
zástupce opozice, nikoliv koalice - pak se dají těžko dělat objektivní kontroly hospodaření
města. Na to zareagoval zastupitel Petr Boubín slovy, že i v minulém zastupitelstvu, které vedlo
ČSSD, byl předsedou finančního výboru člen ČSSD - doc. Horák.

Závěrečné slovo patřilo novému starostovi. Ten nejdříve děkoval, pak slíbil, že vládnoucí
koalice i on sám udělají vše proto, aby se městu dařilo lépe a posunulo se dopředu, a na úplný
závěr oznámil, že nové vedení města občany, kteří ve všech úrovních politiky vidí zlodějnu,
přesvědčí, že tomu tak být nemusí a že všichni nekradou.

2/3

Z ustavujícího jednání zastupitelstva města Kosmonosy (6.11.2014) - Naše Kosmonosy
Napsal uživatel David Odnoha
Čtvrtek, 06 Listopad 2014 20:34

Spousta občanů města z jednání moc neměla. Zastupitelé seděli zády k lidem, a co se
mluveného slova týká, v zrcadlovém sále je mizerná akustika, a když se tomu navíc někteří
hovořící zastupitelé ani neotočí tváří k lidem, a někteří si ani nestoupnou, moc toho slyšet není.
Tedy téměř nic. Na řádném jednání zastupitelstva ve zbrojnici to bude (v prosinci?) lepší.

david.odnoha@seznam.cz (s výrazným přispěním Miroslava Suchého)
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