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Na podzim roku 2011 byl ve výběrovém řízení vybrán na nově zřízenou pozici tajemníka pan
Mgr. Miloš Podlipný. Funkce tajemníka tehdy byla zřízena s velkým očekáváním, že se podaří
změnit způsob řízení úředníků - že za ně již nebudou přímo zodpovědní starosta města a
místostarostka na částečný úvazek, ale jejich "manažer". Ten by navíc měl zajistit kontinuitu
úřadu při změnách v politickém vedení města. Celé se to ale nějak nepovedlo.

Myslím, že působení Mgr. Podlipného v této pozici zhodnotí až čas. Ani jako člověk mimo úřad
nemám právo a ani odvahu jeho práci hodnotit. Jen jako bývalý zastupitel myslím, že možná
působil více jako pravá ruka starosty a místy i jeho ochránce, než jako manažer úřednictva. Na
jeho práci se valilo čím dál víc stížností z mnoha stran, situaci mu výrazně komplikoval zejména
dnešní radní PharmDr. Masarčík, který mu poslední minimálně rok šel zcela nepokrytě po krku.
Bohužel si však vybral téma, které tehdejší zastupitelstvo příliš neoslovilo - parkování
soukromého auta na parkovacím místě pro úřad na nějaký radikálnější zásah zastupitelů
nestačilo. (Za strukturu úřadu a počet pracovníků je navíc zodpovědná rada města, takže by to
muselo být bráno jen jako doporučení zastupitelstva, které by klidně mohl starosta přejít se
shovívavým pousmáním). A neúspěšný byl i jarní pokus radního ing. J. Müllera rovnou zrušit
místo tajemníka - na radě prohrál hlasování o tomto návrhu v poměru 2:3.

Bylo nade všechny pochybnosti jasné, že jestli PharmDr. Masarčík a ing. Müller uspějí ve
volbách a budou se podílet na vedení města, jsou dny tajemníka Podlipného na úřadě sečteny.
Dobře to věděl i sám tajemník. Snad i proto krátce po ustavujícím jednání zastupitelstva, kde
byli jeho úhlavní nepřátelé zvoleni do křesel starosty a radního, ve funkci na vlastní žádost
skončil. A vzhledem k tomu, že město má nyní starostu i místostarostu na plný úvazek, měli by
tito mít dostatek času i na manažerské vedení úředníků. Z toho důvodu očekávám, že rada
rozhodne o zrušení funkce tajemníka jako takového, a nebude již nikoho dalšího hledat. Jelikož
ale nástup Mgr. Podlipného musel v roce 2011 potvrdit Kraj, očekávám, že své k tomu bude
chtít říci i teď, jestliže se tato pracovní pozice bude rušit.

Možná, že rada již tak rozhodla a funkce tajemníka bude v organigramu MÚ Kosmonosích brzy
minulostí. Jenže - zápisy z jednání nové rady města na webu nejsou, zastupitelé je ještě také
nemají, můžeme tedy jen spekulovat.
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