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Ukazuje se, že více 2 měsíce je doba až až pro zrekapitulování reálií města Kosmonosy. A jako
zastupitel města mám přímo povinnost informovat a uvádět některé věci na pravou míru. Je to
zejména proto, že vládnoucí garnitura ví, že musí beze zbytku ovládat informační pole v
Kosmonosech (o kterém jsem zde psal minule). Tedy postoupila dál a narodily se nám
kosmonoské podcasty, jež visí na YOU TUBE, viz např. podcast č. 3 se starostou E.
Masarčíkem – https://www.youtube.com/watch?v=6vT5FEIElM8 . Další podcast byl natočen s
šéfem SK Kosmonosy Petrem Bernardem a je trochu záhadou, proč je tento podcast opsán do
posledního čísla Kosmonoského zpravodaje. Asi, aby se popsalo trochu více papíru. Ale vážně,
nevím, že by zastupitelstvo, či rada města rozhodla, že město bude tyto podcasty
zabezpečovat, či spoluorganizovat. Stálo by za to se podívat z které kapitoly rozpočtu je toto
hrazeno. Je celá řada událostí či rozhodnutí rady města, které by chtělo komentovat, ale není
zde na to prostor. A co na závěr úvodního slova: Jak vidíme některé věci kolem sebe? K
smíchu je třeba snaha Systému kolem strany, pod taktovkou toho člověka s podměrečným
vzděláním. Když krachl Milion chvilek, tak jsme vytvořili Přísahu a průzkumové agentury vč.
mainstreamu nám usilovně natloukají do hlavy, že tuto stranu má smysl volit, že už má 5%. Tak
uvidíme, jestli voliči této straně dají cca 200 tis. hlasů, aby se dostala do PSP ČR.

A co k zastupitelstvu, které bude konat ve středu 30. 6. 2021. Snad to nebude trvat téměř tři
hodiny jako minule, kde se už napodruhé projednávala nemohoucí situace kolem kontrolního
výboru, a v chaotické volbě předsedy výboru nebyl zvolen nikdo. A to si k tomu vedení radnice
přizvalo ještě členy stávajícího kontrolního výboru. Po volbě bylo sděleno, že se záležitost bude
řešit příště. Je tedy s podivem, že žádný materiál k volbě předsedy a členů kontrolního výboru
(protože nový předseda si bude chtít naformátovat výbor podle svého) není na jednání
zastupitelstva předložen. Z dalších materiálů stojí jistě za prostudování schválení závěrečného
účtu města Kosmonosy za rok 2020 – viz úřední deska města Kosmonosy https://www.kosmo
nosy.cz/?page_id=76
. Zájemce se mj. dozví kam rozpočty měst tendují. A před schvalováním závěrečného účtu
budeme schvalovat účetní závěrku města Kosmonosy za rok 2020. Škoda, že také nevisí na
úřední desce. Třeba v oddíle Pohledávky a závazky bychom našli pohledávku města
Kosmonosy ve výši 621 tis. Kč za budovu Šmaku. Celá pohledávka je však v luftu. Aspoň
budeme do budoucna vědět, jak máme s těmito lidmi (a těmi kteří jsou na ně napojeni) jednat.
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