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V tomto případě musím začít trochu obšírněji. Již více než rok před volbami se snažil tehdejší
opoziční zastupitel a dnešní starosta města Miroslav Vaněk zapojit představitele spolků,
sdružení, klubů a dalších organizací působících ve městě do vytvoření transparentního systému
přidělování dotací z rozpočtu města. Po volbách byl M.Vaněk zastupiteli zvolen do funkce
předsedy nově ustaveného Výboru pro školství, kulturu a sport. Na Zásadách poskytování
dotací z rozpočtu města sportovním, kulturním, ostatním zájmovým a církevním organizacím
začali členové výboru pracovat intenzivně. Přesto se první verze dokumentu objevila až den
před říjnovým zastupitelstvem, a to po apelu zastupitele Odnohy a následném příslibu starosty
Vaňka. Zastupitelé se shodli na tom, že materiál budou moci do 21.11. připomínkovat tak, aby
byl kompletní předložen na prosincovém jednání ZM a v platnost uveden už pro rok 2012. Do
stanoveného termínu, tj.21.11. se k dokumentu vyjádřili tři zastupitelé - V.Petříček, J.Svárovský
a D.Odnoha.

Upravené Zásady se pak ale dostaly k zastupitelům až v době, kdy usedali k jednacímu stolu v
tělocvičně ZŠ Horní Stakory. Snad i proto věnoval starosta M.Vaněk první pracovní minuty
jednání prosincového zastupitelstva přehledu připomínek těchto zastupitelů. Během téměř
čtvrthodiny vysvětlil, které připomínky byly a které nebyly zohledněny, kde Rada města rozhodla
proti připomínkám apod. Přiznám se, že i pro mne byl tento souhrn těžko zpracovatelný, a to
jsem dokument četl a připomínkoval. Zastupiteli Petříčkovi nebyla zohledněna připomínka, aby
v dokumentu byla zohledněna i dobrovolná mimoškolní práce pedagogických pracovníků. Tyto
ale starosta Vaněk vidí mezi ostatními zájmovými organizacemi. Pak starosta navrhl hlasovat o
přijetí tohoto dokumentu. Zastupitel Odnoha tento návrh - vzhledem k tomu, že novou verzi
dokumentu v délce osmi stran A4 nemohl nikdo za těch pár minut přečíst - za dost odvážný a
navrhl jej schválit až po prostudování na nejbližším dalším jednání ZM. K jeho názoru se přidal
jen zastupitel doc.Horák. Proti tomu vystoupili kromě starosty zejména zastupitelé Kropáček,
Masarčík, Miller a Štěpánek s tím, že se jedná jen o metodiku a historicky první určení pravidel.

Zásady, které v této verzi nikdo mimo Radu města nemohl přečíst, tak byly schváleny počtem
12 hlasů, zdrželi se jen zastupitelé V.Petříček, L.Horák a D.Odnoha.
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