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Tentokrát si po půl roce dovolím zrekapitulovat velmi encyklopedicky a neúplně některé
skutečnosti.

Samozřejmě bude řada věcí opomenuta, protože sem tam někdy (jednou za půl roku) nemůže
mít tato práce nějakou systematiku.

Ze čtyř jednání MZ, která uběhla v uplynulé době nabude občan dojmu, že všechno běží
normálně, nic se neděje.

Takže tedy moje pel mel posouzení věci.

Plánovaná výstavba sportovní haly:

Na tomto webu lze toho o sportovní hale dohledat dost, aby si každý udělal úsudek. V
současné době je na profilu zadavatele společnosti Sportovní a městské areály Kosmonosy
s.r.o. (jednatelé starosta E. Masarčík a místostarosta P. Boubín) – viz https://www.vhodne-uve
rejneni.cz/zakazka/multifunkcni-telocvicna-kosmonosy-opakovana
ke dni 14. 9. 20 ukončeno podávání nabídek. Soutěží se na holou stavbu bez vnitřního
vybavení a předpokládaná cena předmětu plnění je 75,7 mil. Kč. Je trochu s podivem, že se na
webu města Kosmonosy dočteme, kde se zatoulal pes, případně, že v Bělé p. Bezdězem nebo
v Bakově n. Jizerou hledají nějakého referenta, ale tato informace na webu města není. Rovněž
tak členové MZ, kteří se sejdou ve středu 30. 9. 20 žádnou informaci ke sportovní hale v
předložených materiálech (které musí dostat týden předem) nedostali. Na výstavbu sportovní
haly bylo pro rok 2019 plánováno 40 mil. Kč a pro rok 2020 bylo plánováno 15 mil. Kč.
Současný stav … jedno velké NIC. Tyto peníze jakkoli nebyly včas přesunuty na jiné připravené
akce, alespoň např. na připravenou výstavbu kanalizace v ul. Wolkerova a Šmeralova (vč. DPH
10 mil. Kč), kde si i lidé zaplatili projekty přípojek a mají již i příslušná povolení. To všechno bylo
hozeno ve jménu stavby haly do koše. A teď jsou na radnici nervózní z toho, že má město na
účtech 170 mil. Kč. Tento přístup (blokování připravených investic) je patrný i v dalších
případech. Např. lopotně byla připravena rekonstrukce hasičárny v Hor. Stakorách a I. etapa
(cca za 2,0 mil. Kč) která řeší výměnu stropů prolezlých červotočem a výměnu krovu byla do
rozpočtu pro rok 2020 zařazena částkou 1,5 mil. Kč a jakkoli nic nebránilo tomu na jaře vypsat
výběrové řízení a akce se už mohla dokončovat. Usnesením Rady města ze dne 8. 7. 2020 byla
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akce odložena do roku 2021 s tím, že do 31. 12. 20 dojde k vyhodnocení prostor v ZŠ Horní
Stakory. V ZŠ Hor. Stakory byla rovněž ukončena činnost knihovny a knihovní fond byl
přemístěn do Kosmonos a
„… o využití uvolněných prostor bude diskutováno…“
Vše - viz výše uvedené usnesení rady města.

Volnočasový areál koupaliště:

Celou problematiku jsem shrnul již zde – v květnu roku 2019. http://www.nasekosmonosy.cz/zdeni-ve-meste/2689-koupaliste-kosmonosy
. Před rovným rokem - na jednání MZ dne 25. 9. 2019 došlo k zásadnímu obratu. Tehdejší
místostarosta E. Masarčík prosadil variantu biotopového (přírodního) koupaliště. Vše ve
spolupráci s Nadačním fondem (NF) Škoda Auto a.s. Utekl rok diskusí, opakovaně jsem
požadoval ať je zpracován řádně investiční záměr, abychom věděli, jaká úskalí nás čekají.
Samozřejmě můj požadavek nikoho nezajímal. Vše si může pozorný čtenář poslechnout vždy v
závěru zvukových záznamů z jednání MZ. Na posledním jednání MZ dne 12. 8. 2020 v
informaci starosty jsme opětovně slyšeli
„… jednáme se Škodou každý týden, Ing. Marek to zakresluje, čekáme na studii … a vy budete
rozhodovat, abychom po slibech 30 let... je reálné na jaře zahájit stavbu biotopového
koupaliště…“
Vše viz na zvukovém záznamu https://www.kosmonosy.cz/wp-content/uploads/2020/01/Srpen-2020-web.mp3
Samozřejmě, že se žádného investičního záměru na areál biotopového koupaliště nedočkám,
do dnešního dne jsme žádné materiály na jednání MZ dne 30. 9. 2020 taky neobdrželi. Možná
se narychlo objeví omalovánka od zahradního architekta a to bude všechno.

Závěr:

Vše ukážou již příští měsíce, zatímco jiná zastupitelstva řeší propady rozpočtů kvůli koronaviru
(těch 15 % je jistých), tak my v Kosmonosech neustále navyšujeme náš schodkový rozpočet. A
dokonce někteří zastupitelé si dovolí fantazírovat, že plocha druhého fotbalového hřiště by
mohla být provedena s umělým povrchem a doplněna osvětlením pro večerní provoz. V
následujících dnech po zastupitelstvu dne 30. 9. 2020 zde ještě některé věci probereme.
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