Naše Kosmonosy
Napsal uživatel ing. Karel Blecha, zastupitel
Pondělí, 26 Duben 2021 19:34

Obyčejného člověka se svými problémy mnoho věcí kolem nezajímá, pokud má trochu důstojně
zaplacenou práci, má na splácení svých hypoték a může si plnit alespoň trochu své sny, tak se
o nic dalšího nestará. Nejinak tomu je i v Kosmonosech, kdy v komunálních volbách měl občan
k disposici 57 613 hlasů a odevzdal 25 075 hlasů, tedy 43,5 %. Když tedy přistupuje náš
spoluobčan takto k volbě zastupitelů, tak co by od nás zastupitelů (jako celku) chtěl očekávat.
Výsledkem je mj., že informační pole v Kosmonosech ovládá současná vládnoucí garnitura na
radnici a poslední dvě čísla Kosmonoského zpravodaje jsou toho dokladem. Od výzev, aby se
občané zapojili do výběru názvů na biotopové koupaliště a multifunkční halu už redaktor Pavel
Petr neví kudy kam, a aby popsal nějaké množství papíru, tak věnuje dvě stánky představování
dvou současných zastupitelů - Ing. Pavla Janečka a MUDr. Martiny a Stegerové – viz https://w
ww.kosmonosy.cz/wp-content/uploads/2021/01/Zpravodaj_04_21_web.pdf
Možná by stálo za to, zjistit si podle zákona o informacích, kolik nás práce redaktora, vč.
nákladů na tisk a distribuci celoročně stojí. Pojďme však k závažnějším otázkám, jak jsem
naznačil v nadpise.

Podívejme se na investiční politiku města v návaznosti na letošní deficitní rozpočet města
Kosmonosy, který bude se schválenými rozpočtovými opatřeními cca 100 mil. Kč v deficitu, a to
však za předpokladu, že budou naplněny bezproblémově příjmy cca 122 mil. Kč, o čemž velmi
pochybuji. Příjmy, které města obdržela od státu v dubnu byly již dosti jiné než obvykle. Než
půjdeme do problematiky rozpočtu a investic, tak za povšimnutí stojí práce dvou klíčových
výborů města - finančního a kontrolního, jejichž vedení obsadila vládnoucí garnitura svými lidmi.
Tyto výbory už ani nepředstírají nějakou činnost. Finanční výbor – předseda Doc. Lad. Horák,
viz poslední zápis z ledna minulého roku si možná ani neuvědomuje, že dle zák. o obcích č.
128/2000 Sb., § 119 odst. 2 zodpovídá za kontrolu a hospodaření s finančními prostředky
města. Kuriozní situace nastala však u Kontrolního výboru, který je pod taktovkou zastupitele
Vojtěcha Vaise – viz jeho složení https://www.kosmonosy.cz/o-meste/zastupitelstvo/vybory-za
stupitelstva/kontrolni-vybor-zastupitelstva/.
Ten se naposledy
sešel v roce 2015 a na zastupitelstvu ve středu 28. 4. 2021 mj. budeme řešit stížnost na činnost
Kontrolního výboru od p. Martina Kadlece z ul. Pod Koupalištěm … bez komentáře. A teď tedy k
těm investicím.

Ve čtvrtek večer 22. 4. 21 jsem obdržel Email z města, že se následující den od 11.00 hod.
koná slavnostní poklepání základového kamene na stavbu multifunkční haly. Z různých důvodů
jsem se tohoto aktu nezúčastnil. Stavba bez vnitřního vybavení je sesmluvněna za 78. 636 tis.
Kč vč. DPH. Pro mne je slabou náplastí to, že město obdrželo v rámci zběsilého utrácení státu
na tuto stavbu dotaci ve výši 30 mil. Kč. Po šesti letech diskusí jsem nikde neviděl jakýkoli
dokument, který by dokladoval, že stávající sokolovna ve vztahu k počtu tříd v ZŠ praská ve
švech a děti ze školy nemají kde cvičit. Za celou dobu jsem nikde od žádného občana nedostal
podnět, že toto zařízení v Kosmonosech chybí. Politické povídačky… občané Kosmonos si to
zaslouží… či viz poslední Kosmonoský zpravodaj „….Hlavně děti ji budou po covidové době
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potřebovat pro své sportovní aktivity… V odpoledním čase by měla sloužit občanům a spolkům
včetně fotbalistů Kosmonos… podle průzkumu… více jak 55 % lidí uvádí, že cítí a vnímají
nedostatek možností sportovního vyžití.“ Tyto povídačky mne vůbec nepřesvědčily. S
podrobnostmi kolem multifunkční haly je možno se seznámit na profilu zadavatele města
Kosmonosy - je tam zveřejněna smlouva o téměř dvě stě stranách. Dokončení je samozřejmě
plánováno příští rok v létě – před komunálními volbami. Co říci závěrem. Dá se říci, že město
by snad mohlo halu v konečné sumě cca 95 mil. realizovat (náklad města 65 mil. Kč). Ale další
investice, které jsou připravovány a jsou před zahájením, to již hraničí s hazardem – viz
rozpočet města pro rok 2021. Např. v nejbližších měsících zahájení stavby biotopového
koupaliště – letos 12 mil. Kč a příští rok dokončit… zase před komunálními volbami. Druhá
hřišťová plocha s nočním osvětlením … letos v rozpočtu 3,5 mil. Kč. A také jsem v minulosti
zapomněl otázku městské policie. Dle mého názoru, když v době krize, která u naší městské
policie byla, jsme měli 4 strážníky, tak to bylo dostatečné. Nikde jsem neviděl, že by se
bezpečnostní situace zhoršovala… V současnosti, pokud mi je známo se plánuje celkový stav 9
strážníků a budou zajištěny nepřetržité služby městské policie. Co však chci zmínit je výstavba
nového objektu pro městskou policii. Tedy zbouráme autobusovou čekárnu a postavíme tam
nový barák pro policii… je to zdůvodňováno tím, že do prostor po policii bude přemístěna
podatelna úřadu, aby lidé nemuseli chodit nahoru po schodech. No, v době digitalizace, tedy
nevím. Spíš rovnou řekněme, že úřad bobtná a není kam posadit zaměstnance. Pro letošek se
připravuje zahájení stavby a je na to v rozpočtu plánováno 1, 5 mil. Kč. A poslední douška…
Stč. kraj plánuje přestavět křižovatku u Čubanů, tj. směrem na H. Stakory (nikoli však na
okružní křižovatku). V době, kdy intenzita dopravy od roku 2019 klesá, tak si myslím, že když
jsme to tam vydrželi tak dlouho, tak by mohl zůstat původní stav. Do akce plánuje kraj dát letos
11 mil. Kč a město 6 mil Kč.

Tolik tedy neúplný pel mel o investicích města. Ve jménu těchto projektů je na neurčito např.
odložena splašková kanalizace v ul. Wolkerova a Šmeralova za 10 mil. Kč. a odstranění
havarijního stavu hasičárny v Hor. Stakorách za 2,5 mil. Kč. A dál již nebudu pokračovat. Každý
zodpovědný občan se jistě v dnešní době, kdy toho někteří začínáme mít plné zuby, zamýšlí jak
dál. Nějaké problémy s rozpočtem města si nikdo v zastupitelstvu nepřipouští. Vše podle hesla,
vzhůru k lepším zítřkům a vše pro blaho člověka.

Ing. Karel Blecha

zastupitel města Kosmonosy
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