Interpelace z 26.9.2013 dle zápisu z jednání zastupitelstva - Naše Kosmonosy
Napsal uživatel David Odnoha
Čtvrtek, 31 Říjen 2013 19:15

Na jednáních zastupitelů mají již několik měsíců své místo interpelace zastupitelů na vedení
města. I když to vypadá, že většina interpelací zastupitele PharmDr.Eduarda Masarčíka
směřuje na osobu tajemníka Mgr.Miloše Podlipného, nejen tento "duel na pokračování" je
součástí interpelací. Jinými slovy, ptají se i jiní. (Nutno ale ještě dodat, že interpelace v podání
E.Masarčíká jsou zásobárnou úkolů pro kontrolní výbor ZM).

Podívejte se, jak se s několika desítkami minut vypořádalo v zápise z jednání vedení města:

- Tajemník městského úřadu, Mgr. Podlipný, odpovídá na interpelace z minulého zasedání
zastupitelstva města Kosmonosy č. 5/13.

- PharmDr. Masarčík vyjadřuje svůj nesouhlas s odpovědí Mgr. Podlipného ohledně dodání
veškeré korespondence s SK Kosmonosy.

- Mgr. Podlipný dále čte odpovědi na interpelace, které byly vzneseny na minulém
zastupitelstvu č. 5/13 dne 28. 8. 2013.

-PharmDr. Masarčík vznáší dotaz na zábor na vyhrazené parkování u městského úřadu, kde
bylo parkovací místo rezervováno pro soukromý osobní automobil tajemníka MÚ, kdy toto
parkovací místo bylo označeno SPZ zmíněného automobilu

-Tajemník Mgr. Podlipný odpovídá, že to není zábor vyhrazeného parkování, pouze rozčlenění
parkovacího místa.

- Dále Mgr. M. Podlipný pokračuje a odpovídá na interpelace Ing. Müllera z minulého zasedání
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Zastupitelstva města Kosmonosy.

- Nové interpelace vznáší Doc. MUDr. Ladislav Horák, DrSc.:

1) Z jakých důvodů nebylo splněno usnesení zastupitelstva města k návrhu č. 45/13 vypsat
výběrové řízení na projektovou dokumentaci: Úprava nedokončeného bazénu na koupališti na
odpočinkovou vodní plochu s biologickým čištěním do 31. 8. 2013?

2) Z jakých důvodů nebylo splněno usnesení zastupitelstva města vypsat výběrové řízení na
zhotovení projektové dokumentace: Oprava zdí mezi střední a dolní částí zámeckého parku?

3) Z jakých důvodů nebylo splněno usnesení zastupitelstva města k návrhu č. 46/13 vypsat
výběrové řízení na zhotovitele „revitalizace“ rybníčku u zámeckého parku?

4) Co vedlo starostu města k tomu, že nebylo splněno usnesení zastupitelstva města k návrhu
č. 47/13 umístit přehledně na webové stránky města výsledky jednotlivých poptávkových a
výběrových řízení?

5) Z jakých důvodů nezajistil starosta města vypsání výběrového řízení na zhotovitele opěrných
zdí podle jižního průčelí dle usnesení zastupitelstva k návrhu 6/13?

- Další interpelaci vznáší PharmDr. Masarčík na CCS karty. Dále ho zajímá, jak je vedena kniha
jízd a zda je daný limit pohonných hmot. Jako poslední interpelaci udává, jakým způsobem byl
klub SK Kosmonosy informován o pronájmu hřiště SK Kosmonosy?

- Ing. Müllera zajímá, jak probíhalo jednání s Regionálním operačním programem Střední
Čechy (ROP). Dle jeho názoru by měl toto jednání navštívit zástupce města Kosmonosy, což
tajemník není.
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- David Odnoha vznáší dotaz, jakým způsobem je řešeno rozšíření Základní školy Kosmonosy.
Na tuto interpelaci reaguje Bc. Křížková, že se tímto problémem rada města zabývala a pozvala
si na zasedání rady města také ředitele Základní školy Kosmonosy.

Na některé dotazy bylo písemně odpovězeno před říjnovým jednáním (písemné odpovědi
nalezli zastupitelé před jednáním na stole). Ale to už je další příběh.

david.odnoha@seznam.cz s využitím zvěřejněného zápisu z jednání ZM z 26.9.2013
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