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Naposledy podle platných Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu města Kosmonosy (změna
legislativy) rozdělili naši zastupitelé téměř milion korun pro místní spolky, organizace a další
zájmové skupiny. Samotné projednání nebylo jednoduché, ale klikatou cestou zastupitelé
dospěli k výslednému rozdělení, které naleznete vpravo.

První instancí pro posouzení požadavků doposud byl poradní orgán zastupitelstva - nikoliv rady
města, což je pro další řádky vcelku důležitá informace - Výbor pro školství, kulturu a sport
(VŠKS), vedený předsedou Mgr. Petrášem. Ten ve spolupráci s vedoucí ekonomického odboru
MÚ Ing. Červenou zkontroloval, zda žádosti, které došly na úřad, jsou kompletní dle platných
Zásad, a poté svolal jednání VŠKS. Výbor pak detailně projednal všechny žádosti a s ohledem
na částku schválenou v rozpočtu (1 milion Kč) navrhl rozdělení částek pro jednotlivé žadatele i s
komentářem. Pak se ale stalo to, že Rada města Kosmonosy tento návrh velmi výrazně
pozměnila. A takto pozměněný návrh pak předložila zastupitelům, aby jej na svém jednání dne
1.4.2015 schválili.

Zastupitel ing. Karel Blecha v diskuzi k tomuto návrhu sdělil, že Výbor je poradním orgánem
zastupitelstva a ne rady, a jeho původní návrh na rozdělení peněz označil za vyvážený (později
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navrhl hlasovat o rozdělení dotací dle návrhu VŠKS jako o protinávrhu). Radní ing. Janeček
vysvětloval důvody, které radu vedly ke změnám původního návrhu; sdělil také, že rada jako
celek odmítla přispívat organizacím bez sídla v Kosmonosích. Tento argumet byl po chvíli
několika sdělenými a vysvětlenými výjimkami rozprášen (mluvilo se zejména o prospěšnosti
o.s.Semiramis, Linky bezpečí, a svou troškou do mlýna přispěl svým vystoupením o opylování
mladoboleslavskými včelstvy také další radní PharmDr.Masarčík).

Předseda návrhové komise ing. Janeček pak zformuloval usnesení a sdělil přítomným
jednotlivé přidělené částky dle původního návrhu VŠKS s úpravou dotací spolkům Český svaz
žen, Sportovně střelecký klub Cosmanos, Klub biatlonu Horní Stakory a Big Band Michaella
Wollmanna. Pro tento návrh hlasovalo deset zastupitelů (Ing. Blecha, Svárovský, Vaněk, Mgr.
Pekařová, Štěpánek, Mgr. Heršic, MBA, Mgr. Petráš, Mgr. Krčmářová, Bc. Křížková, Fišer),
proti byla celá rada města plus dva dalšá přítomní zastupitelé (Ing. Janeček, Klouček, Mgr.
Boubín, MUDr. Čepelík, PharmDr. Masarčík, Macoun, Ing. Müller). Nikdo se hlasování nezdržel
a Blechův upravený protinávrh tak byl přijat.
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