Vážení spoluobčané,
předstupuji před Vás s následujícím osobním stanoviskem k současnému dění
v Zastupitelstvu města v reakci na prohlášení různých skupin z poslední doby, z nichž
některá se mě osobně dotýkají.
Rezignaci Ing. Josefa Pátka na funkci starosty Města Čelákovice
považuji za chybný krok. Shrňme fakta: bývalý starosta Pátek byl 1. 10. 2012
s 81% veřejnou podporou od šesti volebních subjektů (znovu)zvolen do funkce
starosty. To je podpora, o které se nikomu ze současných zastupitelů v našem sboru
ani nesnilo! Současný druhý neuvolněný místostarosta Ing. Bohumil
Klicpera coby zástupce druhé nejsilnější frakce v našem zastupitelském
sboru odmítá po předchozí písemně deklarované nečinnosti převzít
spoluzodpovědnost za město v pozici starosty.
K mojí osobě uvedu, že svoji dosavadní činnost pro město jsem podle mého
názoru vykonával v souladu s koaliční smlouvou Partnerství 2010–2014, od níž jsem
se však distancoval poté, co jsem nebyl svými bývalými koaličním kolegy ve vedení
města informován o závažných zjištěních u největší investiční akce ve městě. Tou jsou
informace vztahující se k uplatnění finanční korekce výdajů na veřejnou zakázku
Revitalizace Nám. 5. května v Čelákovicích, projednávané i na tomto ZM.
Jak víte, zastávám funkci předsedy komise pro životní prostředí, která vznikla
v tomto městě poprvé od listopadu 1989 právě zásluhou oné koaliční smlouvy. Komisi
se daří jednat s velkými průmyslovými podniky za čistší výrobu, z její iniciativy
proběhlo měření čistoty ovzduší, navrhujeme výsadby a péči o zeleň, chráněná území
a věnujeme se i environmentální výchově atd. Komise i přes změny v radě města
pokračuje ve spolupráci s ní, přičemž dlužno podotknout, že tato spolupráce nebyla
v minulosti vždy ideální.
Vytvoření této komise si při vyjednávání o koaliční smlouvě mj. vyžadoval ústupek
ve schválení pozice uvolněného místostarosty II, u něhož jsem později umožnil, aby
bylo hlasováno o jeho odvolání. Tím jsem de facto dostál jednomu z předvolebních
slibů. Činnost bývalého místostarosty ing. Ryneše jsme dlouhodobě s kolegy
kritizovali a jeho následný destruktivní postoj k lidem, kteří ho podporovali, si
dodnes neumím vysvětlit.
Po této zkušenosti jsem se dalších personálních obměn v kolektivních orgánech
ZM významněji neúčastnil, a dál chci i v tomto zatím setrvat a vzdávám se hlasování
v bodě 2 dnešního ZM.
Někdo nás zastupitele snad vnímá jako „Pět statečných“ a „Blok 16“,
skupin, jejichž členem jsem se nikdy necítil být a ani nejsem, i když se tím
leckdo možná ohání. Jsem členem ZM, který má 21 (5+16) členů, kteří
jsou mými partnery pro spolupráci ve prospěch Města.
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Předneseno na jednání ZM v Čelákovicích 23. 10. 2013 a v mírně upravené podobě zveřejněno na
www.celakovice-mistoprozivot.cz.

