TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ

Starosta a místostarostové města Kutná Hora reaguje na vyjádření zastupitele Bc. Martina
Starého ohledně zbavování se odpovědnosti ze dne 15. 9. 2019
Kutná Hora, 19. 9. 2019
Vedení města se důrazně ohrazuje proti tvrzení, že by odmítalo zařazovat materiály opozičních zastupitelů do
programu zasedání zastupitelstva z důvodu, že nehodlá být úkolováno, nehodlá pro město nic dělat a nechce mít
žádnou zodpovědnost.
Termíny zasedání zastupitelstva se podle jednacího řádu zastupitelstva města Kutná Hora stanovují
pro další rok na posledním zasedání zastupitelstva v kalendářním roce. Podle tohoto jednacího řádu
dále materiály, určené pro jednání zastupitelstva města, předkládá navrhovatel prostřednictvím
městského úřadu tak, aby mohly být doručeny nejpozději do 10 dnů přede dnem jednání
zastupitelstva města jeho členům. V případě potřeby nebo časové tísně může předkladatel, po
dohodě se starostou nebo místostarostou, předložit písemný materiál ve lhůtě kratší než 10 dnů.
Tento jednací řád byl schválen zastupitelstvem a je takto koncipován proto, aby se zastupitelé mohli
řádně připravit na zasedání. Jako bývalý starosta města by pan Bc. Martin Starý a současný zastupitel
měl tento jednací řád znát a uvědomovat si důvody, proč jsou materiály v této lhůtě předkládány.
Pan Bc. Martin Starý předložil své materiály městskému úřadu dne 4. 9. 2019, tedy 6 dní před
zasedáním zastupitelstva. U uvedených materiálů nepožádal ani starostu ani jednoho z
místostarostů o souhlas. Z předložených materiálů nevyplývá potřeba, ani časová tíseň tyto
materiály předložit v kratší lhůtě než stanovuje jednací řád. Naopak z materiálů je zřejmé, že je pan
Bc. Martin Starý mohl předložit kdykoliv v době od posledního zasedání zastupitelstva dne 18. 6.
2019 či v řádném termínu před jakýmkoliv jiným zasedáním, když termíny zasedání zná již od
prosince 2018. Vedení města se dále ohrazuje proti tvrzení pana Bc. Martina Starého, že „někdy
materiály hází na stůl“. Stalo se tak pouze jednou, ve výjimečném případě z důvodu časové tísně.
Pokud byl některý jiný materiál zařazen do programu dodatečně, předkládala ho jiná osoba. Vedení
města se snaží, aby vždy veškeré materiály měli zastupitelé k dispozici včas, aby si případně mohli
včas vyžádat další potřebné podklady pro jejich projednání.
Vedení města má navíc zájem i na transparentním jednání, proto např. i pro občany zpřístupňuje
důvodové zprávy k usnesením. Vedení města se dále ohrazuje proti dalším tvrzením pana Bc.
Martina Starého. Na základě koaliční dohody je vypracován harmonogram a koncepce dalšího
rozvoje města. Vedení města nemá zájem zadávat další projekty nekoncepčně a chaoticky. Z toho
důvodu se připravuje strategický plán, management plán a další potřebné podklady pro zadávání
projektů. V rámci těchto plánů bude řešen veškerý rozvoj města, tedy nejen okolí hlavního nádraží.
Dále byla podána žádost ve výzvě č. 92 operačního programu zaměstnanost na strategické
dokumenty, je zadána analýza SMART CITY, jejíž součástí je i rekonstrukce veřejného osvětlení.
Na základě podnětů např. z osadních výborů se pak řeší opravy komunikací, chodníků a veřejného
osvětlení, investuje se do bytového fondu apod. Rozvoj občanské vybavenosti města tak probíhá
neustále.
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