
Vážení sousedé,

dostává se Vám do
ruky občasník, který
jsme nazvali Jese-
nické zrcadlo. K vy-
dání Zrcadla se roz-
hodli zastupitelé za
Koalici pro rozumný
rozvoj Jesenice (STAN + TOP 09). Jelikož jsme ve volbách
2014 získali obrovskou podporu jesenických občanů, cítíme
se našim voličům zavázáni, byť v důsledku vzniku účelového
povolebního slepence pěti stran sestaveného proti naší
straně vítězné nemáme možnost realizovat náš volební
program. Cítíme proto nyní potřebu alespoň poskytnout jese-
nické veřejnosti informace, které v Jesenickém kurýru nejsou.
Redakce Kurýra se totiž více než o objektivitu snaží o prezen-
taci starostky a dvou radních ve stylu pubertálních rozesmá-
tých selfie-ček. Asi pochopitelné, neboť šéfredaktorkou je
jedna z radních, politička z hnutí ANO. Jako důkaz cenzury
nepohodlných názorů lze uvést např. článek naší zastupitelky
Lady Duchoňové k podzimním událostem v jesenické škole,
který čeká na zveřejnění už od listopadu. Dalším příkladem
je trvalé zrušení diskusního fóra na webových stránkách
Jesenice. Důležitému tématu komunikace se věnujeme
v samostatném článku. 

Věnujeme se i „hospodárnosti“ současného vedení jesenické
radnice, o které jsme měli pochybnosti od samého začátku,
kdy si v zájmu „vzájemné koaliční spolupráce“ a „budoucí
stability“ vytvořili a rozdělili nové placené funkce. V průběhu
téměř dvou let od voleb se, kromě destrukce na půdě školy
a destrukce úřadu, toho v Jesenici moc nového neudálo. Mrzí
nás zejména celková nekoncepčnost současného vedení,
zastavení mnoha projektů, které obsahoval náš vítězný
volební program. Co říci např. k tomu, že namísto obsazení
nových ordinací (vybudovaných za našeho vedení) tolik
potřebnými lékaři, jsou tyto prostory využívány jen k občas-
nému setkávání seniorů. Namísto námi plánované nové
knihovny se spolkovým centrem a službami našim občanům
v přízemí zrekonstruovaného zdravotního střediska bude
nová služebna městské policie, o jejíž potřebnosti máme
pochybnosti. Z původního záměru je realizováno pouze info-
centrum, a to v pronajatých prostorech. Město si bude prona-
jímat i prostory pro naši školu, přičemž potřebné prostory již
mohly vzniknout dle našeho projektu v půdní nástavbě MŠ
Osnice a takových příkladů najdeme dlouhou řadu. 

Nechtěli jsme práci nového vedení hodnotit příliš brzy, chtěli
jsme novému vedení dát nějaký čas. Ale téměř po dvou letech
od voleb docházíme k závěru, že vedení Jesenice, kromě
převzetí našeho záměru výstavby druhé ZŠ ve Zdiměřicích,
nepřišlo s žádným významnějším projektem vlastním, de
facto zastavilo rozvoj, pouze udržuje stav. To vše za občas-
ného pořádání kulturních akcí, retro úklidových brigád ve stylu
„Akce Z“ a provází to celé bezduchou sebeprezentací.

Za Koalici pro rozumný rozvoj Jesenice
Ing. Pavel Smutný (STAN)

MUDr. Petr Tiso, MBA (TOP 09)

Měsíc po zahájení školního roku rezignoval
Mgr. Josef Buchal po osmi letech na post
ředitele ZŠ, MŠ, ZUŠ Jesenice. Vedení
radnice v čele se starostkou Vladykovou
a radní pro školství Kockovou se vyjádřilo, že
ředitel školy rezignoval nečekaně, ze zdravot-
ních důvodů. Z vyjádření dalších zaintereso-
vaných, včetně Mgr. Buchala, však vyplývá,
že k rezignaci byl vedením města dotlačen. 

Práci vedení školy v období před ředitelovou
rezignací ztěžovaly neustálé kontroly, na které
si obec najala externí poradenskou firmu za 
2 420 korun za hodinu. Tyto kontroly byly
navíc načasované na konec a začátek škol-
ního roku, kdy vedení školy logicky vidělo
prioritu v zajištění výchovně vzdělávacího
procesu. Vedení městského úřadu dne 1. 10.
2015 dokonce povolalo i městskou policii,
která zapečetila některé prostory školy. „To lze
jistě vnímat jako nátlak a zastrašování. Navíc
uvedená skutečnost může vést k nejrůz-
nějším spekulacím veřejnosti o „nekalých
praktikách“ ve škole,“ popisuje jednání jese-
nické radnice Mgr. Buchal. Zjištěná admini-
strativní pochybení však působí spíše
úsměvně, a to přesně dle hesla „kdo chce psa
bít, hůl si vždycky najde“. „Byl jsem infor-
mován o záměru vedení obce (obecní rady)
k mému odvolání. Při osobním jednání mi
byla nabídnuta možnost vlastní rezignace,
ocenění mé práce a finanční dar za kvalitní
práci pro školu,“ dokresluje ve svém dopise
Mgr. Buchal situaci, kdy se rozhodl rezignovat. 

Na otázku PROČ? jsme doposud nedostali
od vedení města odpověď. Důvodem může
být to, že se Mgr. Buchal stal nepohodlným,
když upřednostňoval zájmy školy před zájmy
nekompetentního vedení radnice. Jediným

JAK TO BYLO S REZIGNACÍ ŘEDITELE
výsledkem je nestabilní situace na půdě jese-
nické školy, která byla téměř tři čtvrtiny škol-
ního roku bez ředitele, tedy pouze v udržo-
vacím režimu. Po stejnou dobu neexistovaly
plně funkční webové stránky školy. Jesenická
„trojškola“ (ZŠ, MŠ, ZUŠ) byla od 1. 1. 2016
rozdělena na dva subjekty, přičemž do dneš-
ního dne je ve školském rejstříku zapsána
pod původním názvem a ředitel je uveden
stále Mgr. Buchal. Navíc je tu účet převyšující
600 tisíc korun z obecního rozpočtu za externí
poradenskou činnost a finanční dar řediteli.
Nová ředitelka, která nastoupila 1. 4. 2016,
nebude mít lehkou úlohu. Tak jí držme palce.

To, že Mgr. Buchal skutečně nerezignoval ze
zdravotních důvodů, dokládá i fakt, že se
nedávno přihlásil do konkurzu na ředitele
školy na Praze 8. Konkurz vyhrál, ale tamní
místostarosta M. Fichtner (ANO), pod nějž
spadá agenda školství, radě návrh na jmeno-
vání nepředložil. Vysvětlil to tím, že doda-
tečně dostal kontrolní zprávu z předchozího
ředitelského působiště J. Buchala. Z jakého
důvodu „kdosi“ z Jesenice stále špiní
Mgr. Buchala, ředitele, který pro naši školu
skutečně žil? Ředitele, který jesenickou školu
8 let úspěšně rozvíjel, je otcem místní ZUŠ
a za jeho působení se naše škola stala
Fakultní školou Pedagogické fakulty UK?
Jsou snad ředitelé škol jen figurky v politické
hře pár jedinců a odborné konkurzní komise
čistě formální záležitostí? red

Vyplaceno z rozpočtu Jesenice

Poradenská činnost (2420 Kč/ hod.)
Macura&partner, a.s. 6/2015 – 12/2015 464.583,- Kč
Finanční dar Mgr. Buchalovi 145.914,- Kč
CELKEM 610.497,- Kč

JESENICKÉ
ZRCADLO
… ANEB CO V KURÝRU NENAJDETE ČERVEN 2016

Školní rok ještě zahajoval Mgr. Buchal.

Koalice pro rozumný rozvoj Jesenice
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V minulém volebním období byl připravován
projekt rekonstrukce mateřské školy
v Osnici s půdní nástavbou. Cílem bylo
snížení energetické náročnosti budovy
a současně rozšíření tolik potřebných
prostor. Přičemž ještě v minulém volebním
období se podařilo zajistit dotaci na snížení
energetické náročnosti. V nové půdní
vestavbě mohly již nyní být 3 třídy pro
základní školu, které by pomohly vyřešit
problém s nedostatkem kapacity, než bude
postavena nová základní škola. Současné
vedení města se po jimi neúspěšně realizo-
vaném výběrovém řízení na zhotovitele
bohužel rozhodlo od realizace tohoto
záměru upustit a nyní si město bude
prostory pronajímat, přičemž nájem tříd
v jiných objektech Jesenici přijde dle infor-
mace v Jesenickém kurýru na více než
milion korun ročně. Pavel Smutný

PROČ NEBYLA 
ZREKONSTRUOVÁNA 
MŠ OSNICE?

V minulém volebním období se vedení obce mimo
jiné snažilo zbavit jesenickou radnici klientelismu.
Byla zavedena řada opatření, například ve vztahu
k přijímání dětí do MŠ byla zrušena diskriminační
kritéria (např. přednostní přijímání dětí zastupitelů
či zaměstnanců úřadu) a důsledně se dbalo na
transparentní a nediskriminační přijímání dětí do
všech mateřských škol zřizovaných obcí. Ještě
donedávna se v případě uvolnění místa ihned
obvolávali rodiče dětí, které se do školky nedostaly.
A to podle pořadníku sestaveného dle věku dětí
u zápisu. Dle dostupných informací se nyní
dostanou do školky i děti, které si podají přihlášku
až následně a k sestavenému pořadí u zápisu se
nepřihlíží. „Pokud existuje převis dětí, nemůže
prakticky nastat situace, že by ve školce bylo volné
místo pro náhodně příchozí žadatele. V době, kdy
jsme byli ve vedení obce, bylo zcela nepřijatelné,
aby např. poskytnutí daru školce, znamenalo
jakoukoliv výhodu,“ říká bývalý starosta Pavel
Smutný. red

PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ

Jak vyplývá z demografické studie zpracované v roce
2013, Jesenice potřebuje druhou plně organizo-
vanou základní školu. Již nyní, i po rozšíření stávající
školy v roce 2014 o zrekonstruovanou historickou
budovu, praská jesenická škola ve švech. „Pro novou
školu jsme vytipovali několik vhodných pozemků, a to
především s ohledem na dopravní dostupnost,
a jednali s jejich majiteli o odkupu. Postupně jsme
dospěli k závěru, že nejreálnější variantou bude
pozemek v severní části Zdiměřic,“ říká tehdejší
starosta a nynější zastupitel Pavel Smutný. „Koupi
jsme pečlivě připravovali, nenechali nic náhodě
a s předstihem zajistili vyjádření dotčených orgánů
k záměru výstavby školského zařízení na uvažo-
vaném pozemku,“ upřesňuje Ing. Smutný. Tehdejší
radní Petr Tiso pokračuje „V létě roku 2014 jsme
připravovali záměr odkoupení pozemku předložit na
zastupitelstvo. Mnoho zastupitelů v předvolební
atmosféře avizovalo, že tento záměr našeho vedení
prostě nepodpoří. Asi si nepřáli, abychom tento důle-
žitý bod schválili před volbami, důležitější pro ně asi
bylo uspět ve volbách, než ztratit mnoho času při

přípravě pro Jesenici životně důležitého projektu
zvýšení kapacity základních škol. Například tehdejší
zastupitelka a nynější radní pro školství Kocková
(ANO) se v červnu 2014 dokonce vyjádřila v tom
smyslu, že Jesenice novou základní školu nepotře-
buje!,“ dodává Petr Tiso.

Negativní postoj mnohých zastupitelů ke koupi před-
mětného pozemku v červnu 2014 potvrzuje i tehdejší
starosta Smutný. „Až rok poté nové vedení obce
předložilo zastupitelstvu náš původní záměr. Jese-
nice bohužel ztratila spoustu času. Navíc je pro nás
zcela neakceptovatelné, jak lehkovážně a neodborně
současné vedení města postupuje v přípravě pláno-
vané stavby nové školy v předmětné lokalitě.
Namísto toho, aby byla ihned po odkoupení
pozemku vypsána architektonická soutěž na stavbu
školského zařízení s ohledem na dané skutečnosti
a rizika, napojení na komunikaci 3. třídy atd., včetně
zapojení odborníků i veřejnosti, jediné, co bylo za
uplynulých 12 měsíců od koupě pozemku v této
otázce učiněno, bylo zadání zakázky zpracování
studie bez jakékoliv soutěže, tedy „napřímo“ jedné
architektonické kanceláři. Na základě této studie je
nyní vybírán projektant, kdy hlavním kritériem je
nejnižší cena za zpracování projektové dokumen-
tace. Můžeme očekávat, že náklady na stavbu nové
školy dosáhnou 250 mil. Kč + projektová dokumen-
tace + náklady na inženýrské sítě a dopravní infra-
strukturu + náklady na pořízení pozemku + vybavení
nové školy. Dá se tedy předpokládat, že celkové
náklady mohou převýšit i 350 mil. Kč. U takto
významné investice je zvolený postup velmi
nešťastný,“ upozorňuje zastupitel Pavel Smutný.
Zastupitelka Ing. arch. Řehulková se nám k této zále-
žitosti vyjádřila podobně: „Doporučovala jsem Radě
města architektonickou soutěž, tedy dle zákona
o veřejných zakázkách soutěž o návrh, sestavila
jsem v létě 2015 i jednoduchý časový harmonogram
a výtah z pravidel soutěže. Do architektonické
soutěže je sice třeba na počátku investovat
prostředky na vyplacení 1. - 3. ceny a na honorář pro
tři členy odborné poroty, tajemníka a sekretáře. Tyto
vynaložené prostředky se však vyplatí a několikaná-
sobně vrátí formou kvalitního projektu. Navíc by se
ušetřily peníze za studii a klasické výběrové řízení
a jeho administraci. Rada bohužel zvolila jiný
postup.“ „Pokud vím, projektant školy dosud nebyl
vybrán,“ dodává arch. Řehulková. red

NOVÁ ŠKOLA VE ZDIMĚŘICÍCH

Pod pojmem odborné vedení obce si lze
představit ledacos. Já jako personalista si
představuji například to, že starostka města
vede funkční tým zaměstnanců úřadu.
Paní starostka to ale vidí jinak. Profesio-
nální personální politika v jejím podání je
jednoduchá: lidi nevedeme, nerozvíjíme,
pouze stále dokola vyměňujeme – tzn.
vyhazujeme, přijímáme, vyhazujeme. 

Výsledkem této „profesionální“ práce je,
že za něco málo než jeden rok opustilo
městský úřad nejméně 16 zaměstnanců,
z nichž polovina byla přijata již za dobu
vedení současné starostky. Například
není úplně v pořádku, že má Jesenice od
nástupu nového vedení již třetího tajem-
níka městského úřadu a neustále se mění
úředníci klíčových odborů. Tato „profesio-
nalita“ se netýká bohužel jen úřadu
města, ale dotkla se také školy – od října
až do dubna byla škola bez ředitele.

Lada Duchoňová

PERSONÁLNÍ ŠKATULATA
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V minulém roce byl realizován projekt zate-
plení budovy městského úřadu. Na financo-
vání akce byla z minulého volebního období
zajištěna dotace ve výši cca 9 miliónů Kč.
Během stavebních prací ale došlo nepláno-
vaně a překvapivě i k výměně střešní krytiny
v rozsahu celé plochy střechy městského
úřadu. Cena rekonstrukce městského úřadu
byla během realizace navýšena o více než 2
milióny korun. Otázka zní, proč? Firma
Tondach, která byla dodavatelem původní
střešní krytiny, poskytuje na své výrobky
standardně záruku 30 let. Kdo z nás si po 15
letech nechává vyměnit střechu na svém
domě? Proč utrácíme zbytečně více než
milión korun z rozpočtu obce na výměnu
střechy, když tyto prostředky mohly být
užitečně investovány jiným směrem? Další
otázka se nabízí následně, jak již napovídá
titulek. Co se stalo s původními střešními
taškami? Kam zmizela celá střecha? Na
skládku? Všechny tašky přeci nemohly být
poškozeny. Proč, když už se k výměně
přistoupilo, nebyly zdravé původní tašky
využity na opravy ostatních objektů
v majetku obce? red

Několik zastupitelů a dalších občanů se
scházelo ve svém volném čase po večerech
v období 2010-2014, aby pomohlo vedení
obce připravit návrh toho, jak by mohl
vypadat kamerový systém v našem městě. 

Již v roce 2014 byla výstupem studie, která
se stala podkladem pro vypsání výběrových
řízení na pořízení kamerového systému (KS)
a zajištění potřebných sítí. Nové vedení
města má ovšem jiné představy a zájmy na
zadání zakázky. Vypsání výběrových řízení
pozastavilo a administrací nového výběro-
vého řízení pověřilo bez jakékoliv soutěže
firmu Prokonzult advisory a.s. Tato firma má
podepsanou smlouvu na víc než čtyřná-
sobně vysokou částku oproti původní
smlouvě, a to konkrétně na 423 000 Kč za
organizaci výběrového řízení.

KAM SE PODĚLA STŘECHA?

HOSPODAŘENÍ NENÍ PRIORITOU?

BEZPEČNOST V OBCI – NA KAMEROVÝ SYSTÉM STÁLE ČEKÁME

Výdaje na Skutečnost za rok 2013 Rozpočet pro rok 2016 Rozdíl
mil. Kč mil. Kč mil. Kč

Zastupitelstvo 2,17 4,35 2,2

Činnost místní správy 
(vč. platu referentů kultury) 22,8 32,0 9,2

Obecní policie 5,3 9,2 * 3,9

Údržba obce 7,5 9,6 ** 2,1

CELKEM 37,77 55,12 17,4

* po odečtení investice do kamerového systému,    ** po odečtení parku Na Babě a centrálního parku

V minulém volebním období (2010–2014), kdy
Koalice pro rozumný rozvoj byla ve vedení Jese-
nice,byla jedna z priorit radnice rozpočtová odpověd-
nost, snižování provozních výdajů a investice před-
evším do rozvoje občanské vybavenosti. Významné
navyšování provozních výdajů svědčí o tom, že
hospodárnost patrně není prioritou současného
vedení našeho města.

Rozpočet na letošní rok byl schválen se schodkem
bezmála 40 miliónů korun. Tím to ale nekončí, dne
7.6.2016 byla odsouhlasena změna rozpočtu, a to
mimo jiné i s dalším nárůstem provozních výdajů
(například na mzdy 9 nových zaměstnanců úřadu
a již 4! referenty kultury). Plánované letošní výdaje
města jsou tak o 47 miliónů korun vyšší než příjmy.
Na pokrytí tohoto schodku jsou zapojeny finanční
prostředky naspořené v minulých letech. Tyto
prostředky byly spořeny na plánované významné
investice – výstavba nové plně organizované
základní školy a vybudování jesenického sportov-
ního areálu. 

Rozpočet na rok 2016 ale nepočítá ani s jednou
významnou investiční akcí. Schodek rozpočtu je
z velké části tvořen narůstajícími provozními výdaji,
zejména platy zaměstnanců úřadu a zastupitelů,
výdaje na školení nových referentů, výdaje na
spotřební materiál, pronájmy, výdaje na městskou
policii (např. na mzdy je vyčleněno o 50% více, než
byla skutečnost za celý rok 2013), významně narůs-

tají i náklady na pohonné hmoty a údržbu (přičemž
cena PHM na trhu naopak klesla). Rozdíl provozních
výdajů dle skutečnosti za rok 2013 a rozpočtu na rok
2016 činí bezmála 17,5 mil. Kč, což představuje
téměř padesátiprocentní nárůst během dvou let.

Zajímavý je i pohled na každodenní hospodaření
radnice s veřejnými prostředky, které upravuje vnitřní
směrnice o veřejných zakázkách malého rozsahu.
Tato byla současným vedením již dvakrát změněna.
V minulosti u zakázek nad 15 tis. korun, muselo
proběhnout poptávkové řízení s oslovením alespoň
tří dodavatelů, u zakázek nad 100 tis. korun již
muselo být osloveno alespoň 5 dodavatelů
a zakázky malého rozsahu nad 300 tis. korun
musely být navíc zveřejněny na profilu zadavatele
pro všechny potencionální zájemce. A jak je to nyní?
Do 500 tis. korun může být zakázka zadána

přímo bez poptávkového řízení, u zakázek
v hodnotě od 501 tis. Kč do 1 mil. Kč (do 2 mil. Kč
u stavebních prací) stačí poptat 3 dodavatele
a teprve u zakázek převyšujících 1 mil. Kč (u staveb-
ních prací až přes 2 mil.) je nutné zakázku předem
zveřejnit. A jaký je výsledek? Porovnáním výdajů
vynaložených formou objednávek (dle směrnice do
100 tis. Kč v jednotlivých případech), tedy především
výdajů na běžnou spotřebu a údržbu dospějeme
k meziročnímu 100% nárůstu. Za rok 2014 tyto
výdaje činily přibližně 5 mil. korun, za rok 2015 to
bylo již 10 miliónů. red

Kamerový systém asi bohužel v Jesenici hned tak
nebude. Peníze, které byly připravovány na tento
a další důležité projekty vedení obce utrácí za mzdy,
nové automobily, výměnu střechy na městském úřadě
(aniž by to bylo potřeba) a nesmyslné předělávání
bývalých hasičských zbrojnic na kapličky. Na kamerový

systém si možná bude muset v budoucnu půjčit. Do té
doby se budeme bát o bezpečí našich občanů, a to
zejména o naše nejmenší, tedy děti.  Musíme si
počkat, až vedení připraví výběrové řízení tak, aby obě
zakázky zadané v jedné získal jeden dodavatel. 

Jan Melichar, Lada Duchoňová



KOALICE PRO ROZUMNÝ ROZVOJ JESENICE

KRÁTCE …

V létě 2014 byla dokončena nástavba a celková rekonstrukce zdravotního střediska v Budějovické
ulici čp. 4. Záměr na využití objektu byl jasný a jednoznačný. Nově vybudované třetí nadzemní
podlaží bylo připraveno jako dvě samostatné lékařské ordinace, včetně čekáren. V přízemí měl
vzniknout spolkový prostor s novou knihovnou včetně informačního centra, veřejného internetu
a WC. V rámci spolkového prostoru bylo počítáno i se seniorským klubem. Vše pěkně na jednom
dobře dostupném místě.

Výsledek je dnes poněkud jiný:

1. Ordinace nejsou. Nové ordinace byly téměř 1,5 roku prázdné, nyní se zde jednou týdně schází
spolek Sdružení zdravotně postižených a ve druhé se konají občasné akce „mezigeneračního
centra“

2. Spolkový prostor v pojetí „vše na jednom místě“ také není. V přízemí byla zřízena nová
služebna Městské policie. Otázka je na místě: Potřebuje policie novou služebnu, nebo bychom
raději viděli policisty více v terénu? 

3. Samostatné informační centrum v pronajatých prostorách za 10 tisíc Kč měsíčně od

soukromého vlastníka. Bude takto pojaté infocentrum dobře využitelné a pro jesenické občany
přínosné? Naďa Karasová

Městský úřad komunikuje s občany rád,
bohužel jen jedním směrem: od sebe
k občanům. Jesenický kurýr se metodou pokus
a omyl ustálil do formy „rodinné kroniky“ prezen-
tující více či méně povedené fotografie
starostky a dvou radních doplněné o zprávy
o úspěších radnice. Nejeden občan by možná
stál i o další informace, zejména ty důležité.
O své názory na témata hýbající městem by se
rádi podělili i opoziční zastupitelé, ale to jim
bohužel není umožněno. V Kurýru chybí
zejména články o koncepci rozvoje města
a také o aktuálním hospodaření. 

Závažnější je fakt, že po rekonstrukci webových
stránek bylo úplně zrušeno diskusní fórum,
které umožňovalo rychlé vznášení podnětů
směrem k radnici i přímou komunikaci mezi
občany. Na četné dotazy reagovala starostka

v článku na webu vysvětlením, že připomínky
lze vznášet formou komentářů k článkům
zveřejněným na internetu, případně jednotlivým
referentům při osobní návštěvě na úřadu. Jak
si ovšem vysvětlit, že komentovat jde jen články
radnicí k tomu vybrané? Paradoxem je, že
právě článek o možnosti komunikace s radnicí
okomentovat nejde vůbec. Navíc zcela zmizela
i možnost veřejné komunikace mezi občany.
Nabízí se závěr, že městský úřad prostě komu-
nikuje jen o tom, co se mu hodí.

Veřejnosti není kromě toho vůbec jasné, proč
radnice investovala 100 tis. korun do rekon-
strukce plně funkčních webových stránek
města Jesenice, stránek, které díky své dobré
úrovni získaly v nedávné minulosti prestižní
ocenění. Michaela Bruková

LÉKAŘI V NOVÝCH ORDINACÍCH NEBUDOU?

KOMUNIKACE JEN JEDNÍM SMĚREM

Zastupitelé MUDr. Melichar, Ing. Karasová a Bc.
Slowiková rezignovali na členství v komisích jese-
nické rady, jelikož se neztotožňují s kroky součas-
ného vedení Jesenice.

Zastupitelka Ing. arch. Řehulková rezignovala na
pozici místostarostky a člena rady, protože nesou-
hlasí s nekompetentním a nekoncepčním postupem
vedení města, a tento postup nebyla, přes všechnu
snahu, schopna ovlivnit.

Přímo naproti parkovišti u jesenické školy byla v ulici
K Rybníku povolena nová křižovatka, patrně pro
budoucí zástavbu volného pozemku naproti škole.

Bylo zrušeno diskusní fórum na webových stránkách
města. Občané již mohou diskutovat pouze na povo-
lené téma, které město zavede.

Město Jesenice v březnu 2016 prodalo pozemek
uprostřed obytné zástavby v Osnici za „tržní cenu“
477 Kč/m2.

100 tisíc korun stál městskou pokladnu pronájem
vánočního osvětlení.

Mateřskému centru Pohádka nebyla na rok 2016
schválena dotace na provoz (MC žádalo o 30 tisíc
korun).

Za více než 80 tisíc korun byla zpracována studie
úpravy křižovatky dvou krajských silnic. Nikdo neví,
zda je projekt realizovatelný, nebyl projednán
s žádným z dotčených orgánů státní správy.

Oslavy Karla IV., který v Jesenici nikdy nepobýval,
stály naši městskou pokladnu přes 100 tisíc korun,
dalších 50 tisíc šlo také z veřejných prostředků.
Vedení města se jako šlechta projelo kočárem.

Jeseničtí rekordmani …

Nejčastější fotografie: na 80 fotografií paní starostky
Vladykové v 18 vydáních Jesenického kurýra.

Nejvyšší honorář: 2420 Kč/ hod. hradilo město
externímu poradci v personální oblasti a v oblasti
účetnictví, který byl mimo jiné najatý i na uzavření
„dohody“ o odchodu Mgr. Buchala z jesenické školy.
Takto Jesenice vydala jen za rok 2015 téměř půl
milionu korun za nejasné služby.

Nejlicoměrnější vyjádření radnice: Mgr. Buchal
rezignoval na pozici ředitele školy náhle, ze zdravot-
ních důvodů.

Nejkratší dobu užívaný herní prvek: herní sestava
v zahradě mateřské školy, která není vhodná pro děti
ve věku 3 – 6 let. Bezpečnostní technik zakázal její
používání.

Nejzbytečnější odměna: hlídání srážek. Město platí
od začátku prosince do konce března téměř 10 tisíc
korun měsíčně dvěma živnostníkům za hlídání
srážek. Samotné odklízení sněhu je hrazeno zvlášť
sazbou 1150 Kč za hodinu práce.

Nejabsurdnější dar: radní sami sobě věnovali
z městské pokladny dar bezmála 100 tisíc korun.

www.facebook.com/RozumnyrozvojJesenice
www.rozumnyrozvoj.cz
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