
Poprázdninová 
atmosféra prv-
ního jednání za-
stupitelstva města 
byla klidná, přes-
tože vládnoucí 
koalici chyběly 
hlasy k prosa-
zení několika 
důležitých bodů. 
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Nesouhlas se Zásadami pro prodej bytového fondu z majetku
Města Klášterec nad Ohří a stanovení kupní ceny za bytovou jednotku 
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Nesouhlas se Zásadami pro prodej byto-
vého fondu z majetku Města Klášterec nad 
Ohří a stanovení kupní ceny za bytovou 
jednotku 

Takto byl popsán na začátku června le-
tošního roku nesouhlas občanů bydlících v 
Družstevní ulici čp. 546 – 549 s koefi cienty 
KZ 5 (termoventily) a KZ 1 (GO střechy, vý-
tahu). Podle občanů tyto výše uvedené ko-
efi cienty neoprávněně navýšily kupní cenu 
bytu podle velikosti až o 16 000,- Kč. Svůj 
argument podpořili logickým výpočtem a 
u druhého koefi cientu (KZ 1) napsali vyjá-
dření v tom smyslu, že jako dlouhodobým 
nájemníkům nebylo nikdy známo, že by se 
někdy od výstavby domu prováděla gene-
rálka střechy či výtahu, ale připustili, že jed-
nou byla provedena oprava střechy trvající v 
délce jednoho až dvou dnů.  Dále požádali, 
aby koefi cient KZ 5 byl přeřazen do odstavce 
„Opravy a modernizace zařízení bytu prove-
dené v posledních pěti letech“ a upravili výši 
koefi cientu dle jejich návrhu a GO střechy, 
která nebyla provedena vypustit. 

Závěrem svého nesouhlasu ujistili Město, 
že ostatní podmínky prodeje považují za 
správné a zavazující. A závěrem požádali o 
písemné stanovisko odpovědných pracov-
níků v nejbližším možném termínu. 

Občané se zachovali fér, ujistili Město, že 
nejsou žádní rebelové a nesouhlas zaslali 
městu. Odpověď, která přišla po 14 dnech, 
občanům vyrazila dech. Žádné dokumenty 
jim nebudou předloženy a v odpovědi ne-
našli ani zmínku o výpočtu koefi cientů. No 
posuďte sami: 

„OSVŠ a BP obdržel Vaše připomínky ke 
stanovení ceny bytů. K Vašim námitkám 
uvádíme: Koefi cient KZ 5 ( montáž termo-
ventilů) nelze v žádném případě posuzovat 
pouze podle ceny termoventilů. Zde je nut-

né vzít v potaz celkové zvýšení komfortu 
bydlení nejen v bytě, ale i v celém domě. 
Dále je nutné zdůraznit, že při stanovení 
tohoto koefi cientu se nevycházelo pouze z 
ceny termoregulačních ventilů. K tomuto 
je samozřejmě nutné připočítat i cenu celé 
soustavy, její vyregulování, osazení termo-
regulačních ventilů na jednotlivá stoupa-
cí potrubí a další náležitosti s tím spojené 
např. náklady na úvěr.

Koefi cient KZ 1 (GO střechy, výtahu) - ve 
sledovaném období posledních 5-ti let do-
šlo samozřejmě k opravě střechy a to v roce 
2003. Stanovený koefi cient zahrnuje po-
chopitelně celý dům tzn. 546-549, zejména 
ve vztahu k budoucímu SVJ. 

Závěrem připomínáme, že snahou bylo sa-
mozřejmě stanovit cenu tak, aby byla přija-
telná pro většinu nájemníků. Vzhledem k si-
tuaci, která na trhu s byty v současné době je 
tato cena přibližně na úrovni 1/3 tržní ceny. 

Občané se nevzdali a odpověděli formou 
stížnosti, kde znovu požádali o předložení 
kompletních účetních dokladů včetně tech-
nické dokumentace přímo související s pro-
vedením těchto prací. 

Odpověď od „kompetentních orgánů“ 
byla opět stejná a zněla v tom smyslu, že 
situaci konzultovali a kontrolovali na Měst-
ské energii, že při stanovení zásad bylo cí-
lem stanovit cenu tak, aby byla přijatelná 
pro většinu nájemníků, že cena odpovídá 
přibližně 1/3 tržní ceny, cenu nelze odvíjet 
pouze z účetních údajů, ale je nutné zohled-
nit další okolnosti, že ani Rada města ne-
shledala nesrovnalosti apod. 

Město ještě pohrozilo předkladatelům 
stížnosti tím, že budou-li trvat na žádosti, 
budou muset uhradit fi nanční poplatek za 
poskytování informací a dále budou vyškrt-
nuti z první vlny prodeje bytů, čímž přijdou 

č.16

Čímž byly odprodej skladů CO, rozpočtová opatření, 
nesouhlas občanů s koefi cienty a další. Téměř k nekon-
frontačnímu průběhu jednání hlavně přispělo sblížení 
pánů Řebíčka, Bilíka, Dimuna a pí Dimunové s novým 
členem městské rady T. Šroubkem. Důvodem k přeběh-
nutí ke koalici se nabízí hned několik variant. Časem 
to může být např. v budoucnosti uvolněné místo ředi-
tele gymnázia, potvrzení do funkce ředitele příspěvko-
vé organizace, neukojené ambice vládnutí apod., které 
by mohly být tím správným impulsem k přeběhnutím 

Jo, aha ...

na druhou stranu. A tak chybějící členy koalice v ně-
kolika klíčových rozhodnutí hravě nahradily hlasy výše 
uvedených členů ČSSD a jedné členky ze Sdružení ne-
závislých kandidátů – Za Klášterec lepší.  

V tomto samizdatu vedle výše uvedených bodů za-
stupitelstva Vás seznámím s nevhodným chováním 
Ing. Šroubka na jednání zastupitelstva města, o tom 
jak Město šikovně schovalo změnu splátkového ka-
lendáře na doplatek z příjmu právnických osob za rok 
1997 atd. 

o zvýhodněnou sazbu!   
Občané se po této výhrůžce obrátili na 

zastupitelstvo města. Bohužel přišlo další 
zklamání a ještě větší, protože někteří obča-
né volili nynější zastupitele.   

Závěrem dovolte menší rekapitulaci. 
Občané zjistili jednoduchým výpočtem, 
že výše uvedené koefi cienty jsou vysoké a 
„nehrají“ s cenami obvyklými na trhu. Z 
tohoto důvodu chtěli nahlédnout do pr-
votních účetních dokladů a zjistit pravdu. 
Jenže občanská kontrola by mohla stát ně-
které zastupitele a jednatele Městské ener-
gie mnoho nepříjemností a možná i trestní 
oznámení, a tak se rozhodlo na Městě, že se 
občanům prostě nic neukáže.

Protiobčanské rozhodnutí bylo v kavárně 
kulturního domu po skončení jednání oko-
mentováno některými koaličními zastupi-
teli tak, že je správné a občané nemohou 
mluvit do všeho. Vždyť stejně ničemu ne-
rozumí a ať jsou rádi, že jsou rádi.  

Až po přečtení níže uvedeného usnesení č. 
765/18/2007 jsem pochopil, proč asi JUDr. 
Hamáčková změnila svůj názor o rovných 
360 stupňů na Tomáše Šroubka, nového 
člena rady Města. Čtěte též. 

„Rada města bere na vědomí nabídku p. J. 
Hamáčka na odprodej domu č. p. 10, nám. 
Dr. E. Beneše ze dne 08. 10. 2007 za cenu 
10 500 000,- Kč a ukládá projednat s p. Ha-
máčkem snížení kupní ceny a za další pro-
jednat jako součást případné budoucí koupě 
zápočet ceny č. p. 95 včetně pozemku zakou-
peného od pí Svobodové nám. Dr. E. Beneše 
v hodnotě 900 000,- Kč“. 

Že to nepotřebuje dalšího komentáře? 
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Peníze obce, tady také 
Vaše peníze, jsou prý 

předmětem 
obchodního tajemství

Volit či nevolit?

Zastupitelé Pravého bloku, když viděli, 
jak se chová vrcholové vedení města k 
občanům města, tak se rozhodli podat 
interpelaci, kde požádali o nahlédnutí do 
dokumentů týkající se koefi cientů.

Paní tajemnice mě po několika dnech 
zavolala a přetlumočila vzkaz v tom 
smyslu, že nám doklady ukázat nemohou, 
protože fi nanční částky jsou předmětem 
obchodního tajemství, ale můžeme se 
zúčastnit jednání kontrolního výboru, 
které se koná 12.11.2007 od 15.30 hod. 
v salónku MěÚ! Proč se máme účastnit 
jednání kontrolního výboru je nám zá-
hadou.   

Čestný občan se opět předvedl
Na prvním poprázdninovém jednání za-

stupitelstva se občané domáhali vysvětlení 
ceny prodeje městských bytů. Diskuze by 
se asi vedla, díky panu starostovi, docela v 
slušné rovině, ale to by tam nesměl být Ing. 
Šroubek. Přišel zrovna v době, kdy jeden z 
diskutujících nešťastně operoval s tím, že  
šachetní byty byly ještě dražší než městské. 
Druhá strana argumentovala tím, že to není 
pravda, protože v té době měla na starosti 
prodeje šachetních bytů a tak znala ceny a 

navíc připomněla slib Ing. Šroubka o lev-
ných městských bytech. To neměla paní v 
důchodovém věku říkat. 

Pan Šroubek aniž si vzal slovo se na paní 
zle obořil a nevybíravým způsobem ji vyči-
nil. Všichni přítomní v sále užasle pozoro-
vali čestného občana města, jak kárá občan-
ku města, jen za to, že si dovolila říci nahlas 
svůj názor a připomněla jeho slib. Bylo jen 
na škodu, že se řídící schůze místnímu oli-
garchovi bál oponovat.               

V jednom nejmenovaném regionálním de-
níku se nedávno ptali nynějších poslanců a 
senátora za náš okres, jak by řešili problém, 
že některé fi rmy musejí hledat pracovníky v 
jiných krajích nebo dokonce v cizině, protože 
nemají potřebnou kvalifi kaci. A v tomto du-
chu byla položena otázka našim regionálním 
zastupitelům. 

Senátor Homolka (KSČM) vidí problém 
nedostatečné kvalifi kace nezaměstnaných 
hlavně v nekoncepčním přístupu především k 
učňovskému školství. Nekompetentními (po-
litickými) rozhodnutími byla zrušena mnohá 
učiliště vychovávající potřebné dělnické pro-
fese. Jako příklad zrušení uvedl strojírenské 
učiliště v Klášterci nad Ohří, kde pracoval 
úspěšně jako učitel řadu let, než odešel do 
stavební fi rmy svého známého pana Borovce, 
která později zkrachovala. Dále senátor Ho-
molka přiznal, že na nedostatek kvalifi kova-
ných obráběčů kovů, strojních mechaniků atd. 
již upozorňuje víc jak deset let. Zde nelze nic 

Homolka versus dělnické profese
jiného než souhlasit. Při této příležitosti, ale 
musím senátorovi Homolkovi připomenout 
fakt, že mohl tento neutěšený stav chybějících 
dělnických profesí alespoň trochu zmírnit a 
přitom stačilo skutečně málo. Při hlasování 
na posledním jednání zastupitelstva města 
o prodeji bývalého areál CO pod Útočištěm, 
stačilo zvednout ruku pro strojní fi rmu pana 
Chalupníka, který vedle daleko lepších fi -
nančních podmínek pro město, chtěl v areálu 
otevřít dílnu, kde by se i mimo jiné věnoval 
právě výše uvedeným chybějícím dělnickým 
profesím. Místo toho, aby senátor Homolka 
ukázal veřejnosti, jak vážně to myslí s pod-
porou dělnických profesí, tak raději podpořil 
svého známého pna Borovce.

Co říci závěrem na jednání komunistického 
senátora Homolky. Opět nezklamal. Jak to vy-
padá, tak senátorovi možná ani, tak nejde o 
lidi, jak tvrdí jejich volební heslo „S lidmi pro 
lidi“, ale možná o jeho soukromé kšeft íky. A o 
tom naše celá klášterecká politika přece je! 

Tuto otázku si jistě bude pokládat řada z vás 
po příštím zastupitelstvu, na kterém se má 
zvolit nový místostarosta, kterým má být, jak 
jinak, pan Šroubek junior.

Tento ambiciózní mladík se sice po řádných 
volbách do zastupitelstva nedostal, ale dnes již 
členem je. Kdo to zařídil? Že by taťka? Ten ur-
čitě věděl, jak „doporučit“ zastupitelům panu 
Jedličkovi a paní Sadílkové, aby odstoupili 
ve prospěch synáčka, a určitě věděl, co slíbit 
panu Vilánkovi, když nastoupí na uvolněné 
místo.

Toto by možná udivený a znechucený kláš-
terecký volič ještě skousnul, ale tím to bohužel 
ještě nekončí. Impérium totiž potřebuje osvěd-
čené vůdce a rodiné střžíbro lze ohlídat jen ro-
dinným příslušníkem. Z mladšího Šroubka je 
tedy potřebné udělat místostarostu, protože ten 
současný to prý nezvládá a na práci nestačí. 

Kdo ale Tomáše podpoří? I v tomto je už 
zřejmě jasno. Odhaduji, že to bude současná 
koalice v čele s ODS, odhaduji, že to bude pan 
Minařík, který prý potřebuje pomoci s opra-
vou svého domu. Odhaduji, že to bude doktor-
ka Hamáčková, která by ráda za slušné peníze 
prodala dům městu (to ho po volbě bude jistě 
„nutně potřebovat), a odhaduji, že to asi bude 
i současný pan starosta, který se chce v klidu 
dožít důchodu (ten se bude ještě divit, vždyť 
impérium pomnáhal narušit, vzpomínáte?).

No a o tom, jak se tentokrát zachová ČSSD, 
se dá zatím jen a jen spekulovat. Dle chování 
jejich leadera, doktora Řebíčka, na posledním 
zastupitelstvu se obávám, že se opráší některé 
scénáře z února 1948. 

Vůbec ale nedokážu odhadnout, jaká funkce 
se pak za odměnu vymyslí pro pana Vilánka.

Vážení obyvatelé Útočiště, poděkujte ně-
kterým zastupitelům, že budete trpět nad-
měrným hlukem a prašnosti od nového 
vlastníka stavební fi rmy pana Borovce, kte-
rá tento objekt za přispění zastupitelů Pe-
cha, Homolky, Dimuna, Dimunové, Houš-
ky, Hamáčkové, Marka, Andrleho, Vilánka, 
Stehlíka a Šroubka koupila.

Je s podivem, že ani argumentace pana 
Chalupníka (kterému nejdříve město tento 
areál nabízelo a na který si pan Chalupník 
nechal udělat odhad a vyřizoval si úvěr), 
kdy nabízel zřízení nových pracovních míst 
pro mladé lidi na náročných kovoobrábě-
cích strojích, nepřesvědčila bývalé a sou-

časné kantory a ředitele Škol a učilišť! Jme-
novitě pana Homolku, Marka, Andrleho a 
paní Dimunovou.

Také je zajímavé, že pan Chalupník 
chtěl zaplatit částku 7 mi. Kč v hoto-
vostí a pan Borovec pouze 6,5 mil Kč 
ve splátkách, ale argumentoval tím, že 
opraví komunikaci od křižovatky po 
zmíněný objekt. Ovšem tuto silnici by 
mohlo město s penězi od pana Chalup-
níka pořídit ihned a bez čekání. Koho 
je pan Borovec asi kamarád, to si jistě 
občané snadno domyslí a také si snad-
no domyslí, jak a kdo že to vlastně roz-
hoduje na klášterecké radnici!

Obyvatelé Útočiště poděkujte!

Příspěvek na sterilizátor?
Nikdo by asi pod tímto bodem jednání za-

stupitelů nehledal další černou díru v roz-
počtu města. Finanční úřad povolil našemu 
městu změnu splátkového kalendáře na do-
platek daně z příjmu právnických osob za 
rok 1997, z původní splátky 2 miliony ko-
run na 1,5 milionu Kč! 

Tento doplatek daně vznikl v době, kdy 
Město prodalo za, podle mého názoru, po-
divných okolností a za velmi levný peníz 

tepelné hospodářství fi rmě Bytosprav MŠ 
s.r.o. (od r. 2006 se to jmenuje Městská ser-
visní s.r.o. Jednatelkami jsou pí. Šroubková 
a pí. Malastová).

Vzhledem k tomu, že tato kauza by jistě 
nepřispěla k lepšímu image výše uvede-
né fi rmy a našemu Městu, tak se dělá vše 
proto, aby jakékoliv zprávy kolem prodeje 
tepelného hospodářství byly zameteny pod 
koberec.


