
Ú v o d e m 
snad jen to, 
že od posled-
ního vydání 
s a m i z d a t u 
uplynula dvě 
zastupitelstva. 
Čekal jsem, 
jak dopadne 
prodej věžo-
vých domů v 
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Nestandardní prodej věžových domů v Mírové

č.20

ulici Mírová, který je nejen dle mého názo-
ru namířen proti občanům a je podporován 
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hlavně zástupci z politických stran  ODS, 
KSČM, ČSSD a p . Stehlíkem z TOP 09. Če-
kal jsem také, jaké stanovisko zaujme p Bilík 
k ukončenému internímu auditu společnosti 
M – Club. Ještě, že zastupitelé manželé Di-
munovi, p. Klíma, p.  Krejsa, p. Ouda, p. Po-
korná, p. Škorcová a p, Vilánek se zachovali 
jako řádní hospodáři a návrh na navýšení 
neprůhledné  dotace z 6 100 000,- Kč na 6 600 
000,- Kč  nepodpořili.  Také bylo štěstí, že ko-
alice nebyla kompletní a neměla většinu. Teď 
je ovšem na tahu starosta Jan Houška, neboť 
z titulu statutárního zástupce města je povi-

nen přijmout k dotační politice města vůči 
společnosti M- Club  zásadní opatření. 

Po dlouhé době bylo v sále několik desítek lidí, 
kteří se přišli podívat na to, jak zastupitelé hájí 
zájmy občanů města. Bohužel občané v drtivé 
většině prohráli. Vítězili někdy i zvláštní zá-
jmy podnikatelů a úzkého vedení města. Vítě-
zem byli stále stejní zastupitelé oblékající dresy 
ODS, KSČM, ČSSD a TOP09. Komunisté jako 
jediný se prezentují heslem: „Jiní o lidech, my s 
nimi“, ale když mají podpořit své občany, tak 
ani nehlesnou, ale jak se jedná o podpoření „vy-
kořisťovatelů“, tak to je jiná.  

Po schválení prodeje jednomu zájemci se 
zvedla vlna nevole. Nájemníci, když zjistili, 
že jejich domy budou prodány jen jedno-
mu kupujícímu, se rozhodli jednat a oslo-
vili několik zastupitelů, požádali dopisem 
starostu, aby pozastavil prodej domů, aby 
svolal mimořádné jednání zastupitelstva, a 
chtěli hlavně slyšet, proč si domy nemohou 
koupit od města jako jiní občané. Dne 4. 6. 
proběhlo společné jednání vedení města se 
zástupci nájemníků a 16. 6. proběhlo další 
„utajené“ jednání se všemi nájemníky a po-
slední možnost zvrátit či se dozvědět, proč 
zastupitelé z ODS, KSČM, ČSSD a TOP09 
hlasovali PRO, mohli slyšet na jednání za-
stupitelstva dne 26. 6. 2010. 

Samozřejmě, že od počátku měl navrch 
starosta. Na přímý dotaz následovala vy-
hýbavá odpověď a to samé předváděli jako 
rodní bratři místostarostové. Přitom ná-
jemníkům šlo hlavně o to, proč si nemohou 
koupit byty jako ostatní občané města, proč 
nemají stejné podmínky jako ostatní obča-
né města a proč s prodejem nebyli včas se-

známeni. Přitom ještě v září byli ujištěni, že 
byty si koupí od města za stejných podmí-
nek. Vzrušená diskuze samozřejmě sklouz-
la do osobní roviny a to hlavně ze strany 
starosty. Ten dokonce začal vyhrožovat, že 
se svým advokátem zvažuje podání trestní-
ho oznámení na autora dopisu ze dne 28. 
5. 2010. Tady mohu autora uklidnit. O nic 
nejde. Pan Houška již toho tolik ve svém 
politickém životě nasliboval. Např.: „budu 
se chovat jako člověk, který něco ví“. No, a 
jak to dopadlo? Choval se, že něco ví a stal 
se starostou :-). Vše je doložitelné.

Samozřejmě, že nájemníci se odpovědi 
nedočkali a starosta a místostarostové a se 
schovávali za rozhodnutí 16 zastupitelů. Je-
den jako druhý se báli říci, proč je hodili 
přes palubu. Nájemníci odcházeli z jednání 
zastupitelstva značně smutní a překvape-
ní tím, jak se „perou“ někteří zastupitelé o 
přízeň podnikatelů místo toho, aby hájili 
oprávněné zájmy slušných občanů. Tady 
pomůže jedině změna radnici a nevolit 
ODS, KSČM, ČSSD a TOP09.     

Někteří čtenáři se na mě obrátili, abych 
vysvětlil kauzu -  Kam se ztratily „prima“ 
žulové kostky. Celou kauzu vypustil z láhve 
jako Džina p. Jaroslav Ježek - Komunika-
ce, který upozornil v roce 2009 rozhádané 
vedení radnice na problém s „žulovými 
kostkami“. Vzhledem k tomu, že v kostkách 
byl „namočen“ p, Stehlík, jal se vysvětlovat, 
kde že kostky jsou a při této příležitosti se 
neopomněl zeptat p. Ježka na odkup ho-
landských popelnic. Pan Ježek kontroval a 
na povrch vyplavaly další skutečnosti typu, 
že do fi rmy Ježek – Komunikace nebyl do-
dán žádný stavební odpad, ale naopak, že 
fi rma Ježek – Komunikace dočistila tento 
materiál a uložila zpět na palety pro potře-
by použití na místní komunikace. Je škoda, 
že nejlukrativnější – zámková dlažba, která 
měla být použitá k dokončení komunikace 
v ulici Pod Pivovarem se záhadně „vypaři-
la“ (viz foto).          

Doplnění kauzy
„Prima žulové kameny“

Tak nějak podobně se chovalo zastupitelstvo 
při jednání žádostí nájemníků ze Zahradní uli-
ce o snížení ceny bytu k odprodeji do osobního 
vlastnictví. Hlavním důvodem snížení ceny byla 
stížnost na velmi předražená okna a na hluk vy-
cházející ze sportovního areálu lázně Evženie. 
Navrhl jsem, aby se prodej odložil do doby,  než 
se vyšetří předložená stížnost nájemníků z domu 
č.p. 508 a 509 v ulici Zahradní. 

Starostovi se dvakrát nechtělo řešit další 
stížnost na dodavatele oken, protože v tom 
mělo prsty také vedení města, které asi ne-

kontrolovalo správce městských bytů, a tak 
přivítal jednodušší návrh. A už to lítalo. Bez 
znalosti skutečného stavu věci někteří zastu-
pitelé navrhovali koefi cient 1,2, jiný 1,1, další 
požadoval 1,0 a další navrhoval zachovat pů-
vodní koefi cient 1,3. 

Nájemníci ze Zahradní ulice zírali a za ne-
celou hodinku stáli před kulturním domem s 
nechápavým výrazem ve tváři. Ale s koefi ci-
entem 1,1. Samozřejmě, že stížnost na hluk a 
předražená okna se nebude řešit, protože ko-
efi cient byl snížen.   

Jako trhovci na jarmarku

Takto vypadá stavební odpad. Alespoň podle 
ing. Stehlíka.
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V úřední dny si koaliční
zastupitelé nacvičují

hlasování

Interní audit hospodaření M-Club, spol. s r.o.
Je to takový letitý klášterecký evergreen. 

Od začátku vzniku této společnosti byly 
výhrady k hospodaření. Nebylo tomu jinak 
ani vloni, kdy se schvalovaly dotace jed-
notlivým sportovním klubům. Zastupitelé 
podmínili schválení dotace tím, že se pro-
vede interní audit hospodaření společnosti. 
Této úlohy se ujal p. Bilík, aby ukázal loaja-
litu k vedení města a statečně prováděl kon-
trolu do června 2010.

Samozřejmě, že interní audit objevil ne-
srovnalosti. Dle mého názoru mnoho, a 
protože součástí auditu jsou nápravná do-
poručení, nechal jsem si předložit poslední 
audit z roku 2003 mimochodem nepode-
psaný ani zástupcem města, ani zástupcem 
M-Clubu. Nepřekvapilo mne, že některá 
pochybení se opakují i po 7 letech.  Co dělal 
starosta Houška těch celých 7 let s auditem, 
když se některé chyby opakují?

V komunálních volbách pro období 1994 – 1998 
kandidovalo sedm volebních uskupení. Za Demokra-
tickou unii kandidoval jediný kandidát a za Sdružení 
pro republiku pouze 12 kandidátů. Volby s přehledem 
vyhrálo SNK vedené Ing. Zdeňkem Šroubkem, které 
získalo 9 mandátů.  Věkový průměr členů městského 
zastupitelstva byl 46 let. Největším sporem před vol-
bami bylo určení počtu zastupitelů.  Bylo zde několik 
návrhů od 17 až po 25 členné.  Původní zastupitelstvo 
bylo 30 členné (9 členná rada). Po urputném dohado-
vání nakonec vítězí 21 členné zastupitelstvo. Voleb se 
zúčastnilo 47,8 % (5 887) voličů. Procentuelně nejví-
ce hlasů získalo SNK 44,2%; KSČM 16,7 %; Koalice 
ODS/ODA 14%; ČSSD 11,2 %; Koalice KDU-ČSL/SZ 
7,9% SPR-RSČ 5,3% a DEU 0,7%.     

Do městského zastupitelstva byli zvoleni tito kan-
didáti: Ing. Zdeněk ŠROUBEK, 3 733, SNK – starosta; 
Alena ŠKRAMLÍKOVÁ, 1 133, ČSSD – místostarosta; 
Christa MACHOVÁ, 2 923, SNK – člen RM; Ing. 
Petr KUČERA, 2 138, SNK – člen RM; Jaroslav BED-
NÁŘ, 2 089, SNK – člen RM; Ing. Otakar SAITZ, 1 
441, ODS-ODA – člen RM; Roman KLANER, 1 060, 
KSČM –   člen RM; Ing. Josef MARTINŮ, 1 131, ODS-
ODA; PharmDr. Leoš HRBEK, 1 118, ODS-ODA; 
Antonín PEŠEK, 621, SPR-RSČ; Antonín KOLAŘÍK, 
1 986, SNK; Ing. Jiří KYNČIL, 2 151, SNK; Mgr. He-
lena ČECHUROVÁ, 2 782, SNK; Jiří Šinkovic 2 025, 
SNK; Ing. Jiří JAROŠ, 2 408, SNK; Petr DOKOUPIL, 
604; KDU-ČSL,SZ , Jiří STANKE, 636, KDU-ČSL,SZ; 

Ing. Bedřich BOUŠKA, 1 237, KSČM; PaedDr. Václav 
HOMOLKA, 1 190, KSČM; Jiří ŠAFR, 985, KSČM; 
Jaroslav JEŽEK, 1 123, ČSSD.

Jak dopadli ostatní kandidáti:

• Koalice ODA - ODS:
Bohumil Chocholáč  681, Václav Nasvětil 711, Jiří 

Paulus 552, Jaroslav Minařík 658, Miroslava Kalců 
502, Jaromír Zmrhal 772, Jindřich Hlad 524, Milan 
Mělnický 504, Ing. Roman Honzík 636, Stanislav Ha-
vel 422, Vladimír Klíma 880, Václav Schiefner 544, 
Michal Kalců 531, Josef Spurný 549, Petr Levík 367, 
Emil Pindl 377, Ing. Veronika Dlouhá 634, Miroslav 
Bilík 612.

• Sdružení nezávislých kandidátů:
Věra Bobisudová 1 933, Zdeněk Soukup 1 804, Ing.

Šárka Čechová 2 070, Ing. Vítězslav Kremláček 2 221, 
Mgr. Soňa Strnadová 2 199, Karel Javorek 1 718, Ing. 
Antonín Solfronk 1 867, Ludvík Šafařík 1 656, Helena 
Lipková 1 818, Eva Balušková 1 620, Ing. Jiří Parma 1 
851, Josef Sekula 1 604.

  
• KSČM: 
Alois Kytlica 861, Karel Pech 958, Milena Bohatá 

762, Karel Samšinák 831, Michal Senič 776, František 
Rodina 786, Václav Koudelka 706, Erich Abrahám 
749, Karel Kvasnička 847, Renata Langová 787, Mar-
tin Kadlec 607, Ludmila Koritárová 639, Milan Goč 
730, Ivana Vaníková 611, Josef Spilka 650, Daniela 
Králová 572, Ludevít Olah 554   

• Demokratická unie:
Oldřich Průcha 709.

• SPR-RSČ
Vladimír Mach 451, Josef Maryška 420, Bohumil 

Boháč 557, Jan Jirovec 511, Roman Hofer 356, Jaro-
slav Novák  435, Pavel Volák 394, Martin Pešek 480, 
Luboš Rokos 363, Jan Hunčár 383, Věra Šťastná 404.

• Koalice KDU-ČSL, SZ:
Ing. Miloslav Macháček 515, Alois Matěják 403, 

Alexandr Verzich 299, Aleš Bernášek 413, Stanislav 
Svoboda 368, Ing. Jan Prchal 411, Vladimír Plšek 290, 
Libuše Skácelová 283, Jaromír Cihlář 409, Ing. Vlasti-
mil Platil 449, František Hodík 366, Egon Černý173, 
Marie Kolářová 305, Ing. Stanislav Klanduch 532, 

Jak jsme začínali na radnici - díl třetí

Přitom na můj dotaz odpověděl tímto: „Ru-
kověti územní samosprávy „Finance, rozpočty, 
účetnictví, veřejná kontrola“, říkají, že „interní 
audit slouží managementu fi rmy či instituce a 
má přispět k optimalizaci společnosti (orga-
nizace řízení, výrobních a ekonomických čin-
ností atd.) a není veřejně dostupný.“ 

Poprvé po dlouhé době PRO hlasovalo jen 
osm pouhých zastupitelů, a tak peníze zů-
staly na účtu města.  Jenže v září je další za-
stupitelstvo a tam se pokusí rozhazovačná 
koalice zvrátit rozhodnutí za každou cenu 
ve prospěch nepořádku. Pan Bilík nezkla-
mal a i přes nalezené vážná pochybení hla-
soval PRO vyplacení dotace. Přitom dlouhá 
léta tvrdil opak. Ještě že máme z té doby 
schované týdenníky  Kruh – Poohří.   

Dotaz zní: Pane starosto, kdy konečně za-
čnete jednat jako řádný hospodář a budete 
se starat o svěřené fi nance jako o své? 

Když jsem se v pondělí 21. 6. seznamoval 
s neveřejnou zprávou vnitřního auditora 
k hospodaření M-Club, tak se u starosty 
města sešli členové koalice k hlasování k 
jednotlivým bodům zastupitelstva. 

Je mi jedno, že nehlasují podle svého pře-
svědčení, ale vadí mi, že tato „secvičná“ se 
odehrává v kanceláři starosty v úřední dny, 
v pracovní době, a když přijde občan za 
místostarosty, či starostou, tak bude odbyt 
slovy, že vedení města má jednání.

Josef Muriš 313, Roman Krč 257, Ladislav Šulc 378, 
Oldřich Pícek 274, Petr Šála 219.

• ČSSD:
František Provazník 641, Martin Klačko 436, He-

lena Bišová 801, Štefan Šimo 291, Alena Kalivodová 
497, Otakar Šrámek 809, Josef Mašín 208, Josef Vej-
voda 288, Miloš Raušal 333, Ludmila Šimová 309, Ing. 
Václav Kolář 339, Antonín Coufal 388, Maria Houš-
ková 262, Václav Vidím 327, Lubomír  Kundrát 324, 
Václav Šollar 441, Josef Herut 1035, Alena Lisá 729, 
Jaroslav Krejsa 559.

STRÝCOVÉ A KAMARÁDI - ABSOLUTNÍ
VÍTĚZOVÉ TOHOTO VOLEBNÍHO OBDOBÍ




