
O náledí  
Na posledním jednání zastupitelstva města padala kritická slova na 

hlavu majitele firmy Komunikace Ježek, který má na starosti zimní 
úklid města. Jeden ze zastupitelů města interpeloval v tom smyslu, 
že chodníky jsou neuklizené, plné zmrazků a náledí a dále tvrdil, že 
chodníky v Kadani jsou lépe ošetřeny, než u nás.    

Na obranu firmy Komunikace Ježek byla sneseno mnoho argu-
mentů, počínaje zákazem solení až po nedostačující finanční pro-
středky. Proti této obhajobě asi nelze nic namítat. Jedním z mož-
ných důvodů proč město Kadaň má lépe ošetřeny chodníky, může 
být i fakt, že úklid chodníků mají na starosti Technické služby města 
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V souvislosti s ukvapeným prodejem pozemků 
na průmyslové zóně Verne jsme si asi ve Španěl-
sku a tím i v Evropě uřízli pořádnou ostudu a to 
nám ještě hrozí finanční pokuta. Zastupitelstvo 
města na loňském prosincovém jednání schvá-
lilo španělské firmě Gabarró rezervaci pozemků 
k pronájmu do 31. 3. 2006 s možností budoucí 
koupě lokalitě C5 a starostovi města bylo ulože-
no, aby zahájil jednání se společností o přípravě 
kupní smlouvy. 

Firma na základě tohoto souhlasu založila spo-
lečnost se základním vkladem 45 milionů korun 
(porovnej s firmou Centrepoint Verne, a.s.) a 
začala podnikat další kroky jako jsou příprava 
dokumentace pro Czechinvest, hydrogeologický 

Když do Evropy, tak s ostudou
průzkum povolený radnicí, práce na projektu atd. 
To všechno po jednání zastupitelstva města 26. 
lednu je již zbytečné, protože dvanáctka zastu-
pitelů se vykašlala na všechny dohody. Pozemky 
byly prodány naprosto neznámé firmě Centrepo-
int Verne, a.s., která byla zapsána do obchodní-
ho rejstříku pouhých třináct dní před prodejem 
pozemků se základním kapitálem 2 miliony, kde 
bylo zatím uhrazeno 600 tisíc korun. 

Španělská firma, když zjistila, že pozemky mají 
být prodány i přes přijaté prosincové usnesení 
jiné firmě, tak se písemně obrátila před jednáním 
zastupitelstva na zastupitele s požadavkem, aby 
celou situaci ještě jednou zvážili a to i z hlediska 
dobrého jména našeho města před dalšími inves-
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Prodáme pozemek a ještě půlku zaplatíme kupci
Materiály do jednání zastupitelstva města mají 

vždy nějakou vypovídací hodnotu. Tam, kde se 
jedná o obyčejné záležitosti, tam problém většinou 
není, ale kde se jedná o zcizení městského majetku 
osobám známým, tak jsou materiály většinou „pod 
psa“ a dost často jsou předkládány až v den jedná-
ní. Někdy máte pocit, že si z nás starosta, který má 
na starosti přípravu zasedání zastupitelstva střílí. 
Je fakt, že jedenáctka koaličních zastupitelů se nad 
tím ani nepozastaví a sebevětší chyby je nechávají 
chladnými. 

Nechci nasazovat na předkladatele materiálů, ale 
když máte rozhodovat o několika desítek milionů 
bez důkladného prostudování, tak Vás napadnou 
různé věci. Materiály pro prodej pozemků v průmys-
lové zóně jsme dostali později než bylo dohodnuto. 
Důvodem zpoždění byly nějaké dodělávky a to, aby 
smlouvy na jednání zastupitelstva byly „orajt“. Tak 
nějak zněla omluva ze strany města na dotaz proč 
jsme smlouvy nedostaly včas.  

Vzhledem k tomu, že mám v této věci negativní 
zkušenosti z městem, tak jsem navrhl, aby se prodej 
pozemků v průmyslové zóně odložil do doby než 
budou zastupitelé vědět o čem hlasují a vzali v potaz 
prosincové usnesení. Zamítavá odpověď na sebe ne-
nechala dlouho čekat. Smlouvy jsou v pořádku při-

pravovány odborníky atd. Později se ukázalo jací to 
byli odborníci. Dokonce předkladatel šel tak daleko, 
že smlouvy ani nenazval návrhy jak bývá zvykem. 
Tak si byl jistý dvanácti hlasy pro schválení. Moje 
obavy se ukázaly jako oprávněné v okamžiku, kdy 
zastupitel Platil začal pokládat otázky. Ve smlouvě 
jste snad našli všechna možná pochybení, která lze 
napáchat jak z důvodů nekompetentnosti a snad i z 
úmyslu. Chyby byly hlavně v záměnách smluvních 
stran, chybějící odkazy na přílohy,  které nebyly ani 
k dispozici, části vět, nesouvislý a zmatečný text, kdy 
ani „tvůrci“ nebyli schopni vysvětlit co tím vlastně 
mysleli apod. Největší perla tohoto „dílka“ byla na-
lezena ve  smlouvě o uzavření budoucí kupní smlou-
vy, kde na stránce 5 v článku II. v odstavci 2, písm.
b) zní: 

Třetí část kupní ceny ve výši 21 000 000,- Kč bude 
budoucím prodávajícím uhrazena na bankovní účet 

tory ze zahraničí. Zastupitelé byli upozorněni, že 
touto situací byly ohroženy plány postavit výrob-
ní závod (pro cca 50 zaměstnanců), který mohl 
zahájit výrobu na sklonku roku 2006. Zpoždění 
výstavby závodu bude pro firmu znamenat vý-
znamné škody. 

Co tomu říci závěrem. Není se čemu divit, že 
Češi zaujímají jedno z předních míst v tabulce 
zkorumpovatelnosti v Evropě. Rozhodnutím ze 
dne 26. ledna 2006 jsme si toto čelní místo v Ev-
ropě jen upevnili.                  

Zastupitelé, kteří hlasovali proti prosincové do-
hodě: p. Andrle, p. Balcar, pí. Bišová, p. Dimun, 
p. Homolka, p. Houška, p. Jedlička, p. Kotouč, p. 
Marek, p. Pech, p. Saitz, a p. Šroubek.     

budoucího kupujícího do 12. měsíců od podpisu 
kupní smlouvy uzavřené na základě této smlouvy. 
Když budoucího prodávajícího nahradíte městem 
Klášterec a budoucího kupujícího za firmu Centre-
point Verne a.s., tak dostaneme tento text: Třetí část 
kupní ceny ve výši 21 000 000,- Kč bude městem 
Klášterec uhrazena na bankovní účet Centrepoint 
Verne a.s. do 12. měsíců od podpisu kupní smlouvy 
uzavřené na základě této smlouvy. Z čehož vyplývá, 
že město pozemky firmě odprodá a ještě půlku za-
platíme. Zde se nabízí otázka. Byl to úmysl a nebo 
máme na radnici „odborníky“, kteří neví, která bije? 
To se ještě starosta vytahoval, že i v době dovolené 
se vrhl do víru jednání a příprav smluv. Dalšímu z 
tvůrců toho právního paskvilu p. Šroubkovi, když 
došlo, že zastupitelé Platil a Dlouhá dělají z jeho 
spolutvůrců doslova hlupáky, tak navrhl ukončení 
diskuze k tomuto bodu a také se tak stalo. Zpocená 
čela, zrudlé tváře tvůrců smluv a koktavost postupně 
mizela z čehož šlo usuzovat, že byli rádi za ukončení 
diskuze. 

Jedině pragmatik Saitz se bil za předložené smlou-
vy jako lev (asi věděl dobře proč) a tvrdil, že došlo k 
překlepům a podobně. To mě přivedlo na myšlenku. 
Co by se stalo, kdyby nějaký studentík při maturitě 
řekl, že to nejsou chyby, ale jen obyčejné překlepy!

č.9

Kadaně a tím mohou operativněji řešit případné 
problémy. 

V našem městě je to podstatně jinak. O úklid 
chodníků se stará soukromá společnost, která 
podniká hlavně za účelem zisku. Vzhledem k jis-
tým vazbám z minulosti na jednoho nejmenova-
ného radního se těžko prosazují změny a opráv-
něné stížnosti. V letošním roce by mělo dojít k 
novému řádnému výběrovému řízení a možná 
potom se budeme směle měřit s Kadaní a k tomu 
nám dopomáhej Bůh. 



Proč se vlastně pod cenou zbavujeme
pozemků v průmyslové zóně?

Jak získat levné pozemky k bydlení

Hlavním argumentem pana starosty k prode-
ji pozemků v průmyslové zóně bylo, že město 
nemá čas a ani lidské síly ke správě průmyslové 
zóny apod. Takto podobně přizvukovali i páno-
vé Saitz a Šroubek.  

Tyto argumenty mají váhu jen do doby než si 
přečtete konečnou verzi předložených smluv. 
Město se zavazuje, prohlašuje, zaručuje a hlav-
ně vyvineme maximální možnou součinnost a 
to i například na ochranu pozemků od problé-
mu se sousedy a nebo jakékoliv jiného důvodu, 
které by bránily nerušenému užívání pozemků. 

Puč proti slušnosti
aneb proletáři všech 

stran spojte se

Místní organizace ODS v Klášterci n Ohří 
přijala na desítku nových členů a ti provedli 
předem dohodnutý „stranický puč“, kterým 
obsadili všechna klíčová místa v místní orga-
nizaci a deklarovali, že budou podporovat ko-
alici složenou s KSČM a SNK. Což potvrdili i 
tím, že do svých řad okamžitě přijali p Houš-
ku, prověřeného dlouholetého spolupracov-
níka pánů Homolky a Šroubka. Gratulujeme 
a zároveň kondolujeme členům „odées“, kteří 
byli nuceni odejít.

Další právní paskvil ...
Na každém jednání zastupitelstva projed-

náváme bod Nakládání s majetkem města a 
na lednovém jednání tomu nebylo jinak. Jistý 
chomutovský občan T. K. v roce 1998 pode-
psal kupní smlouvu na prodej pozemku v 
„Beverl Hils“ s tím, že do dvou let od podpisu 
smlouvy požádá o stavební povolení a do od 
podpisu smlouvy bude do pěti let provede-
na kolaudace rodinného domu. Vzhledem k 
tomu, že se takto nestalo, byl městem vyzván 
ke zpětnému převodu pozemku na město. Pan 
K. to neučinil a požádal o první prodloužení 
termínu do 16. 11. 2005. Jenže stavebník dál 
pěstoval lebedu a termín kolaudace by opět 
nestihl, tak požádal dopisem ze dne 7. 12. 
2005 (i termín o žádost prošvihl) o druhý ter-
mín prodloužení kolaudace do 16. 11. 2006. 
Samozřejmě, že rada města byla benevolentní 
a navrhla zastupitelstvu termín prodloužit.  

Mě se tento postup nezamlouval a proto 
jsem navrhl, pozemek vrátit městu a přidělit 
podle přijatých zásad našemu kláštereckému 
občanovi. Jaké bylo moje překvapení, když 
mě bylo sděleno vedením radnice, že záleží 
na staviteli, zda pozemky vrátí či nevrátí. Ze 
smluv vypadly zavazující termíny a tak vlast-
ně záleží na stavebníkovi, kdy dostaví a zko-
lauduje domek?     

Je to jeden z mnoha dalších případů, který 
ukazuje, jakou práci odvádí najatí odborníci 
pro radnici a občan ze svých daní musí draze 
platit za tyto nekvalitní služby. I to byl jeden 
z důvodů, proč jsem požadoval odložení pro-
deje pozemků na průmyslové zóně. Prostě 
nevěřím vedení radnice.

Úředníci radnice budou v souladu s „vyváženou 
smlouvou o prodeji“ makat dál na zóně a sou-
kromá firma pozemky bude vesele prodávat se
ziskem. 

Problém jistě není v tom, že město nemá čas 
a lidské síly, ale městu se nedostává finančních
prostředků. Naše Město začíná být zadlužené a 
začíná vytloukat úvěr úvěrem. „Lázně“ potřebují 
čím dál tím více finančních prostředků a ty nelze
získat jiným způsobem, než prodejem majetku 
města, z čehož uhradíme jeden úvěr a vezmeme 
si další úvěr.  

Češi kradli v rakouském kostele, 
hrozí jim pět let. Tři Češi se pokoušeli uloupit 

250 eur z kostelní kasičky v Marianské katedrá-
le v Linci a zadržela je policie. Státní zástupkyně 
to okomentovala slovy: „ I kdyby někdo odnesl z 
kostela zcela bezcennou věc, ze zákona se jedná 
o zvlášť těžkou krádež!!! I krádež pouhého jedno-
ho eura je zde v Rakousku těžkým zločinem! I“ 
S velkou pravděpodobností si tři Češi dohromady 
odsedí 15 let ve vězení!!!

Zde v Klášterci byl před lety rozkraden křesťan-
ský dar. Jednalo se o tuny měděného plechu za sta-
tisíce korun. Policie v Rakousku by toto vyšetřova-
la minimálně jako vraždu. Zloději by si odseděli 
ve vězeni desítky let.

Námitka, že nejsme v Rakousku, neobstojí. Již 
dva roky žijeme v jednom státě, v EU! V době  
„měděného plechu“ jeden čestný občan Klášterce 

pronesl souvětí v tomto duchu: „ Klidně můžete 
spát, celou akcí s měděným plechem budu řídit já 
sám a osobně ručím za to, že se neztratí ani kilo 
mědi.“ Fakta, ale říkají něco jiného. Část plechu je 
na márnici, ale kde je zbytek?

Nepochybuji o tvrzení čestného občana. Co se 
tedy zde v Klášterci stalo? Všichni to známe ze zá-
kladní školy. Je to zákon o zachování hmoty. Tento 
zákon je v ohrožení!! Zmizely zde beze stopy tuny 
měděných svitků. Obraťme se tady na nejlepší fy-
ziky, profesory, ať toto osvětli. Je to záhada.

Dar - kamion mědi přivezli z Pasova odkaď je 
i současný papež Benedikt XVI., který na sklon-
ku loňského roku prohlásil, že se chystá navštívit 
Českou republiku. Pro věřící je to zpráva radost-
ná, potěšující. Pro lumpy a zloděje, kteří kradou, 
křesťanské dary, je to zpráva velice neradostná. 

L. Va1iš
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Nevyžádané materiály se nevracejí. Za původnost 
a obsahovou správnost jednotlivých příspěvků ručí 
jejich autoři. Nepodepsané příspěvky se nezveřejňu-

jí. Zveřejněné, nepodepsané články jsou redakční. 
Podepsané články, i zkratkou nemusí být shodné s 
názory redakce. Vydavatel neručí za obsah inzerce. 

Stačí zajít na radnici do prvního patra. Před 
tím, ale ještě v územním plánu vyhledat poze-
mek, kde se počítá s občanskou vybaveností a do 
žádosti napsat, že postavíte mini penzion (ten je 
nejvíce rozšířený a ideální) se služebním bytem. 
Hlavně nezapomenout napsat služební byt! Dále 
jsou dvě možnosti. Buď je vám nabídnut přímo 
Vaším známým z radnice a nebo ……. 

Dalším důležitým krokem je podat žádost o 
pozemek v době voleb do městského zastupi-
telstva a dát najevo vyřizujícímu svoji loajali-
tu podporou celé Vaší rodiny včetně přátel k 
jeho kandidatuře. Ideální je i vyhlášení zámě-
ru prodeje pozemků v době velkých rekon-
strukcí např. náměstí, radnice, v době dovo-
lených, svátků, chřipkových epidemií protože 

Čtenáři píší do Samizdatu

v té době málokterý občan se zajímá o úřední 
desku. Nevědomost občanů Vám zaručí sto 
procentní šanci získání pozemku bez dalšího 
zájemce.  

Po splnění těchto nenáročných kroků, kte-
ré jsou v souladu s naší právní legislativou, ale 
méně s morálkou, získáte levný pozemek vedle 
budoucích lázní. Až se ukáže, že i Vaše hlasy po-
mohli dotyčnému obhájit post na radnici, tak lze 
požádat o slevu z prodejní ceny a jistě Vám bude 
vyhověno.  

Tak nějak se podařilo získat pěti občanům 
pozemky v lázeňské lokalitě, kteří mají blízko k 
nejvyšším celebritám na radnici. Že je to nemo-
rální, to je jedno. Důležité je, že máte pozemek 
za pouhých 50 Kč/m2 a ne za obvyklých 500,-.  

Vedle již výše uvedeného o prodeji pozem-
ků v průmyslové zóny Verne se ještě dozvíte 
ze smlouvy o prodeji v článku III., že v pří-
padě nepodaří-li se městu získat pozemky do 
30.6.2007, tak hrozí smluvní pokuta ve výši 5 
milionů korun. Firmě Centrepoint hrozí poku-
ta jen ve výši 500 tisíc korun českých a která 
lze uplatnit pouze jednou (za porušení jedné i 
všech podmínek). Další pikantnost je v tom, v 
případě vracení dotace se tato smluvní pokuta 
započítává, tzn. městu nezůstane nic i když bu-
dou porušeny i další podmínky, které s dotací 
nesouvisejí. Jen na okraj pokuta půl milionů 
odpovídá zhruba jednomu měsíčnímu platu 
anglického manažéra.

Ve smlouvě budoucí se mluví, že třetí část kup-

ní ceny ve výši 21 mil. Kč bude splatná do 12 mě-
síců. Ve smlouvě není ošetřen problém s pozdní 
platbou a nebo neuhrazením částky. 

Naše Město má daleko více povinností než fir-
ma Centrepoint. Například článek IV. má čtyři 
odstavce a z toho se tři týkají povinností města 
a ten čtvrtý je napůl s firmou Centrepoint. Tak-
to podobných „vyvážených“ článků najdete ve 
smlouvách celou řadu.    

A po tomto všem, když si přečtete v článku 
VI. odstavec 2, že smluvní strany si sjednaly,  
že smlouva bude obsahovat minimálně stej-
né záruky a ujištění Smluvních stran, jaká jsou 
sjednána v čl. III. této smlouvy, tak Vám články 
této smlouvy připadají při nejmenším velmi le-
grační.                       

Tato smlouva je smlouvou třetího tisíciletí. 
Tak ji v kuloárech nazval jeden z tvůrců.


