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POSTUPNÉ ZMĚNY V KOLÍNĚ POKRAČUJÍ

Editorial
Vážení a milí kolínští sousedé, v Kolíně se
stále něco děje… rozkopané chodníky, uzavřené silnice, objížďky. Občas nás to trochu
otravuje, není to příjemné, je to zdánlivě
zdlouhavé, ale věříme, že výsledek bude stát
za to. Kolín je náš domov. Domov, ke kterému
se chováme tak, aby byl přátelským a vyhledávaným místem pro život náš i našich dětí.
Každá Změna něco stojí, a některé Změny trochu bolí. Kdo nic nedělá, nic nezkazí…
Snažíme se i touto cestou informovat o tom,
co se v Kolíně děje, co se chystá, kde se co povídá, a jak to vlastně funguje.

Písečná ulice se opravuje
I. etapa (mezi ulicemi Příčná a Okružní)

V současné době v pravé části ulice probíhá pokládka chodníkové zámkové dlažby a dále dochází
k výškové úpravě jednotlivých vjezdů. Již byla provedena kompletní rekonstrukce veřejného osvětlení
a jsou demontovány staré stožáry. V levé části ulice
stále probíhá pokládka silničních a zahradních obrubníků. II. etapa (mezi ul. Sadová a Okružní). Byla zahájena výstavba nové kanalizační stoky a průběžně jsou
do ní přepojovány jednotlivé kanalizační přípojky. Při
odkrytí vodovodního řádu bylo správcem konstatováno, že se řad nachází ve špatném technickém stavu
a je proto nutné provést jeho rekonstrukci.

Ne vždy jsou však věci příjemné, a byť neradi, musíme občas reagovat na lži, pomluvy
a primitivní hulvátství. Ale to k práci na radnici bohužel patří. A jak říkaly naše babičky:
„kdo lže, ten krade“, „lež má krátké nohy“
a „na hrubý pytel hrubá záplata“.
Přejeme příjemnou četbu.
Vaše Změna pro Kolín

Kuličková dráha je hotova
a otevřena

Moravcova - Březinova ulice
rekonstrukce běží
Práce na úpravě komunikací a chodníků v ulici
Moravcova/Březinova v Kolíně II probíhají podle harmonogramu. Byla dokončena a v režimu předčasného
užívání otevřena etapa č. II v dotčeném úseku od vjezdu na parkovací plochu před č. p. 973 a 974 (včetně)
až po vjezd na parkovací plochu před č. p. 874 – 876.
Stavební práce budou pokračovat úplnou uzavírkou
komunikace v poslední etapě č. III s dobou trvání
10 týdnů v závislosti na klimatických podmínkách.

Na centrálním dětském hřišti byl otevřen nový herní prvek - 5 kuličkových drah, kde si děti mohou pouštět gravitací ve spletitých cestách kuličky. Kuličky ve
svých drahách překonávají labyrint cestiček s některými překážkami jako jsou tunely nebo zvonky. Kuličky
budou připraveny pro děti výhledově ve výdajovém
automatu. Společnost TPCA darovala na realizaci
400 000 Kč. Provozní problémy, které se po otevření
objevily, byly samozřejmě reklamovány a jsou zhotovitelskou firmou postupně napravovány.

Rekonstrukce nové polikliniky
a okolí pokračuje
Během jarních a letních měsíců roku 2019 byly
prováděny stavební práce na objektu Smetanova 764,
Kolín. V objektu nové polikliniky byla dokončena
výměna oken v prostorech sloužících k podnikání,
čímž se završila 4letá etapa. Prostory lékárny budou
vybaveny samozavíracími dveřmi a bude instalováno
nové zastřešení vchodu. Prostranství před hlavním
vchodem bude nově upraveno o nové schody, dlažbu
a gabiónové stěny změní estetický ráz opěrných zdí.
Pro zlepšení přístupnosti nové polikliniky a lékárny pro osoby se sníženou pohyblivostí a osoby trvale
upoutané na invalidní vozíky bude využitelná nová
nájezdová rampa, která umožní přímý přístup. Celé
prostranství bude doplněno o venkovní inventář, lampy, místa pro odkládání kol a zároveň dojde k obnově zeleně a stromů. Věříme, že veřejnost ocení tuto
investici, která výrazně ulehčí občanům Kolína využívání služeb na nové poliklinice. Celá investice bude
dokončena na podzim 2019.

KOLÍN V MOBILU
Chcete být pravidelně informováni o dění
v Kolíně? Stáhněte si aplikaci Kolín v mobilu.

eternal.cz/kolín/

REVITALIZACE OKOLÍ CHRÁMU SV. BARTOLOMĚJE
POKRAČUJE REKONSTRUKCE CELÉHO AREÁLU OKOLÍ CHRÁMU
Zvonice - Ve 4. NP byla provedena pokládka nové
dřevěné podlahy a dále pobíhá mechanické očištění
kamenných prvků ochozu od mechů, lišejníků a ptačího trusu. Tyto práce jsou prováděny pod dohledem
památkářů a dochází k revidování rozsahu poškození
jednotlivých pískovcových bloků.
Kostnice - Z pláště objektu byly odstraněny ne-

soudržné části omítky a je prováděna kontrola zdiva.
Uvnitř objektu i nadále probíhá sanace vnitřních omítek a výměna stávajících elektrorozvodů.

Stará škola - V současné době probíhají přípravné práce na tesařských konstrukcích (instalace podpěr,
odrytí záhlaví trámů, uvolnění stropních podhledů, atp.),
aby bylo možno provést výměnu poškozených trámů.

Parkán - V prostoru zeleného parkánu byly položeny již veškeré cihelné obrubníky a jsou naváženy jednotlivé konstrukční vrstvy nových chodníků
a pěšin. Dále v severní části parkánu jsou budovány
základy pro dřevěné konstrukce (pergoly, zástěny,
treláže..).

AKTUÁLNÍ INVESTICE VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH

VELKÉ DOTAČNÍ AKCE, KDY VZNIKAJÍ ZCELA NOVÉ PROSTORY A ODBORNÉ UČEBNY V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH.
ZÁROVEŇ VŠECHNY PROSTORY BUDOU BEZBARIÉROVÉ.

ZŠ Masarykova a Bezručova
- nový pavilon

ZŠ Kmochova - půdní vestavba
a úprava schodiště

ZŠ Mnichovická - přístavba
pokračuje

Byla dokončena I. a II. etapa přeložky vodovodu.
Jsou zahájeny práce na přeložce kanalizace. Byla předána dílenská dokumentace výplní otvorů, ta bude
odsouhlasena ze strany města a následně budou okna
a dveře zadány do výroby. Na základě nálezové situace
jsou řešeny kabelové rozvody pod budoucí stavbou.

Předmětem této investice je vestavba podkroví, která poslouží k rozšíření učeben a zázemí školy.
Nově vznikne počítačová učebna, jazyková učebna,
dvě učebny přírodních věd, kabinet, čajová kuchyňka,
pracovna psychologa, další WC pro chlapce i dívky.
Součástí stavby je také výtah a nové venkovní únikové schodiště.

Na této základní škole škole stavíme nástavbu budovy. Rozšířením stávající přístavby vznikne technická a řemeslná učebna, učebna jazyků a informatiky,
zázemí pro učitele a sociální zařízení. Dále bude vybudován výtah vně budovy. V rámci akce dojde také
k provedení venkovních sadových úprav. Zde jsme
zatím na začátku, aktuálně se řeší stavebně technický
průzkum a zaměření stávajícího stavu.

Průběžné umísťování laviček
Postupné doplňování mobiliáře (laviček a košů)
pro maximální komfort občanů, lokality např. Mikoláše Alše, Bachmačská, Tyršova, Družstevní, Masarykova, vnitrobloky Na Magistrále x Bachmačská, vnitrobloky Mikoláše Alše x Na Magistrále, Na Magistrále,
Kostnická, Prokopa Velikého, Kolín-Sendražice aj.

NAJDE SE ZHOTOVITEL SPORTOVNÍ HALY?
Město Kolín otevřelo výzvu k podání nabídky na
zhotovení sportovní haly v Borkách. V současné době
probíhá výběrové řízení. Předmětem zakázky je zhotovení novostavby sportovní haly pro omezený počet
halových sportů se zázemím a s tribunou pro diváky,
na pozemku parc. č. 432/3, Kolín, a na přilehlých pozemcích, a související dopravní a technická infrastruktura - jako parkovací plochy, zeleň aj.

Stavba haly bude rozdělena na čtyři etapy,
tzv. uzlové body, které mají významně zvýšit možnost
např. sankcí při nedodržení podmínek. Zhotovitel
nebude vybrán pouze na základě nejnižší ceny, ale
v úvahu budou brány rovněž reference - prokazatelné
zkušenosti s realizací pozemních staveb podobného
charakteru. Bude nutná reference i v oblasti výstavby
pasivních a nízkoenergetických staveb. Předpokláda-

Revitalizace Zálabské skály
Místo nad řekou v okolí Práchovny, které se pyšní
svým neopakovatelným geniem loci, bude šetrně
zkultivováno. Půjde zejména o zpevnění cestiček,
úpravy zeleně, odstranění náletů, instalace laviček.
Celý projekt byl konzultován s lidmi žijícími v dané
lokalitě sdruženými do spolku Zálabská skála. K úpravám zeleně dojde na základě schváleného dendrologického průzkumu.
ná doba výstavby haly je naplánována na 69 týdnů od
předání staveniště. Připomínáme, že sportovní hala
vyroste v lokalitě Borky. Projekt na ní vzešel z architektonické soutěže. Základním konceptem je jednopodlažní stavba s hřištěm o velikosti 40x25m, bude
tedy vhodné i pro sporty typu házená, florbal aj.,
s přilehlým zázemím.
Město zažádalo o dotaci z Operačního programu
životního prostředí, kde je možné dosáhnout částky
až 40 milionů, a to díky tomu, že stavba je projektována jako nízkoenergetická.

Předláždění mozaiku před
školou, Kolín-Sendražice
Město Kolín v souvislosti s realizací vyvýšeného přechodu pro chodce vpravo naváže a dokončí
chodník ze zámkové dlažby a na druhé straně dojde
k předláždění celého veřejného prostoru z kolínského
mozaiku, včetně návrhu řešení zeleně.

Rozšíření ulice K Vinici
Satelit Na Vinici se rozrostl a potřebuje obousměrnou komunikaci. Stavba je ovlivněna dvěma přeložkami inženýrských sítí, tyto přeložky musí být v průběhu
stavebních prací bezpodmínečně provedeny. Tyto
přeložky provádí společnost ČEZ a CETIN.

UVÁDÍME VĚCI NA PRAVOU MÍRU

KROMĚ PŘÍJEMNÝCH A PRAVDIVÝCH ZPRÁV MUSÍME PODNIKNOUT TAKÉ JEDNU AKCI, MÉNĚ PŘÍJEMNOU - PONOŘIT
SE AŽ NA SAMÉ DNO ŽUMPY A DEMENTOVAT OPĚTOVNÉ ZÁMĚRNĚ ZAVÁDĚJÍCÍ A NEPRAVDIVÉ POKUSY, KTERÉ
SPÁCHAL PAN HERMAN (KRYCÍM JMÉNEM HAVLÍČEK). POJĎME NA TO.

KLUCIvespolek

Zakázky na vybavení interiérů Bartoloměje jsou
dotační záležitostí podpořenou z fondů EU (Integrovaný regionální operační program). Tyto zakázky nejen že musí splňovat Zákon o veřejných zakázkách, ale
prochází i důkladnou kontrolou poskytovatele dotace
(MMR). A to jak před zadáním zakázky, tak po ukončeném výběrovém řízení. To je pochopitelně zcela
otevřené, elektronicky přístupné nejen všem dodavatelům z ČR, ale i zahraničí. K termínům jen uvedu,
že dané zakázky byly hodnotící komisí hodnoceny
v červenci 2018 – tedy pochopitelně opět v návaznosti na dotaci a zákonné termíny dle Zákona o zadávání
veřejných zakázek. Opět byly samozřejmě kontrolovány poskytovatelem dotace – Ministerstvem pro
místní rozvoj.

„KLUCIvespolek získali z neznámého
důvodu dvě smlouvy…“
No důvod je celkem známý, neb vyhráli výběrové
řízení dle zákona.
Fakta k firmě KLUCIvespolek: tato firma realizovala zakázky v Kolíně a realizovala je skvěle. Výsledkem
jejich práce je například logo města Kolína či skvělé webové stránky pro festival Kmochův Kolín. Rádi
bychom zdůraznili, že všechny zakázky byly zadány
v souladu se zákonem a se všemi bylo město spokojeno.
Zároveň je lživé tvrzení o předmětu podnikání
dané společnosti, kdy portfolio činnosti je širší a zdaleka přesahující kolínský region, kde jejich výstupy
vykazují nespornou kvalitu - například práce pro Úřad

vlády ČR, výstavy pro města Cheb, Litomyšl, Dvůr
Králové, Národní zemědělské muzeum, Kutnou Horu
(Dačického dům) či Karlovu Univerzitu nebo města
UNESCO nejen v ČR, ale i v zahraničí.

A teď k neuvěřitelné Hermanově konstrukci ohledně posunutí termínu. Kdyby si pan Herman zjistil
fakta (což on zásadně nedělá), nemohl by se opět
prezentovat exemplární hloupostí, kterou vypustil.
pokračování na další straně

UVÁDÍME VĚCI NA PRAVOU MÍRU
dokončení z předchozí strany

Termíny posunu rekonstrukce areálu Chrámu
sv. Bartoloměje byly jasně deklarovány a zveřejněny nejen v médiích, ale jsou pochopitelně i součástmi návrhů do Rady Města, kdy jsou jasně dané
v důvodové zprávě. Kdyby si ji pan Herman přečetl,
možná by to pochopil. Celkem jednoduché ji najít:
www.mukolin.cz/cz/o-meste/aktuality-v-investicich/
probihajici-investice/064828-revitalizace-okoli-chramu-sv-bartolomeje.html
Rekonstrukci celého areálu z dotačních peněz realizuje firma BFK, firma KLUCIvespolek bude realizovat
vnitřní expozice a vybavení. Což, dle logiky uvažujícího člověka, lze až po dokončení stavebních prací.
Samotné stavební práce se posunuly a o stejný termín
se tedy musely posunout navazující interiéry a vybavení.
Termín dokončení je posunut z důvodu změny
provedení střešní krytiny a fasádního pláště vyvolané
zástupci NPÚ z důvodu obnovy autenticity objektu
školy, změny ve způsobu provádění oken dle požadavků NPÚ a dle dodatečně vydaného závazného
stanoviska, a změny provedení podlah způsobené
archeologickými nálezy kamenného zdiva v přízemí.
Dalším důvodem je nevyhovující stav stávajících dřevěných konstrukcí krovu a nosných trámů stropu nad
2. NP zjištěný následným mykologickým průzkumem
po odhalení konstrukcí. Dalším důvodem byl archeologický průzkum, který byl nařízen v areálu Národním
památkovým ústavem. Původní termín dokončení
17. 6. 2019, nový termín dokončení 30. 4. 2020.
A teď jen tedy k prodloužení prací na interiérech.
Dodání a instalace zboží jsou závislé na dokončení
stavebních prací. Víte, ono se těžko instalují výstavy,
dataprojektory, expozice, když není ve Staré škole hotova střecha, podlahy, omítky.

Kolínská klíčenka
obecně ke klíčence

Cílem města je zavedení moderního technického
prostředku pro zajištění bezpečného, spolehlivého
a efektivního systému pro vstup do školních zařízení
a vydávání jídel, který odpovídá současným technickým a bezpečnostním nárokům. Kolínská chytrá
klíčenka v sobě všechny požadované funkcionality
zahrnuje a navíc umožňuje přidávat volitelné funkce,
které je ale nutné v případě zájmu aktivovat.
Město Kolín získalo za „kolínskou chytrou klíčenku“
čtyři prestižní ceny v České republice a další ceny dostalo za koncept „Chytré město Kolín“. Současně byla
„klíčenka“ jako první český produkt představena na
prestižním veletrhu Smart City World Expo Congress,
který se konal vloni v říjnu v Barceloně. Klíčenka jako
taková získala několik tuzemských i mezinárodních
ocenění v soutěžích pod MŠMT, MMR a Min. vnitra.
Je oficiálně zařazena mezi příklady dobré praxe pod
MVČR: www.mvcr.cz/clanek/privetivy-urad-obci-iii-typu-2018.aspx. Zároveň se stala absolutním vítězem prestižní soutěže Zlatý erb pod záštitou MMR,
MVČR, SMOČR.

H/H lež: “...že do ní majetkově vstoupil
podnikatel Oldřich Lahoda...”
PRAVDA: Smlouvu se společností Paynovatio
jsme uzavřeli v době, kdy v její vlastnické
struktuře žádná společnost vlastněná
jakýmsi panem Lahodou nefigurovala.

Dovolte nám opět vyvrátit několik vyložených lží,
které kolem sebe trousí pan Herman/Havlíček.

H/H lež: “Poté, co se sponzor Hnutí STAN,
firma GEOSAN....”
PRAVDA: Firma Geosan Group není
sponzorem hnutí STAN.

H/H lež: “Součástí projektové dokumentace
nebyla zpráva geologa....”
PRAVDA: Viděl pan Herman projektovou dokumentaci ? Ať tedy předloží, v čem je špatná.
Místo hloupého tlachání trochu konstruktivně,
pane Hermane/Havlíčku - argumenty, argumenty, argumenty!

PRAVDA: K aktivaci funkce elektronické
peněženky není zapotřebí mít (ani si zřizovat)
bankovní účet u ČSOB. Na předplacenou kartu
lze zaslat peníze z kterékoli jiné banky.
H/H lež: “...si kartu a její držák město koupilo,
karty nejsou majetkem města!”

Pražská a Třídvorská

pozn. pod čarou: Krajský radní JUDr. Bezděk působil
léta ve statutárním orgánu firmy Klasik Moto, Středočeský kraj poslal na výročí motocyklů Harley této
firmě 10 milionů Kč. Radní Bezděk je pravidleně jedním
z největších sponzorů hnutí ANO. Jistě, náhoda. www.
lidovky.cz/domov/stredocesky-kraj-poskytne-desetmilionu-na-oslavy-harley-davidson.A171205_134348_
ln_domov_ele

H/H lež: “Nepřijde Vám zvláštní, že klíčenka...
...vyžaduje, abyste měli účet u ČSOB?”

H/H lež: “...nebyly zahájeny opravy Třídvorské
ulice... Ještě se ani nekoplo a vše míří
k soudu.”
PRAVDA: Nic k soudu nemíří, s firmou
POHL se vede jednání a bude zadán znalecký
posudek, na kterém se Město Kolín i firma
domluvily.

H/H lež: “...bývalý šéf odboru regionálního
rozvoje - Martin Tichý nebyl potrestán,
ale dostal hezkou trafiku jako koordinátor
průmyslové zóny Kolín-Ovčáry.”
PRAVDA: Odbor reg. rozvoje byl rozdělen.
Nově rozdělený odbor vedou dva pracovníci, kteří

PRAVDA: Žádná karta s platební funkcí
vydaná v ČR (ani ve světě) nepřechází
do majetku držitele karty, ale vždy je jejím
vlastníkem vydavatel a držitel je jejím uživatelem. To je ze zákona, majitel tím garantuje
funkčnost.

již dříve byli zaměstanci města a nedošlo tak k navýšení počtu zaměstnanců, pouze ke změně pozice,
nedošlo proto ani růstu nákladů města za nového
pracovníka, naopak!
Nebo-li jinými slovy, před vznikem funkce
koordinátora PZKO: 3 zaměstnanci města = 3x
plat přičemž nebyla kontaktní osoba pro PZKO. Po
vzniku funkce koordinátora PZKO: 2 zaměstnanci
města = 2x plat + odměna za koordinaci PZKO
(měsíčně výrazně nižší částka než kdyby zůstalo při
statutu zaměstnance), přičemž je kontaktní osoba
pro PZKO. Není nutné být matematik, abychom se
dopočítali...
Pokud jde o jednu kontaktní osobu pro průmyslovou zónu Kolín - Ovčáry, tak to je, v rámci takto
významného průmyslového parku, kde operuje řada
velkých výrobních podniků, nanejvýš potřebné, má-li se oblast spravovat dobře a udržitelně. Doposud
chyběla určená kontaktní osoba pro komunikaci
město - podniky v PZKO a město - potencionální
investoři a přetíženému odd. OSMM města tím
ubyla část činností spojených s PZKO.
Pan Tichý dostává 12 250 Kč hrubého měsíčně,
smlouva je samozřejmě zveřejněna.

pozn. pod čarou: Opět to máslo na hlavě. Středočeský kraj platil na dohodách zaměstnancům cca 5 milionů Kč ročně. Mezi externisty byl například
někdejší volební manažer ANO, který za 50 000 korun měsíčně radil hejtmance Pokorné Jermanové s odpady. Smlouvy kraj překvapivě nezveřejňuje.
www.lidovky.cz/domov/policie-zasahuje-na-v-centrale-stredoceskeho-kraje-prohledavat-maji-i-kancelar-hejtmanky-jermanove.A190625_094742_ln_
domov_mber

právník Tomáš Kasal
kamarádí se Herman s Havlíčkem?
Byť se to někomu zdá zajímavé, pan Kasal byl v posledních 9 letech prakticky každý den na MěÚ vyjma dnů
pracovního klidu.
Jestliže Herman ve své dvojjedinné podobě s panem
Havlíčkem píše, že vyzval STAN resp. Změnu pro Kolín ke
zveřejnění výkazů práce pana Kasala, tak to pravda není
neb pro tyto subjekty pan Kasal nepracuje. Další pomýlení pana editujícího je to, že údajně bylo odmítnuto
poskytnutí informací s odkazem na „ochranu osobních
údajů“ přestože v reakci byla výslovně uvedena „povinnost mlčenlivosti“.
Konečně pokud tento investigativní bijec, ba přímo
Corrado Cattani, z Ovčár uzavírá svůj příspěvek informací o tom, že kromě vymáhání bagatelních pokut po
kolínských občanech není zjevné, co pan Kasal dělá, tak
zmiňme například i spory o zaplacení 95 941,10 Kč, o zaplacení 515 200,- Kč případně o zaplacení 5 371 046,40
Kč ba dokonce i o zaplacení 7 561 205,- Kč, holt co pro

jednoho jsou bagatelní spory, tak pro druhého je obrovská částka. Necháme stranou, že povětšinou je Město
žalovanou stranou.

právních službách až 80%! Před naším nástupem, za
doby předchozí garnitury, se částka za právní služby pohybovala kolem 10 mil. Kč ročně!

Nehledě na spory jiného druhu jako například
o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví
k nemovitostem v rámci již 11letého sporu z lokality
Cihelna, anebo o určení vlastnického práva k nemovitosti, který je již 5letý anebo spor o vlastnictví pozemků
se společností COSS, kterýžto relikt Městu zanechala éra
pana Pekárka.

Takže pokud tento pán bude šířit tyto nepravdy,
zkreslení, či přímo osočující tvrzení „o vážném podezření ze střetu zájmů“ či trestně relevantní náznaky „o podezření, že za peníze města“ zastupuje někoho v soukromých věcech, tak myslíme, že se pan Kasal s Hermanem/
Havlíčkem kamarádit nebude. Navíc „kamarád Kasal“
nemá povinnost snášet politikaření Hermana/Havlíčka
a takovéto dehonestující osočování za hranicí zákona.
A jak píše tento usvědčený nečestný pán z Ovčár:
„Naštěstí se blíží krajské volby a proto neztrácejme náladu.“

Nemůžeme čekat, že pan Herman porozumí tomu,
že paušální odměna zahrnuje i odměnu za jednotlivé
věci realizované v rámci zastoupení, tedy nejen tyto
a jiné spory, konzultace, e-maily či účast na Zastupitelstvu, přípravu stovek smluv. Tak alespoň pro info pro
ostatní adresáty například odměna za jeden úkon právní pomoci ve sporu o 7 561 205,- Kč činí 38 840,- Kč bez
DPH apod. Stačí se jen podívat na vyhlášku č. 177/1996
Sb, která se zove advokátní tarif. Tuto odměnu Město
neplatí, neb vše je zahrunuto v paušálu.
Shrňme to ještě jednou pozitivní větou - za posledních 9 let, kdy jsme na radnici, šetříme každoročně na

Malá domů na
Středočeském kraji
Jede jede mašinka... vlastně Harley
Začala předvolební kampaň do krajských voleb 2020.
Projevuje se to zvýšeným výskytem žádostí o informace
v obcích kandidátů, kteří jsou starosty, vytvářením jejich
složek (stará dobrá praxe?), vytvářením příběhů, které
by je mohly znevěrohodnit, osobními útoky.
Věslav Michalík, dlouholetý úspěšný starosta Dolních Břežan, prý má máslo na hlavě, protože v roce 2015
podpořil usídlení Středočeského inovačního centra
do Dolních Břežan, místa s nejvyšší koncentrací vědy
a výzkumu v celém Středočeském kraji. Spolek se zde

závěrem k Hermanovi
Pan Herman/Havlíček, radní pro investice na Středočeském kraji, by se měl místo tlachání a lhaní raději
starat o opravu Nového mostu v Kolíně. Ten měl Středočeský kraj začít opravovat nyní v září, ale ouha! Nemají
stavební povolení, nemají vysoutěženo a ani nemají finančně pokryto – my víme, to jsou drobnosti, že…

Středočeský kraj, kde je pan Herman radním pro investice, ročně na dohodách o provedení práce vyplácel
5 mil. Kč. Sám od sebe, ani na žádosti, nezveřejnil nic,
platil lidem 70 tisíc měsíčně za „monitorování kulturních
festivalů“ . Tunel myslíte? Ale ne, asi jen zase drobnosti.

statistika smluv Středočeského kraje, Hlídač státu, říjen 2019

opravdu usídlil a více než dva roky působil v jediné
kancelářské budově, kterou má obec k dispozici.
Za stejných podmínek jako desítky jiných firem.
Hejtmanka Pokorná Jermanová prohlásila, že to chce
dát přešetřit kontrolním výborem Středočeského kraje.
Souhlasíme a požadujeme, aby minimálně toto jednání
kontrolního výboru krajského zastupitelstva bylo veřejné (myslíme si, že veřejná by měla být jednání všechna,
to ale hejtmanka Pokorná Jermanová odmítá).
Ale když už budeme zasedat, můžeme se rovnou zeptat na možný střet zájmů některých radních, nebo na
to, kde v zahraničí skončilo 10 milionů z krajského rozpočtu na PR pro motorkáře z Harley Davidson, nebo na
to, proč nemohou zastupitele dostat informace o podivných smlouvách uzavíraných na hejtmanství.

ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ JIRÁSKOVO NÁMĚSTÍ
ZÚČASTNĚTE SE ANKETY O VÝSLEDNOU PODOBU ZÁLABSKÉ LOKALITY.
Záměrem města Kolína je na počátku roku 2020
vyhlásit architektonickou soutěž na úpravu Jiráskova náměstí na Zálabí v Kolíně. Přímo na náměstí
uskutečnilo setkání s občany Zálabí a diskutovalo
se o tom, co občany nejvíce v této oblasti tíží a jak by
si představovali náměstí zvelebit. K dispozici byla
i anketa, kterou přišlo vyplnit více jak 50 občanů.
Vyjádřit svůj názor můžete i Vy, kteří jste
neměli možnost přijít osobně. A to pomocí
ankety, kterou najdete na stránkách MU Kolín

Své náměty zasílejte do konce října. Poté dojde
k vyhodnocení a zapracování do zadání soutěže.

www.mukolin.cz/cz/o-meste/064894-anketa-na-tema-architektonicka-soutez-jiraskovo-namesti.html nebo
načtěte QR kód na konci článku svým mobilním telefonem, který vás odkáže přímo na anketu.
Vyplněnou ji prosím pošlete na e-mail architekta města Kolína Ing. arch. MgA. Davida Mateáska:
david.mateasko@mukolin.cz. Dále je možné si tiskopis vyzvednout i na podatelně MěÚ Kolín a vyplněný
zanechat ve schránce architekta umístěné u hlavního
vchodu.

ANKETA

Průvodce pro občany
města Kolína
zvláštní vydání Zpravodaje I 2019 I zpravodaj@mukolin.cz I www.mukolin.cz

Zastupitelstvo města, výbory
a komise
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Průvodce pro občany
Připravili jsme pro vás praktickou příručku - Průvodce pro občany města Kolín. Ten je distribuován zdarma do kolínských schránek jako zvláštní
vydání Zpravodaje. Naleznete v něm informace
o vedení města, fotografie zastupitelů, informace
o jednotlivých odborech městského úřadu, kontakty,
přehled příspěvkových organizací, škol, telefonní seznam zaměstnanců úřadu a další.
Věříme, že v této přehledné tištěné podobě
naleznete vše, co potřebujete pro komunikaci
s úřadem. Výtisky zdarma jsou rovněž k dispozici
na podatelně MěÚ a nebo v elektronické podobě.
www.mukolin.cz/prilohy/Zpravodaj/156/31pruvodce_pro_obcany.pdf

Odbory městského úřadu

7

Příspěvkové organizace a organizační
složky města

16

NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT
Po třetím a druhém místě letos první! Kolín
zabodoval a vyhrál soutěž MVČR o Přívětivý úřad
Středočeského kraje.
Jsme úřad otevřený, snažíme se maximálně
pomoci, jsme tu pro Vás. Domluvte si schůzku
a přijďte za námi.

Mgr. Michael Kašpar
starosta
+420 321 748 210
michael.kaspar@mukolin.cz
www.facebook.com/ZmenaProKolin

Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka
+420 321 748 213
iveta.miksikova@mukolin.cz
Michal Najbrt
II. místostarosta
+420 321 748 212
michal.najbrt@mukolin.cz

