Miroslav Iglo [mailto:iglom@seznam.cz]
Sent: Wednesday, January 11, 2012 4:37 PM
To: spacek.cmm@volny.cz; prevetone@email.cz; 'JANÁK Tomáš'; tomas.janak@celakovice.cz;
lubos.choura@celakovice.cz; 'Ing. Jaroslav Ryneš'; milos.sekyra@celakovice.cz; 'Marek Skalický';
petr.studnicka@seznam.cz; josef.patek@celakovice.cz; 'Petr Petrik'
Subject: Zápis z jednání rozšířeného zastupitelského klubu

Vážení kolegové,
Sedím nad zápisem z jednání rozšířeného zastupitelského klubu a přemýšlím o tom zda ještě existuje
Koalice partnerství 2010 až 2014. Níže jsem Vám pro připomenutí připojil pozvánku, kterou nás
starosta zval na jednání rozšířeného zastupitelského klubu. Z pozvánky jasně vyplývá, že jsme jednali
o změnách v Koaliční smlouvě. Tedy v návaznosti nahlížím do Koaliční smlouvy a tam hledám jak se
takové změny podle Koaliční smlouvy námi všemi podepsané provádějí. Mluví o tom článek 6 odst I.
Z kterého cituji : „Všechny změny, doplňky nebo zrušení této smlouvy musí mít formu písemného
dodatku k této smlouvě“. Výborně na vše jsme pamatovali. Jaká je realita ?
Marek Skalický píše v reakci na připomínky T,Janáka toto : v KS není nikde psáno, jak se

řeší předsednictví u nově vzniklých komisí; uvádí se pouze výčet
komisí a předsednictví bezprostředně po volbách.
Jak rozumět slovům Marka Skalického ? Tedy nikde není v KS psáno jak
to bude do budoucna a KS slouží jen pro čas bezprostředně po
volbách? Co ty změny a doplňky uvedené v článku 6 ty nemusíme dělat
pokud chceme třeba zrušit komise a jmenovat nové? Jak to je vlastně
s těmi novými záležitostmi? Bude se vždy o jejich bytí a nebytí
hlasovat způsobem shodným jako v případě předsedy komise rozvoje?
Věřím, že mě kolegové co se rozhodli nedodržet dohodu z rozšířeného
zastupitelského klubu vysvětlí jaké ty vztahy si do budoucna
představují. Máme před sebou ještě cca 3 roky společné práce.
Opravdu mám přihlížet tomu, jak si někteří rozumějí a já a další
členové Koalice jsme jen do počtu neboť máme trochu odlišné názory?
Má to smysl navštěvovat jednání K11 a trávit zde plno času, když se
dosažené dohody nerespektují?
Díky milí kolegové za vysvětlení. Již jsem asi moc starý na
pochopení některých věcí a mám jiný smysl pro plnění mnou
podepsaného.Zítra mám jít na jednání rady. Proč tam vlastně jdu?
Budu dělat „křoví“ a nebo jsem plnoprávný člen Koalice?
S přáním optimismu a úspěchů ve společné práci.
Mirek Iglo
Vážení kolegové,
další jednání koalice před zastupitelstvem se bude konat v pondělí
12.12. 2011 od 20:00 v restauraci Na Vošverku v Sedlčánkách.

Vzhledem k tomu, že program - resp. finanční záležitosti jsme již
probírali, navrhuji se tentokráte věnovat čistě změnám v koaliční
smlouvě a v systému komisí a shody na kandidátovi do kontrolního
výboru.

Přeji Vám krásný den

Pepa Pátek

