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Reakce na článek „Nové 
zastupitelstvo města – 

zaplať pánbůh za opozici!“
Na základě tiskového zákona a práva na odpověď bych rád uvedl na pravou míru informace otištěné v článku v minulém čísle 
časopisu Život v Rudné, jehož autory jsou zastupitelé Prokop, Viktora a Tůma. Uvádět budu pouze fakta a zdroje informací.
 

Ad rozpočet města

Cit.: Marně jsme kritizovali nerealistické příjmy, nerealis-
tické výdaje, negativní dopad do ceny vody a nízký detail 
podkladů pro veřejnost i pro zastupitele… Ke schválení 
předložen seznam plánovaných investic města bez uve-
dení předpokládaných částek.

Rozpočet se při sestavování řídí jasně danými zákonnými 
pravidly. Procesem, kterým se sestavuje, je sestavován již 
více než 20 let a za tuto dobu se ani jednou nestalo, že by 
některé položky byly uvedeny „zcela nerealisticky“. Město 
používá vlastní systém pro sestavování rozpočtu a samo-
zřejmě že zastupitelé měli veškeré částky (nejen) u investic 
k dispozici. Veškeré kroky v procesu lze doložit.

Cit.: Nedostatek koncepčnějšího uvažování předkladatelů 
rozpočtu ukazuje i nejvyšší výdajová položka – „Ostatní“ 
– ve výši 46 milionů. Uvidíme, co všechno se bude z této 
položky v průběhu roku financovat. 

Čirý populismus a amatérismus v praxi. Pány zmiňovaná 
položka „Ostatní“ ve výši cca 46 mil. Kč je soubor ně-
kolika položek, které jsou vytvořeny zcela v souladu se 
zodpovědným hospodařením města. Takže jaké položky 
to jsou? Cca 32 mil. Kč je investiční rezerva města – v do-
bě realizace stavby školy a přípravy Domu služeb zcela 
pochopitelný krok. Ano, peníze by se po vzoru např. vlá-
dy daly „projíst“ a utratit populisticky někde jinde, ale za 
ty roky, co jsem na úřadě, už asi většina občanů tuší, že 
populisticky nepracuji. Cca 11 mil. Kč je položka „provoz 
úřadu a nenadálé situace“. Odtud se hradí třeba akce, 
které v rozpočtu nebyly a je třeba rychle reagovat (náku-
py pozemků a nemovitostí, živelná pohroma atd.). Dále je 
tu částka 1 440 000 Kč, což jsou peníze, které se rozdají 
rudenským spolkům. Opoziční zastupitelé vědí, proč jsou 
zatím v rezervě, ale asi se nehodí uvádět všechny infor-
mace. Jedná se pouze o účetní postup; jakmile dotace 
přidělíme, bude tato částka z rezervy přeúčtována do 
účetní osnovy tam, kam patří. Takže senzace se nekoná 
(zase).

Ad základní škola

Ponejprv, škola se nerekonstruuje, ale staví nová ve třetí 
etapě rozvoje, který byl schválen na začátku milénia. Byť 
se pánové snaží opět vyvolat senzaci, opak je pravdou. 
Stavba běží podle harmonogramu a skutečně drobné 
zpoždění v řádu několika dní (díky počasí) není ničemu 
na závadu. Podle smlouvy má být stavební objekt hotový 
do 15. června 2019; je tedy více než zřejmé, že několik 
dní zpoždění zářijové používání neohrozí. Otázka více-
nákladů byla zastupitelům vysvětlena, a pokud budeme 
postupovat podle práva, jiný postup není. Z čeho pra-
mení konstatování, že bych se zhotovitele zastával, ne-
vím. Jako statutární zástupce města ručím za správnost 
a úplnost svých rozhodnutí, která jsou pochopitelně kon-
zultována s právním zastoupením města. A ještě douška: 
zmiňuje se cosi jako „odpovědný radní“ za stavbu. Žádná 
taková funkce neexistuje, jedná se o výmysl pisatelů.

Ad videozáznam

Ona „autentická videa“ jsou vždy sestříhána tak, aby to 
vyhovovalo pisatelům. Plivnout si je tak snadné, že… 
A právě proto, aby se občané dozvěděli informace úpl-
né a nezkreslené, rada města rozhodla o pořizování zá-
znamů a doslovném přepisu zasedání. Bohužel české 
zákony zveřejňování takto pořízených záznamů striktně 
regulují kvůli ochraně osobních údajů, ale doslovný pře-
pis jednání bude zcela dostačujícím nástrojem.

Ad bioodpad

Celý text se zakládá na chybném předpokladu, že navý-
šení částky je pouze za bioodpad. Mimochodem, ukazuje 
se, že takzvané opozici nejde o žádné zlepšování stavu 
čehokoliv Rudné, jde o to dělat divadlo. Že se to děje ve 
vrcholné politice je smutné, ale že se to děje i na malých 
obcích a městech je z mého pohledu absurdní. Odpady 
řešíme komplexně; bude se chystat nové výběrové řízení 
(končí smlouva), mění se zákony, mění se způsob naklá-
dání s odpady. Nikoho nezajímají žabomyší války zastu-
pitelů; s občany hovořím každý den a každý chce jen 
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slušně a efektivně řešit, co ho zrovna trápí. To je z mého 
pohledu funkce úřadu – pomáhat a nepřekážet. 

Ad kontrolní výbory

Tady se jen omezím na konstatování, že vždy záleží na 
úhlu pohledu. Pánové si myslí, že získali druhý nejlepší 
volební výsledek (se třemi mandáty z patnácti). Já to vi-
dím tak, že „zbylých“ dvanáct zastupitelů dokázalo najít 
společnou řeč, potlačit svá ega a hledat nejlepší řešení 
pro Rudnou. A ještě jeden postřeh: zřízení Výboru pro 
dopravu neiniciovali autoři článku, ale Rada města na 
podnět zastupitele Gabriela Kovácse (viz zápis ze zase-
dání zastupitelstva města z listopadu 2018). 

Ad žaloba kvůli Životu v Rudné

Lze potvrdit, že spolek, za který pánové vystupují, podal 
žalobu. Nicméně o mou osobu se v žalobě nejedná. Proto-
že soud není skončen, nebudu se dále ve věci vyjadřovat.

Ad vodné a stočné

Předvolební pseudokauza kolem vodného a stočného 
stále pokračuje. Nebudu unavovat čtenáře dalším tex-
tem; v našem volebním programu bylo jasně deklarová-
no, že politiku udržitelnosti a rozvoje našich vodovodů 
a kanalizací (ne nadnárodních společností jako jinde) bu-
deme držet. Jsem připraven se o tomto tématu s kýmko-
liv věcně bavit. Mimochodem, jinde v tomto čísle najdete 
část odborného textu, který velmi srozumitelně vysvět-
luje, co se v republice s vodným a stočným děje a proč 
náš postup stále považujeme za správný – i když znovu 
– nepopulární.

Shrnuto a podtrženo – v původním textu opozice je tolik 
polopravd a lží, že to skutečně k rozumnému dialogu ne-
přispívá. Nabídl jsem lídrovi uskupení p. Prokopovi udě-
lat tlustou čáru a zkusit začít znovu, tak uvidíme.

Lubomír Kocman, 
starosta

Vážení spoluobčané,
nedá mi to a musím se vyjádřit k některým lživým výro-
kům sdružení „Rudná pro život 2013“.

Když jsem vstoupil do komunální politiky, vstoupil jsem 
tam s tím, že se chci podílet na zlepšení města Rudná a je-
jím rozvoji a zkrášlování. Když pominu nechutnou předvo-
lební kampaň sdružení Rudná pro život 2013, myslel jsem 
si, že po volbách se situace uklidní a všichni potáhneme 
za jeden provaz a budeme se snažit společnými silami na-
še město zlepšovat. Říkal jsem si, že když přijde některý 
ze zastupitelů opozice s něčím, co má „hlavu a patu“, mi-
lerád to podpořím. Zatím jediné, s čím zástupci sdružení 
„Rudná pro život“ zatím přišli, je zrušení fotbalového hřiště 
a kuželny a na jejich místě postavit bytový soubor s pod-
zemními garážemi, což je pro mě nepřijatelné.

Co se mne ale velmi dotklo, jsou nesmyslné lži interpre-
tované na jejich stránkách o přístavbě základní školy. 
Profesně i jako radní města se výstavbou zabývám, takže 
pokud má někdo zájem o pravdivé a seriózní informace, 
nechť mne kontaktuje a já mu milerád vše vysvětlím.

Dále mne na stránkách výše jmenovaného sdružení velmi 
zasáhla věta tučně zvýrazněná: O TOM, JAK SI ZASTUPI-
TELÉ NAVÝŠILI PŘÍSPĚVKY PRO SVÉ SPOLKY, SI NAPÍ-
ŠEME PŘÍŠTĚ. Teď nepíši jako zastupitel a radní města, 
ale jako vedoucí oddílu skautského střediska Balvan 
Rudná a člen okresní rady Junáka. Ano, v zastupitelstvu 
je nás více, co jsme členy nějakého spolku nebo sdruže-
ní. Ať jsou to členové Sokola, Junáku, Rudňáčku, včelařů 
atd., nejsou tam proto, že chtějí přihrát svým spolkům 
a sdružením nějaké peníze navíc, ale proto, že chtějí pro 
Rudnou něco udělat.

Chci upozornit, že v Junáku se výchovou dětí zabývám 
od roku 1990, kdy nikdo ze zastupitelů Rudné pro život 

v našem městě ještě nebydlel. Ve skautu děláme zdarma 
bez jakéhokoliv nároku na mzdu, ale naopak i své vlast-
ní finance obětujeme na práci s dětmi, na výpravy atd. 
A to nemluvím, že si všichni pracující bereme dovolenou 
na tábor a místo pobytu s rodinou u moře, nebo na ho-
rách, trávíme 14 dní s „cizími“ dětmi v přírodě. Asi si my-
slíte, že jsme blázni, ale věříme skautské myšlence, kdy 
se snažíme děti naučit lásce k vlasti, kdy se je snažíme 
v dnešní technické a uspěchané době naučit znát příro-
du, žít v ní a snažíme se z našich kluků a holek vychová-
vat mladé občany, kteří jsou hrdí na svou vlast a na to, že 
jsou skauti. Drží nás pohromadě výborná parta a vědomí, 
že to co děláme, má smysl. A jedinou naší odměnou je to, 
že naše středisko je kapacitně plné a nemůžeme téměř 
nové děti přijímat, a to že nám děti samy řeknou, co se 
jim líbilo, když se k nám odrostlí a dospělí členové rádi 
vrací a pomáhají na různých akcích.

Za těch 29 let nám prošlo rukama hodně rudenských dě-
tí, ale nikdy jsme nepomýšleli na osobní zisk a nikdy jsme 
nelobovali, aby zrovna náš spolek dostal víc peněz než 
ostatní!!!

Z pozice zastupitele vím, že není možné uspokojit všech-
ny žádosti na 100 %, ale každý rok se snažíme částku, 
kterou rozdělujeme mezi spolky, navýšit. Přispíváme 
všem, co si o to požádají, i když rodiče některé kroužky 
tvrdě platí, a snažíme se poctivě rozdělit peníze všem 
podle jejich požadavků. Nikdo z nás nedělá rozdíly a je 
úplně jedno jestli je zastupitel člen Sokola, Junáku, nebo 
Rudňáčku, ale peníze rozdělíme i Judu, krasojízdě, za-
hrádkářům, hasičům, FK Rudná, Žlutému květu a dalším.

Petr Seidl, 
zastupitel a radní, 
člen skautského střediska Balvan Rudná


