zpravodaj Nezávislých kandidátů A ČSSD

kandidátka

číslo 2

Zdravý rozvoj
a průhledné financování města
Vážení spoluobčané,
Do komunálních voleb, které proběhnou v pátek 10. října a v sobotu 11. října 2014 kandiduje v Peci pod
Sněžkou a ve Velké Úpě i koalice sdružení nezávislých kandidátů Žijeme Sněžkou a ČSSD. Na volebních
lístcích nás naleznete jako kandidátku číslo 2.

Naším hlavním krédem, kterým se
chceme řídit je transparentní financování, jako i veškerá rozhodovací činnost z pozice vedení našeho
města. Ať už se bude jednat o investice do cestovního ruchu či jiné,
které pomohou ekonomice místních
podnikatelů nebo ostatním lidem,
kteří zde žijí. Nejen tím chceme motivovat především mladé lidi, jako
i místní podnikatele z jiných koutů
naší země, aby se z vlastní vůle přihlašovali k trvalému bydlení zde.

Neboť jedině nový lidský potenciál
je předpokladem trvalého a perspektivního rozvoje našeho města.
Kandidujeme jako jediní v našem
městě za politickou stranu. Proto
víc než ostatní máme šanci dosáhnout na pomoc od kraje a státu. Je to
koalice z rozumu, neboť většina z nás
jsou nezávislí kandidáti bez politické
příslušnosti. Oprostěte se proto od
předsudků. „Vysoká politika“ se formuluje jinde než na radnici našeho

města. My zde, ale máme jinou za
to však jedinečnou šanci. Uspořádat
věci tak, aby rozvoj obce nebyl závislý
na úzké skupině „vyvolených“, nebo
jejich osobních zájmech, ale naopak
na objektivním konsenzu všech aktivně zúčastněných spoluobčanů,
kteří májí o život, jako i rozvoj naší
obce, upřímný zájem. Stačí jen chtít.
Proto pečlivě zvažte komu
dát svůj hlas?!. Tu šanci Vám
nabízíme!

Mnohem více o tom, co chceme pro město udělat, najdete na našem webu http://zijeme.snezkou.cz

Když nic víc, tak radnice potřebuje aktivní opozici
Nyní víc než kdykoliv předtím je třeba důkladná kontrola všech činností města a městských společností.
Nekandidujeme proto, abychom se
obohacovali na městě. Nepotřebujeme to. Každý z nás jsme za x let
co zde žijeme dostatečně finančně
zabezpečeni. Máme práci, která nás
baví a živí. Z naší účasti na radnici

nic pro sebe neočekáváme. Naopak,
usilujeme o společenství, kdy každý
občan – pokud má zájem, má právo,
prostor a čas vyjádřit svůj názor dřív
než bude třeba přijmout nezbytné
rozhodnutí.
Jsme připraveni stát na straně smysluplných, logických a transparentně

financovaných projektů. Zároveň jsme
připraveni zaujmout místo dobře fungující opozice a kontrolovat tak financování městských zakázek či obsahové
stránky navrhovaných smluv. Protože
správný průběh chystaného záměru
ať už je sebevíce detailně popsán na
úřední desce města, nemusí vždy znamenat jeho čitelnost a podstatu.

Pec pod Sněžkou ročně přichází o miliony korun:

Kde? Například v „partnerství“ s BMW

Nechceme zprostředkované partnerství
Je tomu již pár let, kdy k nám do Pece pod Sněžkou přijela vozidla BMW a zastavila na nejexponovanějších plochách ve městě.
S takovým partnerstvím jde vždy ruku v ruce mnoho peněz. Alespoň ve Špindlerově mlýně a ostatních střediscích mají z tohoto
partnerství řádově miliony korun ročně.
jak to nadějně začalo
A takové finance měly plynout i do městského rozpočtu u nás v Peci pod Sněžkou. Automobilka BMW projevila přání
stát se partnerem města. Logo BMW
mělo být na viditelných plochách všude
po městě, Pec se měla na zimu „přejmenovat“ na xDrive Village, loga měla
být i na poklopech od kanálů… Detaily
však byly teprve k „dojednání“ – bylo
řečeno zastupitelům.
a jak to dopadlo
Z celého obchodu však sešlo. Na přímý
dotaz, co je s dotyčným partnerstvím,

o které BMW projevilo zájem, starosta
oznámil, že „si to v BMW rozmysleli a
že si vybrali za partnery jen Relaxpark,
Enzian a Happy Hill“.
Přesto, že BMW je partnerem jen
několika místních firem, prezentuje se jako oficiální partner Pece pod
Sněžkou logem města. Zakrývá se tak
navenek neprůhledný vztah mezi BMW
a městem, který smluvně neexistuje.
Město jen pronajímá plochy firmě Sivia
CZ, které zde prezentuje BMW.
Sivia CZ (= Relaxpark), která toto partnerství městu přebrala, si hned vzápětí
pronajala nejdůležitější plochy od města či od jiných soukromých vlastníků
v Peci a Velké Úpě. Dokument na úřední desce města ze dne 2. 9. 2014 ukazuje, kolik peněz na město zbývá, z
celkového rozpočtu BMW na reklamu v
Peci pod Sněžkou a Velké Úpě. Přestože
Sivia CZ od BMW inkasuje ročně 3,2
milionů Kč, na město zbývá jen 353
tisíc Kč bez DPH. Město tak de facto
paběrkuje na tak významném obchodním vztahu. Uvedené sumy vyplývají
ze smlouvy na pronájem pozemků a
znaleckého posudku společnosti Sivia
CZ. Oba dokumenty najdete na našem
webu ke stažení.

Důkaz jak to dopadlo, ukazuje screenshot webových stránek BMW.

Za to, že se může BMW prezentovat jako partner Pece pod
Sněžkou a využívat logo,
neplatí městu vůbec nic!
Vlastníkem značky Pec pod Sněžkou, horské město v pohybu je město
a nikoliv Sivia CZ. Město na podporu
této značky vydává ročně statisíce Kč
do reklamy a příspěvku do Sdružení
cestovního ruchu a propagace. A tyto
výnosy z reklamy přenechává zdarma
soukromému subjektu, společnosti
Sivia CZ.

Porovnání příjmů z partnerství s automobilkami v sousedních střediscích a Peci pod
Sněžkou, kde „partnerství“ zprostředkovala Sivia CZ.

Podle platné nájemní smlouvy (viz náš
web), na základě které Sivia CZ umístila BMW na točnu pod Javorem je placeno jen za reklamní poutač s rozměry
2x2 m. Obrázek jasně ukazuje, že poutač má rozměry větší (3,5 x 5,5 m). Město se tak nechová jako řádný hospodář,
jak mu ukládá zákon a prodělává na
nevýhodném pronájmu, za který by
mělo získat více financí.
Sivia CZ si pronajala i billboardové
plochy na budově technických služeb,
za což platí ročně 6000,- Kč. Obvyklá
cena za pronájem ploch pro billboardy
je ovšem 10x vyšší. Tato společnost je
pak komerčně nadále pronajímá a výnosy padají do soukromého subjektu.

Výpis z obchodního rejstříku Lanová dráha Sněžka a.s.

Lanová dráha na Sněžku
K dalšímu zneužívání prostředků města
dochází v obdobném duchu na lanové
dráze na Sněžku. Za obrovského střetu
zájmů. Provozovatel lanové dráhy na
Sněžku je akciová společnost stoprocentně vlastněná městem. Firmu ovládá představenstvo a dozorčí rada jej
kontroluje.
Předsedou dozorčí rady je místostarosta,
zároveň dvojka na kandidátce SNK Sněžka. Předsedou představenstva je zde starosta Alan Tomášek, který jedná za tuto
společnost a nese odpovědnost za uzavření obchodních smluv. Dalším členem

představenstva tedy osobou, která ovládá chod této společnosti, je Jiří Karlík
(spolumajitel firmy Sivia CZ). A právě
opět s touto společností Sivia CZ uzavřela LD Sněžka a.s. smlouvu na umístění
reklamy BMW na každé kabince.
Vzhledem k tomu, že Jiří Karlík je jak v
představenstvu této městské společnosti tak vlastní firmu Sivia CZ, sjednal
tak vlastně smlouvu sám se sebou o
používání městského majetku. Takový
střet zájmů je především u společnosti
vlastněné městem – Lanová dráha Sněžka
a.s. nepřijatelný. Jde tak o obdobný ne-

Závěrem

transparentní vztah parazitující na městském majetku. A opět se stejnou firmou!
Angažovanost starosty města ve
prospěch Sivia CZ a.s., zavdává důvodnou otázku: kdo je skutečným vlastníkem
společnosti? Od srpna letošního roku je
Sivia CZ akciovou společností s akciemi
na jméno. Zkoumat toky finančních
prostředků mezi zainteresovanými osobami nám nepřísluší. Netransparentní hospodaření, obcházení práv města
a střety zájmů nejsou dobrou vizitkou
současného vedení města a kontrolního
orgánu Lanové dráhy Sněžka a.s.

Nevolte nás ...

Vážení spoluobčané, je nám jasné, že po zveřejnění těchto
faktů budeme terčem protiútoku. Bude zde snaha celou věc
zlehčit a nás zdiskreditovat. Bylo by snadné tuto věc zveřejnit
anonymně a vyhnout se odpovědnosti. Ale my to takto nechceme a za uveřejněnými informacemi si stojíme. Máme vše
podloženo důkazy, které si můžete prohlédnout na našem
webu http://zijeme.snezkou.cz

Nedávejte nám ve volbách hlas, pokud chcete,
aby dál pokračovalo

Ať už volby dopadnou jakkoliv, nebuďte laxní k tomu, co se ve
vedení našeho města děje. Nad každým pronájmem či prodejem – pokud je vůbec vyvěšen na úřední desce přemýšlejte a
třeba i porovnávejte s tržními cenami, jako i možnostmi jejich
využití. Jedná se především o Vaše/naše peníze a budoucnost
Vašeho/našeho města.

 Minimální informovanost občanů o činnosti zastupitelstva a městského úřadu bez možnosti fundovaných
dotazů a odpovědí na ně, jako i názoru veřejnosti
vůbec

Uvědomte si, že nejen Lanová dráha a.s. je 100% majetkem
města. Provozování lanové dráhy na Sněžku je a bude vždy
nejcennějším zdrojem financí pro celé naše město, jako
i příslibem pro realizaci dalších pro město atraktivních investičních záměrů. Buďte pozorní a nedopusťte jakýkoliv
zprostředkovaný provoz této městské firmy. Podmínky případného provozování jiným subjektem než je město samotné, je
třeba důkladně znát a zvážit.

 Netransparentní financování města
 Střety zájmů finančně zainteresovaných osob a firem
 Protekcionalismus

 Soustředěním rozhodovací činnosti do rukou – moci
úzké skupiny osob
 Kupčení s majetkem města

Volte nás ...
Pokud chcete něco změnit, dejte nám svůj
hlas. Jedině tak máme společnou šanci
dosáhnout toho, že se něco změní.
Všichni jsme občany tohoto města a chceme pracovat pro vás, jako i pro generace, které tu budou žít
po nás.
Podíl občanů města na rozhodovací činnosti je
základním předpokladem demokratického, trvale
udržitelného, jako i zdravého a konkurenceschopného vývoje města.

Sledujte nás on-line
Mnohem více o tom, co chceme pro město udělat,
najdete na našem webu http://zijeme.snezkou.cz

