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Předmět: Vyjádření k navrhované rozpočtové změně č. 5/2014

Vážené kolegyně zastupitelky a kolegové zastupitelé,

po přečtení návrhu na rozpočtové opatření, kterým se navrhuje navýšit prostředky na rekonstrukci 
Kasárenské ulice, si dovolím sdělit důvody, které jsem předkládal v diskusi při přípravě rozpočtu ve 
vedení města a na základě kterých v rozpočtu byla schválena jen částečná rekonstrukce. Dovolím si 
doplnit i o nové podpůrné argumenty stanovisko, proč společně s kolegy zastupiteli za PRO Prachatice 
nepodpoříme tuto rozpočtovou změnu.

- projekt je morálně zastaralý, nemusí se dělat v stávajícím rozsahu (zbytečně pokácí se vzrostlé lipy, je 
zbytečně drahý)

- mělo by dojít k jeho revizi v návaznosti na celkové propojení na ulici Na Sadech - vybudování křižovatky 
u Tribase - napojení na buducí mětské ZTV u Kůtů - viz architektonická studie proběhlá v letošním roce

- není akutní nutnost úprav této komunikace - půjde o samoúčelnou akci, kdy jinde jsou stavby nové 
infrastruktury nebo opravy stávající objektivně potřebnější

- v optice dalšího rozpočtového opatření na výstavbu odpadového dvora (a zateplení škol, které sníží 
nároky na čerpání veřejných financí - projekty nám bya schváleny) je v rozporu s logikou normálního 
hospodaření financovat nepotřebnou investici a nevyužít přebytku roku 2013 na snížení čerpání finanční 
rezervy, resp. objemu půjčky - platby úroků!

Závěrem - rekonstruovat něco, co bez zásadních problémů slouží (proto jsme se dohodli, že se udělají 
povrchy stávajících chodníků a kus nového před zámečnictvím), považuji za plýtvání veřejnými 
prostředky, zvláště když to nevyřeší komunikační zpřístupnění oblasti Na Cvrčkově, kam by bylo nutné 
finance přednostně alokovat, resp. se na tyto výdaje připravovat. Tedy pokud peníze nyní nepoužijeme 
na snížení úvěrového krytí výstavby odpadového dvora a kompostárny, resp. na zateplení základních 
škol.

Hezký den přeje R. Zeman
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místostarosta města
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