
STRANA 4 Rozhovor NJR – ÚNOR 2016

Zdravým rozumem nelze spor 
města se SVAKem posuzovat. To 
si myslí primátor města Rudolf 
Chloupek. Řadu dalších věcí nao-
pak lze rozumně zdůvodnit – to se 
týká schodku městského rozpočtu 
nebo také snaze města o aktivitu 
občanů v oblasti třídění odpadů. 

 Lubomír Maštera 

Začněme netradičně – jaký je 
váš názor na současné školství, 
kdy mají být do ZŠ zařazeny děti 
s lehkým mentálním postiže-
ním, které jsou dosud vzdělá-
vány podle přílohy k RVP pro 
lehce mentálně postižené (dříve 
navštěvovaly tzv. zvláštní školy). 
To přináší kromě jiného nároky 
na množství speciálních pedago-
gů a asistentů. Jak toto ovlivňu-
je výuku, není to opatření spíše 
kontraproduktivní? Ptám se vás 
jako dlouholetého pedagoga s bo-
hatou praxí…

Můj názor je shodný se Svazem 
měst a obcí. Tato změna není dosta-
tečně připravená. Je proti ní velký od-
por laické veřejnosti – tedy jak rodičů 
postižených dětí, tak i běžné popula-
ce, je proti ní také Asociace pedago-
gů speciálního školství a zřizovatelé, 
kteří se obávají zvýšených nároků na 
obecní rozpočty bez adekvátní pod-
pory ze státního rozpočtu. 

Myslím si tedy, že by bylo vhod-
nější jít postupnými kroky ke spo-
lečnému vzdělávání. Již dnes je na 
školách hodně dětí vyžadujících 
zvláštní péči – dyslektici, dysgrafi ci, 
děti s poruchou chování, vyžadující 
logopedickou péči atd. 

Odborníků – školních psycholo-
gů či speciálních pedagogů není na 
školách mnoho a nyní přibývají na-
jednou další komplikace. 

To vše něco bude stát a nepomo-
hou krátkodobé fondy z EU. Ty 
jednou skončí a nepůjde vrátit sys-
tém zpátky. Pochybuji, že najednou 
bude národních zdrojů tolik, aby se 
mohlo takto pokračovat.

Proto by asi bylo lepší začít v 
menším rozsahu a připravit se po-
stupnými kroky.

Tento systém nutí rodiče zvažo-
vat, zda mají dát dítě do speciálního 
typu školy nebo základní školy bez 
dostatečných informací (v horším 
případě na základě zkreslených in-
formací), chybí metodika posuzo-
vání takových případů, odborníky 
je nutno vyškolit a připravit, a to 
vyžaduje určitý čas.

Za zmínku stojí i nevyváženost 
systému – základní škola nemá té-
měř žádné pravomoci zjišťovat 
speciální vzdělávací potřeby dětí a 
rozhodovat, jestli může poskytovat 
potřebná podpůrná opatření.

Rok ve funkci primátora je za 
vámi, prosím o krátké bilancování.

Bilancovat mohu z pozice toho, 
jak se plní koaliční smlouva. Připra-
vujeme krátký přehled jejího plně-
ní, ale možno říct, že se vcelku plní 
dobře. 

Cítím jisté rezervy například v 
podpoře podnikatelského prostře-
dí, kterému jsme se zatím příliš ne-
stihli věnovat. Ale podařilo se do-
končit všechny investice, které se 
v minulosti rozeběhly, včetně škol-
ních hřišť, úpravy ulic v okolí centra 
města atd. 

Hodně změn se projevilo ve stavu 
mateřských a základních škol, vzpo-
meňme Český mlýn a Heulos. 

Nyní zaměřujeme pozornost na 
další oblast, a tou jsou městské spo-
lečnosti, ať již příspěvkové organiza-
ce, tak i obchodní společnosti. Pro-
bíhají audity udržitelného rozvoje a 
magistrát se soustřeďuje na kontrol-
ní věci, které by měly vést ke zlepše-
ní udržitelného rozvoje obecně.

Takových rozběhnutých kontrol je 
poměrně dost a hodnotit je po roce, 
kdy proces není u konce, by nebylo 
vhodné.  

Město přijalo schodkový rozpo-
čet. Proč?

Ten schodek je krytý fi nancová-
ním z vlastních zdrojů nebo v mi-
nimální míře z úvěru, takže se nedá 
mluvit o výrazném schodkovém 
rozpočtu. 

Zůstaly nám ještě některé nedodě-
lané akce a rozjíždí se nové pláno-
vací období, takže svým způsobem 
ještě staré akce nejsou úplně fi nanč-
ně vypořádány. Předpokládáme, že 
během roku ještě přijde určitá část 
prostředků.

Tedy po tomto by město nemě-
lo být ve ztrátě. Propočty ukazu-
jí dluhovou službu ve výši cca 4 % 
rozpočtu, což je mezi statutární-
mi městy nejlepší výsledek (druhé 
v pořadí jsou Pardubice s překraču-
jícími dvaceti procenty rozpočtu).

Zaznamenal jsem názor, že měs-
to nyní tak mnoho neinvestuje, 
jako tomu bylo v dřívějších le-
tech?

Ten názor pramení z toho, že hod-
ně investic z minula bylo s podpo-
rou evropských fondů. Nové kolo 
podpor má již dva roky zpoždění a 
teprve nyní se věci rozbíhají.

Druhou věcí je to, že chceme jak-
si ozdravit investiční věci v rámci 
rozpočtu, aby to nebylo stylem - jak 
vyjdeme, tak naplánujeme.

Máte čtyři náměstky. Vím, že 
svoje případné hodnocení jejich 
práce sdělíte jim, ale přesto po-
prosím o obecné zhodnocení je-
jich práce.

Ptám se proto, že veřejnost za-
registrovala snahu opozice o od-
volání z funkce náměstka Vyma-
zala.

Nejprve chci říct, že nejsem jejich 
nadřízený. Tudíž si nemohu dovolit 
hodnotit jejich práci. Pochopitelně 
se o problémech v rámci porad a 
osobních setkání informujeme, ale 
hodnotit může zastupitelstvo, re-
spektive rada města za oblasti, pro 

které byli zvoleni…
Snahu o odvolání pana náměstka 

vnímám jako pokus části opozice za 
jeho rozhodnutí v minulosti, která 
se jim nelíbí. 

Ale opozice dala najevo na jed-
nání zastupitelstva, že v podob-
ných pokusech hodlá pokračo-
vat i v budoucnu. Nemáte obavy, 
že se tím jednání města zpomalí 
nebo bude protahovat?

Stát se to může a osobně se mi 
toto jednání ne zcela líbí. Chápu, že 
hnutí, které mělo největší podíl hla-
sů ve volbách, je zklamáno z toho, 
že se do vedení nedostalo. Oni asi 
tuší, proč se tak stalo. 

Na jedné straně má na takové jed-
nání opozice právo, na druhé straně 
to stabilitě města příliš nenapomá-
há. V jejich volebním programu je 
spousta shod s koaliční smlouvou 
nebo prohlášením rady, a proto 
bych radši uvítal, kdyby jejich sna-
ha směřovala k jejich naplnění.

Opozice většinou podpořila 
městský rozpočet, což vyjadřuje 
důvěru ve vedení města, na druhé 
straně se snaží o změnu jednací-
ho řádu…

Jde o řešení otázky, jakým způso-
bem má zvolený zastupitel hlasovat, 
zda veřejně nebo tajně. Osobně si 
myslím, že zastupitel má hlasovat 
veřejně z toho prostého důvodu, že 
byl zvolen voliči, kteří mají právo 
vědět, jak zastupitel hlasuje. Nic ji-
ného v tom nevidím. 

Osobně nemám žádný problém s 
tajným hlasováním například o per-
sonálních otázkách, ale když hlasuji 
tajně, mohu hlasovat, jak chci. Když 
hlasuji veřejně, tak bych jako zastu-
pitel měl mít odvahu, abych ten 
svůj názor vyjádřil.

V mediích se objevila informace 
o vaší kandidatuře do senátních 
voleb. Budete kandidovat v se-
nátních volbách?

Předpokládám, že asi ano. Ale 
tomu musí předcházet schválení 
kandidátky členskou základnou, a 
to dosud neproběhlo.

Pokud budete zvolen senáto-
rem, jak by se změnil způsob prá-
ce na radnici? Již jste o tom uva-
žoval?

Pochopitelně trochu o tom uva-
žovat musím. Když se rozhlédneme 
kolem, jako starosta a poslanec léta 
působila paní Zvěřinová ze Žďáru 
nad Sázavou, snad „odjakživa“ takto 
„funguje“ pan Kubera v Teplicích, 
takže se zdá, že funkce senátora a 
primátora či starosty je svým způ-
sobem slučitelná. 

Pochopitelně záleží na týmu, kte-
rým je člověk obklopen. V této 
chvíli si myslím, že by to „fungovat“ 
mohlo. Posoudit to ale může člověk 
až v okamžiku, kdy taková situace 
nastane, nebo po nějaké době zku-
šeností.  

 (Pokračování na str. 10)

Primátor Chloupek o školství, 
náměstcích, rozpočtu i odpadech
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