
 Jednací řád - nekonečný příběh 
 

 
Pan starosta upozornil v červnovém vydání Fontány na horšící se reputaci JL v okolí. Dávám mu 

za pravdu a podle svých postřehů doplňuji, že to okolí je až překvapivě široké. Pokud mu renomé 

města opravdu leží na srdci, měl by z rejstříku svých pracovních postupů vyřadit například 

naschvály. Aby nebylo pochyb o tvrzení z předchozí věty, uvádím dále pasáž týkající se 

posledního vývoje v rámci jeho dlouhodobé snahy zablokovat možnost společně prodiskutovat 

návrh nového jednacího řádu pro práci zastupitelstva v situaci bez zřízené městské rady.  

 
Cituji Zápis č. 06/11 ze zasedání Zastupitelstva města Janské Lázně konaného dne 2. května 

2011: „ … Dle Ing. France je stahování bodů z programu jednání legitimní, ale dle jeho názoru je 

to krok motivovaný osobně. Pan Košťál se zde poprvé k něčemu vyjádřil. Ing. Franc je pro 

zachování bodu v programu z důvodu, že je pečlivě připraven a předkladatel by měl mít právo jej 

obhájit. Ti, kteří nesouhlasí, mají právo argumenty vyvrátit. Ale tento způsob nepovede k ničemu 

dobrému. Ponechání v programu by mohlo vést k vyjasnění situace minimálně v tom, že se 

změnila objektivní realita, ve které se zastupitelstvo schází. Mgr. Bejdák se přiklonil k hlasování o 

tom, aby byl bod projednán nejdříve na pracovním zasedání zastupitelstva města. Dle Ing. 

Němce tu již návrh jednacích řádů projednáván byl na konci roku 2010 a předpokládá, že je to 

dostatečně dlouhá doba, aby zastupitelé dnes přednesli své argumenty. Netrvá na tom, aby byl 

bod projednaný. Předkládá jej pouze proto, aby zastupitelé pracovali lépe. Pokud bude bod 

stažen a svoláno pracovní jednání, je pro, ale myslí si, že na to pánové měli (myšleno vládnoucí 

koalice) několik měsíců.  

Starosta města poté dal hlasovat o návrhu Mgr. Bejdáka bod č. 17 stáhnout a projednat jej 

nejprve na pracovním jednání zastupitelstva.“  

 

Hlasováním byl návrh schválen a usnesení přijato – pro 9 / proti 1 / zdržel se 0.  

 

Je pro mne těžko pochopitelné, proč pan Ing. Hradecký nebyl během uplynulých více než 50 dnů 

(psáno 23. 6.) schopen pracovní jednání zastupitelstva svolat. Místo pokusu o svou obranu 

zavedením cenzury na stránkách Fontány (viz č. 6, ročník XXII, 6. června 2011) by měl 

postupovat tak, aby se užitečnými kroky přičinil o uznání vlastní práce a posléze i proměnu naší 

společné, pošramocené pověsti. 
 

 

 

         Ing. Jiří Franc - zastupitel 

http://www.janske-lazne.cz/cs/mestsky-urad/organy-mesta/zapisy-zm/
http://www.janske-lazne.cz/user/data/F_cerven_2011.pdf

