Přečtěte a předejte do dalšího kola,
kola děkujeme!
ěkujeme!

Milovické UCHO
Informace o všem, o čem se v Milovicích jenom šeptá

Stanou se Milovice městem zlatých padáků? *** Proč
zrovna v Milovicích je málo míst v MŠ? *** Co nesmělo být
zveřejněno *** Rozdělování dotací dle politické příslušnosti
/ aneb my se máme dobře *** Milovická politologie a další

Kde
e se vzala myšlenka FVE na Božím Daru?
Daru

Náměty na využití lokality Boží Dar byly
s dotčenými obcemi projednávány na mnoha
jednáních od nástupu nového vedení kraje
v roce 2008. Výsledná možnost Fotovoltaické
elektrárny je výsledkem
ledkem požadavků starostů
co by tam mělo být.
Lysá nad Labem požadovala cargo letiště.
Bendl se předtím na to, co by tam mělo být,
nikoho příliš neptal. Kdyby Milovice jasně
deklarovaly nesouhlas s FVE už tehdy,
te
nemuseli jsme se dnes o ní vůbec bavit.

Dokončení na straně 2

Nejnovější vývoj otázky FVE na Božím Daru
Tento text má vyvrátit fámy okolo FVE, z nichž žijí někteří jedinci, nikoli obhajovat FVE
Společnost, která chce postavit FVE na BD, nabízí Milovicím určité výhody, pokud se projekt bude realizovat. Také se
mění využití celé lokality, celé to lze shrnou následovně (materiál je dostupný na MěÚ):
Upřesnění využití lokality: FVE + sportovní letiště (umístěno v rohu ke Zbožíčku), 2,5 km in-line dráha, in-line park by
měl vzniknout na čtyřech hektarech, 20 hektarů na hudební koncerty, parkoviště (6,4 ha), bioplynová elektrárna (7,4
ha – ta spaluje to co nezná Kateřina Jacques) a vedle ní malá plynová (1,3 ha) – k vyvážení nerovností při dodávce
proudu do sítě, 5 mil. ročně dary pro město (za ty roky to dělá 135 mil.), 4,5 mil. ročně město údajně získá na daních,
dále oprava a prodloužení Italské ulice k Ostravské (to bude stát cca 65 mil.). Letos připojeno nebude, takže v
peněženkách se tahle (na rozdíl od těch současných) napřesrok neprojeví. Rozhodnou lidé v referendu a zastupitelé
musí respektovat územní plán, k tomu není co dodat. V závěru roku končí termín, kdy jsou výsledky výběrového řízení
závazné, takže pro FVE nezbývá k podpisu příliš času.
Navíc v projektu je likvidace těch ruin na BD a výstavba nových bytových domů (můžeme-li to srovnat, tak likvidace
toho baráku nedostavěné nemocnice u ANZA nábytku bude stát 15 miliónů, z toho zhruba půlku bude hradit město. Je
tam sice 90 tun azbestu, ale i tak nebude revitalizace toho moře zdevastovaných objektů na BD o mnoho levnější, navíc
není vyloučeno, co se tam vše může najít). Bydlet v nových je lepší než bydlet ve zrekonstruovaných domech
architektonicky starých 40 let? Staré Kyjeváky můžou být nové, ale pořád to bude standart našich rodičů/prarodičů.

Výše odměn uvolněných členů vedení města
– aneb dočkáme se v příštím období stotisícových zlatých padáků i v Milovicích?
Odměny pro vedení města byly dříve skromné, zato v posledních letech bez ohledu na ekonomickou situaci v ČR
dramaticky rostou. Zatímco dříve se starosta Milan Kraus (dříve KSČ, SNK-ED, nyní TOP09) spokojil třeba s 20 tisíci, loni
si sáhl na tisícovek 50. Obdobný vývoj lze vidět i u dalších. Kdo vlastně platí tu kampaň na milovických sloupech?
Výše odměn v letech 2007 – 2009 a vývoj HDP České republiky. Celkem si rozdělili 235 000 Kč.

Co se mohlo za 235 000 Kč
pořídit?
45 těchto laviček

nebo 73 betonových košů

Chybí vám v ulici lavička nebo odpadkový koš či jiný mobiliář, který je v jiných
městech běžně k dispozici? Zajděte si na vedení města, jistě vám přispějí.

http://www.vymentepolitiky.cz/
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ODS sobě!
Chcete peníze? Mít zajištěné třeba jiné výhody? Vstupte do ODS! Paní Tamara Jelínková, která loni do této strany
vstoupila, dostala hned na uvítanou tučnou dotaci, ačkoli její žádost nešla vůbec standardní cestou. Na další rok
požádala ještě o větší částku, a přes zamítavé stanovisko komise rady města, dostala (asi jako cenu útěchy) alespoň
deset tisíc korun. Inu být ve správné straně se vyplatí. Kdo maže, ten jede! Zato jiní žadatelé, pořádající akce pro děti
jsou ze stejných politických důvodů, přes třeba i doporučení komise, radou města odmítáni.
Jiní členové ODS zase dostávají změkčené podmínky pro koupi obecního majetku a město jim dává dodatečně
splátkové kalendáře, když banky odmítnou dát hypotéku. Opravdu jsou veřejné prostředky určeny k prospěchu
některým?
Žadatel
akce
2009
2010
2010
2010
2010
Tamara
schválená dotace
rozpočet
žádost návrh komise rady města
Rada
Jelínková (ODS)
města
Den Milovic
25.000 49.300
44.300
0,10.000

Proč jinde jde to, na co se v Milovicích jen čeká?
To, že v Milovicích je nedostatek míst v mateřských školkách, je známý fakt. Co však mnoho lidí neví, je to, že město Milovice
ani nepožádalo o možnost řešit daný problém. Přesto, že tak celá řada měst či vesnic učinila. Bohužel, kdo nežádá, nemůže
ani nic dostat. Kdo dostal schválený příspěvek z Regionálního operačního programu, ukazuje následující tabulka, údaje jsou
z jednání Výboru Regionálního operačního programu z května 2010, Milovice v tabulce nehledejte:
Název projektu
Modernizace Mateřské školy Mašinka v Pečkách 1.etapa
Celková rekonstrukce MŠ v Rožmitále pod Třemšínem a rozšíření její
kapacity nástavbou
Rekonstrukce Mateřské školy Semice (2009)
Rozšíření a rekonstrukce Mateřské školy Davle
Revitalizace mateřské školy v Doubravě
Modernizace a zvýšení kapacity mateřské školy Pátek
Přístavba pavilonu MŠ v Kněžmostě
Mateřská škola v Tachlovicích
Mateřská školka Jinočany
Rekonstrukce Mateřské školy Sadská
Rozšíření Mateřské školy v Jankově
Nástavba a zvýšení kapacity MŠ v obci Jeneč
Stávající objekt mateřské školy-rekonstrukce obvodového pláště a
kuchyně vč.provozního zázemí
Rekonstrukce mateřské školy v Krakovanech
Základní a Mateřská škola Nučice - rekonstrukce a přístavba, 1. etapa
změna stavby před dokončením
Stavební úpravy - mateřská školka Veltrusy
Přístavba třídy a částečná rekonstrukce MŠ Hovorčovice.
Školka Mratín - stavba nové mateřské školy v obci Mratín
Rozšíření kapacity MŠ Králův Dvůr
Zvýšení kapacity mateřských škol v Dobříši
Rekonstrukce MŠ v Hořovicích
Rozšíření kapacit Mateřské školy Čtyřlístek v Lysé nad Labem
Stavební úpravy a vybavení MŠ Čtyřlístek, Říčany
Barevný svět kostiček pro předškoláky na levém břehu Labe
Rozšíření a zkvalitnění školky Kollárova v Úvalech
Výstavba mateřské školy Černošice ulice Pod Ptáčnicí
Rozšíření kapacity MŠ Hostivice
Rekonstrukce a přístavba MŠ Mikovická - 2. Etapa Kralupy nad Vltavou

Název žadatele
Město Pečky
Město Rožmitál pod Třemšínem

Dotace EU
13 407 881,75
13 593 750,00

Obec Semice
Městys Davle
Obec Žďár
Obec Pátek
Obec Kněžmost
Obec Tachlovice
Obec Jinočany
Město Sadská
Obec Jankov
Obec Jeneč
Město Zdice

6 421 016,87
12 957 125,59
11 537 306,00
12 516 361,42
6 176 938,74
12 431 546,57
11 831 742,63
3 595 609,40
7 697 339,50
12 808 971,41
10 926 437,30

Obec Krakovany
Obec Nučice

10 761 513,57
11 058 642,50

Město Veltrusy
Obec Hovorčovice
Obec Mratín
Město Králův Dvůr
Město Dobříš
Město Hořovice
Město Lysá nad Labem
Město Říčany
Město Poděbrady
Město Úvaly
Město Černošice
Město Hostivice
Město Kralupy nad Vltavou

2 419 691,85
9 315 703,04
13 593 750,00
11 889 462,77
7 267 322,32
13 399 480,42
12 834 613,37
11 159 604,76
13 331 262,74
13 561 717,82
13 341 209,78
7 703 678,17
13 549 144,84

3

Rozhovor Milovického UCHA: MGR. ZDENĚK MILATA, KRAJSKÝ ZASTUPITEL ZA KSČM, ŘÍKÁ:

MILOVICE MAJÍ VELKÝ POTENCIÁL, JEN JE TŘEBA HO VYUŽÍT
?: Můžete vy a vaše strana s minulostí projednala Komise pro bezpečnost a IZS.
jakou má, nabídnout něco Milovicím, Konkrétní výstupy se týkají i Milovic.
které jsou podle věku spíš městem
?:Můžete být pro naše čtenáře
budoucnosti?
konkrétnější, pokud jde o recept jak
Ano, Milovice jsou městem budoucnosti, Milovice více otevřít světu?
ano my máme městu co nabídnout. Je toho
No především musí být o Milovicích více
dost čeho by mohly Milovice dosáhnout,
slyšet a to nejen obecně, ale u správných
bohužel, pokud jde o minulost, ta zde stále
uší. Rozhodně jiným způsobem než bylo to,
přetrvává v práci vedení města, které spíš
co zaznělo na prezentaci projektu obnovy
řeší každodenní problémy a problémy,
Ruské školy na Mladé, kde se pan starosta
které přicházejí, řeší tak jak přijdou. Přitom
lísal do přízně modré straně, z níž
se na řadu problémů dá připravit dopředu.
europoslanec Fajmon by nejraději měl na
?:Nepřipravuje se na budoucnost? Vždyť Mladé hološkolu, a ani třeba akce
ve středu 29. září se konala prezentace „Mírovice 2008“ Milovicím, teda kromě
návrhu nové školy?
zviditelnění pana lidsko-právního pana
Kocába, nic nepřinesla, spíš odnesla
Máte na mysli ten poloprázdný sál
statisíce z městského rozpočtu.
s papaláši za ODS a s povinně dobrovolnou
účastí úředníků města? No, před volbami ?:Buďte i pozitivní, umíte to?
se toho dá nakreslit hodně. A opravdu
No samozřejmě, bez dobrého myšlení by to
tohle jsou již výkřiky nad nezvládnutými
přece nešlo.
problémy. O školství jsem hovořil v roce
2006, hned po volbách ve školské komisi, ?:Například?
kdy zde ještě alespoň oficiálně byla
Náš program je obecně pozitivní,
ekonomická prosperita a mohlo se s tím
odmítáme šíření fám a dohadů. Jsme pro
pohnout. A pokud jde o budoucnost: proč
věcnou politiku. Když už jsem zmínil akci
není dvěstě míst k dispozici předškolákům?
„Mírovice 2008“ musím připomenout
?:Ono se to snadno kritizuje, ale co jste osvobození v letošním roce, které jsme
organizovali
v květnu.
Za
zlomek
pro Milovice udělal třeba vy?
prostředků jsme zorganizovali důstojnou
Já myslím nepotřebuji samochválu, a když
akci s mezinárodní účastí. Hned jsem se
jsem něco udělal, tak se nepotřebuji u toho
ptal přítomného ruského diplomata na
ještě fotografovat. Lidé sami vědí nejlépe
možnosti rozvoje vzájemných vztahů a
kdo, co udělal a jaké jsou jeho činy, to že
upozornil ho na možnosti investic. Je
pak zapomínají, je druhá věc. Zřejmě je
smutné, že vedení města se odmítlo této
náhoda, že o Milovicích je po krajských
akce zúčastnit, místo toho zorganizovalo
volbách v roce 2008 slyšet na kraji daleko
trapnou truc akci a nás odměnilo
víc než tomu bylo dřív. Je náhoda, že tu
naschvály. Podobně jsme připravili půdu i
nyní máme elektrické vlaky jezdící až do
pro jednání ukrajinského velvyslance
Prahy, náhoda je kanalizace ve Vrutici. Ale
s členem evropského parlamentu o
o tom se vážně již dál nechci bavit.
vztazích EU a Ukrajiny. Ta komunální
Samochvála smrdí, zvláště, když každá
politika je dneska o kontaktech a vzájemné
taková akce je práci kolektivu, spíš se
spolupráci, je smutné, že možnosti, které
zeptejte
v případě
vlaku
našeho
nabízíme,
současné
vedení
města
europoslance Jaromíra Kohlíčka, já jsem to
nevyužívá, či přímo sabotuje. To poslední
spíš inicioval a otravoval hned po zvolení
jednání bylo dokonce vycenzurováno
kdejakého vysokého úředníka SŽDC či drah.
z Echa. A s cenzurou se setkáváme od doby,
U kanalizace jsem zase neustále chodil za
kdy jsme upozornili na nekalosti okolo
Peterou, který má vodovody na starosti,
nájemních městských bytů. Dokonce byl
dokud jsem neslyšel: ano bude to. Ale
schválen cenzorský předpis. Osobně říkám,
neřeším jen takovéto věci, třeba jsem
že po volbách budu prosazovat, aby Echo
inicioval analýzu bezpečnosti krajských
bylo svobodné a ne politickým nástrojem
komunikací a ve spolupráci s dopravními
některých zájmových skupin. Obdobně se
referáty policie v rámci celého kraje to
chová i Nymburský Deník.

?:To přece není možné?
To byste se divila, že je! Třeba v květnu
letošního roku jsem byl za mladé
komunisty v diskusi se Stranou svobodných
občanů v pořadu Zaostřeno na mladé ve
stanici Český rozhlas 6 (bývalá Svobodná
Evropa). Tam jsem řekl otevřeně
argumenty k připravované důchodové
reformě, která je spíš kupónovou
privatizací číslo dvě a třeba i názor o
potřebě sociálního bydlení, vše podložené
argumenty. Když ta diskuse měla být za pár
dní vysílána, tak nebyla. Celý ten diskusní
pořad byl „z technických důvodů zrušen“.
Zřejmě lidé nemají znát pravdu, která se
nehodí do krámu těm, co tu vládnou. Je mi
z toho smutno.
?:Co jste vlastně po celé čtyři roky dělal vy
a vaše strana v Milovicích?
No, začalo to organizováním dětských dnů
a různých soutěží. Nyní pomáháme i
s průběhem městského dětského dne. Ale
děláme i politiku – obrátili jsme se k
veřejnosti se stanoviskem k růstu nájmů
v obecních bytech, odmítáme kšefty s byty,
byty mají sloužit sociální roli města. Aktivně
fungujeme a zaujímáme stanovisko k
zásadním otázkám, které Milovice trápí.
?:Jaký je váš postoj k zvažované FVE na
letišti Boží Dar?
Osobně můžu říct, že o této věci rozhoduje
územní plán. Lidé by měli dostat komplexní
informace k záměru. Celé to okolo toho
vnímám spíš jako divadlo. Taky mi vadí, že
město aktivně nepostupuje a je spíše ve
vleku politického boje na vyšší úrovni. A
zájem občanů by měl být prioritou,
například kompenzace nárůstu cen
elektřiny. Jsou otázky, které nemůžeme
řešit pštrosí cestou do písku. Město svým
postojem k nabídce kraje o podíl na
názorech si tu situaci samo přivolalo (jen
Lysá nad Labem při přípravě soutěže dala
jasně najevo, že chce v Milovicích
mezinárodní cargo letiště, pozn. red.) a
nyní by se k tomu mělo postavit čelem,
nebo se může stát, že nadále s ním nebude
nikdo mít ochotu jednat. A způsob otázky
referenda je toho důkazem. Lidé také musí
přijmout odpovědnost za rozhodnutí, které
v referendu učiní. Pro komunální politiky
nezbývá nic jiného než jeho výsledek, ať už
bude jakýkoli, respektovat.
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?:Máte něco veselého na závěr našeho za příspěvek na opravu střechy kostela.
rozhovoru?
Takže, když si přimyslíte, v jaké to jsem
straně, si ze mě dělají občas i legraci, že
Jsem tvor společenský, a proto se v politice
jsem tajemník přes církve. Ale já si myslím,
nebráním ničemu. Tak se stalo, že jsem
že kulturní hodnoty, které nám tu ještě
zahájil svou politickou činnost podporou
zbyly, musíme dál rozvíjet, bez ohledu
obnovy božích muk. Nyní jsem zase loboval

Mgr. Zdeněk Milata předává ceny při vyhodnocení
Polabské ligy hasičů (září 2010).
Foto: -vo-

odkud směřují. Důležité je zda mají co
nabídnout do budoucna. A stejné je to i
s naší stranou, stále máme dost kvalitního
v naší politice i na milovické kandidátce, co
lidem může usnadnit život.
?:Děkuji za rozhovor?

Adéla

Mgr. Zdeněk Milata společně s Mgr. Jiřím Vajčnerem Ph.D.
pod zvonem z 16. století v kostele sv. Kateřiny při obhlídce
krovu, na jehož obnovu kraj přispěje z fondu kultury
částkou 750.000,-.
Foto: -ps-

Milovická politologie – aneb kdo řídí naše město
Při rozhodování o tom komu dát hlas je zajímavé, že jednotliví kandidáti mění politický dres prakticky v každých
volbách – podívejte se na www.volby.cz a uvidíte zajímavé přesuny a změny v rámci některých kandidátek a
kandidátů.
Aktivitu vedení města určitě ovlivňuje i to, že Rada města má několik volebních období podobné personální složení a tvoří ji
zastupitelé ze starých Milovic za ODS společně se stranou, za kterou kandiduje pan starosta. Ta je pro každé volební období jiná, pro
tyto volby TOP 09. Pro obyvatele Milovic a rozvoj města je důležité, aby se do vedení města zapojili po podzimních volbách i noví
lidé, především z městské části Mladá.
Tradiční přístup pana starosty, který by se dal popsat jako "počkáme a uvidíme", nemůže být desetitisícovému městu prospěšný a
vede k tomu, že investoři se chovají, jako kdyby jim město patřilo, a činnost vedení města supluje část veřejnosti s přípravou
místního referenda. Samotné vyhlášení termínu referenda Radou město a jeho následné zrušení soudem je dostatečně vypovídající o
kompetentnosti Rady. Pan starosta Kraus (dříve KSČ, SNK-ED, nyní TOP 09) na jednání zastupitelstva byl několikrát upozorněn
předsedou kontrolního výboru R. Vavrdou (SZ), že dle zákona je nutné vyhlásit termín referenda v souladu s návrhem předkladatelů
referenda a to na 15-16. 10. 2010. Přesto starosta a celá Rada města trvala na termínu v době letních prázdnin. Pro současné vedení
města je problém i jednoduchý procesní úkon popsaný v zákoně o referendu několika stručnými větami.

Mírovice 2008 – aneb sranda za 210 000 Kč
Na setkání, které se konalo před touto akcí s podnikateli, bylo řečeno, že město tato akce nebude stát „ani korunu“, vše budou
hradit sponzoři. V příkazní smlouvě uzavřené mezi městem Milovice a společností DÉ.team, s.r.o., K Loděnici 89/2, Ústí nad
Labem se město zavázalo uhradit pouze spotřebu elektrické energie a úklid po celé akci, o ostatních výdajích se zde
nehovořilo.
Přesto, nebo právě proto, aby se město zviditelnilo před politiky, z nichž řada nás poctila svou návštěvou – například za všechny
– paní Parkanová, nebo Michael Kocáb a někteří další měli před sebou volební kampaň – například pan Bendl – nás tato sranda
stála 210 tis. Kč. Přitom to byla společnost DÉ.team, s.r.o., která měla vše mít zajištěno a s rozpočtem vyjít.
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Kauza,
auza, která otřásla Milovicemi
– městské byty a jak na nich vydělat
Milovice leden 2010 - Za převody nájmů v Milovicích zaplatili důvěřivci i statisíce. Některé případy jsou už promlčené,
jiné ale mají naději. Přinášíme exkluzivní ukázku smluv. Celá událost je o to pikantnější, že celá kauza má přímý dosah na
vedení města a vedení města se snažilo celý problém zamést pod koberec. Současně na požádání zveřejňujeme
stanovisko, které odstartovalo cenzurní zásahy do vydání Milovického Echa. Celý případ ponecháváme bez komentáře.

V hospodaření s městským bytovým fondem by měla
být zavedena větší kontrola. Vždyť jde o majetek nás
všech a měl by sloužit především těm, kdo na vlastní
bydlení dosáhnout při současných cenách nemohou.
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Zameteno, uklizeno, kritika se nepřipouští – aneb co bylo zakázáno zveřejnit
Věc: Stanovisko základní organizace KSČM v Milovicích a přítomných sympatizujících ke kauze kšeftů s obecními byty,
tak jak bylo přijato na členské schůzi dne 21. ledna 2010
Členská schůze základní organizace KSČM Milovice po projednání kauzy, tak jak byla opakovaně zveřejněna v
Nymburském deníku v minulém týdnu, žádá Odbor správy majetku města a Kontrolní výbor zastupitelstva o co
nejdůslednější prošetření celé kauzy. Jsme touto kauzou rozčarováni a zásadně odmítáme kšefty s obecními byty, neboť
ty mají sloužit sociální roli města, být přístupné především těm, kteří jinak na svůj byt nedosáhnou, například
rozvedeným matkám dětmi či lidem v sociální nouzi. Nikoli pro převody za částky 700 tisíc korun. Žádáme člena vedení
města, který je v příbuzenském poměru s Ivo Matoušem, aby se on i strana SNK-ED, kterou zastupuje, od podobných
praktik veřejně distancovali. K témuž vyzýváme i bratra dotyčného, který je členem zastupitelstva města a Sdružení
nezávislých kandidátů – „O nás s námi“.
V Milovicích dne 21. ledna 2010, ZO KSČM Milovice (stanovisko odmítli v Echu zveřejnit, na základě boje za spravedlnost
byla dokonce schválena ostudná cenzurní doložka orgány města)

Milovice se stávají centrem mezinárodní spolupráce
(co nesmělo být v Milovickém Echu zveřejněno)
Milovice jako místo setkání si zvolili 1.
tajemník velvyslanectví Ukrajiny Michal
Kovbasa a evropský poslanec člen skupiny
pro spolupráci evropského parlamentu s
parlamentem
Ukrajiny
v
rámci
Meziparlamentní unie mezi Evropským
parlamentem a Verchovnou radou (tj.
parlamentem) Ukrajiny Jaromír Kohlíček
(GUE-NGL, KSČM).
Předmětem setkání u pracovního oběda byla
problematika současné zahraniční politiky
Ukrajiny, informace o nejnovějším vývoji
Rusko-Ukrajinských
vztahů.
Zástupce
Ukrajiny předal kopie třech deklarací, které
spolu podepsali prezidenti Ruska a Ukrajiny.
Jednání se týkalo celého spektra Rusko –
Ukrajinských
vztahů
i
Černomořské
spolupráce (skupina zemí okolo Černého
moře). Ukrajina se živě zajímá o to, jak
reaguje Evropský parlament na současný

Evropský poslanec Jaromír Kohlíček (vlevo) a 1. tajemník
Velvyslanectví Ukrajiny Michal Kovbasa (vpravo)

posun ve vzájemných vztazích i na její spolupráci s Ruskem, zvláště
když nový ukrajinský prezident chce změnit mezinárodní vztahy své
země směrem ke spolupráci jak s Evropskou unií tak s Ruskem k
vyváženému vztahu k oběma partnerům.

Již 15. a 16. října 2010
rozhodnete, kdo vás bude
zastupovat.
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Propagace správné politické strany orgány města

Kdo byl pro a kdo nepodpořil zvýšení počtu
zastupitelů města
Chtěli jste zvolit do zastupitelstva města více nových tváří? Současné tváře vám to příliš neulehčí. Přestože dle
zákona se podle počtu obyvatel Milovice dostávají na samou hranu zákonných možností, nyní máte smůlu. Zřejmě
stávající klika usoudila, že na to stačí sama.
Návrh na zvýšení počtu zastupitelů města Milovice (zasedání zastupitelstva města 30. června 2010), aby pro příští
volební období byl zvýšen počet zastupitelů města z 15 na 21
O tomto návrhu nechal starosta hlasovat
hlasování:
pro 5 - Petr Kotvas (SNK-ED), JUDr. Ivana Weigandová (ČSSD), Josef Hlaváček (KSČM), Mgr. Bernard Irategeka
(VPM), Bc. Richard Vavrda (SZ)
proti 8 - Milan Kraus (SNK-ED, nyní TOP 09), Miroslava Dlouhá (ODS), Lukáš Pilc (ODS), Ing. Alexandr Černý
(ODS), František Vágner (ODS), Miroslav Červinka ml. (ČSSD), Jiří Nekovář (SNK-ED), Ondřej Matouš (ONSN nyní
TOP 09)
zdržel se 0
Návrh nebyl schválen

To znamená, že ve městě Milovice se pro příští volební období bude volit 15 členů zastupitelstva města.
Milovické UCHO – jednorázová informační tiskovina podporující hnutí výměny politiků na radnicích – spolu je vyženeme!
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