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Jenže i poměrně obtížné majetkové body na tomto zastupitelstvu zabraly 
přesně deset minut včetně hlasování. Ve skutečnosti byla největší diskuse ke 
třem zcela jiným bodům - a ten třetí případ byl už za hranou důstojnosti, včetně 
histerického výlevu jedné zastupitelkyně. Tak se u toho zastavme, protože 
všechny tři body jsou flagrantní ukázkou nekompetentnosti předchozího vedení 
města.Za třetí jsme se rozhodli dosadit do představenstva městské topenářské 
firmy BBM Marka Řebíčka, zkušeného topenáře a někoho, kdo propojí firmu s 
vedením města. Opozice to nemohla rozdýchat, hlavně paní Zahrádková. V 
jejím případě jde o osobní pomstu. Byl to Marek, kdo před několika lety 
upozornil na to, že zřejmě paní Zahrádková jako radní města přihrává městské 
zakázky svému manželovi, aniž by upozornila na konflikt zájmů. Věc se tehdy 
ututlala s maximálním nasazením starosty Picka, který si “vzpomněl”, že na 
konflikt zájmů tehdejší radní Zahrádková upozorňovala, jen se omylem nezapsal 
do zápisu. Konflikt s Markem je zcela iracionální, jediné, co mě napadá, je 
potřeba skrýt nějaký malér. Markovi zastupitelka vytýká, že nějakou dobu dlužil 
městu - což není tak docela pravda. Nezaplatil včas fakturu za nájem prostoru, 
ale město mělo jako zajištění od něj zálohu, takže město nemohlo nic ztratit. To 
není totéž, jako přihrávat z pozice radní zakázky manželovi a když se to 
prosákne, nechat to starostu shodit pod stůl. A tady musím dodat, že tento 
hanebný příběh také nevytahujeme na každém zastupitelstvu a spokojili jsme 
se s tím, že toho chování paní radní zanechala - a teď už ani není radní. Marek 
Řebíček byl radou města ve čtvrtek do představenstva společnosti BBM 
jmenován a já jsem se zařekl, že pokud paní Zahrádková nebude konstruktivně 
spolupracovat, bude se snažit Markovi jakkoliv blokovat možnost auditu 
společnosti nebo bude přetrvávat ve svých útocích, navrhnu i její odvolání, 
ačkoliv jsme dosud razili zásadu, že v důležitých institucích i opozice má mít své 
zástupce. Což je naprostá novinka, předchozí vedení města nás odevšad 
vyhánělo a férové zastoupení i možnosti kontroly ze strany opozice blokovalo.  
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