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Jak je to s veřejnými zakázkami
malého rozsahu?

Jak by měla vznikat strategie rozvoje
městské části?

Přehled investic MČ Praha 5
od roku 2011 do současnosti

Jak plníme náš program a co vše
se podařilo za 10 měsíců v koalici

AUDIT DAL PIRÁTŮM ZA PRAVDU U PODEZŘELÝCH ZAKÁZEK

PROTO NA PRAZE 5 KONČÍ V KOALICI

Piráti odhalili neakceptovatelný systém zadávání
zakázek na Městské části
Praha 5. V koalici se stali obratem nechtěnými,
když začali vytahovat
zdejší kostlivce ze skříně.
Na Městské části Praha 5
dochází ke změně koalice,
končí Piráti a nahradily je
TOP 09 a STAN. Skutečným důvodem výměny
jsou předražené zakázky
městské části, kterými se
Piráti intenzivně zabývali.

Hřiště na ulici Kudrnova

„Iniciovali jsme zpracování auditu, který nám dal za pravdu. Například zakázka
na výstavbu dětského hřiště byla dvojnásobně předražená. Zaměřili jsme se na průhledné hospodaření městské části bez ohledu
na to, že některým zájmovým skupinám
nebude tato aktivita po chuti,“ popsal aktuální situaci končící starosta za Piráty
Daniel Mazur.
Piráti na Městské části Praha 5 končí v koalici poté, co audit potvrdil předražené zakázky – například na stavbu dětského hřiště
za 6 milionů z minulého volebního období. „Vznesl jsem požadavek na zpracování
analýzy veřejných zakázek od roku 2016.
Tato moje iniciativa vyvolala u koaličních
partnerů podrážděné reakce místo aktivní

podpory,“ popisuje situaci dnes již bývalý
radní Štěpán Rattay zvolený za Piráty.
U dětského hřiště Kudrnova audit konstatoval předražení až o dvojnásobek, reálná
cena hřiště měla být kolem tří milionů. ANO,
jehož gesční radní Martin Slabý byl za činnost Odboru správy veřejných prostranství
a zeleně (OSPZ) politicky odpovědný, výsledky auditu nadále zpochybňuje i přes to, že si
městská část nechala vypracovat k tomuto
auditu oponenturu, dle které „příslušné orgány Městské části Praha 5 mohou podniknout adekvátní kroky jak směrem k orgánům
činným v trestním řízení, tak k uplatnění
náhrady škody, ale především k nastavení
vnitřního kontrolního systému tak, aby se
obdobné nedostatky neopakovaly“.

Piráti přitom zjistili, že se nemusí jednat
o jedinou takovou zakázku a navrhli tedy
zpracovat nezávislou datovou analýzu veřejných zakázek, ale ANO, ODS i SNOP5 místo
prověření zakázek raději změnili koaličního
partnera.
Upozorňováním na procesní nedostatky a nehospodárnost si Piráti vysloužili
odchod do opozice. I přesto se jim za necelý rok řada věcí podařila: jejich přehled
můžete najít i v těchto Pirátských listech
k dění na Praze 5.

MgA. Adam Rut

zastupitel MČ Praha 5

PIRÁTE, NESAHEJ NA ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU!
Do čerpání rozpočtu nezanedbatelně promlouvají veřejné zakázky malého rozsahu
(VZMR). VZMR jsou v případě Prahy 5 zadávány velmi netransparentním způsobem,
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kdy se o poptávce dozvídají pouze napřímo
oslovené společnosti.
Pro vaši představu byly VZMR na stavební
práce za uplynulé dva roky na Praze 5 realizovány ve výši 272,5 mil.
Kč. Každého půl roku tak MČ
Praha 5 průměrně utratila
na drobné stavby přes 68 mil.
Kč. Za 1. pololetí roku 2019,
kdy byli ve vedení na Praze 5
i Piráti, spadl objem prostředků přerozdělovaných tímto
naprosto netransparentním
způsobem na 12 mil. Kč.
Podívejme se nyní, jak vypadalo čerpání prostředků
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v rámci VZMR do oblasti veřejných prostranství.
Následující grafy ukazují poměr VZMR
u realizovaných zakázek v rámci správy
veřejného prostranství. Zde je na první
pohled patrné, že u zakázek malého rozsahu do veřejného prostranství až neobvykle
velké množství osciluje pod hranicí 6 mil.
Kč u stavebních prací, respektive 2 mil. Kč
u ostatních služeb. Současně se zde objevuje
hned několik indicií, které mohou naznačovat výskyt bid-riggingových* mechanismů,
které veřejné zakázky ve výsledku značně
předražují a také se velmi těžko odhalují.

RNDr. Daniel Mazur, Ph.D., zastupitel MČ Praha 5

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ,
máme za sebou jeden rok od voleb a nastává první plánované bilancování. Něco se podařilo, něco ne. Úvodem tohoto
vydání Pirátských listů je ale záhodno říci to hlavní: Piráti
na Praze 5 stále jsou a budou dál usilovat o to, aby radnice
pracovala ve prospěch vás, občanů.
Piráti Prahy 5 začali volební období v koalici, já jako starosta... Po 10 měsících jsme byli v koalici nahrazeni a Praha
5 se tak vrací k široké koalici, která zde byla už před volbami
v roce 2018. V koalici je nyní 32 z celkových 43 zastupitelů!
Proč naši partneři porušili koaliční smlouvu a bez okolků nás
hodili přes palubu? Prostě jsme narušili základní princip jejich fungování, totiž „nešťourat se v minulosti“. Na sklonku
léta dospěla kauza dvojnásobně předraženého hřiště z minulého volebního období k našim úvahám o trestním oznámení
a analýze dosavadních veřejných zakázek a bylo vymalováno. Nepodařilo se nám přesvědčit ostatní strany, že i problémy z minulosti je třeba řešit. Že koncepční řešení potřebují
systematické prověření minulých chyb. Od ANO a ODS jsme
samozřejmě slyšeli a zřejmě ještě uslyšíme jiné, ve skutečnosti
zástupné důvody...
Přesedáme na opoziční bárku s čistým štítem a s kusem práce
za námi. Samozřejmě platí, že to, co jsme za necelý rok prosadit nestihli, nám budou nové koaliční strany házet na hlavu.
A tím, co se podařilo, se naši bývalí koaliční partneři pochlubí. Tak to chodí, jde v řadě věcí o společnou práci. Zlepšování
kontroly radnice nad stavbami a rekonstrukcemi se projeví
až časem. Stejně jako tlak na zlepšování kvality zadávacích
dokumentací ke stavbám i ostatním zakázkám. Díky kvalitní
spolupráci v oblasti územního plánování a v gesci školství se
ale podařilo přispět k realizaci několika klíčových bodů z našeho volebního programu – zachování zeleně v územním plánu, podpora škol z vlastních prostředků městské části a systematická práce na zajišťování vzdělávacích kapacit.
Čeká nás teď období práce opoziční, která je ale neméně důležitá. Její nedílnou součástí je boj proti opakování minulých
nešvarů, což je cílem každé konstruktivní opozice. Hleďme, co
všechno se na naší radnici bude teď dít, co a zda se zlepší. Pro
dnešek Vám přeji příjemné čtení!
RNDr. Daniel Mazur, Ph.D.

pokračování na str. 2

zastupitel MČ Praha 5
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PIRÁTE, NESAHEJ NA ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU!
pokračování ze str. 1
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OSVPZ – (ODBOR SPRÁVY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ A ZELENĚ MČ PRAHA 5)
data za 2017 + 2018
průzkum se týká výhradně VZMR uskutečněných v rámci tohoto odboru
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 výsledná cena zakázek na stavební práce je 96,8 % z předpokládané hodnoty zakázky
 až na naprosté výjimky (jednotky VZ) se jedná o schéma pět oslovených, tři obdržené
nabídky (nezveřejněno na profilu zadavatele, tj. nemožnost přihlášení jiného uchazeče)
 rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší nabídnutou cenou je průměrně 1,7 %
 uzavřená skupina subjektů, které předkládají nabídky

Podíváme-li se ve sledovaném období na celkový objem zakázek malého rozsahu
a množství těch, které vykazují tyto parametry, zjistíme, že jde nejméně o jednu
polovinu z celkového objemu prostředků v tomto režimu přerozdělených.

Po volbách a nástupu Pirátů na radnici jsme obdrželi podnět na prověření podezřele vysoké ceny veřejné
zakázky, která byla předešlým vedením radnice realizována. Jednalo se
o opravu dětského hřiště na sídlišti
Homolka. Interní auditorka na zadání starosty RNDr. Daniela Mazura,
Ph.D., zpracovala audit, ve kterém
konstatovala, že v rámci této veřejné zakázky došlo k předražení o téměř 3 mil. Kč. Dotčený gesční radní
Bc. Martin Slabý (ANO) se ohradil
s tím, že se nejedná o dostatečně
kvalitně zpracovaný audit, který by
měl vypovídající hodnotu, a navrhl

audit prověřit. Městská část si nechala
vypracovat posudek a ten potvrdil,
že závěry sepsané interní auditorkou
jsou platné. Nejen v programovém
prohlášení rady, ale i v samotném
harmonogramu plnění úkolů koalice
jsme měli zařazen i bod aktualizace
interní směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu. Žádný z koaličních partnerů se tohoto bodu neujal,
proto jsem na něm za Piráty začal
pracovat. Předložil jsem na jednání
rady materiál, jehož obsahem mělo
být provedení stručné datové analýzy
veřejných zakázek od roku 2016. Závěry a doporučení této analýzy měly

 výsledná cena zakázek na služby/dodávky je 95,5 % z předpokládané hodnoty zakázky

Parametry vypovídající o možném ovlivňování
zadávacího řízení veřejné zakázky
 očekávaná cena těsně pod 6 mil. Kč
 u všech obdržených nabídek se jejich cena pohybuje v rozmezí jednotek procent
 vysoutěžená cena zakázky je téměř identická s předem kalkulovanými náklady na realizaci
 v soutěži se opakuje stejný model pěti oslovených a tří obdržených nabídek (prakticky
neodůvodnitelný jev, kdy ve všech případech byly přijaty vždy přesně tři nabídky)

být podkladem pro novou směrnici,
která by mimo jiné zásadně zprůhlednila dosavadní způsob zadávání
zakázek malého rozsahu na Praze 5.
Za desetiměsíční období jsem jakožto radní pro investice, správu majetku
a zahraniční vztahy předložil na jednání rady celkem 284 tisků a ani jediný z těchto materiálů se nesetkal
u kolegů z rady s tolika negativními
reakcemi jako právě materiál, jehož
obsahem mělo být zpracování analýzy
veřejných zakázek realizovaných od
roku 2016.
V porovnání s Prahou 4, která měla
obdobnou směrnici již zaktualizova-

nou a řádně projednanou a stačilo
ji jen zavést do praxe, jsme v Praze
5 vlastně na samém začátku. Přesto
nás potkává stejný osud jako tamní
Piráty na jaře letošního roku. Bezesporu jako nezkušení nováčci jsme
nějaké ty chybky nasekali. Ale také
jsme při vstupu na radnici byli bez
takových výhod, jako je po několik
politických generací budování dobrého zázemí na úřadu a poslušného
aparátu úředníků. Skoro by se dalo
říct, že teď v Praze „frčí“ politika:
PIRÁTE, NESAHEJ NA ZAKÁZKY
MALÉHO ROZSAHU, NEBO TĚ
TREST NEMINE!

Je více než patrné, že staronová široká koalice ve složení ODS,
ANO, TOP09, STAN si tentokrát
místo KDU-ČSL do vedení Prahy 5
ke svým starým strukturám přibírá
i tři přeběhlíky za SNOP5 (dva členy
Spolku nezávislých občanů Prahy 5
a jednoho člena nezávislého), kteří
na podzim minulého roku v řádných
volbách kandidovali s Piráty na společné kandidátce.

Ing. Štěpán Rattay

zastupitel MČ Praha 5
předseda Kontrolního výboru

VYSVĚTLIVKY K ČLÁNKU
 OSVPZ – Odbor správy veřejného prostranství a zeleně
 VZMR jsou veřejné zakázky malého rozsahu, kde se přistupuje k výběrovému řízení na základě očekávaných nákladů
na plnění u stavebních prací do 6 mil. Kč a do 2 mil. Kč na poptávané služby. Takové zakázky se nesoutěží podle
zákona o veřejných zakázkách, ale obvykle podle pravidel, které si úřad stanovuje sám. V případě MČ Prahy 5 to je
na přímé oslovení několika firem, bez jakéhokoliv dalšího zveřejňování poptávky například na webu nebo profilu
zadavatele. Oslovené firmy nám na základě zaslané zadávací dokumentace zakázku naceňují a dle kritéria ceny se
vybírá nejvýhodnější cenová nabídka.

NOVÁ KOALICE = VÍCE PLACENÝCH POSTŮ
Koalice, která vznikla po volbách v Praze
5 (Piráti, ODS, ANO 2011), se v listopadu 2018 domluvila na počtu 13 uvolněných, tj. „na plný úvazek“ placených
zastupitelů. Uvolněnými se stali: starosta,
tři místostarostové, pět radních a předsedové finančního výboru, kontrolního výboru, výboru územního rozvoje
a komise majetku a obchodních aktivit.

* Bid-rigging je označení pro zakázanou spolupráci dodavatelů při přípravě a podávání nabídek do vypsaného tendru.
Místo, aby tak spolu o zakázku svého potenciálního odběratele soupeřili a podávali sami za sebe nejlepší nabídky,
tito dodavatelé vzájemnou koordinací vyloučí mezi sebou rivalitu a předem určí výsledek tendru, a to v neprospěch
tohoto odběratele. K tomu používají různé techniky jako např. podávání tzv. krycích nabídek nebo dohody o stahování
nabídek z tendru, dohody o rotaci nabídek, dohody o rozdělení zákazníků apod. Bid-rigging je tedy praktikou, která
má dopad na průběh a výsledek zadávacích řízení.Bid-rigging je však především považován za jednu z nejzávažnějších forem zakázaných kartelových dohod a ÚOHS jej proto šetří jako porušování pravidel hospodářské soutěže.
Zdroj: https://www.epravo.cz/top/clanky/bid-rigging-77947.html

Nová koalice, která vznikla po odvolání Pirátů a kterou tvoří všechny
ostatní strany kromě Pirátů a KDU
(ODS, TOP 09, ANO 2011, STAN
a SNOP5), rozšířila počet uvolněných
postů o dva na 15 zastupitelů. Starostka, čtyři místostarostové, tři radní
a sedm předsedů výborů. K tomu je
ještě potřeba připočítat plat jednoho
neuvolněného radního. Celkový měsíční nárůst nákladů na výkon funkce

uvolněných zastupitelů včetně odvodů
na pojištění je 167 683 Kč, což ročně
představuje zvýšení nákladů o více
než dva miliony Kč! Tak vysoký počet
uvolněných předsedů výborů radnice MČ Prahy 5 skutečně nepotřebuje,
nově je „na plný úvazek“ placená více
než třetina zastupitelů z celkových 43.
Velkým bojovníkem za menší počet
uvolněných byl hned po volbách zastupitel Jiří Vejmelka (SNOP5) a my

jsme s ním souhlasili. Nyní však právě
on obsadil jedno z nově vytvořených
uvolněných míst.
Zvýšení počtu uvolněných má přitom jen jediný důvod: v širší koalici je
třeba více placených míst bez ohledu
na předvolební proklamace o úsporách
a efektivnosti chodu úřadu.
Karel Bauer

zastupitel MČ Praha 5
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Kontrolní výbor aneb co po puči přiklepla
staronová koalice opozici
Mnozí z vás si řeknou, že Piráti měli během deseti měsíců vládnutí koalice s ODS a ANO prostor
na Praze 5 věci přímo ovlivňovat. Za těch deset měsíců přeci měli dost času se rozkoukat a seznámit
se s přístupem a pracovním nasazením koaličních partnerů. Nebo mohli za deset měsíců proniknout
do složitých vazeb a vztahů fungování samotného úřadu o více jak 300 zaměstnancích a učinit radikální změny a zásadní reorganizace. Všechno naráz ale za deset měsíců stihnout opravdu nelze.

Zleva: MgA. Adam Rut, Ing. Štěpán Rattay, Jiří Krátký, RNDr. Daniel Mazur, Ph.D.,
Linda Neubergová, Petr Křičenský, Karel Bauer, Ing. Milan Kryl

STRATEGIE ROZVOJE: JAK TO BYLO, JAK TO JE
Rozvoj města může probíhat živelně
a po jednotlivostech. Ale aby byl skutečněve prospěch obyvatel, měl by probíhat
v mantinelech, podle rámcového plánu.
Jinak hrozí, že politici místo zájmu obyvatel upřednostní zájmy těch, kteří jim
nabídnou nějakou protislužbu.
Rámcový plán, nebo také strategii rozvoje, měli Piráti ve volebním programu.
Protože předvolební sliby plníme, začali jsme na ní pracovat. Hlavním cílem
strategie má podle nás být zlepšování
kvality života obyvatel. Dále musí být
rozvoj udržitelný – ekonomicky, ekologicky, společensky. Musí navazovat
a rozvíjet strategii rozvoje celé metropole. Musí být také vnitřně konzistentní
a konkrétní, tedy skutečně vymezovat,
co je pro kterou oblast žádoucí. Strategie
rozvoje musí být současně srozumitelná
i laikům a zároveň být výsledkem procesu, na kterém se podílejíi občané, a je
tedy jimi co nejšířeji přijímaná.

JAK MÁ TEDY STRATEGIE ROZVOJE VZNIKAT?
V prvé řadě má být podložená spolehlivými informacemi o městské části
a jejím okolí, o obyvatelstvu a rozložení
služeb napříč územím. Tomuto účelu
poslouží zejména kompletní demografická studie Prahy 5, jejíž první část jsem
z kanceláře starosty zadal na jaře týmu
Přírodovědecké fakulty. Řadu dalších
zdrojů informací a analýz poskytuje
Institut plánování a rozvoje hlavního
města Prahy (IPR), ale příliš často jde
o informace zprůměrované přes velké území. Námi zadaná demografická
studie se nemá zabývat Prahou 5 jen
jako celkem, ale má poskytnout detailní
informace o jednotlivých svébytných
oblastech: Barrandovu, Hlubočepech,
Smíchovu, Košířích... Pro kvalitu života je důležité, zda jsou potřebné služby
v dochozí vzdálenosti od bydliště, případně rozumně dosažitelné MHD, ne
pouze jestli je potřebná veřejná vybavenost (sportoviště, lékař, pošta) někde
na městské části k nalezení. Realizace
navíc často zabere spoustu času, demografická studie je proto zásadní: ukáže,
zda stávající potřeba bude v dané lokalitě
existovat i za dva roky, za čtyři nebo
za deset let.
Další zásadní ingrediencí správného
postupu je kvalitní interpretace dat
a analýz z demografické studie a zakomponování vizí občanů a jimi zvolené
politické reprezentace do realistické
strategie. Za to již bude zodpovědný nový tým na radnici a vzhledem
k jeho složení vyhlížíme tuto fázi
s obavami. Proč? Musíme se podívat
zpátky, do předchozího volebního období. Už tehdy Jiří Vejmelka přinesl
na radnici nápad, že je potřeba zpracovat strategii rozvoje. Po nějakou dobu
pracoval jako poradce pana Slabého

a po jeho odchodu z této pracovní
pozice se Rada, ve složení TOP09+
ANO+ODS +KDU-ČSL+STAN, nápadu ujala. Svým způsobem... Výsledkem
byla veřejná zakázka (teď neřešme, kolik
peněz stála) na zpracování jakéhosi strategického dokumentu. Tak vznikl „Plán
rozvoje městské části Praha 5 v období
2018–2023“. Navzdory názvu je tento
350stránkový elaborát spíše popisem
stavu úřadu a městské části. Předvolební
Rada dokument ani neprojednala, byl
založen ad acta a to nejlepší, co se o něm
dá říci, je „máme dokument strategie,
proto můžeme čerpat evropské dotace“.
Dokáže skoro stejná sestava politických
stran se strategií rozvoje stvořit teď něco
lepšího? Bude chtít?
Na tomto místě bych ale chtěl pochválit jinou, související aktivitu některých
radních z let 2017–2018: zadání urbanisticko-krajinářské studie Motolského
údolí. S výsledkem jsme se mohli seznámit už v tomto volebním období a nelze
než chválit systematičnost zpracování
a zahrnutí konzultací odborného týmu
s veřejností v mnoha dotčených lokalitách. I tady se pozapomnělo na některé
„detaily“, jako je projednání klíčových
bodů stran Motolského potoka s Magistrátem, ale úsilí bylo jednoznačně
napřené správným směrem, správným
způsobem, včetně zapojení občanů.
Opravdová (!) strategie rozvoje se totiž
bez správně metodicky provedených
konzultací s veřejností neobejde, je
na nich postavená. Někteří političtí
kolegové vnímají strategii rozvoje jako
„módně pojmenované“ programové
prohlášení Rady, vždyť „lidé rozhodli ve volbách, v koho vkládají důvěru,
vše ostatní je věcí nejlepšího vědomí
a svědomí politiků v naší zastupitelské
demokracii“. S tím zásadně nesouhlasíme. Strategie rozvoje má být koncepce
s dlouhodobou platností, která přežívá
volby i občasné zvraty na radnici. Aby
byla vůbec šance na takovou trvanlivost,
musí být široce přijímaná obyvateli, občany, voliči, právě jako výše zmíněná
Studie Motolského údolí. A přesně podle
tohoto příkladu musí být strategie rozvoje už v procesu přípravy co nejšířeji
konzultována s veřejností .
Zde není prostor pro recept na celý
proces a ani sem nepatří. Sluší se ale
zmínit, že práce na strategickém rozvoji
při tvorbě programového prohlášení
Rady za účasti Pirátů byla rozvržená
na první dva roky volebního období.
Samozřejmě se na ní budeme chtít nadále podílet i jako opozice, ale její tvorba
musí i za současné Rady naplňovat principy, o nichž tady píšu. Jestli se to daří,
vás určitě budeme informovat.
RNDr. Daniel Mazur, Ph.D.
zastupitel MČ Praha 5

Po náhlém převratu ve vedení radnice se nyní musíme sžít nejen s tím, že
spousta rozpracované práce končí v rukou staronových vladařů nebo někde
v šuplíku. Pro nás je ale nezbytné se co
nejrychleji vžít do naší nové, opoziční role. V rámci činnosti Kontrolního
výboru chceme nadále konstruktivním
přístupem přispívat ke zlepšení fungování radnice a činností samosprávy.
Hned na prvním zasedání Kontrolního výboru, po puči na radnici, jsme
předložili oblasti hodné kontroly. Jak
známo, jednou ze základních priorit
pirátského desatera je transparentní
a otevřená radnice. Proto budeme
prosazovat provedení kontroly rozhodovacích procesů orgánů samosprávy,
kde se budeme soustředit na to, aby
rozhodování v opodstatněných případech skutečně začínala na poradních
orgánech, které jsou veřejnosti přístupné. Dále budeme požadovat, aby

před zasedáními docházelo k včasnému a řádnému zveřejňování podkladů
včetně všech příloh. Pouze má-li občan
zavčas přístup k relevantním informacím, může se stát kvalifikovaným
účastníkem rozhodovacího procesu
a vytvářet si ucelený obraz o způsobu
vládnutí mocných.
Kontrolní výbor má z podstaty věci,
ze zákona a na základě Statutu plnit
zejména roli kontrolní a monitorovací.
Bohužel hned na svém prvním zasedání
výboru po provedené obměně členů,
kde mělo dojít k ustanovení místopředsedů výboru, ale i k projednání
konkrétního podnětu ke kontrole, se
ukázalo, že přístup koalice bude nejspíše dalek konstruktivním návrhům.
Na jednání výboru ze stran některých
členů koalice padaly spíš mocipanské
nároky na obsazení místopředsedy výboru koaličním zastupitelem, byť koalice při obsazování ostatních výborů toto

gesto směrem k opozici ani v jednom
případě ani náznakem neučinila. Ba
co víc, v devítičlenném Výboru pro
školství koalice laskavě dovolila obsadit opozicí pouze jedno jediné místo.
Díky desetiměsíční zkušenosti víme,
že naši bývalí koaliční partneři rádi
argumentovali jasnými a čitelnými
principy, jako je například poměrné
zastoupení sil vyplývající z nejvyššího
orgánu samosprávy – Zastupitelstva.
Aktuální rozložení sil dle počtu koaličních a opozičních členů v zastupitelstvu činí 3 : 1, to jest na tři koaliční
zastupitele připadá jeden opoziční. Jaká
je nyní situace v poradních orgánech
rady? V komisích je poměr sil 7 : 1,
a v případě již zmíněného Výboru školství poměr pro vedení konstruktivní
opoziční spolupráce dokonce 9 : 1.
Ing. Štěpán Rattay

zastupitel MČ Praha 5
předseda Kontrolního výboru

Investovali jenom Piráti...
Piráti i za necelý rok v koalici odhalili, jak nerealisticky jsou tvořené
rozpočty a jaké jsou problémy s investováním. Jedním z údajných důvodů ukončení koaliční spolupráce
s Piráty bylo nedostatečné čerpání
kapitálových výdajů. Tím, kdo neinvestoval, bylo ovšem ve skutečnosti
Hnutí ANO: podívejme se společně
na realitu čerpání investic na Praze
5 v minulých letech. Například pro
rok 2018 byly prostředky na investice připraveny ve výši 569 mil. Kč
a nakonec předchozí vedení radnice
složené z široké koalice TOP09, ODS,
ANO, STAN a KDU-ČSL vyčerpalo
pouhých 335 mil. Kč, tj. necelých 59 %.
Důvodem přitom nebyla šetrnost při
zacházení s veřejnými prostředky, ale
nerealizované projekty.
Po volbách 2018 si vzniklá koalice
Piráti, ODS a ANO investice rozdělila na strategické (Piráti), nestrategické (ODS) a na investice směřující
do správy veřejného prostranství a zeleně, kterou má na Praze 5 již několik
let pod patronátem hnutí ANO. Dnes
máme k dispozici informace o čerpá-

ní investičních výdajů za 1. polovinu
roku 2019. Následující tabulka ukazuje
čerpání výdajů na investice za první
pololetí i v předchozích letech.

PŘEHLED ČERPÁNÍ INVESTIC
V 1. POLOLETÍ OD ROKU 2011
Čerpání investičního
oddělení (OMI) za
1. pol. v jednotlivých
letech

%

Rok 2011

2,80 %

Rok 2012

3,34 %

Rok 2013

6,87 %

Rok 2014

16,94 %

Rok 2015

13,22 %

Rok 2016

15,42 %

Rok 2017

12,07 %

Rok 2018

25,02 %

Rok 2019

11,6 %

z toho: Piráti
(strategické) – 13,11 %
ODS (nestrategické)
– 5,36 %

Hnutí ANO si již několik let investice
v oblasti správy veřejného prostranství
nesystémově režíruje zcela odtrženě
od ostatních investic MČ Prahy 5 přímo pod Odborem správy veřejných

prostranství a zeleně, který má v gesci
radní Bc. Martin Slabý. Standardně
a v souladu s organizační strukturou
totiž spravuje investice k tomu určený
Odbor majetku a investic. Proto také
není v tabulce zahrnuto čerpání investic pro oblast veřejného prostranství
za 1. pololetí roku 2019, kde Hnutí
ANO v rámci své gesce stihlo výdaje
na investice čerpat ve výši pouhých
5,9 %.
Je tedy zřejmé, že Piráti na Praze
5 za 1. pololetí 2019 byli v čerpání
investičních výdajů více než dvojnásobně úspěšní oproti svým koaličním
partnerům ODS a ANO. Nedostatečné čerpání investic ze strany Pirátů není tedy argumentace, která
by byla opřena o reálné podklady.
Naopak se tak ODS a ANO snaží odvést pozornost od vlastních problémů
s čerpáním alokovaných finančních
prostředků na investice, které si sami
navrhli ještě před volbami v předešlém
volebním období.
Ing. Štěpán Rattay

předseda Kontrolního výboru

Zajímají vás Piráti a rádi byste se o nás dozvěděli víc? Nebo už nás nějakou dobu sledujete
a dospěli jste k názoru, že je načase se zapojit? Ať tak či tak, rádi vás uvítáme na jakékoli z našich akcí. Každé první pondělí v měsíci probíhá v Pirátském centru od 18:30 veřejná schůze
Pirátů Prahy 5. Průběžně pořádáme posezení s nováčky a zájemci o členství. Během podzimu také plánujeme akce spojené se 17. listopadem. Chcete-li se zapojit, přijít se nezávazně
podívat nebo máte nějaké otázky, můžete se kdykoliv obrátit na naši koordinátorku Lucii.

Těšíme se na vás!

Kontakt: Lucie Vadkerti, tel: 774 868 955, e-mail: lucie.vadkerti@pirati.cz

SLEDUJTE NÁS NA:

@PiratiP5

praha5.pirati.cz

PIRÁTSKÉ LISTY

praha5.pirati.cz

Pirátský volební program pro územní rozvoj MČ Praha 5 byl postaven
na těchto základních heslech:

1. Nepřipustíme zástavbu na úkor
zeleně.
2. Ochráníme charakter tradičních
rezidenčních čtvrtí.
3. Uděláme veřejný prostor
atraktivním.
4. Zájmy občanů upřednostníme
před zájmy developerů.
Co se nám podařilo? Tak především
se nám uvedené čtyři priority podařilo
prosadit do Programového prohlášení
Rady MČ Praha 5 (RMČ). Garant a spoluautor této části pirátského volebního
programu Milan Kryl našel společnou
řeč zejména s radním s gescí pro územní rozvoj z ODS a spolu vytvořili část
programového prohlášení RMČ, která
odpovídala našim slibům. Zastupitelstvo
MČ Praha 5 (ZMČ) jej na svém prvním
zasedání zvolilo předsedou Výboru
územního rozvoje ZMČ. Po rozchodu
Pirátů se SNOP5 pak bohužel zůstal je-

diným Piráty nominovaným zástupcem
v početně největším výboru. I proti
značné přesile však výbor vedl velmi
úspěšně a zasloužil si respekt ostatních
politických stran a hnutí i příznivé ohlasy veřejnosti. O tom svědčí i záznam
s onoho převratového zasedání zastupitelstva, ve kterém nově vznikající koalice
nevybíravě i neférově napadala Piráty,
aby zdůvodnila vypovězení koaliční
smlouvy. Kritika na Piráty útočících
zastupitelů se oblasti územního rozvoje
nedotkla a naopak práce Milana Kryla
jimi byla dvakrát jmenovitě kladně
oceněna. Přesto si nová koalice za předsedu výboru dosadila svého zástupce.
O dva dny později pak byl Milan Kryl
zvolen Zastupitelstvem hlavního města
Prahy (ač nezastupitel ZHMP) jako
nestranický odborník do Výboru pro
územní rozvoj, územní plán a památkovou péči ZHMP. Dále pracuje též
v odborné skupině pro připomínkování
nově tvořeného Metropolitního plánu.
Zásluhou předsedova důrazu na plnění pirátského volebního programu

a Programového prohlášení RMČ Výbor
územního rozvoje (a následně i Rada
MČ a Zastupitelstvo MČ) zamítl cca
70 % podnětů na změnu územního
plánu předkládaných investory a developery. Převážně se jednalo o návrhy
proměnit dosud nestavební pozemky
zeleně na pozemky stavební. U poloviny
z těch ostatních schválených podnětů
Výbor (a následně RMČ a ZMČ) stanovil podmínky, za kterých k např. úpravě
nebo změně koeficientu zastavěnosti
může dojít. Podobně aktivně Výbor
zasahoval i do studií a dokumentace pro územní řízení. 30 % neschválil
a ze zbytku u 70 % stanovil doplňující
podmínky.
Výbor podporoval výstavbu především
na tzv. brownfieldech a rozvojových
územích. Projednal studie Motolského
údolí, jižní části Smíchov City, dopravního terminálu Smíchov a západního
okraje Sídliště Barrandov. Nenaplnily
se pomluvy, že s Piráty se zcela zastaví
výstavba a vypukne bytová krize. Naopak, Praha 5 bude v příštích 5-10 letech

stále na špičce v počtu postavených
nových bytů. Jen místo zahušťování
stabilizovaných území se bude stavět
na transformačních a rozvojových
plochách.
V oblasti veřejného prostoru jsme se
kromě výše uvedených studií aktivně
účastnili na přípravě nové koncepce
Kříženeckého náměstí a ulic Lumiérů
a Skalní v Památkové zóně Barrandov.
Jako opoziční strana sice již v nově
složeném Výboru územního rozvoje ZMČ P5 nemůžeme mít předsedu,
ale máme dva nominované zástupce
a vzhledem k vybudovanému respektu
a dobrým osobním vztahům věříme, že
se nové vedení radnice zásadně neodchýlí od nastoupeného směru. Budeme
stejně aktivní i v opozici. Nechystáme se
házet novému vedení klacky pod nohy,
ale budeme konstruktivní a budeme
hájit zájmy občanů Prahy 5 právě v souladu s naším volebním programem.
Redakce PL
Praha 5

PIRÁTSKÉ ÚSPĚCHY VE VEDENÍ PRAHY 5
Po vítězných volbách v říjnu 2018 se
stal pirátský kandidát Daniel Mazur
starostou Prahy 5 a Pirátská strana se
jako součást koalice snažila o prosazování svého programu. Zaměřovali
jsme se zejména na oblasti otevřené radnice (zprůhlednění procesů
ve fungování úřadu – včetně veřejných zakázek), územního rozvoje
a strategického plánování.

CO SE NÁM PODAŘILO:
1. Držíme slovo a prosazujeme veřejný
zájem ve vztahu k developerům. Při
posuzování návrhů na změny Územního
plánu HMP jsme v souladu s volebním
programem bránili a v naprosté většině
zabránili změnám „zeleně“ na „výstavbu“.
2. Řešíme veřejné zakázky s ohledem
na hospodárnost, např. podle auditu
skoro dvojnásobně předraženou opravu
dětského hřiště v ulici Kudrnova.
3. Tlačili jsme na analýzu historicky realizovaných zakázek i na systémové změny
v jejich zadávání, což je právě skutečný
důvod rozpadu koalice. Zavedli jsme
do praxe využívání nástroje pro analýzu
trhu – Tenderman.
4. Zadali jsme vypracování kompletní
demografické studie MČ jako nezbytný podklad pro smysluplnou strategii

rozvoje městské části. Tato studie je
k dodání rozfázovaně v září a listopadu
2019.
5. Zadali jsme vypracování důkladného geologického, hydrogeologického
a inženýrsko-geologického průzkumu oblasti pod smíchovskou stavební
uzávěrou – širšího okolí tzv. vodního
zdroje Smíchov – pro kvalifikované
rozhodování veřejné správy.
6. Podporovali jsme rozvoj základních
i mateřských škol (obnovení prací
na akci modernizace sportovního hřiště
V Remízku – ZŠ Barrandov II, vysoutěžení zhotovitele, zasmluvnění a zahájení výstavby školního pavilonu ZŠ
Waldorfská, rekonstrukce tří mateřinek
(Lohniského, Nad Palatou, Renoirova)
– vysoutěžení, zasmluvnění, realizace
zateplení, získání dotace od MHMP
na ZŠ Nepomucká (desítky mil. Kč).
7. Prosadili jsme na MHMP změnu projektu rekonstrukce sokolovny U Hrušky
tak, aby dál sloužila sportu a občanským
aktivitám v oblasti sídliště Homolka,
která je jinak téměř prosta občanské
vybavenosti.
8. Podařilo se nám dotáhnout do konce
jednání o smlouvě s Kulturním a rodinným centrem na Barrandově ohledně
fungování v budově bývalé MŠ Záhorského.

9. Povedlo se nám upravit rozpočet na rok
2019 a snížit skoro o 200 milionů Kč
schodek navržený původně Janem
Trojánkem (ANO). Ukázalo se, že
oprávněně – úřad má i tak velké problémy s realizací investičních veřejných
zakázek.
10. Podporovali jsme účast občanů
na rozhodování (např. jsme zahájili
participaci za účelem navržení využití
a modernizace sportovního areálu
SK Uhelné sklady), pravidelně jsme
spolupracovali při řešení problémů
s místními obyvateli a jejich spolky.
11. Zahájili jsme proces převzetí parku
Waltrovka MČ Praha 5 od společnosti
Penta Real Estate.
12. Prosadili jsme zveřejnění aktuálních
nabídek pronájmu nebytových prostor na webových stránkách MČ P5
a na webu Magistrátu HMP.
13. Snížili jsme výdaje na poradce rady
o 1 milion Kč za rok.
14. Spustili jsme nový a přehledný položkový (rozklikávací) rozpočet na stránce cityvizor.cz.
15. Připravili a navrhli jsme 10 konkrétních bodů, jak dál zlepšit systém rozdělování dotací. Už pro příští rok
jsme zajistili nasazení informačního
systému pro úplnou elektronizaci
dotačních programů.

16. Zajistili jsme možnost sdílení aplikace
„Praha 5 v mobilu“ s ostatními městskými částmi a tím ušetření výdajů
ostatních samospráv.
17. Připravili jsme a navrhli změnu jednacího řádu zastupitelstva, která zajišťuje
větší prostor pro veřejnost i přístup
k materiálům.
18. Připravili jsme a navrhli pravidla pro
fungování redakce časopisu Pětka, aby
občané i zastupitelé všech stran byli
dostatečně zastoupeni.
19. Odhalili jsme řadu konkrétních nedostatků v pravidlech a činnostech samosprávy a zjednali nápravu (pravidla
pro nájem bytů, postup při odsvěření
majetku, publikování smluv v registru,
zásady pro odpouštění pohledávek).
20. Další problémy řešíme (vadná smlouva
se Vzdělávacím a informačním centrem Prahy 5, o.p.s., a nedostatečné
možnosti kontroly této organizace
založené naší městskou částí, neoprávněné vyplacení části odměn
zastupitelům v roce 2018).
To vše a další „drobnosti“ za necelý rok.

DĚKUJEME VÁM ZA DŮVĚRU!
Redakce PL
Praha 5
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JAK PLNÍME NÁŠ VOLEBNÍ PROGRAM?

Trvalé bydliště
starosty, starostů?
Dan

Po roce od voleb a zejména po převratu na radnici, o jehož příčině se dočtete v jiném článku zde v Pirátských
listech, pojďme skládat účty z plnění našich předvolebních slibů. Dnes se podíváme na oblast Územní rozvoj.

RNDr.

4

Několik týdnů před tvým odvoláním se objevila kritika, že nebydlíš
na Praze 5. Jak je to ve skutečnosti?
Je to tak, vždy jsem to otevřeně
říkal. Většinu života jsem měl trvalé
bydliště v Praze 6, pak asi dva roky
na Zličíně, kde mám byt. Teď na
Barrandově, i když tam nepřespávám.
A nevidíš v tom problém?
Vnímám obě roviny, zákonnou
i politickou. Už delší dobu se vede
diskuze o tom, že trvalé bydliště
v den voleb samo o sobě není optimálním kritériem pro „být volen“
v komunálních volbách. V některých případech medializovaných
Sdružením místních samospráv
i souhlasím se sporností kandidatur. Nicméně u měst to smysl
nedává.
Praha a její městské části nejsou
žádné izolované vesnice, kdy „přespolní neví nic o tom našem písečku“. Je to jedno město. Na jedné
straně je řada věcí na rozhodnutí
celoměstském a je to tak správně.
Na druhé straně máme lokální patriotismus smíchovský, košířský,
hlubočepský... a až potom spjatý
s městskou částí.
Takže se v rámci Prahy máme
starat jen o formální, zákonnou
stránku?
Dokud nebudeme mít jinou legislativu, debata bude pokračovat
v čistě politické rovině. Osobně
jsem za posledních 17 let života
bydlel skutečně a trvale na devíti
místech po pěti zemích světa. Aniž
by byl člověk „místní“, problémy
jednotlivých lokalit vnímá a chce
řešit. Otázku bydliště proto vnímám
skrze tuto zkušenost a za důležitější
hledisko vnímám koncept „místa
životního zájmu“, jak existuje například v mezinárodních smlouvách
proti dvojímu zdanění.
Co se mění, když teď starostou
nejsi?
Vůbec nic. Takzvaně „skutečné“ bydliště mimo naši městskou část měli
i starostové za TOP09 Pavel Richter
a Radek Klíma, má ho i stávající
starostka za ODS Renáta Zajíčková.
Nemám s tím problém. Rozhodující
je, jak se starosta své městské části
věnuje. A to jde i tehdy, když má
postel mimo svoje administrativní
hranice. Nakonec, ani pro zastupitele STAN, kteří tohle téma v mém
případě točili na sociálních sítích,
to už není důležité, když se stali
místo Pirátů součástí koalice.
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