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Vážení spoluobčané,

je to tak. Již skoro rok je na 
radnici vedení, které vzešlo 
z voleb v roce 2014. Vedení, 
které slibovalo všechno všem. 
Jaké by po roce dostalo vy-
svědčení, je na vás, občanech 
Jižního Města, ale k hodno-
cení byste měli mít dostatek 
informací. 

Pro srovnání: Před devíti lety 
byla po prvním roce zrege-
nerována většina mateřských 
škol, fungovala společnost 
Jihoměstská majetková, měli 
jsme za sebou první analýzy 
v oblasti dopravy, snížili jsme 
počet zaměstnanců ÚMČ,  
začala výstavba parku u Cho-
dovské tvrze. Před pěti lety  
stály po roce základy k bazé-
nu pro občany Jižního Města, 
došlo k navýšení kapacit  
v mateřských školách, byl za-
hájen úplatný převod bytových 
jednotek zájemcům. 

(red)
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P R o č  P o s L o u c H á m e  L ž i  o  R o z P o č t u ? 

Rozpočet 2015 – opravdu 
prázdná pokladna?

Citace z programového prohlášení 
rady MČ Praha 11: 
„S ohledem na neutěšený stav veřej-
ných financí převzatých po předchozí 
vládnoucí garnituře považujeme za 
zásadní úkol stabilizaci a udržení  
vyrovnaného rozpočtu.“ 

Komentář: 

Proč jsou veřejné finance „neutěšené“? 
Má rada MČ Praha 11 na mysli příjmy 
rozpočtu? Ty jsou přeci dány přede-
vším zákony, resp. přerozdělením daní, 
a jsou v zásadě očekávatelné. Každo-
ročně stabilní. Získání dalších příjmů 
do rozpočtu je dále možné prodejem 
tzv. zbytného majetku (nemovitosti, 
pozemky) či prodejem bytů oprávně-
ným nájemcům v rámci privatizace. 
Další možnosti závisejí na schopnosti 
a pracovitosti vedení městské části.  
Jde o získávání dotací z rozpočtu hl. 
m. Prahy, ze státního rozpočtu či z fon-
dů EU. Ta „předchozí vládnoucí garni-
tura“ získala do rozpočtu městské části 
od roku 2007 bezmála 1 miliardu Kč.

A tzv. vyrovnanost rozpočtu je jen  
dalším nesmyslem prezentovaným  
radním Kosem (HPP11), zodpovědným 
za rozpočet. Rozpočet je vyrovna-
ný, když se příjmy rovnají výdajům. 
Vyrovnaný rozpočet může být tedy ve 
výši 500 mil. Kč stejně jako 800 mil. 
Kč; záleží na charakteru pokrytí výdajů 
příjmy. Rozpočet pro rok 2015 počítá 
s převodem prostředků vytvořených 
v minulých letech ve výši 198 mil. Kč.
Další nepravdou (chcete-li lží) z úst 
místostarosty Kose je tvrzení, že MČ 
Praha 11 nemá žádné rezervní finanční 
prostředky, cituji: „Kasa je prázdná!“

Skutečnost je taková, že městská část 
měla na konci roku 2014 na účtech 
téměř 70 mil. Kč a v rámci finančního 
vypořádání dalších 25 mil. Kč.

Byl tedy ke konci roku 2014 stav 
„zděděných“ financí naší městské časti 
opravdu tak „neutěšený“? Tvrdím, že 
neutěšená je schopnost a kompe-
tentnost místostarosty Kose a celého 
vedení nastavit a realizovat kvalitní 
investiční politiku.

A závěr?
této tolik schopné koalici  
se při rozdělování finančních 
prostředků na jednání za-
stupitelstva hlavního města 
Prahy povedlo získat pro naši 
městskou část: 0 Kč.

(dm)

Zkuste se kolem sebe rozhléd-
nout, co se za poslední rok,  
ve vašem okolí na Jižním Městě 
vybudovalo, či zregenerovalo  
pro zlepšení života nás, občanů! 
Posouzení necháme na vás. 

Dotace pro MČ Praha 11  
z rozpočtu hl. m. Prahy, stát-
ního rozpočtu či fondů EU  
za období 2007–14  
činí bezmála 1 miliardu Kč.  
Dotace byly poskytnuty pře-
devším na regeneraci škol  
a školek, výstavbu sportovišť 
a parků.

Zdroj: MČ Praha 11

Finance k dispozici na začátku roku 2015

• zústatky na účtech  70  milionů
• finanční vypořádání  25  milionů
• převody z minulých let  198 milionů
•  celkem  293  milionů

Zdroj: MČ Praha 11
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Další skutečnosti „o hospodaření“ Kose a spol. přineseme v příštích vydáních.

čtěte příště: Jak za rok připravit městskou kasu o miliony...

zástupce starosty L. Kos (HPP11) 

„odborník na finance“
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Proč bylo uzavřeno 
oblíbené informační 
centrum na Hájích?
Současné vedení městské části 
Praha 11 zrušilo ke konci letošní-
ho dubna velmi populární a často 
využívanou informační kancelář  
a Czech POINT v sídle finančního 
úřadu v Opatovské 964. 
Tento krok ospravedlňují radní snahou 
o úsporu finančních prostředků. Provoz 
informační kanceláře však jako jedna 
z mála činností městské části generoval 
určité finanční prostředky, které plynuly 
z poskytovaných služeb, jako je např. 
ověřování úředních listin či ověřová-
ní podpisů. Je to velká škoda, neboť 

návštěvníci finančního úřadu nemuseli 
složitě cestovat z jednoho úřadu na 
druhý, aby si mohli dát ověřit dokument 
nebo okopírovat daňové přiznání. 

Podnikatelka V. Nováková: „Je ško-
da, že to zrušili, měla jsem to tady 
na jednom místě. Teď musím složitě 
běhat po úřadech – a čas jsou pení-
ze, což si politici asi neuvědomují.“

Rozhodně tedy jde o omezení služeb 
občanům na Jižním Městě, a tedy 
omezení jedné ze zásad veřejné sprá-
vy jako služby veřejnosti.        (rk)

Komentář Jm-ND: 

současná koalice před volbami 
hlásala „Radnice pro občany  
– ne naopak“ a první, co zavřela, 
je informační centrum v budově 
finančního úřadu v blízkosti stani-
ce metra Háje. Šlo o nejefektivnější 
czech PoiNt v české republice, 
který získal v roce 2009 cenu  
zlatý eGoN v soutěži  
ministerstva vnitra čR. 
Zdroj: www.czechpoint.cz

Kauza plavenky pro seniory: 
Zdraženy z 11 na 40 Kč! ! !
Bazén na Jižním Městě byl vybudován pro občany naší městské části. Při jeho projektování se myslelo především 
na naše děti a na výuku plavání v mateřských a základních školách, ale i na regenerační plavání nás všech včetně seniorů. 
Proto bylo od prvopočátku deklarováno, že zvýhodněné vstupné budou míti děti z jihoměstských mateřských a základních 
škol v rámci výuky plavání, ale i jihoměstští senioři v rámci projektu „Aktivní stáří“.  Tento slib minulé vedení radnice splnilo a po 
otevření bazénu (1. 7. 2014) bylo jihoměstským seniorům umožněno rehabilitační plavání za dostupných 11 Kč.  
Zájem seniorů o tzv. plavenky předčil očekávání a této možnosti denně využívalo kolem 80 seniorů.  
Jaké bylo rozčarování a zklamání, když nové vedení radnice nejdříve plavenky zrušilo, avšak pod tlakem opozice  
a veřejnosti je obnovilo, ale téměř čtyřnásobně dražší… 

Výsledek této „bohulibé práce pro občany“? V současné době plavenky využívá pouze asi  
20 seniorů denně.  Na důvod jsme se zeptali několika místních seniorů. Všichni nám  
potvrdili, že 40 Kč za pravidelné plavání, je pro ně příliš vysoký výdaj. 

„Už nechodím plavat jednou týdně za 11 korun, ale pouze jednou za měsíc.  
Je to škoda, neboť dříve jsem plaval často – a díky plavání se udržuji v kondici,“ 
řekl nám senior P.  Vomáčka.

Služby občanům?

Senioři, chtěli jste  

plavat  
 

   za 11 korun? 

Zapomeňte!
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zástupce starosty L. Kos (HPP11) 

„odborník na finance“

Reakce kompetentních radních? 
Zástupce starosty Jirava (ANO) uvedl:  
„Mluvil jsem s mnoha seniory – a ti považují 
současných 40 Kč za přiměřenou cenu.“   
                (jg)

Další neuvěřitelné vyjádření pronesl  
starosta Štyler (HPP11), který řekl:  

„Podporovat kulturní, společenské  
a sportovní akce pro jihoměstské seniory 

tato koalice nebude, protože to  
městské části nepřísluší!“ 

     Zdroj: jednání ZMČ, 3/2015

starosta Štyler (HPP11) 3

Stanovisko JM-ND
Nad výrokem Jiravy smutně kroutíme 
hlavou, ale názor Štylera je neuvěřitelně 
asociální, hloupý a nebezpečný. 
i nadále se budeme snažit o snížení ceny  
plavemek na původních 11 Kč.
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Ú D R ž B A  z e L e N Ě

Údržba zeleně  
na Jižním Městě  
– tragédie v přímém přenosu 

Pro alergiky na Jižním Městě nastalo počátkem léta  
těžké období. Kromě obvyklé dávky pylů ze stromů a keřů 
se v tomto roce připojily i pyly z neposekané trávy.

Park u Košíkovského potoka, rok 2015:
Trávník je seschlý a vypálený, nezalévaný. Stromy jsou  
seschlé, nezalévané, některé uschly. Park není udržovaný.

Mnoho lidí se logicky ptalo, proč 
radnice Prahy 11 nezahájila včas 
údržbu travnatých ploch jako v le-
tech minulých. Kompetentní osoby, 
tedy současní radní přišli se vskutku 
originální odpovědí v duchu hesla 
„Nejlepší obranou je útok“. Za nepříz-
nivou situaci může předchozí koalice 
v čele s Mlejnským! Trochu podivná 
konstrukce více než půl roku po 
volbách, ale argumentace v tiskové 
zprávě byla jasná. Za neposekanou 
trávu může špatně nastavené výbě-
rové řízení organizované předchozí 
koalicí, kde byly aplikovány diskrimi-
nační podmínky, a proto nové vedení 
radnice výběrové řízení listopadu 
2014 zrušilo. 

Následně nová koalice vypsala další 
výběrové řízení, údajně již bez diskri-
minačních podmínek. Nicméně vede-

ní radnice zapomnělo i na to, že tráva 
nečeká a roste již na jaře. Když už po 
vlně kritiky a stížností došlo k první 
seči, tak zelené plochy na Jižním 
Městě zežloutly posekanou trávou, 
která zůstala ležet ladem a hnít. 

Za nezvládnutí údržby 
zeleně může jedno-
značně zaspání součas-
ného vedení a nekom-
petentnost zodpovědné 
radní Zdeňkové.
Je třeba jen doplnit, že bylo třeba 
řešit výpůjčku strojů na sekání již 
v době výpovědi. V květnu už totiž 
opravdu není dostatek velkých sekaček. 

Zbývá snad jen upozornit současné 
vedení, že v zimě většinou padá sníh 
a mrzne, takže by bylo vhodné se na 

to připravit, protože v lednu už bude 
pozdě. 

A jak je to s výběrovým řízením na 
nového dodavatele údržby zeleně na 
Jižním Městě??

Zakázku současná radnice rozdělila 
salámovou metodou na pět oblastí, 
z nichž jedna oblast se nesoutěžila 
vůbec, neboť ji bude realizovat Jiho-
městská majetková a.s., tedy společ-
nost 100% vlastněná MČ Praha 11.
Ptáte se proč se tato společnost ne-
může starat o všechny oblasti?  
My se ptáme také!!!

Výběrová řízení na čtyři oblasti pro-
běhla v průběhu prázdnin a světe div 
se, v novém zadání soutěže se obje-
vily nové diskriminační podmínky.
Uchazeč musel doložit drahé pojiště-
ní v řádech desítek milionů Kč, dále 
doložit strojní vybavení za miliony 

Park u Košíkovského potoka, rok 2014:
Park je nově vybudovaný, trávník je čerstvě zasetý, pravidelně zalévaný. 
Stromy jsou nově vysazeny a zalévány. Park je udržovaný.

Radní zdeňková 
patrně neví, že nově 

vysazený trávník  
a stromy se musejí 

zalévat!!!

4
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Údržba zeleně  
na Jižním Městě  
– tragédie v přímém přenosu 

Nevěříte? Doporučujeme osobní prohlídku tohoto totálního šlendriánství!
tématem údržby zeleně se budeme zabývat i v dalších číslech našich novin.

Šárka Zdeňková (HPP11) 
radní pro údržbu  
veřejné zeleně

korun, složit na účet zadavatele 
nesmyslně vysokou kauci v souhrnné 
výši 1,5 milionů Kč.

Jedná se o diskriminaci živnostníků 
a drobných podnikatelů, kteří samo-
zřejmě nemůžou dané podmínky ani 
náhodou splnit, ačkoli by jistě mohli 
nabídnout lepší cenu. V případě výhry 
by jim jakákoliv banka půjčila na nové 
stroje, takže takto nastavené podmín-
ky jsou zbytečné a nepřijatelné!!!
 
uvedené se beze zbytku vyplni-
lo, menší podnikatelé ani živ-
nostníci na zakázku nedosáhli 
a vše doslova schramstla jedna 
jediná velká nadnárodní spo-
lečnost. Povedlo se jí do port-

folia získat zajímavou akvizici, 
ale jak bude vypadat v dalších 
letech naše zeleň, se dá jen  
těžko odhadnout.                  (red)

stanovisko Jm-ND: 

O tom, jak se zlepšila a zintenzivnila 
údržba zeleně a úklid veřejných  
prostranství se denně můžeme 
přesvědčit v ulicích Jižního Města 
a v komentářích občanů na portálu 
MČ Praha 11 Otázky a odpovědi, 
Facebook Prahy 11 apod.  
Je až zarážející nekompetentnost 
radní zdeňkové, které se podařilo 
za necelý rok zlikvidovat dva parky  
(viz dále).

2015

Park u Chodovské tvrze, rok 2015
(trávník je zničený, velké uschlé plochy jsou způsobeny neodveze-
nou shnilou trávou, park je seschlý a není uměle zavlažován)

Park u Chodovské tvrze, rok 2014
(tráva v parku je pravidelně sekána a park je uměle zavlažován)

2014

2015

2015

Radní zdeňková 
patrně neví, že 
park má umělé  
zavlažování!!!

Údržba zeleně 2014 a 2015: Porovnejte si sami
Pro vaši představu přinášíme důkaz o tom, jak se za pár měsíců dá zlikvidovat parková zeleň ve veřejností  
oblíbeném parku u chodovské tvrze, který byl vybudován v roce 2008, a nově založený trávník a vysázené  
stromy v parku u Košíkovského potoka (vedle sportovního areálu 11 Vs), který byl vybudován v roce 2014. 

„Údržba veřejné zeleně  
probíhá v mnohem lepší  

kvalitě a intenzitě než  
v letech minulých.“ 

Zdroj: Jednání ZMČ, 6/2015  

5
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Ú D R ž B A  z e L e N Ě

Příběh 
o „potrefené 
huse“
Přinášíme vám e-mailovou komunikaci občana Prahy 11 s vedením  
městské části ohledně údržby zeleně... Nakolik níže uvedená fakta 
korespondují s frázemi typu „otevřená radnice“, „úřad pro občany, 
ne naopak“, jimiž se prezentuje starosta Štyler a spol., 
posuďte sami...
Při procházce parkem u Košíkovského 
potoka si nelze nevšimnout, že jej  
nikdo neudržuje. Nevysypané koše, 
okolo nichž se válejí odpadky a zeleň  
o kterou se nikdo nestará. Bohužel 
to „odnesly“ nově vysazené stromky, 
které z velké části uschly. Když jsem 
se zeptal vedoucího OŽP MČ Praha 11, 
proč k této situaci došlo a kdo je za 
ni zodpovědný, dostalo se mi po 11 
dnech odpovědí včetně dvou zcela 
nečekaných. 
To mi připomnělo staré české 
přísloví o „potrefené huse“. 
Přikládám fotodokumentaci parku  
a korespondenci  s úřadem. Obrázek si 
prosím udělejte sami. 

Rostislav Korbel

Několik faktů pro lepší orientaci: 

• Nově vybudovaný park byl převzat 
městskou částí Praha 11 v prosinci roku 
2014
• V záručních podmínkách není povin-
nost zhotovitele provádět zálivku u vy-
sazených stromů, ani uklízet nepořádek
• Zastupitelem MČ Praha 11 jsem byl 
zvolen na podzim roku 2014
• V parku u Košíkovského potoka ve-
dou dráty vysokého napětí a vzhledem 
k ochrannému pásmu v něm nelze nic 
stavět, tedy ani venkovní bazén! 

E-mail ze dne 5. 8. 2015

Vážený pane vedoucí,

zasílám Vám několik fotografií součas-
ného stavu zeleně v parku u sportov-
ního areálu „Jedenáctka VS“ situovaný 
v ul. Mírového hnutí. Z těchto fotografií 
je zjevné, že o údržbu a pořádek se zde 
nikdo nestará. Některé nově vysazené 
stromy již definitivně uschly a další 
budou velmi brzy následovat, neboť 
se nikdo nestará o zálivku. Žádám Vás 
o informaci, proč k tomuto stavu došlo 
a kdo je tento stav odpovědný. Záro-
veň Vás žádám o urychlenou nápravu 
současného stavu. 

Děkuji za spolupráci. 
Přeji pěkný den.
Rostislav Korbel

 

Odpověď – Ing. Michal Vyskočil
vedoucí odboru životního prostředí

Vážený pane zastupiteli,

rekreační park „u Košíkovského po-
toka“, je stavbou dle smlouvy o dílo, 
kterou realizoval odbor správy majetku 
ÚMČ Praha 11.  Stavba od prvopočátku 
vykazovala vážné závady, které bránily 
tomu, aby odbor životního prostředí 
ÚMČ Praha 11, dílo převzal a zařadil 
jej do systému údržby veřejné zeleně. 
Realizace sadových úprav neproběhla 
dle schválené projektové dokumentace, 
rovněž tak technologie založení výsadeb 
byla provedena neodborně, výsadbo-
vý materiál nebyl odpovídající kvality. 
Veškeré zjištěné skutečnosti se nyní 
projevují na díle samotném, což odbor 
velmi mrzí. Na veškeré uschlé stromy 
byla uplatněna reklamace ze strany 
zadavatele a tyto budou nahrazeny  
ve vhodném agrotechnickém termínu. 
Úklid předmětných ploch a zálivku 

výsadeb v areálu parku opakovaně pro-
vádí servisní organizace Jihoměstská 
majetková, a.s.

S pozdravem
Ing. Michal Vyskočil
vedoucí odboru životního prostředí

Z pověření vedení MČ Praha 11 si Vám 
níže dovoluji zaslat vyjádření pana 
starosty a paní radní za životní prostředí 
a dopravu. Děkuji.

Odpověď – PhDr. Šárka Zdeňková

Vážený pane zastupiteli, 

nejlepším využitím tohoto pseudoparku 
by bylo, kdyby se místo něj postavil 
např. původně plánovaný venkovní 
bazén. Stovky milionů, které jste za mi-
nulého vedení v tomto veledíle utopili, 
mohly dobře posloužit jinde. Obdivuji 
Vaši drzost se ještě na něco kolem této 
plochy dotazovat. 

Šárka Zdeňková
Rada MČ – životní prostředí a doprava

Odpověď - Ing. Jiří Štyler

Vzhledem k tomu, že jste byl v nejtěs-
nějším pracovním spojení s minulou 
radnicí, mohl jste se svojí, zde před-
váděnou odborností plně zapojit do 
stavby a realizace parku a tím zabránit 
současným škodám, na jejichž odstra-
nění již intenzivně pracujeme od převze-
tí parku od zhotovitele. 
Děkujeme za Váš zájem o Jižní Město, 
který projevujete již několik desetiletí,  
a proto jste se spojil s panem Mlejn-
ským, který to dělal nejlépe.

S pozdravem Jiří Štyler

6

Park u Košíkovského potoka, rok 2015:
Trávník je seschlý a vypálený, nezalévaný. 
Stromy jsou seschlé, nezalévané, některé 
uschly. Park je neudržovaný.

Park u Košíkovského potoka, rok 2015:
Nově vysazený, nezalévaný a uschlý strom

Park u Košíkovského potoka, rok 2015:

Koše se nevyvážejí, všude se válejí odpadky.
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Regenerace 
školy Schulhoffova 844 
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Objekt, v němž je dislokována mateřská  
a střední škola měl být v průběhu letošní-
ho léta regenerován. Regeneraci včetně 
zajištění finančních prostředků z fondů 
EU zajistilo bývalé vedení radnice. 

Měl být zateplen původní obvodový 
plášť, měla být vyměněna stará hliní-
ková okna a vstupní portály. Současné 
vedení mělo pouze jeden úkol: Dokončit 
výběrové řízení na dodavatele schopné-
ho tuto důležitou zakázku realizovat. Při 
procházce okolo objektu však na dělníky 
a stavební stroje nenarazíte. 

Proč? Když jsem se na to ptal v červnu 
na jednání zastupitelstva, starosta Štyler 
odpověděl: „Vyskytly se určité problémy 
s dodavatelem stavby, který neplní  
uzavřenou smlouvu. Proběhla jednání  
a s dodavatelem jsme se domluvili.  
Teď už bude vše v pořádku. 

Na začátku července na mimořádném 
zastupitelstvu jsme se chtěli opět infor-
movat, avšak diskuse byla až dětinsky 
utnuta a oficiální odpovědi jsme se 
nedočkali. V tomto okamžiku už starosta 
patrně věděl, že to, co tvrdil o 14 dnů 
dříve, neplatí a odmítl zastupitelům sdě-
lit jakékoli informace. Skutečnost však 
zakrýt nelze. 

Dodavatel stavby  
není schopen zakázku 
realizovat! 

Městská část bude proto muset ukončit 
smlouvu o dílo a peníze určené na rege-
neraci převést do příštího roku. 

Co však bohužel nepřevede, je 
dotace ve výši 11 mil. Kč z fondů 
EU, kterou zajistilo na tuto rege-
neraci bývalé vedení a o niž vinou 
této „vlády odborníků“ městská 
část zcela jistě přijde. 

Současná koalice tak bude muset 
zajistit financování stavby jiným způso-
bem, nebo regeneraci odložit. A to je 
velká škoda. Kde se stala chyba? To je 
těžké říci, nicméně zodpovědnost jde 
jednoznačně na vrub vedení městské 
části, což potvrzuje i neochota starosty 
Štylera poskytnout jakékoli informace. 
Podezřele vysoutěžená nízká cena 
mohla napovědět, že něco není  
v pořádku. 

Další indicií o nesolidnosti vítězné 
firmy jsou chybějící informace  
na webovém portálu ministerstva 
spravedlnosti www.justice.cz,  
kde u dodavatele stavby chybí  
jakékoli údaje o účetních závěr-
kách a zápisy z řádných valných 
hromad za celou historii společ-
nosti. tyto údaje jsou totiž 
právnické subjekty povinny do 
rejstříku zasílat podle zákona 
o obchodních korporacích, 
zákona o účetnictví a rejstříko-
vého zákona! tyto skutečnosti 
měly být varovným signálem pro 
vedení radnice a důvodem, proč 
uchazeče vyřadit ze soutěže.  

stanovisko Jm-ND: 

Je zřejmé, že jde o další zpackanou 
akci, kterou současné vedení není 
schopno zrealizovat.

V prosinci 2014 rozhodnutím  
Rmč 1828/30/R/2014 byla jako  
zhotovitel regenerace vybrána společ-
nost Webel s.r.o. s termínem dokončení  
31. 8. 2015

V květnu 2015 byly zhotovitelem práce 
zastaveny.

V červnu 2015 prohlásil starosta Štyler: 
„Vše je v pořádku, proběhla jednání, 
stavba bude dokončena v termínu.“

V červenci 2015 bylo na společnost 
Webel s.r.o. vyhlášeno insolvenční řízení.

V srpnu 2015 stavba stále nepokračo-
vala, je evidentní, že termín dodržen 
nebude.

V září 2015 Rada mč Praha 11 zrušila 
smlouvu na regeneraci objektu.

V září 2015 se ptáme starosty Štylera:  
„Do konce srpna kterého roku bude 
regenerace dokončena?“  

(rk)

   

starosta Štyler (HPP11)

„Vše bude  

do konce 
srpna  

hotovo!“
Zdroj: ZMČ, 6/2015

Nebude!st
ar

osta

J i ř í  Š t y
l e

r
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Ani po téměř roce vládnutí nezná 
současná koalice recept na budou-
cí využití multifunkčního objektu 
sANDRA. současné vedení radnice 
rezignovalo na řešení této pro-
blematiky a pokračuje v provozu 
ubytovny pro zahraniční dělníky. 
Negativní projevy obyvatel uby-
tovny pociťují především sousedi 
objektu budovy sANDRA. Ptáme 
se, kdy se konečně koalice probudí 
a začne řešit problémy? Na rozdíl 
od současné koalice, přinášíme 
řešení. 

stanovisko Jm-ND: 

Pro minimalizaci nákladů navrhujeme 
ponechat stávající dispozice objektu 
SANDRA beze změn. Objekt SANDRA 
tak může nabídnout až 240 ubytova-
cích jednotek o rozloze 41 m2.

Náklady na nezbytné úpravy odhaduje-
me v celkové výši 50 000 až 70 000 Kč 
bez DPH na jednu ubytovací jednotku. 
Tyto náklady zahrnují dodávku a mon-
táž kuchyňského koutu vč. napojení 
na rozvody SV, TUV, VZT a kanalizace, 
úpravy elektroinstalace včetně revize, 
vymalování ubytovací jednotky, výměny 
vstupních a interiérových dveří a výmě-
ny podlahových krytin. Další prostředky 
je nutné věnovat do úprav vstupní haly, 
kde by měla vzniknout nová recepce 
s 24hodinovou službou. Celý objekt by 

měl být vymalován a opatřen kame-
rovým systémem. Náklady by v tomto 
případě neměly přesáhnout 25 mil. Kč.  
V již schváleném rozpočtu MČ Praha 11 
na rok 2015 je v plánu VHČ provedení 
výměny všech výtahů v tomto objek-
tu. Finanční prostředky nezbytné pro 
další úpravy, doporučujeme zařadit do 
rozpočtu MČ Praha 11 na rok 2016, aby 
stavební práce mohly být zahájeny již 
v lednu 2016.

Radnice pod mým vedením uvažovala, 
že do konce roku 2014 bude ukončena 
smlouva se společností, která v Sandře 
provozuje ubytovnu, objekt bude vyčiš-
těn (deratizován), vymalován a upra-
ven, tak aby mohl nabídnout důstojné 
bydlení (viz výše).

Kolik zaplatila mč Praha 11  
v roce 2013 za sandru?
mč Praha 11 koupila objekt sandra 
za 336 mil. Kč, tj. za asi 17 000 Kč za 
m2  hrubé podlahové plochy včetně 
všech nebytových prostor, komerč-
ních prostor a chodeb. Přepočteno 
na čistě obytnou plochu je cena 
kolem 28 000 Kč/m2. 

V sandře je v současné době 240 
ubytovacích jednotek o výměře 41 m2. 
Byt o takové rozloze se na Jižním 
městě prodává za zhruba 1,7 mil. Kč 
(Zdroj: reality.cz). 

Jednoduchým výpočtem získáte 
celkovou sumu za plochu určenou pro 
ubytování ve výši přibližně 400 mil. Kč. 
K tomuto ještě připočtěme plochu 
všech nebytových prostor (vstupní 
hala, restaurace, zasedací místnosti) 
a dostanete se na celkovou hodnotu 
objektu Sandra ve výši asi 430 mil. Kč. 

Podotýkám, že záměrem při pořizování 
Sandry nebylo tento objekt překolaudo-
vat na bytové jednotky a ty rozprodat, 
ale zajistit pro naše občany ubytování 
z veřejného zájmu, startovací byty pro 
mladé a bydlení pro seniory. Dalším 
efektem mělo být ukončení ubytová-
ní zahraničních dělníků, kteří svým 
chováním ohrožují a obtěžují místní 
obyvatele.

Z těchto faktů, s přihlédnutím k důvo-
dům koupě, považuji pořízení Sandry 
za ekonomicky i politicky správné 
a výhodné rozhodnutí.

Dalibor Mlejnský

stanovisko Jm-ND: 

Je zřejmé, že vedení městské části pod 
vedením Jiřího Štylera není schopno 
tento problém řešit, a tak se můžeme 
těšit na řádění bulharských či rumun-
ských dělníků, pořizování drahých 
posudků a předražených právních sta-
novisek. Perspektiva pro naše občany? 
Žádná!

Proč mč Praha 11  
v roce 2013 kupovala sandru?
Pořízením objektu sandra získala Praha 11 možnost:

• Nabídnout ubytování občanům, kteří pro Prahu 11 vykonávají činnost  
 ve veřejném zájmu, např. učitelé mateřských a základních škol, hasiči,  
 strážníci, policisté a další profese. 

• Dále se uvažovalo, že objekt sandra bude sloužit mladých občanům  
 z Jižního města jako tzv. startovací bydlení a stejně tak seniorům  
 jako tzv. ústupové bydlení.
 
• Pořízením objektu sandra získala Praha 11 možnost ukončit  
 ubytovávání zahraničních dělníků, kteří v minulosti, ale bohužel stále  
 i v současnosti svým chováním obtěžují, či dokonce ohrožují místní  
 obyvatele žijící v blízkosti této ubytovny.

Proč je ubytovna SANDRA  
stále plná dělníků z jiných zemí?

Bydlení pro mladé  

     a seniory?

stanovisko občanů k této kauze si můžete přečíst na našich webových stránkách.

Objekt Sandra

 Nebude!

starosta

J i ř í  Š t y l e r

s A N D R A
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DotAz:  Pane předsedo,  
můžete nám popsat svou zkušenost  
s postupem současného vedení radnice 
při jednání o prodeji pozemků okolo 
bytového domu, který vlastní vaše 
družstvo? 

oDPoVĚĎ:  Na základě smlouvy 
o smlouvě budoucí z roku 1998 jsme 
iniciovali jednání, neboť po letech če-
kání, byly konečně převedeny pozemky 
z magistrátu na naši městskou část, 
a to zdarma. Přístupem vedení městské 
části jsme však byli naprosto šokováni. 
Bylo nám totiž oznámeno, že součas-
né vedení radnice nemá zájem s námi 
kupní smlouvu uzavřít. Posléze si jako 
důvod vymysleli a odsouhlasili, že rada 
považuje tuto smlouvu za neplatnou 
a že požadují za pozemky přímo souvi-
sející s naším domem cenu ve výši  
2 000 Kč/m2. Podotýkám, že smlouvu 
o smlouvě budoucí iniciovala a sama 
vytvořila v roce 1998 tehdejší rada,  
která svým usnesením odsouhlasila  
200  Kč/m2, což podepsal tehdejší 
starosta Ing. Petr Jirava. Ten je shodou 
okolností současným radním, s nímž 
jsme nyní neúspěšně jednali a který 
nyní sám podepsanou smlouvu  
zpochybňuje. 

DotAz:  Toto stanovisko jste  
akceptovali? 

oDPoVĚĎ:  Nikoli, požadovali jsme 
a nadále požadujeme, aby byla napl-
něna uvedená smlouva a aby našemu 
družstvu byly prodány pozemky za 
200 Kč/m2, tak jak bylo stanoveno 

smlouvou. Jsme přesvědčeni, že je 
nutné, aby smlouvy a dané slovo platily 
a že první, kdo své sliby musí dodr-
žet a svým závazkům dostát, je státní 
správa a zejména politici, kteří ji jako 
naši volení zástupci představuji. Dalším 
argumentem z naší strany je i to, že za 
posledních 15 let byly uzavřeny řádově 
desítky obdobných smluv s bytovými 
družstvy po celém JM. Proto jsme 
požádali podle zákona o poskytování 
informací o zaslání dokumentu, který 
by toto naše tvrzení potvrdil. Budou 
snad na radnici zpětně zpochybňovat 
i již uzavřené kupní smlouvy či převody 
domů do vlastnictví družstev? Mají se 
snad občané Jižního Města bát o své 
domovy, které si poctivě od MČ koupili? 

DotAz:  Byly vám požadované infor-
mace poskytnuty? 

oDPoVĚĎ:  Nebyly, respektive bylo 
nám sděleno, že námi požadované in-
formace nám budou poskytnuty pouze 
za předpokladu, že uhradíme 28 000 Kč, 
což je cena, kterou si úřad určil jako 
náklady na zpracování požadovaných 
informací. 
 
DotAz:  28 000 Kč? To tedy muselo 

být několik šanonů dokumentů!!! 

oDPoVĚĎ:  Nikoli! Z požadavku jsem 
byl naprosto šokován, protože se 
v konečné fázi jednalo o pouhopouhé 
čtyři stránky A4 řídce psaného textu. To 
považuji za nehoráznou aroganci moci, 
kdy způsoby námi zvolených zástupců 
si nezadají s chováním aparátčíků z dob 

normalizace. Jednali s námi povýšeně 
a vyhrožovali nám! Myslel jsem si, že 
alespoň pár měsíců po volbách 
se bude nové vedení snažit v duchu 
svých předvolebních hesel „Radnice 
pro občany – ne naopak“. Při vzpomín-
ce na tuto anabázi se zlostí třesu!  

DotAz:  Co byste řekl závěrem?

oDPoVĚĎ:  Budeme usilovat o naplně-
ní řádně uzavřené smlouvy, tedy o pro-
dej pozemku za cenu, která nám byla 
radnicí nabídnuta, byla smluvně ujed-
nána a za niž se až do minulého roku 
prodávalo i ostatním družstvům. Ještě 
je asi třeba připomenout, že se jedná 
o předzahrádky u domů a ne o nějaké 
celky, které by mohly být předmětem 
spekulace. Jsou to pozemky, o které 
se obyvatelé našeho domu již několik 
desetiletí se starostlivou péčí, bez jaké-
hokoli přispění radnice, starají. 

 Děkujeme za rozhovor

stanovisko Jm-ND: 

Budeme prosazovat naplnění 
smlouvy o smlouvě budoucí. 
trváme na tom, že radnice 
musí dodržovat závazky  
vůči svým občanům.

Veškerou zmiňovanou kore-
spondenci včetně dodaných  
informací (čtyři stránky  
formátu A4), za něž radnice 
požadovala 28 000 Kč  
si můžete prohlédnout na  
www.jiznimestonasdomov.cz.

Rozhovor s Marcelem Kubíčkem,  
předsedou družstva BD RADIM, 
o zkušenostech s jednáním současné radnice

Bydlení pro mladé  

     a seniory?

Vážení čtenáři, máte také své zkušenosti s jednáním s radnicí? Napište nám o nich. Rádi je zveřejníme.

Objekt Sandra

Chcete zís
kat in

form
ace z ú

řadu? 

Přip
ravte

 si 28 000 Kč.

o t e V Ř e N á  R A D N i c e ? ? ?
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Berou nám hřiště!
250 dětí jako rukojmí
politikaření Štylera a Kose
FK Dukla Jm byla založena jako 
„farma FK Dukla Praha“ před pěti 
lety. K dnešnímu dni má 330 členů 
z toho 250 dětí do 18 let. V pěti ma-
teřských školkách na Jižním městě 
učí hrát fotbal děti zdarma v projektu 
„Dukláček“. Kategorie předškoliček 
a školiček hrají tzv. soutěž miNistAR. 
mladší a starší přípravky letos poprvé 
hrají soutěž eLite. mladší žáci letos 
postoupili do pražského přeboru. 
mužstvo dospělých, které postoupilo 
třikrát po sobě, teď hraje 1. A třídu. 
tým žen postoupil do 3. ligy.  
to vše za pouhých pět let. V době, kdy 
kluby zanikají, nebo se slučují, aby 
přežily, je to obrovský úspěch.

DotAz:  Pane Sýkoro, po Jižním Městě 
se šíří informace o tom, že „vašemu“ 
klubu FK Dukla Jižní Město chce radnice 
zrušit podnájem na hřišti Mikulova.  
Je to pravda?

oDPoVĚĎ:  Bohužel ano. Radnice 
prostřednictvím místostarosty Kose sice 
tvrdí, že výpověď nedává naší Dukle, 
ale společnosti Time4Sport, která je 
zde v nájmu, ale prakticky je to totéž, 
protože my máme hřiště v pronájmu 
právě od Time4Sport, a pokud zanikne 
jejich nájemní vztah, tak zanikne logicky 
i ten náš.

DotAz:  Pokud by vám vedení radnice 
vzalo hřiště, jaký  by to mělo pro klub 
dopad? 

oDPoVĚĎ:  Toto rozhodnutí je samo-
zřejmě likvidační. V současnosti je nás 
už tolik, že potřebujeme dvě hřiště, navíc 
díky naší práci ve školkách narůstáme 
tempem 30 dětí za půl roku. Dá se tedy 
předpokládat, že nás za rok bude již 
400!!!

DotAz:  Jednal jste vůbec se starostou 
nebo s někým z vedení MČ Praha 11 
o podpoře FK Dukla JM?

oDPoVĚĎ:  Samozřejmě, že jednal. 
I když jsem opoziční zastupitel a mám 
na mnoho věcí jiný názor než současné 
vedení radnice, tak jsem se prostě shrbil 
(jde přece o děti) a šel požádat o pod-
poru. Jsou to totiž děti z Jižního Města. 
Musím říci, že starosta Štyler v první 
chvíli vypadal, že by se s ním dalo mlu-
vit, ale pak se do toho vložil místostaros-
ta Kos a vlastně všechny možné dohody 
uťal. Děti neděti, poslechl jsem si nená-
vistný monolog o tom, jak jsem v jedné 
politické straně s Daliborem Mlejnským 
a basta, přes to vlak nejede.

DotAz:  Jinými slovy tedy říkáte, že 
v tomto sporu hraje roli politika? 

oDPoVĚĎ:  Jednoznačně!  
Vedení HPP11 a záměrně říkám jen 
HPP11, musí strašit vědomí, že za tři 
roky u dalších komunálních voleb tu 
bude klub s 600 členy. To je opravdu 
mnoho rodičů, tedy potenciálních voličů, 
kteří mě velmi dobře znají, protože u nás 
trénuju naše nejmenší děti a navíc každý 
den navštěvuji mateřské školky a vedu 
zde sportovní kroužky. Rodiče i učitel-
ky vidí, jak s nimi pracuji, často s nimi 
hovořím a mají tedy možnost udělat si 
o mně jako o člověku vlastní úsudek. 
Navíc jsem nebyl v minulém vedení rad-
nice ani v žádných komisích, a tak mě 
radní nemohou odbýt, jak to s oblibou 
dělají mým kolegům.

DotAz:  Žádali jste letos o nějaké 
granty?

oDPoVĚĎ:  No, to je další příběh… 
Radní Kos a šéf sportovní komise Michal 
Horník (oba HPP11) předvedli u rozdělo-

vání sportovních grantů zajímavé, slušně 
řečeno, rošády. Michal Horník, předseda 
komise, která granty navrhuje, je zároveň 
šéfem našeho konkurenčního klubu  
FC Háje a SOS Háje. No a pan radní 
Kos, postavil svou politickou kariéru na 
tom, že bude ochráncem hájského  
klubu. A protože má na starosti finance 
MČ Prahy 11, tak asi nikoho nepřekva-
pí, že si Michal Horník navrhl pro svůj 
klub téměř 700 000 Kč a pan Kos mu je 
schválil. Jen pro info, nám dali asi  
90 000 Kč. Tohle nám udělali pánové, 
kteří se k moci dostali jen díky tomu, že  
„bojovali“ proti kmotrům a klientelismu. 

DotAz:  FK Dukla funguje na Jižním 
Městě pět let. Vaše jméno je spojeno se 
začátkem klubu. Kde jste působil dříve?

oDPoVĚĎ:  Paradoxem je, že jsem 
15 let působil právě v klubu FC Háje. 
Jako hráč a později jako trenér jsem zde 
strávil mnoho let. Začal jsem trénovat, 
když bylo mému synovi 6 let, a prošel 
jsem s ním všechny kategorie až do do-
spělých. S týmem hájských mužů jsem 
jako trenér poprvé v historii tohoto klubu 
postoupil do Pražského přeboru. Byla to 
ohromná sláva. Mám na Hájích opravdu 
mnoho přátel. S Michalem Horníkem 
i jeho otcem jsme byli kamarádi, bohu-
žel jen do doby než jsem začal budovat 
Duklu JM. Na celém sporu je úsměvné 
nejvíc to, že Dukla JM nikdy vzniknout 
neměla. Dukla Praha chtěla spolupraco-
vat právě s FC Háje a Michalu Horníkovi 
se tento projekt líbil. Vlastně se rozhodl 
den před podepsáním dohody, že do 
toho nepůjde. Jeho rozhodnutí jsem 
respektoval a začal budovat úplně nový 
klub. Jestli se mi to povedlo, to posuďte 
sami.

stanovisko Jm-ND: 

opravdu je Jižní město tak malé, aby 
se tu nenašlo místo pro všechny děti, 
které chtějí sportovat? 
Pomozte nám zachránit hřiště pro  
250 dětí! sledujte další vývoj.

Dětem z FK Dukla Jižní Město hrozí,  
že od 1. 10. 2015 přijdou o hřiště.
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FK Dukla Jižní Město

Všimli jste si, jak L. Kos neustále 
opakuje slova: lež, lže, lžou, lháři 
apod.? Je zřejmé, že z jeho stra-
ny jde o výraz nekompetentnosti, 
nejistoty a neschopnosti řešit 
vzniklé problémy. svou neschop-
nost si evidentně uvědomuje 
a z toho vzniklou frustraci uvol-
ňuje častováním oponentů výše 
uvedenými výrazy.

Nicméně ke snaze L. Kose zlikvidovat 
činnost FK Dukla Jižní Město v areálu 
Mikulova: Vlastníkem areálu je MČ Pra-
ha 11. Ta v roce 2008 areál na základě 
výběrového řízení pronajala společnosti 
Time4Sport (dále T4S) s několika pod-
mínkami:

• T4S bude investovat do výstavby 
areálu finance v řádech milionů Kč.

• T4S bude areál provozovat a udr-
žovat na své náklady a bude platit 
sjednané nájemné.

• T4S umožní zdarma využití areálu  
v uvedených hodinách pro potřeby  
ZŠ Mikulova. 

• T4S umožní zdarma využití areálu  
v uvedeńych hodinách pro veřejnost. 

• T4S je oprávněna dále podprona-
jímat areál jiným sportovním subjek-
tům, např. FK Dukla Jižní Město.

Z výše uvedeného je  
zřejmé, že v situaci, kdy 
Rada MČ Praha 11 bez  
udání důvodů ukončí nájem-
ní smlouvu s T4S, nemá  
FK Dukla JM právní titul  
pro svou činnost v areálu.

Není tedy pravda, co tvrdí L. Kos, že 
se pro FK Dukla JM nic nemění a že 
si areál může od MČ Praha 11 prona-
jmout. Aby si FK Dukla JM mohla areál 
pronajmout, musí Rada MČ Praha 11 
stanovit podmínky pronájmu, dále vy-
hlásit výběrové řízení a záměr pronájmu 
zveřejnit na úřední desce. Výběrové 
řízení je třeba vyhodnotit a následně 
uzavřít nájemní smlouvu. To je proces, 
který trvá více než měsíc.

Kdyby L. Kos a další členové vedení 
městské části měli opravdu zájem 
podpořit činnost FK Dukla JM a umož-
nit téměř 300 dětem z Jižního Města 
sportovat v areálu Mikulova, tak již 
dávno vyhlásili uvedené výběrové řízení 
a připravili nájemní smlouvu. Což se 
evidentně nestalo a z postoje L. Kose 
je evidentní, že se ani nestane. Vždyť 
všichni dobře víme, že dlouhodo-
bě proklamovaným zájmem Kose je  
FK Dukla JM zlikvidovat.

stanovisko Jm-ND: 

Jedná se o ubohé vyřizování účtů 
současné garnitury vedené Štyle-
rem a Kosem s politickými oponenty 
v čele s Mlejnským a lidmi, kteří ho 
podporovali. 
250 dětí jako rukojmí?
Pro Štylera a Kose nezájem. 
Pomozte nám zachránit FK Dukla 
Jižní Město!

Ptáte se co bude s 250 dětmi, které na 
Mikulce sportují??? Já se ptám také 
pánové Štylere a Kosi, ale vás osud 
těchto dětí evidentně nezajímá, vám 
je to úplně jedno, vám jde pouze o to, 
abyste zlikvidovali vše dobré, co bylo 
na JM vybudováno. Budete to mít však 
těžké, neboť stále více normálních lidí 
si uvědomuje, co zosobňujete a o co 
vám ve skutečnosti jde!              (red) 
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Petr Sýkora, předseda  
FK Dukla Jižní Město

„O hřiště budeme  
bojovat všemi prostředky.  

O pomoc jsme požádali  
senátora Pešáka  

a primátorku Krnáčovou.“

 Zdroj: Facebook JM-ND 

 Ladislav Kos:
„Pan Sýkora v mnoha ohledech 
záměrně lže. Např. výpověď občan-
skému sdružení Time4Sport z are-
álu Mikulova neznamená, že kra-
deme dětem z FK Dukla JM hřiště 
Mikulova, natožpak abychom chtěli 
tento klub zlikvidovat. FK Dukla JM 
si bude moci nadále hřiště Mikulova 
pronajímat. Nikoli však už od  
Time4Sport, ale od MČ P11.  
O dalších skutečnostech kolem  
areálu Mikulova i působení o.s. 
Time4Sport a p. Sýkory na Praze 11 
rád zájemce seznámím na ZMČ. 

Za „Kosí bratry“ Ing. Ladislav Kos, 
1. zástupce starosty

zástupce starosty L. Kos (HPP11) 
„odborník na likvidaci sportu na JM“

Sportovní areál Mikulova, od roku 2009 areál provozuje OS Time4Sport, které do areálu investovalo několik milionů Kč. 
Areál kromě dětí z FK Dukla JM využívá zdarma široká veřejnost.
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R A D N i c e  P R o t i  D Ě t e m

Pomozte nám zachránit 
hřiště pro 250 dětí !!!
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Od roku 2009 hřiště využívá  
FC Dukla Jižní Město.
Na základě usnesení  
Rady městské části Praha 11
hrozí od 1. 10. 2015  
ukončení činnosti.
250 dětí z Jižního Města  
nebude mít kde trénovat  
a hrát fotbal.

Líbí se vám naše noviny? Máte zájem s námi spolupracovat na jejich přípravě? 
Pište nám vaše názory, napište, co vás trápí, rádi vaše příspěvky zveřejníme.

Proč chce radnice zrušit  

FK Dukla Jižní město?

čtěte na str. 10–11

Přijďte nás podpořit  
na zastupitelstvo MČ Praha 11,  
dne 23. 9. 2015 od 13.00 hod. 

do KC Zahrada,  
Malenická 1784/2, Praha 4

Prosíme, podpořte naší petici na záchranu FK Dukla Jižní Město. Petici podepsalo 

již více než 800 podporovatelů. Děkujeme za podporu, 

rodiče a děti FK Dukla Jižní Město

Jakou roli v celé kauze  
hrají Štyler, Kos  
a předseda  
konkurenčního klubu  
FC Háje Michal Horník?
Zásadní informace přineseme  
v příštím čísle našich novin.

Sportovní areál Mikulova  
byl vybudován ve spolupráci  
MČ Praha 11 a Občanským  
sdružením Time4Sport  
v roce 2009.

Podpořte petici na záchranu  FK Dukla Jižní Město. Petici podepsalo  již více než 800 podporovatelů.www.fkduklajm.cz


