ODS Praha 3 radí - jak vyrabovat
veřejný rozpočet

Martin Valenta

Nedávno jsme psali „O grantové politice
Městské části Praha 3, aneb jak udělat
„tunel“. Byl o praktikách při rozdělování
darů z „Grantového a podpůrného fondu
Prahy 3“ ve výši 6 348 000,- Kč a o důvodném podezření z „vytunelování“ velké části
těchto peněz. Jak je vidět, dámy a pánové
z radnice ve zneužití grantových peněz na
rok 2008 přitvrdili.
Přibližme si, jak se technicky vzato dělá
takový „tunel“ veřejných rozpočtů. Dobře
sledovatelné je to na síti dceřiných společností - „Centra nezávislé kultury Palác
Akropolis, a.s.“ (dále CNK Palác Akropolis), která vlastní dům a kulturní instituci
Palác Akropolis. Jediným akcionářem této
společnosti je pan Pavel Hurda, radní a
předseda ODS na Praze 3.
CNK Palác Akropolis není chudá firma.
Například v prosinci 2002 do ní pan Hurda
vložil 123 miliónů Kč a vzhledem k tomu, že
Palác Akropolis nyní otvírá pobočku v Českém Krumlově, lze předpokládat, že zisky
rostou. Budiž jim přáno. CNK Palác Akropolis sídlí v Kubelíkově 27. Zapamatujme
si tuto adresu.
Stoprocentní dceřinou společností CNK
Palác Akropolis je společnost ArtFrame,
sídlem Kubelíkova 27. Na téže adrese sídlí
také Rachot Produktion a nově založená
společnost Public Art o.p.s., taktéž stoprocentní dceřiná společnost CNK Palác Akropolis. Všechny tyto soukromé firmy, které
jsou napojeny na předsedu ODS, jsou
dotovány z grantových prostředků, tedy z
veřejných rozpočtů Prahy 3, a to v mnohamiliónových sumách. Grantový a podpůrný
fond přitom má sloužit na podporu obecně
prospěšných kulturních, sociálních, sportovních a ekologických aktivit.
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Co je vskutku nevídané? Je to kauza společnosti Public Art o.p.s. Jak bylo uvedeno, Public Art je stoprocentní dcerou CNK
Palác Akropolis. Byla založena 24. ledna
2008. Proč byla založena? Zřejmě z jediného důvodu, a to aby mohl pan Hurda otevřít nový kanál, kudy potečou veřejné finance do jeho soukromého podnikání.
Public Art, aniž by měla jakékoliv zkušenosti s pořádáním čehokoliv, obdržela dotace
v celkové výši 1 350 000,- Kč na pořádání
„Festivalu oživujícího veřejný prostor“ a na
dva další projekty. Název je tak nic neříkající, že se po něj může vejít opravdu cokoliv.
Smysl bude jiný.
Pojďme si vsadit tuto částku do souvislostí. Celkově dala Praha 3 na granty přes 10
miliónů korun. Společnost Public Art získala přes 10% všech dotací.
A další vysoké dotace? Bylo to 640 000,Kč. A kam peníze putovaly? Do o. s. Remedium, které je svázané se zastupitelkou
ODS paní Žmolíkovou. A další nejvyšší
dotace? Šly do stoprocentní dcery CNK
Palác Akropolis - ArtFrame, který dostal
1 230 000,- Kč. Firma Rachot Produktion,
opět spojená s CNK Palác Akropolis, získala 800 000,- Kč. Další instituce a projekty
napojené na CNK Palác Akropolis dalších
zhruba 700 000,- Kč (např. monografie o
Paláci Akropolis, rádio Akropolis, festival v
Paláci Akropolis).
Docházíme k závěru, že potřebné sociální,
kulturní a ekologické projekty a aktivity opět
přišly k vyjedenému krámu. Pan Hurda předseda ODS na Praze 3 - a jeho, či na
něho napojené společnosti spolkly celkem
přes 4 000 000,- Kč; málem 50% všech
rozdělovaných prostředků.
Tato praxe je letitá, CNK Palác Akropolis

je minimálně od roku 1997 napájen taktéž
z magistrátních grantů. Celkové podloudné
zisky tohoto typu dnes přesahují desetimiliónové cifry. Hurda a spol. – a tím celá ODS
na Praze 3 - je ukázkovým příkladem „tunelářské“ politiky.
Je to jednoduché. Založíte soukromou společnost, dosáhnete vyšší stranické funkce
a z této pozice firmu z veřejných rozpočtů
dotujete, co to dá. Nemělo by nám unikat,
že dotace do firmy, která má jednoho jediného vlastníka je přímou dotací do kapsy
tohoto vlastníka. Podobné machinace jsou
na radnici Prahy 3 poměrně standardní,
nová je ale míra nestydatosti, stačí založit
soukromou společnost a dva měsíce po jejím založení už lze přes ni propírat peníze z
veřejných rozpočtů.
Přejděme k dalším kontextům tohoto
obohacování. Kolik zbylo v grantovém
měšci na potřebné projekty? Projekt pro
postižené Art Language nedostal nic (žádal
50 000,-). Hospic Sv. Štěpána nedostal nic

(žádal 50 000,-). Seškrtán byl Junák - na
svoji činnost požadoval 95 000,-, dostal 30
000,-. Na 30 000,- byla seškrtána podpůrná péče pro onkologické pacienty. Velká
drzost byla projevena vůči základní škole
Perunova. Tato radnice ji nejenže prakticky
zrušila (zachován zůstal pouze 1. stupeň),
ale když tato tradiční vinohradská škola
požadovala finanční podporu na zmírnění negativních dopadů na studenty, kteří
budou muset změnit od nového školního
roku školu, nebyla vyslyšena. Z požadovaných 160 000,- dostala 20 000,-. Takto by
šlo pokračovat dále a dále.
Praha 3 dotuje i některé smysluplné projekty a instituce, ale z uvedených srovnání
vyplývá, že mnohé potřebné projekty jsou
nevyslyšeny, nebo brutálně zkráceny. A to
nemluvíme o tom, že z menších projektů
jsou tradičně dotováni např. korupční Viktorka Žižkov, boxeři a myslivci a nově také
sdružení „Mladí konzervativci“ – mládežnická organizace ODS.

Z čeho je financována Kauza3.cz?

Časopis je financován ze soukromých zdrojů, z příspěvků poskytnutých občany
Prahy 3 a nově také z inzerce. Redakční rada pracuje zdarma ve svém volném čase.

Kolik stojí inzerce v Kauze3.cz?

Například inzerát o velikosti tohoto rámečku (cca ½ strany) vyjde na 5 000 Kč.
Můžeme Vám připravit i další formáty reklamy nebo dohodnout reklamu v internetové verzi
časopisu. S žádostí o nabídku reklamy nás kontaktujte na posta@kauza3.cz

Jak mohu podpořit Kauzu3.cz?

Pokud má Kauza3.cz vycházet pravidelně, je třeba zajistit její financování.
Vhodným zdrojem může být právě reklama. Budeme rádi, když své služby
nabídnete prostřednictvím našeho časopisu nebo tuto možnost doporučíte
podnikatelům ze svého okolí. Toto vydání má náklad 35 000 výtisků a je
distribuované zdarma do všech bytových i podnikatelských schránek Prahy 3.

Číslo našeho transparentního účtu: 3241188001 / 5500
Raiffeisenbank (na našem webu můžete online sledovat pohyb financí)

7

kontakt: posta@kauza3.cz

nulté vydání

SKM Praha 3, a.s. – kde končí půlka
rozpočtu Prahy 3?
Letošní rozpočet Prahy 3 se povedl – porcujeme celou miliardu. Bezkonkurenčně
největším hitem jsou investice do bytového
fondu Prahy 3, spravovaného společností
Správa komunálního majetku Praha 3, a.s.
Touto obecní firmou pravděpodobně proteče bezmála půl miliardy korun.
SKM Praha 3, a.s. byla založena Městskou
částí Praha 3 za účelem správy a údržby
nemovitého majetku. Jedná se o akciovou společnost s 100% majetkovou účastí
Městské části Praha 3.
Ačkoliv prostřednictvím SKM jsou vedeny
prakticky největší investiční akce Prahy 3
v řádech stovek miliónů korun a společnost
jako taková spravuje největší část rozpočtu
Prahy 3, nepodléhá kontrole zastupitelstva.
Pro SKM totiž platí stejná pravidla jako pro
kteroukoliv jinou soukromou firmu, tedy z
pohledu občana, opozice nebo zastupitele
je prakticky nekontrolovatelná. Kdo je vládcem této firmy?
Předseda představenstva: Milan Český
(ODS) je bývalý starosta P3, od r. 2006
není členem zastupitelstva
Místopředsedkyně: RNDr. Eva Kaprasová,
CSc. (ČSSD) od roku 2006 není členkou
zastupitelstva
Člen představenstva a ředitel společnosti:
Ing. Pavel Císař je zastupitel za ODS.
Dozorčí rada:
Předseda: Pavla Hurdu mnohým netřeba
představovat – předseda ODS Praha 3,
radní Prahy 3 a majitel Paláce Akropolis.
Dle obchodního rejstříku figuruje u 25 různých firem jako majitel, nebo člen statutárního orgánu. Namátkou lze uvést třeba
Pražskou plynárenskou a.s, Pragoplyn a.s.
a Pražskou parkovací a.s.
Místopředseda: Ing. Bohuslav Nigrin, který
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je členem zastupitelstva za stranu ČSSD.
Člen: Ing. Vladimír Nezpěvák (KSČM) není
členem zastupitelstva
Člen: Zdena Hladíková (ODS) není členkou zastupitelstva
Členka dozorčí rady: Ing. Helena Bartáková není členkou zastupitelstva
Člen: MUDr. Marek Zeman je místopředseda ODS Praha 3 a bývalý místostarosta. Od konce minulého volebního období,
kdy mu skončil mandát na Praze 3, se stal
ředitelem Vinohradské nemocnice. Jeho
jméno figuruje také u další obecní společnosti - Pražská parkovací a.s., dále je společníkem ve firmě Vinohradské ambulantní
zařízení, s.r.o. a členem dozorčí rady ART
FRAME PALÁC AKROPOLIS s.r.o. (100%
vlastníkem této firmy je jiná společnost Centrum nezávislé kultury Palác Akropolis,
a.s., která patří Pavlu Hurdovi). U posledně
jmenovaného subjektu figuruje jako člen
dozorčí rady také aktuální místostarosta
Mgr. Jan Šmíd.
Aktuální vláda společnosti SKM, kterou
proudí podstatná část rozpočtu Prahy 3,
je tedy v rukou lidí, kteří mnohdy nemají s
naší radnicí prakticky nic společného.
Jako jediný přístupný informační zdroj o
hospodaření výroční zpráva. Nejaktuálnější je z roku 2006. Naleznete zde i nformaci o mzdových nákladech vynaložených
na 90 zaměstnanců společnosti + 7 členů
představenstva a dozorčí rady. V roce 2006
dosáhly 37 829 000 Kč.
Významně se na této částce podílela odměna výše uvedeným funkcionářům, kteří si
za svou účast ve statutárních a dozorčích
orgánech ukrojili odměny ve výši 1 188 000
Kč, což vychází na „kapesné“ cca 170 000
Kč pro každého za jeden rok.

Co je www.kauza3.cz ? Obsah:
kauza3.cz je otevřená občanská alternativa Radničních novin. Ty se bohužel staly
propagačním nástrojem jen jedné politické
strany. Podle nezávislé studie OS Oživení
bylo Radničním novinám Prahy 3 naměřeno jen 1,76 % podílu opozičních názorů,
což je zařadilo na jedno z posledních míst
v ČR.
Náš časopis je otevřen názorům všech
politických i nepolitických subjektů Prahy 3.
Nabídku publikovat své příspěvky dostali
všichni zastupitelé Prahy 3 bez ohledu na
politickou příslušnost.
kauza3.cz dosud existovala jen na Internetu.
Toto je její první tištěné vydání. Na uvedených internetových stránkách se dočtete
další pravidelně zveřejňované zprávy
z Prahy 3.
O.s. kauza3.cz, Víta Nejedlého 3, Praha 3.
Redakční rada: Mirek Trejtnar
Michal Konvička
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Krátké zprávy ze života Prahy 3

Oblíbená hospůdka Na Parukářce
se bude bourat

informace o chodu samosprávy. Jedná se
o výraznou redukci přístupu občana k informacím.
■Vedení Prahy 3 vyčlenilo z rozpočtu částku 11 miliónů korun na velkorysou rekonstrukci jedné jediné místnosti radnice - jednacího sálu pro schůze zastupitelstva.

■Na zářiové schůzi zastupitelstva protestovali občané z Jarova proti nespravedlivým
cenám privatizovaných bytů. Poukazovali
na to, že byty v domě ve Slezské ulici, kde
bydlí místostarosta Lochman (ODS), jsou
prodávány za nižší ceny než byty v panelových domech na sídlišti Jarov. Protest nebyl
úspěšný a privatizace byla schválena.

Dle rozhodnutí Rady MČ Praha 3 dojde
k demolici objektu.

inzerce

■Občanská sdružení vyhrála boj proti
výstavbě podzemních garáží na Škroupově
náměstí. Projekt je zastaven.

®

Ačkoliv všechna data dnešního článku
vycházejí z veřejně dostupných zdrojů
a známých dat, mohou být některá čísla
dost udivující. Volební matematika není
vždy jednoduchá a s výsledky dovede pěkně zatočit a ten kdo ji zná, má náskok.
V roce 2006 vzešla z komunálních voleb
do zastupitelstva Prahy 3 jako jednoznačný vítěz ODS. Svůj hlas dostala od 45,75%
voličů. Na první pohled by se mohlo zdát,
že i přes tento skvělý výsledek bude třeba pro ovládnutí radnice najít koaličního
partnera, jenže zde zasáhla volební matematika. Díky nastolenému systému získala 58,33% mandátů a dokázala tak místní
radnici ovládnout zcela sama. Rozdíl mezi
získanými hlasy a mandáty v zastupitelstvu
tak činí překvapivých a velmi podstatných
12,58%!
Významný podíl na této skutečnosti má
místní úprava volebního systému, kterýPrahu 3 rozděluje do 4 malých volebních obvodů. Systém jednoznačně nahrává největší
straně. Například pokud menší strana získá v každém obvodu podporu na 1,5 zastu-

Výsledky komunálních voleb 2006

■Radnice Prahy 3 plánuje výstavbu podzemních garáží přímo na zahradě Základní
školy Jarov. 19. května uspořádalo o.s. Za
evropský Jarov a SZ protestní akci s podepisováním protestní petice
■Mluvčí radnice Sotona přijímá Vysvědčení pro Radnici Prahy 3 od občanských
sdružení. Skoro samé pětky a čtyřka.
kontakt: posta@kauza3.cz

tel: 267 182 451
obchodní odd.

■Radnice Prahy 3 schválila záměr prodat
majoritní balík akcií společnosti SKM do
rukou soukromé společnosti CPP Services
s. r. o.

■Radnice Prahy 3 spustila nové webové
stránky. Bohužel oproti jiným městským
částem zde není pro občany žádné otevřené diskusní fórum, nejsou zde zápisy ze
zastupitelstva a schází zde další důležité
2

Stávajícímu provozovateli (od roku 1995),
který se velkou měrou zasloužil o to, že se
Parukářka stala oblíbeným místem setkávání žižkováků, nebyla smlouva prodloužena. Celá kauza je předmětem vleklého
soudního sporu.
Radnice vyčlenila z letošního rozpočtu
částku 10 milionů korun na náklady demolice a výstavbu nového objektu. Mělo by
se jednat o výstavbu nového luxusnějšího
podniku v jiné - vyšší cenové kategorii než
je současná Parukářka.
To vše se děje přes odpor občanů, kteří se své Parukářky nechtějí vzdát
a založili kvůli tomu občanské sdružení
a sepsali petici. Více informací najdete na
www.parukarka.cz a www.kauza3.cz

K většině v zastupitelstvu Prahy 3
stačí jen 17,5 % hlasů voličů
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pitele, ve výsledku nepromění tyto hlasy
v 6 zastupitelů (4 x 1,5), ale pouze ve 4. Dá
se říci, že zbývající procenta tak připadnou
vítězi voleb. Změna by pochopitelně nastala, kdyby zde byl volební obvod jen jeden.
Na základě známých dat můžeme počítat ještě dále. Když vezmeme v potaz, že
k posledním volbám se dostavilo pouhých 38,32% voličů, snadno dojdeme
k závěru, že ODS stačilo, aby ji k volbám
přišlo podpořit jen 17,5% obyvatel Prahy 3
s právem volit.
Výše uvedený mandát zajistil ODS na Praze 3 pevnou pozici, díky které ovládá nejen
100% radnice, ale také představenstva
obecních společností, rozpočet ve výši 986
258 200 Kč, grantovou politiku a v neposlední řadě Radniční noviny.
Nezájem spoluobčanů spojený s volebním
systémem má dopad na celou městskou
část. Přitom komunální dění ovlivňuje naše
bezprostřední okolí daleko více, než takzvaná „velká politika“.
Konkrétní čísla z voleb 2006 si můžete prohlédnout v této tabulce:
hlasy
v%

Chodíme kolem nich, staly se již kulisou
našeho všedního dne. Jsou všude. Možná
jsme již tak otupěli, že nám ani nezáleží na
tom, jak naše nejbližší okolí vypadá. Špinavé, upatlané, počmárané, neudržované
a co já vím jaké ještě. To je současná žižkovská realita.
Abych ale nebyl jen kritický, tak například
na radnici Prahy 6 se již v roce 2002 rozhodli k radikálním krokům, jak tento nešvar
alespoň částečně potlačit. Mají docela propracovaný antispreyový program, který se
jmenuje „Stop Graffiti“, a jak se zdá, po
letech jsou vidět i výsledky .
Proto jsem zaslal naší paní starostce
Kozumplíkové dotaz, zda-li jí současný
stav nechává lhostejnou. Rád bych totiž

udatné městské strážníky potkával i v nočních hodinách při pěších pochůzkách.
Paní starostka nám odpověděla:
„Grafity mi vadí velmi, považuji je za problém právní - poškozování cizí věci,
i za sociální a hlavně za důsledek neodpovědnosti některých rodičů za svoje mnohdy
ještě ne zletilé děti.“
MČ projednávala na konci minulého volebního období přípravu protisprejerského
programu, který bude dopracován.
Na závěr nezbývá než dodat, že paní starostka se pohybuje ve vedení Prahy 3 již
desátým rokem a měla dostatek času se
tímto problémem zabývat.

zastupitelé zastupitelé
počet
v%

Strana zelených

10.68

4

11,11

Česká strana sociálně demokratická

15.16

5

13,89

Komunistická strana Čech a Moravy

8.53

2

5,56

Občanská demokratická strana

45.75

21

58,33

Koruna Česká (monarchistická strana)

0.04

0

0,0

Koalice SNK ED, KDU-ČSL

13.06

4

11,11

DOHODA pro Prahu 3

2.54

0

0,0

Volba pro město-NK (Pravicový klub)

2.81

0

0,0

SONOB se Zelenými za ochranu bylení

1.43

0

0,0
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Graffiti všude kolem nás - opravdu
už nikomu nevadí?
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inzerce

