
Sdělení  koaličních stran ČSSD a VPM  opozičním představitelům Ing. Tomášovi 
Franců (SNK – ED), JUDr. Josefovi Knotovi (TOP 09) a Ing. Zdeňkovi Kuličovi (ODS) 

k pochybením a nedostatkům, které spatřují v její dosavadní činnosti a které by měly 
být dle názoru opozice co nejdříve vyřešeny. 

 
Při  sestavování  seznamu 12 hrubých pochybení si zřejmě autoři neuvědomili, že současná rada 
města  byla zvolena až na ustavujícím zastupitelstvu města dne 7.listopadu 2010. Údajná hrubá 
pochybení č. 3, č. 4 ,č. 5, č. 7 ,č. 9 a č.11  spadají jednoznačně do předchozích období, tj kdy 
vrcholnými představiteli města byli JUDr. Průša (ODS, nyní SNK-ED)  a Ing. Sládek (ODS). 
V posledním období měla ODS (dnes SNK-ED a ODS)  v radě města absolutní majoritu šesti  míst 
z devíti. Je proto na pováženou, pokud tato většina znala výše uvedená  pochybení, že nečinila již 
tehdy příslušné kroky. 
Přes uvedenou zásadní výhradu se koaliční partneři pokusí odpovědět i na tyto body. 

 

 

Hrubé pochybení č.1 
 
Důsledné dodržování jednacích řádů.  
Projednání a schválení rozpočtové změny č. 7-17/11 na mimořádném jednání zastupitelstva města 7. 4. 2011 bylo v 
rozporu s jednacím řádem ZM a s jednacím řádem výborů (materiál nebyl k dispozici členům ZM 10 dnů předem a nebyl 
vůbec projednán ve finančním výboru, finanční výbor se nestihl pro krátkou lhůtu sejít a nový upravený návrh projednat).  
Provedení dohadovacího řízení o změně územního plánu města na jednání 26. 5. 2011 bylo v rozporu s jednacím řádem 
(starosta nenechal návrh na dohadovací řízení vůbec odhlasovat, je tedy otázka, zda bylo následně v dohadovacím řízení 
přijato platné usnesení).  
Důkaz: Pozvánka na jednání ZM, zápisy z jednání ZM a z jednání finančního výboru, jednací řády.  
Způsob nápravy: Důsledně dodržovat jednací řády, neprojednávat finanční záležitosti bez předchozího projednání 

finančním výborem.  

 

 
Tato skutečnost je v písecké politice novinkou. Všem zastupitelům (jedno zda opozičním či 
koaličním) šlo zejména o prospěch města a řešení problémů. Například o dohadovacím řízení 
v době, kdy jednání zastupitelstva řídil JUDr. Průša (ODS, nyní SNK-ED)  a Ing. Sládek (ODS),  
nebylo hlasováno nikdy a vždy k němu bylo přistupováno jako ke kolektivní vůli řešit společný 
problém, stejně jako ve výše uvedeném případu. 
 
 
V případě projednání rozpočtové změny byla nutnost svolání avizována již na řádném ZM. 
Neschválení rozpočtové změny na mimořádném ZM by mělo velmi zásadní negativní důsledky na 
chod města. Rozpočtová změna, která byla předmětem jednání na ZM dne 7.4.2011, byla 
projednána a připravena s předsedou a členkou finančního výboru ( oba jsou zastupitelé města za 
TOP 09, SNK-ED ). Schopnost finančního výboru sejít se k projednání zásadní otázky v potřebném 
počtu členů nemůže vedení města nijak ovlivnit. Svolání finančního výboru je plně v kompetenci 
předsedy tohoto orgánu. 
 
Jak bylo řečeno výše, v minulosti se konstruktivní opozice nesoustředila na procedurální obstrukce, 
ale na postupy ve prospěch města. Pokud má být hrubé pochybení č. 1 bráno jako avízo změny 
dosavadní praxe, bude se muset vedení města s touto skutečností vypořádat. 
 
Pevně věříme, že se stejného principu budou držet i zástupci opozice a například veškeré návrhy na 
změnu předkládaných rozpočtových změn předem projednají ve finančním výboru a v případě jejich 
neschválení či neprojednání finančním výborem nebudou takové podněty předkládat. Nutno 
podotknout, že dosavadní praxe byla velmi odlišná. Návrh na rozpočtovou změnu předložený 
opozičními stranami na výše uvedeném mimořádném zasedání zastupitelstva města totiž také 
neprošel finančním výborem. Zde se nejednalo o hrubé pochybení? Byl dokonce předložen až na 
samotném jednání, tudíž bez možnosti dřívějšího prostudování ostatními zastupiteli. Zarážející je 



také ten fakt, že byl soukromý názor  zastupitele prezentován na jednání zastupitelstva města zcela 
nevhodně a nepatřičně jako názor finančního výboru a tím ohrozil chod města.( Důkaz č. 1.1.)  
________________________________________________________________________________ 
Důkaz 1.1.  audiozáznam z jednání ZM dne 24.3.2011 

 

Hrubé pochybení č.2 
 
Schválení usnesení RM č. 242/11 a 250/11 v radě města je v rozporu s §101 zák. o obcích, jen 4 hlasy z 9-ti členné rady. 
(Rada je stále 9 členná, tak zní platné usnesení ZM, pro přijetí usnesení je tedy třeba stále 5 hlasů).  
Důkaz: Zápis z jednání městské rady.  
Způsob nápravy: Zrušení usnesení nebo přijetí stejného alespoň 5 hlasy, doplnění počtu členů rady na 9  

 

 
Jedná o zjevně nepravdivé tvrzení. Podle zákona o obcích je kvorum pro usnášení dáno nikoliv 
stanovením počtu členů rady, ale jeho skutečným počtem. V případě Písku je současný počet členů 
rady města 7, kvorum tak činí 4 hlasy pro přijetí usnesení. Tato skutečnost byla potvrzena také 
Ministerstvem vnitra České republiky, Odborem dozoru a kontroly veřejné správy. Důkaz č 2.1. 
Řídíme se tedy fundovaným rozhodnutím nejvyššího orgánu dozoru a ne pouze domněnkami či  
osobními předpoklady. 
__________________________________________________________________________________ 

 

Důkaz 2.1.: stanovisko Ministerstva vnitra České republiky, Odboru dozoru a kontroly veřejné správy.  

 



 
 

 

Hrubé pochybení č.3 
  



Nedodržování usnesení č. 176/07, část 2) a navazujících usnesení např. o financování IPRM. Místostarosta ing. Bubník 
nezajistil, jak mu dosud platné usnesení ZM ukládá, aby prostředky získané z prodeje městských bytů nad částku 100 mil. 
Kč nebyly vedeny jako položka rozpočtu, ale byly vedeny zvlášť pro bytový fond. Prostředky takto vedeny nebyly, nebylo 
změněno ani toto usnesení, přestože na nedodržování usnesení opozice poukazovala.  
Důkazy: Usnesení č. 17 /07, rozpočty města pro rok 2007-2011  
Způsob nápravy: Provedení kontroly, zda nebylo utraceno z výnosů prodeje bytů více, než mělo. Zavedení jasného 
opatření, aby plnění každého usnesení ZM bylo kontrolováno důsledně až do splnění a ne jako v případě usnesení č. 
176/07.  
Dohoda o použití veškeré rezervy města ke konkrétním investicím a ne k rozpouštění v provozu města jako dosud.  
Vyhotovení komplexní zprávy o výnosech z prodeje bytů a jejich konkrétním použití a předložení této zprávy k projednání v 
ZM.  

 
K otázce „nedodržování usnesení č.176/07“   již bylo podáno souhrnné vysvětlení vedoucím FO  Ing. 
R. Svobodou MBA na zasedání ZM dne 26.5.2011. Kromě tohoto vysvětlení jsou všechna fakta 
týkající se daného „problému“ běžně dostupná v materiálech ZM. Značná část současných 
zastupitelů tyto materiály jistě zná, neboť je i schvalovala při jednáních ZM od roku 2007 až po 
současnost. O to více je jejich rozporování či neznalost zarážející.  
 

a) Pokud opoziční zastupitelé trvají na přesné interpretaci je nutno poznamenat, že již 
formulace usnesení č.176/07 nevystihuje technicky záměr tehdejší opozice o určení 
příslušné částky. Rozpočtová položka je něco jiného než ušetřené peníze. Předpokládáme 
však, že toto není a nebylo nikdy na závadu, neboť záměr byl všem jasný a bylo 
postupováno přesně dle ducha tohoto usnesení. Důkaz č. 3.1. – Přesné znění usnesení ZM 
č. 176/07 

b) Zastupitelstvo města na svém zasedání 6.9.2007 projednalo možnosti využití prostředků 
získaných prodejem bytů –  tj. splnění druhé části, poslední věta  usnesení  č. 176/07.  
Důkaz č. 3.2.   

c) V závěrečném účtu za rok 2007 schváleném zastupitelstvem města na svém zasedání dne 
26.6.2008 jsou tyto peníze přesně popsány.  Důkaz č. 3.3.  citace materiálu ZM – závěrečný 
účet 2007 

d) Usnesením ZM č.166/08 ze dne 15.května 1998  bylo dále rozhodnuto, jak budou tyto peníze 
využity .  Důkaz č. 3.4.  usnesení ZM ze dne15.května 1998.   

e) O přesném účtování těchto prostředků je ZM informováno v závěrečných účtech. Důkaz č. 
3.5. Materiál ZM ze dne 3.6.2010 - Závěrečný účet  2009, Důkaz č. 3.6. Materiál ZM ze dne 
23.6.2011 - Závěrečný účet  2010 

 
Závěrem lze tedy konstatovat, že užití prostředků dle usnesení 176/07 je plněno naprosto precizně. 
Námitky uvedené v dokumentu plynou z neznalosti procesu a špatného studia materiálů ZM a 
překrucování faktů. 
________________________________________________________________________________ 
 
Důkaz 3.1. 
 
U s n e s e n í  č. 176/07 

Zastupitelstvo města po projednání: 

1) schvaluje změnu rozpočtu k 30. 6. 2007 v souladu s přiloženými tabulkami v příjmové části (str. 1-2) i výdajové 

části (str. 1-9)  

2) ukládá radě města, aby prostředky získané z prodeje městských bytů, nad částku 100 mil. Kč v r. 2007 dále nevedlo 

jako položku rozpočtu, ale tyto vedlo zvlášť pro bytový fond. Zastupitelstvo města dále ukládá radě města pro příští 

jednání zastupitelstva předložit rozbor možnosti využití těchto prostředků pro výstavbu bytů se státní podporou či 

pro rekonstrukci stávajícího bytového fondu. 

 

 
Důkaz 3.2. 
 
 U s n e s e n í  č. 239/07 

Zastupitelstvo města bere na vědomí materiál o využití finančních prostředků získaných prodejem bytů bez připomínek. 



_________________________________________________________________________________ 

 
Důkaz 3.3. 
 
Citace z důvodové zprávy  - Závěrečný účet města 2007   ( str. 5.  odstavec 3. ) 
Na základě jednání zastupitelstva města ze dne 28.června 2007 a usnesení č. 176/07 se částka 52 247 000 
Kč z prodeje bytů povede zvlášť pro bytový fond. 
 

 

 
Důkaz 3.4. 
 
U s n e s e n í  č. 166/08 

Zastupitelstvo města: 

1) schvaluje přípravu integrovaného plánu rozvoje sídliště Portyč 

2) jmenuje řídící výbor IPRM Portyč ve složení:  

 Ing. Vojtěch Bubník, místostarosta 

 Ing. Jiří Uhlík, člen ZM, člen bytové komise 

 Alexandra Zajíčková, ředitelka úřadu práce 

 Ing. Zdeňka Řezáčová, ředitelka DBS 

 Ing. Pavel Kozák, zástupce společenství vlastníků jednotek 

 Ing. Petr Hladík, vedoucí pobočky Naděje 

 Kateřina Sušická, vedoucí odboru RIMM 

3) jmenuje manažera IPRM Portyč Ing. Petra Jelínka, referenta odboru RIMM 

4) ukládá radě města financovat podíl města na tomto projektu z prostředků alokovaných na zvláštním účtu z 

prodeje městských bytů. 

___________________________________________________________________________ 

 

Důkaz 3.5. 

14. Příjmy z prodeje bytů 
 
Usnesením č. 176/07 ze dne 28. 6. 2007, kterým zastupitelstvo města Písek uložilo radě města, aby 
prostředky získané z prodeje městských bytů nad částku 100 mil. Kč v roce 2007 dále nevedlo jako položku 
rozpočtu, ale vedlo je zvlášť pro bytový fond. V souladu s tímto usnesením se prostředky ve výši 52.247 tis. Kč 
evidují odděleně a jsou k dispozici pro výdaje spojené s Integrovaným plánem rozvoje města – zóna Portyč. 
V průběhu roku 2008 a 2009 se za tímto účelem využily finanční prostředky ve výši 4.447,6 tis. Kč a dále 
zůstává k dispozici částka 47.799 tis. Kč. 
 
Tab. č. 31: Příjmy z prodeje bytů 

 
 
 

Příjmy z projede bytů vedené pro IPRM 

rozpočet skutečnost

rok 2008

IPRM - konzultace a poradenství 536,0 535,5

rok 2009

IPRM - revitalizace veřejných ploch sídliště Portyč 5 500,0 3 912,1

ZŮSTATEK 47 799

Příjmy z prodeje bytů využity na IPRM
v tis. Kč

52 247

 
__________________________________________________________________________ 
 



Důkaz 3.6. 

14. Příjmy z prodeje bytů 
 
Usnesením č. 176/07 ze dne 28. 6. 2007, kterým zastupitelstvo města Písek uložilo radě města, aby 
prostředky získané z prodeje městských bytů nad částku 100 mil. Kč v roce 2007 dále nevedlo jako položku 
rozpočtu, ale vedlo je zvlášť pro bytový fond. V souladu s tímto usnesením se prostředky ve výši 52 000 tis. Kč 
evidují odděleně a jsou k dispozici pro výdaje spojené s Integrovaným plánem rozvoje města – zóna Portyč. 
V průběhu roků 2008, 2009 a 2010 se za tímto účelem využily finanční prostředky ve výši 24 663,3 tis. Kč. 
V průběhu roku 2010 obdrželo město dotaci v částce 5 776,6 tis. Kč a dále zůstává k dispozici částka 33 113 
tis. Kč. 
 
Tab. č. 22: Příjmy z prodeje bytů 
 
 

Příjmy z projede bytů vedené pro IPRM 

rozpočet skutečnost

rok 2008

IPRM - konzultace a poradenství 536,0 535,5

rok 2009

IPRM - revitalizace veřejných ploch sídliště Portyč 5 500,0 3 912,1

rok 2010

IPRM - sídliště Portyč 22 640,0 20 215,7

Přijaté dotace 5 776,6

ZŮSTATEK 33 113

Příjmy z prodeje bytů využity na IPRM
v tis. Kč

52 000

 
 
 

__________________________________________________________________________ 
 

 

 

Hrubé pochybení č.4 
 
Nerespektování časového určení finančních prostředků, částka 1 mil. Kč určená v r. 2010 pro Festival nad řekou, který se 
konal v srpnu 2010, byla v rozporu se zák. č. 250 /2000 Sb. (a zřejmě i s účetními předpisy) poukázána Centru kultury 
o.p.s. již v únoru na pokrytí momentálního existujícího schodku v hospodaření této o.p.s. Částka byla vyplacena bez 
podkladu pro platbu, navíc v době, kdy nebylo jasné, ţe se akce vůbec bude konat, neboť nebyla uzavřena smlouva mezi 
městem a pořadateli. Ta byla uzavřena až v květnu r. 2010  
(ve věci je údajně podáno i trestní oznámení, které šetří PČR.) 



Důkaz: Nález kontrolního výboru schválený na jeho zasedání 2. 6. 2011 s vysvětlením pracovníků odpovědných za účetní 
operaci.  
Způsob nápravy: Zpřísnění vnitřních účetních předpisů, aby podobné hazardní operace nešly provádět. Místostarosta by 
měl zastupitelstvu vysvětlit písemně, proč tuto operaci i přes výhrady pracovníků příslušného odboru provedl  
 

 
Výsledky kontroly č.01/2011/KV byly  zásadně odmítnuty odpovědnými pracovnicemi odboru kultury 
i financí. Domnívají se, že stav popisovaný v protokolu není reálným obrazem skutečnosti. Důkaz – 
vyjádření k protokolu č.01/2011/KV 
 
Místostarosta nemůže zastupitelstvu nic vysvětlit, protože žádnou (natož pak hazardní ) operaci 
související s věcí neprovedl. Autoři textu by se nejprve měli obeznámit s postupem účetních operaci 
města. Následně pak zjistí, že uvolnění zastupitelé nemohou žádnou účetní operaci provádět.  
Ve věci údajného trestního oznámení bude vyžádána satisfakce.  
 
Jako vážnou chybu lze však považovat skutečnost, že kontrolu prováděla též  Mgr.Bc.Eva Veselá, 
která v té době byla místostarostkou odpovědnou za oblast kultury. Právě ona radě města 
předkládala materiály k přípravě Festivalu nad řekou. Jedná se konkrétně o zasedání RM dne 
17.7.2008, kde byla schválena spoluúčast města bez (!!!) finanční účasti. Následně  Mgr.Bc.Eva 
Veselá předkládá na zasedání rady města dne 30.10.2008 zcela nový návrh na spoluúčast  ve 
výši 1.100.000,- Kč (proč?). Mgr.Bc.Eva Veselá měla minimálně kontrolnímu výboru oznámit svoji 
angažovanost ve věci, lépe však tuto kontrolu neprovádět. Někdo by totiž mohl nabýt dojmu, že 
právě zde něco úmyslně zakrývá. Vše by mělo být uvedeno v zápise kontrolního výboru. 

 

 

Hrubé pochybení č.5 
 
Nesvolávání jednání dozorčí rady Sladovny jejím předsedou JUDr. Veselým v roce 2009 a 2010 a neschvalování výsledků 
hospodaření v dozorčí radě, jak ukládá zákon o o.p.s. Výsledkem byl přinejmenším schodek hospodaření cca 1,3 mil. Kč 
za r. 2010 oproti částce původně v rozpočtu schválené, který byl dokrývaný rozpočtovými změnami v r. 2010 a 2011 a ty 
byly zdůvodňovány jinými potřebami, než na jaký účel později odešly platby z rozpočtu Sladovny.  
Důkazy: Interní audit, rozpracovaný nález kontrolního výboru (kontrolní skupina Polanský, Marková).  
Způsob nápravy: Vyvození osobní odpovědnosti dle zákona o o.p.s., zavedení kontrolního mechanismu MÚ ke sledování, 
zda jsou dozorčí rady a představenstva řádně svolávány a zda řádně provádějí úkony uložené zákonem.  
Pozn.: Probíhající kontrola kontrolního výboru zjišťuje větší množství dalších nedostatků v činnosti Sladovny, např. v 
oblasti zadávání veřejných zakázek, zde je však třeba vyčkat na dokončení této kontroly.  

 

 
V prvé řadě je nutno říci, že DR Sladovny o.p.s. neměla být v r. 2010 k čemu svolána. I přes četné 
urgence nebyla ředitelem o.p.s. předložena výroční správa společnosti, která měla být dozorčí radou 
projednána a na jejímž základě mohla proběhnout kontrola hospodaření společnosti. Od poloviny 
roku 2010 byl proto nucen předseda DR upozorňovat na tuto skutečnost tehdejší vedení města a 
odbor kultury a cestovního ruchu. I přesto, že tak činil opakovaně, nebyla sjednána žádná náprava a 
bylo tak zřejmé, že mechanismy města v této věci zcela selhaly. Bylo chybou předsedy DR, že tuto 
věc více nemedializoval. Tato skutečnost byla způsobena blížícím se termínem komunálních voleb a 
obavou, že takový postup mohl být brán jako součást předvolebního  boje namířeného proti ODS 
(tehdejšímu starostovi), SNK-ED (tehdejšímu resortnímu místostarostovi) a VPM (tehdejšímu řediteli 
o.p.s.). Takový způsob předvolebního boje však předseda DR o.p.s. nevyznával a nevyznává. 
 
Po volbách a ustavení nového vedení města proto starosta města inicioval přijetí obecně známých 
personálních opatření a nechal provést v o.p.s. kontrolu auditorkou města. Po zjištění závad byla 
přijata nápravná opatření s tím, že byly nově nastaveny kontrolní mechanismy jednotlivých 
společností zřizovaných městem.  
 
Tvrzení o souvislosti mezi nesvoláním dozorčí rady a vznikem schodku v hospodaření o.p.s. je 
hrubě zkresleným a lživým tvrzením, které výrazně překračuje hranice slušnosti. Předseda DR 
upozorňoval tehdejší vedení města a odbor kultury a cestovního ruchu na nedostatky v hospodaření  
společnosti a bylo vinou nedostatečných kontrolních mechanismů, že tato situace nebyla řešena. 



Pokud je však cílem nalézt konkrétní politickou odpovědnost  je potřeba konstatovat, že 
kulturní zařízení měli v gesci místostarostové Mgr.Bc.Eva Veselá ( ODS, nyní Svobodní ) a 
následně Mgr. Tomáš Dušek (ODS, nyní SNK-ED ) a starostou byl Ing. Miroslav Sládek ( ODS). 
 
 
 

Hrubé pochybení č.6 
 
Bezdůvodné odmítnutí pomoci opozici při přípravě opozičního návrhu rozpočtové změny na jednání ZM, a to jak JUDr. 
Veselým, tak pasivně i ing. V. Bubníkem, bylo v rozporu se zákonem o obcích.  
Důkaz: Rozsáhlá e-mailová korespondence JUDr. Knota a JUDr. Průši se starostou a vedoucím finančního odboru ing. 
Svobodou, stanoviska ODK MVČR.  
Způsob nápravy: Zakotvení pravidel pro pomoc se sestavením a zpracováním opozičního návrhu do Jednacího řádu ZM a 
interních předpisů MÚ, zejména organizačního řádu, důsledné dodrţování zákona a pravidel demokratické soutěţe 
volebních stran.  
 

Ing. Bubník by pro řádnou odpověď k dané věci potřeboval osvětlit slovní spojení „pasivní 
bezdůvodné odmítnutí pomoci, které je v rozporu se zákonem o obcích“ . 
 
Výhrada je formulována nekonkrétním a zavádějícím způsobem. JUDr. Knot žádal po odboru úřadu 
zpracování materiálu pro jednání zastupitelstva, nikoliv předání informací či podkladů.(Nejedná se 
tedy o „bezdůvodné odmítnutí pomoci opozici při přípravě opozičního návrhu rozpočtové změny“). Na tento způsob 
práce nemá řadový zastupitel ani radní ze zákona o obcích nárok. Tato skutečnost byla potvrzena 
také Ministerstvem vnitra České republiky, Odborem dozoru a kontroly veřejné správy.  
 
Pokud jde o další pomoc a předávání informací a podkladů, mají všichni zastupitelé podstatně 
komfortnější přístup ke zdrojům, než tomu bylo během uplynulých dvaceti let. Zástupci 
opozičních klubů mají přístup na jednání rady města, veškeré výstupy z rady města jsou volně 
dostupné, veškeré materiály předkládané zastupiteli pro projednání na ZM jsou zařazeny jako řádný 
bod programu jednání. Takové možnosti v průběhu uplynulých dvaceti letech zastupitelům, jejichž 
kluby nebyly zastoupeny v radě města, dány nebyly (Důkaz č. 6.1.) 

____________________________________________________________________________________.   

 

Důkaz 6.1: stanovisko Ministerstva vnitra České republiky, Odboru dozoru a kontroly veřejné správy.  

  



 
 

 

Hrubé pochybení č.7 
 



Podivné zadávání zakázky na úpravnu vody prostřednictvím zástupce zadavatele za nejasných podmínek v tzv. užším 
řízení (dle průzkumu ČVUT vede tento způsob zadávání tzv. losovačky ke zdražení zakázek o cca 15-20% oproti otevřené 
soutěži, v nové zákonné úpravě zadávání zakázek má být zrušen).  
Důkaz: Spisová dokumentace veřejné zakázky.  
Způsob nápravy: Předložení komplexní zprávy o zadávání této zakázky do ZM, umožnění otevřené soutěže všem 
zájemcům o veřejnou zakázku, generální zákaz „losovaček“ u městských zakázek zadávaných městem Písek.  

 
Zadání soutěže schválila předchozí rada dne 2.9.2010 usnesením č. 635/10 (Důkaz 7.1.). 
Otázku je proto nutno směřovat tam.  
Členové rady v té době byli : starosta Ing. M.Sládek , dále Ing. V. Bubník, Mgr. H. Rambousová, 
Mgr. T. Dušek, Ing. T. Franců, MUDr. J. Káca, Ing. O. Gottstein, Mgr. L. Tramba, Mgr. M. Štojdlová. 
Toto usnesení bylo tedy schváleno radou města pod vedením a za přítomnosti starosty Ing. 
Miroslava Sládka. Pokud nyní autoři textu považují zadání za „podivné“, je na místě se ptát  proč až 
nyní.  
 
Stávající rada města nevypisuje žádné zakázky formou  užšího  řízení. Viz například usnesení RM 
č.365/11 ( Důkaz 7.2.) týkající se výběru zhotovitele kompostárny, kde je dokonce odboru ŽP 
uloženo upravit zadání. 
 
Současný starosta města opakovaně odmítal přijmout tento způsob výběrového řízení a jeho přijetí 
byl nucen akceptovat až za situace, kdy bylo ověřeno, že výběrové řízení není možné zrušit. 
Starosta města ujišťuje, že na rozdíl od minulého vedení města, stávající vedení města odmítá 
výběr uchazečů formou zúženého výběrového řízení, což bylo deklarováno při projednání 
výše uvedeného výběrového řízení na projekt kompostárny (Důkaz č. 7.2).   
________________________________________________________________________________________ 

 
Důkaz 7.1. 
 
U s n e s e n í  č. 635/10 

Rada města po projednání schvaluje dokumentaci na zadání veřejné zakázky stavby „Obnova úpravny vody Písek“ dle 

varianty zadání c) a ukládá odboru RIMM, prostřednictvím vybraného administrátora zadávacího řízení, vypsat soutěž na 

dodavatele s podmínkou zahájení prací do jednoho měsíce od podpisu rozhodnutí o přidělení dotace a možností 

bezsankčního odstoupení od smlouvy o dílo v případě, že se městu Písek nepodaří získat dotaci do 31.12.2011. 

 
_______________________________________________________________________________ 
 
Důkaz 7.2. 
 

U s n e s e n í  č. 365/11 

Rada města po projednání schvaluje zadávací podmínky výběrového řízení na akci „Modernizace a rozšíření 

kompostárny v Písku“ a „Vybudování sběrného dvora u kompostárny v Písku“ včetně návrhů členů komise pro otevírání 

obálek ve složení: Ing. Tomáš Kraus, Radka Khollová, Ing. Miloslav Šatra a komise pro hodnocení nabídek ve složení: 

Mgr. Hana Rambousová, Ing. Roman Svoboda, Ing. Miloslav Šatra, Jaroslav Dušek, člen Jihočeské hospodářské komory 

a jejich náhradníků: Ing. Vojtěch Bubník, Bc. Roman Koc, Roman Mára, Ing. Petr Matoušek, člen Jihočeské hospodářské 

komory s připomínkami: Rada města ukládá odboru životního prostředí upravit podmínky výběrového řízení tak, aby toto 

výběrové řízení bylo vyhlášeno jako otevřené. 

 

 

Hrubé pochybení č.8 
 

 
Odmítnutí podpisu na plné moci advokátní kanceláři starostou JUDr. Veselým pro řízení před Ústavním soudem ve sporu o 
náhradu pojistného s Českou pojišťovnou, a to v okamžiku, kdy podání již bylo na Ústavní soud ze strany advokátní 
kanceláře zastupující město podáno a kdy samo řízení u Ústavního soudu již nevyvolávalo žádné vysoké finanční nároky 
na městský rozpočet. Zastavení soudního řízení z vlastního rozhodnutí starosty bez předchozího projednání v RM a ZM . V 
daném řízení šlo v podstatě o pohledávku. Starosta nemá možnost o této záležitosti rozhodovat samostatně, předchozí 
rozhodnutí v této věci vždy činilo celé ZM nebo RM. Tímto postupem bylo zamezeno jakékoliv další možnosti nápravy a 
vymáhání pohledávky.  
Důkaz: Spisová dokumentace sporu vedená MÚ.  



Způsob nápravy: Vyčkat zprávy společné kontrolní skupiny prověřující celou záležitost složené ze zástupců KV a FV, 
požadovat po starostovi vysvětlení, proč zvolil tento postup.  

 

 
Podstatou uvedeného sporu je skutečnost, že tehdejší starosta města JUDr. Průša ( ODS, nyní 
SNK-ED) uzavřel s Českou pojišťovnou a.s. pojistnou smlouvu na pojištění majetku s horní hranicí 
ročního limitu pojistného plnění 20.000.000,-Kč i přesto, že zde byla možnost uzavřít smlouvu s 
horním limitem plnění ve výši 100.000.000,-Kč. Na tuto závažnou chybu v podpojištění města byl 
JUDr:Průša ( ODS, nyní SNK-ED ) upozorněn před povodněmi a přesto neučinil žádnou nápravu. Po 
povodních v r. 2002 bylo samozřejmě zjištěno, že se jedná o pojistné plnění nedostatečné. Místo 
toho, aby tehdejší starosta města uznal chybu při uzavření pojistné smlouvy, inicioval zahájení zcela 
nesmyslného a k neúspěchu předem odsouzeného sporu (což nakonec prokázal i zcela 
jednoznačný výsledek ve všech stupních soudního řízení), jehož výsledkem je povinnost města 
uhradit náklady řízení v částce převyšující 3.500.000,-Kč, aniž by jakékoliv další plnění získalo ( 
Důkaz č.8.1.). Na vysokou pravděpodobnost neúspěchu byl tehdejší starosta města ostatně 
upozorněn i právním zástupcem města - Memorandum AK Radvan z 29.4.2003… citace .. „ 
Přestože šance na úspěch v takovém sporu je velmi malá, zejména z důvodů četných pochybení na 
straně města, domníváme se, že je alespoň určitá naděje, že soud může postupovat tak, že 
přihlédne k principu spravedlnosti a vyhodnotí nerovné postavení stran při uzavírání pojistné 
smlouvy …“  Také tehdejším starostou JUDr. Průšou najatá auditorská agentura 
PricewaterhouseCoopers ve zprávě konstatovala chyby v pojištění a malou pravděpodobnost 
úspěchu u soudu. Od roku 2006 převzala agendu související se sporem místostarostka Mgr.Bc. Eva 
Veselá ( ODS, nyní Svobodní ) 
 
Současný starosta už měl pouze možnost částečně zamezit dalšímu nárůstu částky nákladů 
soudního řízení tím, že nedal souhlas k podání ústavní stížnosti ve věci. Tímto způsobem došlo 
k zamezení dalšího nárůstu nákladů řízení, které by muselo město hradit. Jednalo by se o částku 
nejméně 200 tis. Kč. Pro úplnost dodávám, že není nikde upravenou povinností starosty projednat 
nepodání ústavní stížnosti s orgánem města. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Důkaz č. 8.1.– tabulka nákladů řízení 

 
Informace o stavu sporu s Českou Pojišťovnou, a. s.  ke dni 21.07.2011   

 

Uhrazeno: 

 

 

1. Odměna Priewaterhouse Coopers 360 479,20 Kč rok 2003 

2. Analýza pojištění AK Radvan &Co. 78 304,00 Kč rok 2003 

3. Soudní poplatek – Obvodní soud pro 

Prahu 1 

1 000 000,00 Kč rok 2005 

4. 
Soudní poplatek – Městský soud Praha 

1 000 000,00 Kč rok 2006 

5. Odměna zastoupení AK Radvan&Co. 391 896,75 Kč rok 2007 

6. Žalované straně uhrazeno 413 930,00 Kč rok 2007 



7. Odměna zastoupení AK Radvan &Co. – 

zastoupení ve II. st. 

92 320,00 Kč rok 2007 

8. Žalované straně uhrazeno (dovolání)      102 180, 00 Kč rok 2010 

Celkem 
 

       3  439 109,95 Kč 
 

 

 

Dosud není fakturována částka za dovolání AK Radvan & Co, která zahrnuje soudní 
poplatek z dovolání a náklady advokátní kanceláře. 
 

 

Hrubé pochybení č. 9 
 
Nezavedení systému řízení městských projektů, neobnovení strategického plánování a řízení rozvoje města, poměrně 
vysoká neúspěšnost v získávání grantů a příspěvků.  
Důkazy: Městský rozpočet, rozpočty zřizovaných a ovládaných organizací.  
Způsob nápravy: Nastavení systému řízení alespoň velkých městských projektů (např. zavedením metod, tzv. ballance-
scored card, strategický hodnotící rámec nebo pouţití speciálního programu ke strategickému řízení), obnova strategického 
plánování města, posílení a zkvalitnění činnosti v oblasti získávání prostředků z grantů a dotací.  
 
 

Systém řízení městských projektů pochopitelně existuje. Každý projekt má svůj realizační tým 
zahrnující odborníky z různých odborů úřadu.  Tým má i svého garanta z řady uvolněných 
zastupitelů. Postup projektových prací lze dobře vysledovat v projektovém zásobníku, který je 
zastupitelstvu pravidelně předkládán. 
Vyjádření „poměrně vysoká neúspěšnost v získávání grantů“ je zcela nejasné. Za dobu působení 
současné koalice vůbec nelze žádnou úspěšnost  hodnotit, neboť lhůty pro granty jsou výrazně 
delší. Kontinuálně však probíhá čerpání na program IPRM v celkovém objemu 120 mil Kč, je 
připravována kompostárna a 2 sběrné dvory. Z nových menších dotačních titulů lze uvést  dopravní 
stavby ( radar, zastávka ..), projekty ve školství (ZŠ i MŠ), revitalizace rybníků…... 
 
Podrobným a náročným studiem závěrů benchmarkingu, kterého se město Písek účastní, využitím 
poznatků z  jiných měst metodou best practice a též   studiem různých case study  a též metodou 
SWOT analýzy jsme dospěli k závěru , že metoda Balanced Scorecard není pro systém realizace 
projektů v našem městě vhodná a považovat její nevyužití jako hrubé pochybení je jen ojedinělým 
názorem autorů textu ... (pro přesnost doplňujeme , že gramaticky správně je balance a nikoliv 
ballance  a správný název metody je  Balanced  Scorecard a nikoliv ballance-scored card ). 
Hojně je však v řídící práci využívána metoda brainstormingu, často i na neformálních jednáních na 
neformálních místech. 
 
 

 

Hrubé pochybení č.10 
 
Vybočení RM z usnesení ZM č. 400/08 ve věci projektu Romského centra - změna obsahu projektu (zvýšení ceny, změna 
ve směrování peněz z finančních prostředků určených na výchovné postupy na stavební investici), změna ţadatele 
(namísto neziskové organizace Naděje uvedené v IPRM má být nyní příjemcem město samo), změna operačního 
programu, ze kterého má být ţádáno vše bez vědomí ZM, vyvolání zbytečného konfliktu s veřejností svévolným 
rozhodnutím RM z ledna 2011 nekonzultovaným se ZM.  
Důkazy: Materiály ZM a RM, vzájemným porovnáním schváleného IPRM v ZM v r. 2008 a materiálů pro jednání RM v této 
věci z ledna 2011.  
Způsob nápravy: Řádné projednání změny projektu v ZM s návrhem jednotlivých v úvahu připadajících variant, omluva 
veřejnosti za nepovedený proces projednávání.  

 



 

Opět nepravdivá informace. Rozhodnutí o podání žádosti o přidělení dotace je svěřeno rozhodnutím 
rady města ze dne 10.2.2011 zastupitelstvu města (Důkaz č. 10.1.). 
________________________________________________________________________________  
 
Důkaz 10.1.: 
 
U s n e s e n í č. 118/11  
Rada města po projednání podnětu občanů města Písku k plánované výstavbě „Komunitního a 
nízkoprahového centra“ sděluje: Rada města se seznámila s podnětem občanů a po veřejném 
projednání předloží materiál k rozhodnutí zastupitelům města. 
 

 

Hrubé pochybení č. 11 
 
Nejasné nastavení pravomocí rady města při provádění rozpočtových opatření.  
Směrnice, na kterou se rada města při provádění rozpočtových opatření (např. krácení příspěvku pro hospodářskou 
komoru, přiznání příspěvku 100 tis. Kč bez vědomí ZM na Šrámkův Písek) odvolává, nemůže nahradit chybějící 
zmocňovací ustanovení přímo schválené jako součást rozpočtu města na daný rok. To znamená, že u všech opatření RM, 
kde došlo ke změně položky schválené ZM, vzniká pochybnost, zda je taková změna vůbec platná.  
Důkaz: Usnesení ZM o schválení rozpočtu, zák. 250/200 Sb., jednotlivá rozpočtová opatření přijatá RM v r. 2011.  
Způsob nápravy: Přijmout jasné usnesení jako přílohu k rozpočtu, které stanoví, zda a v jakém rozsahu může či nemůže 
rada města činit rozpočtová opatření.  

 
Zde si autoři textu zřejmě zásadně pletou pojem  „Směrnice“, což jsou vnitřní předpisy úřadu města, 
s pojmy jako je usnesení ZM a příslušná zmocnění rady města, delegovaná jí zastupitelstvem.  
V průběhu let byl vyprecizován proces schvalování rozpočtových opatření tak, aby zásadní 
rozhodovací pravomoc zůstávala v rukou ZM, ale současně bylo umožněno operativní řízení města. 
Zmocňovací usnesení pro radu města postupně upřesňovala kompetence a vymezovala účelný 
prostor. Tato  zmocnění jsou stále platná a je dle nich postupováno.  Znovu připomínáme, že v roce 
2003 byl starostou města JUDr.Luboš Průša ( ODS, nyní SNK-ED )a následně Ing.Miroslav Sládek( 
ODS ). Lze tedy důvodně předpokládat, že uvedená usnesení, kterými se řídili, znali. 
 
Důkaz 11.1.  Usnesení ZM č. 54/03 ze dne 13.3.2003 , kterým je rada zmocněna provádět 
rozpočtová opatření v rámci kapitol 
Důkaz 11.2. Usnesení ZM č. 119/03 ze dne 24.4. 2003, kterým je rada pověřena k čerpání 
rozpočtové rezervy 
Důkaz 11.3.  Usnesení ZM č. 199/04 ze dne 17.6.2004,  o pověření neprodleně zařazovat do 
rozpočtu města příjmy a výdaje spojené s přidělení dotace. 
Důkaz 11.4. Usnesení ZM č.  382/08 ze dne  4.12.2008,  o pověření přesunů prostředků  mezi 
investiční a neinvestiční  část kapitoly. 
 
Závěrem lze tedy konstatovat, že platná usnesení ZM pokrývají potřebné procesy . Námitky uvedené 
v dokumentu plynou z neznalosti  problematiky a ze špatného studia materiálů ZM. 
 

 
Důkaz 11.1. 
 
U s n e s e n í  č. 54/03 
Zastupitelstvo města  s c h v a l u j e 

a) Rozpočet Města Písek na rok 2003 takto:  

Příjmy celkem ……………….. 616 903   tis. Kč 

z toho: daňové příjmy ………… 282 661   tis. Kč 

       nedaňové příjmy……… 134 518,6 tis. Kč 

       kapitálové příjmy ………  60 000   tis. Kč 

       dotace ……………….…..139 723,4tis. Kč 

Financování …………………… 75 502    tis. Kč 



Celkem ……………………….. 692 405 tis. Kč 

Výdaje celkem ………………... 672 650 tis. Kč 

Financování ………………….. .. 19 755 tis. Kč 

Celkem ……………………….. 692 405 tis. Kč 

b) Závazné finanční vztahy ke zřízeným právnickým osobám dle § 6 a §10 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Zastupitelstvo města  z m o c ň u j e  radu města k provádění rozpočtových opatření: 

a) týkajících se rozpočtových příjmů vyvolaných rozhodnutím orgánů, které poskytují účelově určené prostředky 

Městu Písek nebo jím zřízeným organizacím po projednání ve fin. výboru 

b) v rámci jednotlivých kapitol u neinvestičních výdajů do výše 100 tis. Kč z důvodu operativnosti plateb po 

projednání ve fin. výboru. Nad rámec finančních prostředků v jednotlivých kapitolách musí změnu schválit 

zastupitelstvo města  

 

Zastupitelstvo města ukládá radě města, aby nedočerpané finanční prostředky z jednotlivých akcí převedla do rezervy 

města. 

 

Zastupitelstvo města  bere na vědomí  přehled kapitálového a provozního rozpočtu města. 

___________________________________________________________________________ 

 

Důkaz 11.2. 

 
U s n e s e n í  č. 119/03 
Zastupitelstvo města 

- zmocňuje radu města k provádění rozpočtových opatření týkajících se čerpání finančních prostředků 

z rozpočtové rezervy na akce, které již byly projednány zastupitelstvem města a před schválením radou města 

také projednány ve finančním výboru. 

- ukládá radě města po přijatém rozpočtovém opatření předložit zastupitelstvu města na jeho nejbližším jednání 

přijaté rozpočtové opatření na vědomí 

 

 

Důkaz 11.3. 

 
U s n e s e n í  č. 199/04 

Zastupitelstvo města: 

1) projednalo rozbor hospodaření za rok 2003 dle tabulek příjmů č. 1 – č. 2 a tabulek výdajů č. 1 – č. 10 a závěrečný 

účet roku 2003. 

2) schvaluje rozbor hospodaření za rok 2003 a závěrečný účet roku 2003 bez výhrad 

3)  ukládá v souladu s § 16 odst. 4) zákona č. 250/2000 Sb. vedoucí finančního odboru neprodleně zařadit do 

rozpočtu města jak příjmů, tak výdajů dotace poskytnuté městu. O zařazení dotací do rozpočtu města je povinen 

příslušný místostarosta alespoň dvakrát ročně informovat zastupitelstvo města.  

4)  ukládá radě města odměnit příslušné pracovníky zainteresované na bezchybné práci při vedení městského 

účetnictví. 

 

Důkaz 11.4. 

 
U s n e s e n í  č. 382/08 
Zastupitelstvo města 

1) schvaluje návrh rozpočtu na rok 2009, ve kterém jsou celkové příjmy ve výši 711.722 tis. Kč, vč. schodku 

(zapojení přebytků minulých let) ve výši 93.732 tis. Kč a celkové výdaje ve výši 711.722 tis. Kč 

 

2) pověřuje radu města ke schvalování takových rozpočtových opatření, při kterých dochází k přesunu prostředků 

mezi investiční a neinvestiční částí bez změny účelu použití a bez navýšení rozpočtu dané kapitoly. 

 

3) ukládá radě města připravit úpravu zásad Z7 – podpora kulturních aktivit a cestovního ruchu dle návrhů, které 

zazněly v rozpravě a předložit zastupitelstvu města ke schválení 

 

4) žádá společnost E.ON o přehodnocení smlouvy a poskytnutí částky 1,5 tis. Kč jako dar městu Písek. 

 

 



 

 

 

Hrubé pochybení č.12 
 
Zastavení rozvojových projektů města  
a) Nulová podpora projektu Technologického parku jako rozhodujícího rozvojového projektu města s potenciálem vytvoření 
více než 500 kvalifikovaných pracovních míst.  
b) Opuštění koordinační úlohy města při řízení revitalizace objektu bývalých Žižkových kasáren.  
c) Zastavení prací na přípravě halových parkovišť pro centrum, zastavení prací na řešení dopravy v centru a dopravy v 
klidu v centru města.  
d) Zastavení prací na přípravě nové sportovní haly.  
e) Zmatený postup při přípravě stavby plaveckého stadionu, nerespektování závěrů k tomu zřízené pracovní skupiny ZM.  
f) Špatná příprava dalších investičních akcí města, totální neochota koalice jednat o určení investičních akcí, které mají být 
v tomto volebním období realizovány (viz zápis FV č. 04/2011 ze dne 21.3.2011, usnesení č. 10/2011), tahanice o přípravě 
opoziční rozpočtové změny.  
g) Špatná a pozdní příprava dopravních stavebních akcí.  



Důkazy: Faktický stav, nález kontrolního výboru ve věci kontroly investice Prokopova, vzatý na vědomí v jednání ZM 28. 5. 
2011.  
Způsob nápravy: Jasná dohoda v zastupitelstvu na prioritách a programu pro toto volební období, kvalitní příprava 
investičních akcí, zdokonalení pravidel pro zadávání zakázek (vzorové smlouvy s dodavateli atd.).  

 
a) Pojem nulová podpora projektu Technologického parku by potřeboval vysvětlení. Za dobu 

působení současné koalice bylo město požádáno o jedinou podporu, a to účast na položení 
základního kamene. Této akce se účastnilo kompletní vedení města. V minulém období však 
byla podpora projektu Technologického parku vždy deklarována, a to jak ze strany ing. V. 
Bubníka, tak i Mgr. H. Rambousové nebo Mgr. T. Duška (což může dosvědčit i Jaromír Grégr 
mladší – mailová korespondence). Jediným členem RM, který měl koncem minulého 
volebního období „jakýsi“ problém s podporou Technologického parku byl bývalý starosta ing. 
Miroslav Sládek a je na jeho rozhodnutí, zda podá svým partnerům vysvětlení. V současném 
volebním období se pak k deklaraci podpory Technologického parku připojil i stávající 
starosta JUDr. Veselý. 

b) Stejně tak je nejasná formulace -  opuštění koordinační úlohy města pří řízení revitalizace 
Žižkových kasáren. V smlouvě s investorem ( kterou připravoval a podepsal tehdejší starosta 
JUDr. Průša ) není definována žádná možnost vstupu města do záměrů investora, pokud 
nevybočí z přiložené studie. 

c) Práce na realizaci parkovišť samozřejmě pokračují a z materiálů RM (viz usnesení rady 
města 420/11) a dokonce i tisku  se autoři mohou přesvědčit o opaku. Evidentní lež. 

d) Opět jednoznačně nepravdivá informace - O pozastavení realizace akce rozhodla rada 
města dne 22.7.2010 ve složení uvedeném v hrubém pochybení 7 

 
29) Informace o připravenosti akce „Víceúčelová sportovní hala v Písku“ 
 
U s n e s e n í  č. 577/10 
Rada města pro projednání: 

1) bere na vědomí informaci o připravenosti akce „Víceúčelová sportovní hala v Písku“ 
2) ukládá odboru RIMM práce na přípravě projektu pozastavit do doby možnosti získání finančních 

prostředků z dotačních titulů, nebo případného zájmu cizích investorů. 
 

e) Opět jednoznačně nepravdivá informace. Práce na rekonstrukci plaveckého stadionu 
pokračují v nejrychleji možném tempu. Pokud se jedná o respektování závěrů pracovní 
skupiny, tyto byly z velké většiny respektovány. Je zde pouze jediný závěr, který respektován 
nebyl, tedy zkoumání lokalit pro umístění stadionu. Toto bylo dáno nutností situaci (s 
ohledem na stav současného plaveckého stadionu, který nebyl dlouhodobě uspokojivě 
řešen) urychleně řešit. Pro stávající lokalitu se rozhodla většina zastupitelů města, a to 
vyjádřila hlasováním na jednání ZM dne 28.4.2011 Důkaz: usnesení ZM č. 119/11; z 25 
přítomných hlasovalo pro 17, zdrželo se 8.  
K nerespektování závěru pracovní skupiny naopak došlo ze strany opozičních stran a to 
v případě etického kodexu zastupitele, kdy sám opoziční člen pracovní skupiny navrhl na 
jednání zastupitelstva etický kodex nepřijmout.  

f) Nepravdivé – vysvětleno v předchozích bodech 
g) Vytýkat současné koalici špatnou přípravu dopravních stavebních akcí je snad výsměchem 

pravdě, zvláště  pokud se odkazuje na nález kontrolního výboru ve věci kontroly investice 
Prokopova (dále je nejasné tvrzení o protokolu – 28.5.2011 se oficiální zasedání ZM 
nekonalo,  zmíněný protokol nebyl zatím objeven). V letošním roce proběhne nebo probíhá 
z finančně nákladnějších akcí rekonstrukce ulic Chelčického a Okružní a částí ulic 
Budějovická a Rokycanova. Žádost o dotaci pak byla podána na rekonstrukci ulice Zeyerova. 
Je tedy zřejmé, že rekonstrukce ulic probíhá nejméně ve stejném rozsahu a spíše v 
rychlejším tempu než v letech minulých. 

 
 
 

 

 



__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
Závěr  

Opozice má pro uvedené problémy řešení, většinu vad lze ještě napravit nebo alespoň zajistit, aby se chyby 

neopakovaly. Proto se opozice hlásí o slovo a hlavně o práci. Pokud o služby opozice nebude zájem, opozice se 

s tím smíří a bez úhony to přežije. Není však jisté, zda to bez úhony přežije město. Z opozice je možnost 

napravit tyto přehmaty zdlouhavá a poměrně malá. Dovozovat z výsledků voleb, co si voliči v Písku vlastně 

přáli, je po loňských volbách mimořádně obtížné. Určitě si však nepřáli tolik přehmatů za tak krátký čas.  

 

Vyjednavači pověření opozičními stranami:  

ing. Tomáš Franců za SNK-ED, JUDr. Josef Knot za TOP 09, ing. Zdeněk Kulič za ODS  

Písek 17.června 2011 

 
 
Závěr : 
 
ČSSD a VPM považuje zde uvedená „hrubá pochybení“ za neopodstatněná a většinou zcela lživá 
tvrzení, navíc většinou netýkající se nynějšího funkčního období . Koalice se o práci nejen hlásí, ale 
zároveň i v takto problematických podmínkách pracuje ve prospěch města. A musíme připomenout 
ve  zcela jiných, finančně neporovnatelně složitějších, podmínkách. Pokud i opozice deklaruje, že se 
„hlásí o slovo a hlavně o práci“,  je tedy nejvyšší čas se práce chopit a začít konstruktivně jednat ve 

prospěch města. Zatím se spíše hlásí opozice o to první, tedy o slovo! Zpracovávání odpovědí na 
předložená pochybení, která se ve většině případů nezakládají na pravdě nebo je skutečnost zde 
vytýkaná překroucená, informace jsou neúplné nebo pouze účelově vytrženy z kontextu, zabírá až 
příliš mnoho zbytečně stráveného času, který bychom mohli účelněji vynaložit na společnou práci 
pro město. Jako příklad zcela nepochopitelného postupu opozice při projednávání zásadních otázek 
města Písku, které by měly vést ve prospěch chodu města, uvádíme projednávání rozpočtové 
změny na červnovém zasedání ZM. V pondělí na jednání finančního výboru byl všemi hlasy členů 
FV ( tedy 9) schválen rozpočet města se třemi připomínkami. V tomto návrhu rozpočtu koalice 
podpořila doporučení FV v PLNÉ MÍŘE, protože bere připomínky FV v plné vážnosti. Bohužel 
opoziční partneři návrh FV nepodpořili, a to včetně jeho předsedy a členky FV, kteří jsou zároveň 
opozičními členy zastupitelstva města. Během tří dnů změní členové FV svůj názor zcela 
diametrálně? Jak měli tedy prostudovaný rozpočet města v pondělí, jak ve čtvrtek? Nebo je vše 
odmítáno zcela zásadně, bez zdravého rozumu, bez ohledu na avizovanou chuť pracovat?  
 
Tvrzení, že z výsledků voleb je mimořádně obtížné dovozovat přání voličů, je výrok neobyčejně 
odvážný a nesvědčí o nutné pokoře před voliči. Taková pokora je totiž jedním z kořenů demokracie. 
 
 
 
JUDr. Ondřej Veselý za ČSSD, Ing. Vojtěch Bubník za VPM 
 
 
 
Písek 29.7.2011 
 
 
 


