
Reakce na periodikum „OD náS“ (nedatováno, distribuováno v listopadu 2011) 

 
Zklamání, že se nám do černošického veřejného prostoru vrátilo, co jsme tu už nechtěli. Staré manýry, 
které pokřivují, škodí a budí negativní emoce.  Zklamání, že mladá zastupitelka Goldová i šéf místní ODS a 
bývalý ministr Vodička jedou dál se starou dvojkou Jiroutem a Přibíkem – reflexe nenastala. Překvapení, jak 
hroší kůži má bývalý místostarosta Jirout, když se dál tváří, že se v minulosti nic nestalo – i když uznávám, 
že politicky je to asi dobrá taktika, třeba mu to časem projde. Zklamání, že se občas i někdo známý zeptá, 
jestli na těch nejhorších obviněních fakt něco není. Zklamání, kolik lidí nevěří, že se město dá spravovat 
čistě a že nám to vydrží. Deziluze a ochota uvěřit, že „kradou opravdu úplně všichni“, jsou příšerným 
obrázkem stavu mysli většiny české společnosti. Takové pocity chvílemi zažíváme v posledních týdnech, ale 
ujišťuji Vás, že se jimi nenecháme ovlivnit ve své práci.  Jsme si vědomi toho, že černošická buňka ODS má 
vůči své centrále i své dřívější síle „vroubek“, který chce v příštích volbách trochu napravit – a vědí, že to se 
jim nepovede, pokud současné vedení udrží důvěru místních obyvatel, kteří jim ve volbách dali nebývale 
silný mandát. Proto je z čistě pragmatického pohledu pochopitelné, že právě Vaši důvěru v nás se ODS 
bude snažit nahlodat. Rok po volbách, kdy bez velkých ohledů na vlastní popularitu děláme zásadní kroky, 
které jsou podle našeho nejlepšího vědomí i svědomí dobré pro město, pro takovou snahu nastal vhodný 
čas. 

Milí spoluobčané Černošic, procházíme jedinečným obdobím, kdy poprvé město spravují sami občané (v 
zastupitelstvu jsou z 21 zastupitelů pouze 3 členové politické strany). Stali jsme se vzorem čistě 
spravovaného města. Častěji se sice ozývají ti nespokojení, kteří potřebují něco vyřešit nebo chtějí něco 
změnit, ale snažíme se vidět a cítit i tu mlčící spokojenou většinu. Podpora, která nám někteří z Vás občas 
sami od sebe vysloví, nás velmi těší. Vážíme si velkého počtu občanů, kteří nám nezištně pomáhají svými 
znalostmi a schopnostmi v různých odborných oblastech. Jsem optimistou, že z minulosti hluboko zažranou 
podezřívavost a ochotu věřit skoro všemu špatnému postupně v myslích černošických občanů nahradí 
důvěra, že na radnici je opravdu vše v pořádku. Udělejte pro to prosím něco i Vy – aktivně s námi 
komunikujte, dejte nám šanci s Vámi být v kontaktu a vysvětlit nebo obhájit, pokud se vám něco nezdá. To, 
aby v Černošicích vládla atmosféra pozitivního přístupu a důvěry, je i na Vás. Prosím, nedejte se. 

Několik nejvýraznějších obvinění a nepravd jsme si dovolili okomentovat přímo v textu tiskoviny, kterou 
nám všem sami představitelé ODS nedávno roznesli do schránek. Nechceme Vás zahltit příliš dlouhým 
výčtem a vyvracením řady dalších menších nepravd a nepřesností. Navíc pokud nějakou lež chce člověk 
vyvrátit, musí ji nejdříve sám zopakovat…. Nejdříve jsem svým kolegům navrhoval na tuto tiskovinu vůbec 
nereagovat. Ale řada lidí nám řekla, že bychom raději měli, že to má ODS celkem chytře napsané a i je to 
trochu zviklalo, tak jsme nakonec zvolili tuto formu vyjádření na své vlastní webové stránce.  

Na následujících stranách najdete komentáře, které jsem společně s kolegou Tomášem Hlaváčkem doplnil 
do původního textu místní ODS. Pokud byste po jejich přečtení měli jakékoliv pochybnosti, jsem kdykoliv 
připraven s Vámi cokoliv probrat telefonicky, emailem nebo osobně. 

 
Filip Kořínek 
 
email: filip.korinek@mestocernosice.cz 
tel.: 251 081 530 
mobilní tel.: 604 851 754





Filip Kořínek
Sticky Note
Chytře a celkem objektivně napsaný text pana Vodičky má jen dvě vady. Zaprvé, zmiňuje odstoupení A. Rádla po prohraných volbách, ale ignoruje fakt, že v místní ODS i nadále figurují bývalý místostarosta M. Jirout a radní M. Přibík, takže obrodě či sebereflexi místní ODS nelze uvěřit. Za druhé, obvinění z manipulace videozáznamu ze zastupitelstva je smyšlené. Více na poslední straně.

Filip Kořínek
Sticky Note
Takovou věc v našem volebním programu nenajdete. Tím ovšem nechci říct, že jsme plánovali daně zvýšit. Realita poklesu daňových příjmů i státních příspěvků v kontrastu se zchátralou infrastrukturou města nám ale jinou možnost, jak město postupně začít dávat do kupy, bohužel nedala. Pro úplnost zbývá dodat, že v minulém období za vlády místní ODS se daň z nemovitosti také zvýšila – o 300%. 

Filip Kořínek
Sticky Note
NENÍ TO PRAVDA! Rádl, Langšádlová a Jirout v roce 2009 celkem brali 64 690 měsíčně (16640+6640+41410). Kořínek a Göttelová celkem mají 66 083 Kč (18100+47983). Plat uvolněného starosty je dán zákonem bez možnosti zastupitelstva to změnit. Zastupitelé dřív brali 0 Kč za zastupitelstvo a 1170 Kč za členství v komisi (skoro všichni v nějaké byli), dnes mají 500 Kč za zastupitelstvo a 500 Kč za členství v komisi. O 10% se zvýšila odměna pro členy rady (na 1800 Kč) a zrušili jsme omezení pro případ kumulace funkcí. V součtu došlo k nárůstu celé této výdajové položky o 24% - ale za tři čtvrtiny tohoto nárůstu může to, že jsme začali občanům (nečlenům zastupitelstva), kteří aktivně pracují v komisích a výborech, férově platit stejných 500 Kč, jako za to mají zastupitelé. Dále současné vedení narozdíl od minulého používá plně na vlastní náklady své soukromé automobily, notebooky s  internetem a mobilní telefony.

Filip Kořínek
Sticky Note
Věci černošické nemají s Věcmi veřejnými nic společného. Stejně jako většina veřejnosti jsme pobouřeni praktikami, které jsou ve vrcholné české politice spojené nejen s tímto uskupením.

Filip Kořínek
Sticky Note
Program zasedání je opravdu někdy doplněn o další bod (či body) proti tomu, který schválila rada a k němuž jsou zastupitelům distribuovány podklady 7 dní předem. Děje se tak v souladu s jednacím řádem a o doplnění se na začátku zasedání hlasuje. Pokud takový bod nebylo možné připravit dříve, považujeme to v opodstatněných případech za menší zlo, než věc odložit třeba o 6 týdnů na příští schůzi. Zatím se to týkalo přibližně jednoho bodu z deseti a podklady byly pokud možno dodány aspoň den dva předem. Když jednou krátce po volbách došlo ke zpoždění podkladů u významného bodu ohledně územního plánu, sami jsme po první námitce navrhli jeho stažení (což se už do textu slečny Goldové nějak nevešlo). 

Filip Kořínek
Sticky Note
Program schválený radou města a podklady k němu (kromě citlivých údajů) jsou vždy nejméně 7 dní předem k dispozici na městském webu v sekci Město/Zastupitelstvo a v tištěné podobě na úřadu.

Filip Kořínek
Sticky Note
Mimochodem, jednací řád jsme upravili tak, aby včas podané návrhy kteréhokoliv zastupitele byly vždy automaticky na program zařazeny – šlo o to, abychom ukončili minulou nedemokratickou praxi, kdy politická většina bránila opozici, aby se její návrhy, jakkoliv smysluplné, vůbec projednávaly. Že toho naše několikačlenná opozice zatím nevyužila (za celý rok nepřišla vůbec s žádným vlastním návrhem), cosi vypovídá o její konstruktivnosti a pracovitosti. S poslední větou článku slečny Goldové, i když také v ní trochu přehání, nicméně nezbývá než souhlasit ;-).



Filip Kořínek
Sticky Note
Je pravda, že Věci černošické získaly většinu v zastupitelstvu. Žádné klíčové rozhodnutí ale neprošlo pouze našimi hlasy. Starosta i místostarostka byli zvoleni cca 80% všech zastupitelů. Zvýšení daně z nemovitosti ani další zásadní rozhodnutí by ani jen našimi hlasy neprošla – nejsme jednotní, nemáme „stranickou disciplínu“. I do rady města jsme si úmyslně přizvali dva koaliční partnery. 

Filip Kořínek
Sticky Note
Nestavíme si pomníky – snažíme se najít řešení pro problémy, které město tíží. Tragický stav mnoha komunikací mezi ně patří. Zdůvodnění návrhu rekonstruovat je na dluh je těžké dát do jedné věty – ale prostě to v současné době je ekonomicky výhodné udělat. Přijetí úvěru na stavu komunikací není navíc nic nového. Na stavbu Slunečné si město půjčilo 30 mil. Kč (na desetiletý úvěr - splácíme jej dodnes). My chceme v příštím roce za 40 milionů opravit celkem 7 kilometrů různých ulic v celém městě, a ještě do konce volebního období půlku z této částky splatíme. Teprve za rok budeme rozhodovat, zda stejně pokračovat i u dalších. Celková částka, kterou naše komunikace vyžadují, ať už to bude na dluh nebo postupně napřímo, opravdu dosahuje zhruba 100 mil. Kč. To ale není naší vinou.

Filip Kořínek
Sticky Note
Dluh v této výši není navrhován. Pro příští rok navrhujeme úvěr 40 mil. Kč, o případném dalším pokračování se bude rozhodovat až za rok 

Filip Kořínek
Sticky Note
Zástupce ČS měl na mysli tzv. provozní výsledek města a úřadu, bez zohlednění investic a také bez zohlednění toho, kolik ze svých příjmů (to banka neřeší) mělo z prodeje majetku. Faktem ale je, že předimenzovanými a nehospodárnými investicemi v roce 2009 město spadlo do hluboké platební neschopnosti, muselo si vzít 14milionový překlenovací úvěr na běžný provoz a splatit jej dokázalo pouze prodejem dvou svých nemovitostí až o mnoho měsíců později. 

Filip Kořínek
Sticky Note
Město podle pana Vodičky v minulosti dalo do silnic 126 mil. Kč a velkou část z toho krylo prodejem majetku a menší část úvěry (Slunečná, Kladenská). Za budování pomníků to pan Vodička neprohlašuje, ale náš záměr dokončit zbylých 16 km ulic ano. Rozdíl je v tom, že financovat to prodejem městského majetku již nelze (ani bychom nechtěli). Veškerá kritika záměru navíc úplně obchází hlavní argument pro – že vzhledem k nízkým cenám, rostoucím nákladům na údržbu a rychle postupující degradaci je prostě výhodnější komunikace opravit nyní a pak to splácet než do nich peníze z výnosu z daně dávat postupně ještě mnoho let (celkově by to tak stálo více).

Filip Kořínek
Sticky Note
Bohužel se autor mýlí. Ke konci roku 2010 bylo zadlužení 30 mil. Kč, ale k tomu závazek s 15milionovým úvěrem dokončit novou školku, smluvní závazek na nákup kulturního sálu (cca 10 mil. Kč). Celkové závazky města tedy letos činily cca 55 mil. Kč. A nádavkem několik soudních sporů. K tomu zanedbaná uliční síť, nevyhovující čistírna odpadních vod, chybějící tělocvična, zchátralý úřad. Pro takový rozsah problémů bohužel neexistuje snadné řešení.



Filip Kořínek
Sticky Note
Hrubá nepravda. Jen v letošním roce jsme získali dotace na Puškinovu ulici, Komenského ulici, dostavbu autobusových zastávek a několik kulturních akcí. Zatím jsme získali až na jednu všechny, o které jsme požádali. Rozhodnutí v brzké době očekáváme u dotací na parkoviště u nádraží a na doplnění cyklostezek. Podali jsme žádost na dotaci na dalších 5 ulic z programu Ministerstva pro místní rozvoj. Před odevzdáním jsou žádosti o dotace na zateplení školy, nákup čistícího vozu, zdravotní prořez zeleně. Připravujeme žádost o dotaci na rekonstrukci čistírny odpadních vod, o kterou město dříve z nepochopitelných důvodů nepožádalo, přestože šance ji získat byla velká. 

Filip Kořínek
Sticky Note
Těžko obhajitelné tvrzení… Záplatované jsou dnes v České republice silnice skoro všechny, je to standardní postup, když není na celkovou rekonstrukci. Navrhoval by tedy pan Jirout je nechat děravé? Kritizuje nás i za to, že jsme největší díry opravili, i za to, že ostatní chceme rovnou rekonstruovat. Co tedy vlastně pan Jirout navrhuje? ;-)

Filip Kořínek
Sticky Note
Těmito větami bývalý místostarosta prokazuje svoji neznalost a nekompetentnost v oblasti bankovnictví a efektivního vedení výběrových řízení. Město nemusí úvěr utratit – v zadávacích podmínkách si vymíníme možnost nevyčerpání i možnost předčasného splacení. Stavební firmy se nedozvědí, na kterou ulici kolik máme, soutěž tak bude vysoce konkurenční a tlak na ceny velký. Zatímco v posledních dvou letech město stavělo silnice za zhruba 2000 Kč/m2, nám realizované letošní stavby byly za 1100 Kč/m2. Podrobné zdůvodnění celého záměru rekonstrukce komunikací na úvěr je na městském webu www.mestocernosice.cz.

Tomáš Hlaváček
Sticky Note
Je těžko uvěřitelné, že pan Přibík, jeden z tria "Dalmatinů", má odvahu tuto kauzu znovu vytahovat na světlo. Pro souhrnné informace o tomto zmařeném pokusu krádeže za bílého dne viz http://www.vecicernosicke.cz sekce Kauzy - Dalmatin

Tomáš Hlaváček
Sticky Note
Ano, s majiteli těchto pozemků nadále jednáme. Ovšem čestně a bez postranních zájmů.

Tomáš Hlaváček
Sticky Note
Pan Přibík v této věci evidentně nemá správné informace: lokalitu Na Pískách připravujeme k budoucímu využití (parcelace, sítě, přístupová cesta). Jednáme o směně části těchto pozemků za pozemky za hotelem Slánka. Nehodláme ale poslední zbytky nemovitého majetku ve vlastnictví města bezhlavě "projíst", ale použít pouze na strategické dlouhodobé investice.

Tomáš Hlaváček
Sticky Note
Toto jsem neřekl. Pan Přibík na schůzce, z níž údajně cituje, ani nebyl přítomen. K uvedené schůzce doplňuji, že se konala za účelem projednání plánované změny v regulačním plánu s vlastníky pozemků (za účelem napravení dopravního řešení, které si pan Jirout - tehdejší místostarosta a pověřený zastupitel pro otázky územního plánování a současně majitel pozemků v dané lokalitě - v konfliktu zájmů sám navrhl).



Filip Kořínek
Sticky Note
Větu v tomto smyslu jsem řekl na únorové schůzi. Podle textu p. Vodičky (str. 2) ji ODS ale hledala na záznamu z března - nenašla. Záznamy samozřejmě neupravujeme (viz mp3 na webu z 24.2., čas 17:55). Zvažuji žalobu za křivé obvinění a urážku na cti. Považuji jejich pomluvu za nebezpečnou, protože část lidí mohlo zviklat, že by snad ODS nevyslovila obvinění tak silného kalibru neopodstatněně. Stalo se - s lehkostí až zarážející. Důrazně žádám ODS o písemnou omluvu.

Filip Kořínek
Sticky Note
Nesnížím se k tomu, abych veřejně kritizoval propuštěné úředníky, nicméně k rozloučení s nimi jsme měli pádné důvody. Na všech třech postech máme dnes kvalitní spolupracovníky – tajemníka Loušku, pod kterým se úřad stává dobře fungující a vstřícnou organizací, vedoucí odboru územního plánu a stavebního řádu paní Ušiakovou, čestnou a velmi zdatnou odbornicí, která postupně vymetá i starší pavučiny a pracuje na opravě nepovedeného územního plánu, a paní Petelíkovou, díky které Technické služby sbírají pochvaly za zlepšený vzhled města, kvalitu úklidu a rychlost a vstřícnost v řešení požadavků a stížností.

Filip Kořínek
Sticky Note
Odstranění části U-rampy bylo provedeno ve shodě se sdružením „skejťáků“ o.s. Skate a naprosto netuším, kdo má být tím spřízněným zastupitelem. Jejím odstraněním vznikl prostor pro připravované navýšení protihlukového valu, aby byly ochráněny domy v bezprostředním okolí. 

Filip Kořínek
Sticky Note
Vodné a stočné bylo zvýšeno o 22%, a to v souladu se zákonem a na základě účetního vyčíslení nákladů. Smlouvu, na základě které město používá služby firmy Aquaconsult, uzavřela v roce 2004 starostka Langšádlová (na částku 33 tis. Kč měsíčně). Dodatky z let 2008 a 2009 podepsanými starostou Rádlem (ODS) se pak smlouva navýšila na cca 156 tis. Kč měsíčně. Současné vedení provedlo analýzu smluvního i faktického stavu v oblasti VaK a připravuje zefektivnění. Je to paradox, za co všechno nás pánové a dáma dokáží kritizovat. Dokonce i za smlouvu, kterou podepsali oni sami.

Filip Kořínek
Sticky Note
Projekt rekonstrukce části ulice Střední – plně financované na úvěr cca 5 mil. Kč – jsme převzali již rozjetý od minulého vedení. Vícepráce nevznikly direktivními změnami, ale hlavně v důsledku chybného předpokladu z doby přípravy projektu v roce 2010, že v podloží je již za roky tolik navozeného štěrku, že nebude potřeba dělat plnohodnotnou skladbu podloží. Kvůli vícenákladům a problematickému průběhu prací opravdu došlo k částečnému zkrácení opravovaného úseku. 

Tomáš Hlaváček
Sticky Note
Toto je lež. Pak Moravec se na kampani Věcí černošických nijak finančně nepodílel (a ani jinak nás finančně nepodporoval).

Tomáš Hlaváček
Sticky Note
Pan Přibík si popletl pojmy: rada na této schůzi doporučila tento bod zařadit k dalšímu projednání, nikoliv schválit změnu samotnou. Ve věci samotné bude zastupitelstvo rozhodovat později. 




