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Zahájení 
 
p. Kocman: Tak dámy a pánové, dobrý večer. Zahájíme zasedání Zastupitelstva města Rudná 
dnes v takovýchto podmínkách, ale věřím, že stihneme projednat to, co projednat chceme, a 
uděláme to, co potřeba jest. Jednání Zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Měl by 
stihnout i pan Sýkora, zatím je omluven, ale měl by dorazit, doufám, čímž konstatuji, že 
počet přítomných zastupitelů je 14, přítomna je nadpoloviční většina a Zastupitelstvo města 
Rudná je usnášeníschopné. Před programem ještě pojďme prosím návrhové komise, 
ověřovatele a zapisovatele. Zapisovatelem určujeme paní Klírovou. Navrhuju, usnesení těch 
se chopím já s dovolením a podle naší dohody by dnes měli ověřovat pánové Tůma a Viktora, 
takže se pánů dotazuji, jestli jsou ochotni ověřovat zápis. 
 
p. Viktora: Za mě ano.  
 
p. Tůma: Za mě také ano. 
 
p. Kocman: Tak děkuju. Tak ještě tam, nevím, jestli to úplně běží, to doladíme v průběhu 
zasedání. Konstatuji, že pan Viktora i pan Tůma jsou ověřovateli zápisu, jsou s tím srozuměni, 
takže prosím, pojďme hlasovat o navržených členech komisí a ověřovatelích. Kdo je pro? A 
teď poprosím, jenom abych vždycky zkouknul. 14 hlasů pro. Děkuju. Jenom ještě před dalším 
programem avizuji, že pokud bychom dneska nestihli body projednat, tak program zasedání 
bude přerušen, zasedání by pokračovalo za 7 dní další středu znovu v 18 hodin v tomto čase. 
Podle zákona bychom dali zítra všemi dostupnými prostředky vědět o tom, že zasedání bylo 
přerušeno a pokračovali bychom případně za týden. Uvidíme, jak nám to bude časově 
vycházet. Pro jistotu to hlásím. A co se týče technického průběhu zasedání, tak všichni 
kolegové by měli mít plus mínus mikrofon k dispozici. Ti, co mají na stojanech, tak ty jsou 
zapnuté ty mikrofony. Prosím k nim případně naklonit nebo si je přitáhnout k sobě a ostatní, 
kteří mají, tak ten mikrofon se zapíná tady z boku a vypíná. Než ho položíte, než ťuknete 
s ním, tak ho zkuste vypnout. Budeme to dneska respektovat. Prosím zároveň všechny 
přítomné, abychom se opravdu dneska snažili věcně držet ten program, jednat opravdu 
věcně a ku prospěchu toho programu, abychom stihli projednat co nejvíc a abychom tady 
v těch rouškách a v tom prostředí vydrželi a byli co nejméně. Jinak počítám, že pokud 
bychom byli někde v čase za 2 hodiny, tak bychom udělali krátkou přestávku. Samozřejmě na 
návrh kolegů můžeme udělat přestávku kdykoliv jindy, krátkou a vyvětrat a dohnat to tak. 
Zápis z minulého zasedání Zastupitelstva města byl ověřen, písemné námitky nebyly podány. 
Dotazuji se kolegů, zda nemají námitky k minulému zápisu. Zdá se, že nikoliv, tudíž zápis se 
tímto pokládá za schválený. Zápis byl zveřejněn na stránkách města. Nyní už k samotnému 
programu tak, jak vidíte program navržen. Já bych k tomu měl dvě připomínky, dvě úpravy. 
Navrhoval bych zařadit projednání zápisu do kroniky města na první místo, protože přítomen 
je pan Junek, tak aby tady nemusel čekat a možná by se na něj ani nakonec nedostalo, takže 
bych zahájil tímhletím bodem. A potom do různého je tu návrh zařadit bod s názvem 
„projednání Zpráv města a Technických služeb Rudná k problematice kanalizace v Rudné“. 
Jelikož k tomu kromě podkladů, které jsou na stránkách města nic víc není, tak se očekává 
zahájení diskuze a případné pokračování. Tím, že je to na konci, tak případně můžeme potom 
dořešit další program. Jak jsem kolegům ještě avizoval, tak doplním, aby to bylo kompletní, 
v řádném termínu podali návrhy na doplnění programu pánové Prokop, Viktora a Tůma. 
Prvním bodem bylo odvolání ředitele Technických služeb Rudná, tento bod nebyl zatím 
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zařazen, protože nepatří do kompetence Zastupitelstva města. Druhý bod je v podstatě 
duplikát toho bodu o kanalizaci města. Tento bod nebyl zařazen proto, že neměl náležitosti 
dle jednacího řádu a neobsahoval důvodovou zprávu. A třetím bodem je projednání, bod 3, 
vlastní ošetření rizik. Tento bod jsme měli za úkol projednat z předchozích zasedání 
Zastupitelstva, nicméně to podání stejně nesplňovalo tak, jak mělo splňovat náležitosti podle 
jednacího řádu. Znova podotýkám, že kdokoliv má nyní možnost program doplnit a upravit. 
Takže to jsou moje návrhy na úpravu programu, přesun kroniky na první místo a doplnění 
bodu ke kanalizaci na závěr nebo jako první bod různého, abych byl přesný. Tak prosím 
návrhy na doplnění případné.  
 
p. Viktora: Asi začne nějaká rozprava k tomu programu. Pane starosto, já mám ještě pár 
technických poznámek. Zajímalo by mě, jestli se můžeme připojit na wifinu. Tady wifi a je 
potřeba dohledávat tohle, v podstatě zákony, historické usnesení a další detaily. Žádáme to 
pokaždé. Teď tady ta wifina fyzicky je, tak já bych poprosil, jestli byste nám mohli nasdílet 
heslo, to je jedna věc. Další věc je, vidím, že promítáte. My budeme potřebovat asi také 
promítat. Ty podklady pro dnešní zasedání měly 100 stran a těžko se v tom budeme jaksi 
orientovat, když budeme chtít mluvit o konkrétních věcech. Jak to uděláme? 
 
Tak Martine, nevypnul se? Vypnuls. 
 
p. Kocman: Já jsem vypnul, už jsem tam zase, aha, dobře. Tak k prvnímu, heslo na wifi 
nemám a neumím vám ho teď zajistit. A všechny podklady, které jsou k dispozici jak 
zastupitelům, tak veřejnosti, tak je mám samozřejmě s sebou a můžu je tady promítnout, 
takže to není problém. Prosím, vraťme se k doplnění programu. 
 
p. Viktora: Jasně, pojďme pracovat. Doufám, že kolegové... nebo že z vaší strany to nebudete 
příliš zdržovat. Já bych se vás chtěl zeptat. Mohl byste prosím vás vzít ty 3 body, které jste 
nám neodmítl dát do programu a mohl byste ještě jednou jeden po druhém 
odargumentovat? A já vám mezitím přečtu jeden paragraf ze zákona o obcích, který jsem 
vám také posílal mailem. Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání 
připravovaného zasedání Zastupitelstva obce mají jeho členové, to jsme my, Rada, to jste vy, 
a výbory. Takže tady bych chtěl jenom poznamenat, že není rozdíl mezi právem zastupitele a 
právem člena Rady a pan starosta nemá žádné právo určovat jakkoliv, co se na tom 
programu bude projednávat a co ne. Čili to je velká vaše chyba, neděláte ji poprvé, už jste ji 
jednou udělal. Byl bych rád, kdybyste to už neopakoval a vysvětlil nám ten váš postup u 
jednotlivých těch bodů. Pojďme vzít třeba bod 3 - sulfan. 
 
p. Kocman: Tak já myslím, že je to jednoduché. Opět si vykládáte zákon po svém, gratuluju. 
Je to tak, že samozřejmě můžete předložit a stejně tak máte povinnost další věci zákonem 
neupravené postupovat podle jednacího řádu. Já myslím, že veřejnost potěší, když se 
podíváte, jak vypadají vaše podklady. Typicky k sulfanu, u kterého jsem konstatoval, že 
neobsahuje důvodovou zprávu. Tak tady je vaše podání, to se může veřejnost přesvědčit, že 
váš materiál neobsahuje důvodovou zprávu. Pokud se domníváte, že Zastupitelstvo nebo že 
ten, kdo připravuje zasedání, si má stahovat obsah z nějakých stránek, o kterejch já nevím, 
jestli vůbec existují, protože jestli si vzpomínáte, my jsme se vás dotazovali jednou na obsah 
z vašich stránek a vy jste řekl, že o tom nic nevíte. Tak to podle mého názoru nejsou 
podklady, není to důvodová zpráva, podle jednacího řádu mají být podklady natolik 
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dostatečné, aby každý zastupitel mohl si udělat názor a aby mohl nějakým způsobem 
rozhodnout. Toto neobsahuje, proto to nebylo zařazeno. A já jenom, pane Viktoro, vás hned 
zastavím. V tuto chvíli buď navrhujte další body do programu jednání, nebo budeme 
schvalovat program a budeme pracovat. Prosím. 
 
p. Viktora: Pane starosto, to je naprosto elementární věc. Jedna ze základních pravomocí 
zastupitele je předkládat návrhy k projednání na Zastupitelstvo, a to v přípravné fázi a pak 
také na místě ve dvou různých režimech. Vy jistě dobře víte a já si myslím, že to je váš záměr, 
zkrátka ty naše body sem nedat, protože proto máte nějaké své důvody. Ale existuje taky 
metodické doporučení Ministerstva vnitra, které znám velmi dobře, můžu vám ho tady 
nasdílet a to jasně popisuje, že tento postup je naprosto nepřípustný. Dával jsem vám také 
odkaz na článek doktora Adama Fureka, který je zástupce ředitelky odboru kontroly, vlastně 
tady těch samospráv. A tento člověk, a já vám z toho článku mohu docela dlouze citovat, 
jasně popisuje, že tato praxe je naprosto... Prostě ji nelze použít. Vy nemáte žádnou 
pravomoc určovat, co bude na programu. To dělají zastupitelé, členové Rady a výborů.  
 
p. Vlček: Já s vámi, pane Viktora, naprosto souhlasím. Máte návrh do programu a program 
schvaluje Zastupitelstvo. Takže vy chcete, aby tyto tři programy, tyto tři body byly zařazeny 
do programu Zastupitelstva. Já se ptám. Ano, nebo ne? 
 
p. Viktora: Ne, já prosím vás mluvím za sebe. Já tady dávám, jasně reklamuju špatný pokus 
nebo špatný proces, který jste udělali při přípravě tohodle zasedání. Ty naše body tam měly 
být, tečka. Pokud tam nebudou, my je samozřejmě budeme navrhovat, ale jedná se o 
porušení práva a v tom případě nás tady čeká kontrola z Ministerstva vnitra, protože s tím 
panem Furekem já jsem ty věci diskutoval a vím velmi dobře, jaká je situace. 
 
p. Kocman: Ano, tak já se zase zpátky vrátím k našemu programu. Zastupitelé vaše 
programy, vaše návrhy dostali v dostatečném předstihu, mohli se s nimi seznámit. Já za sebe 
říkám, že, znova, odvolání ředitele není v kompetenci, proto Rada navrhla program tak, jak 
navrhla a vy máte právo to tady navrhnout znovu, ale poprosím neprojednávat 
Zastupitelstvo. Ten materiál o sulfanu nemá důvodovou zprávu, není o čem jednat v tuhle 
chvíli a dopad hazardu máme na programu. Takže vás na posledy vyzývám, jestli chcete 
navrhovat program, body do programu, prosím, učiňte tak teď.  
 
p. Viktora: Takže já navrhuju sám za sebe tedy bod na program jednání a to bude ten bod 
sulfan. Já k tomu řeknu prosím vás pár slov. 
 
p. Kocman: Jestli dovolíte, tak ten bod jsem tam teda navrhoval já. To je to, o čem jsme se 
měli bavit, o té kanalizaci.  
 
p. Viktora: To tak není. Takže můj návrh... Pan inženýr Dobyáš přišel s odbornou studií, 
postahoval informace, dal je dohromady, vytvořil asi 11stránkový dokument, který popisuje 
riziko toho, že Rudnou zamoří smrad sulfanu v kanalizaci. Ten mechanismus vzniká z tlakové 
kanalizace, kde se tak roztéká vlastně po celém dnu zejména samozřejmě do staré zástavby 
tím, jak teče směrem k čističce a uvolňuje se sulfan. To, co my navrhujeme, je, aby město si 
nechalo zpracovat nezávislou studií, které bude toto riziko nějakým způsobem řešit, 



zpět na obsah 

ošetřovat, kvantifikovat, navrhne nějaké řešení. To přesné znění usnesení máme v návrhu a 
to je bod, který bych já tady chtěl projednat.  
 
p. Kocman: Ano, děkuju. Další návrhy?  
 
p. Tůma: Dobrý den. Halo halo?  
 
p. Kocman: Jste slyšet. 
 
p. Tůma: Jsem slyšet, dobře. Já bych se chtěl ještě jednou zeptat, na jakém základě jste 
vyřadil bod odvolání ředitele TSR? 
 
p. Kocman: Nespadá to do kompetence Zastupitelstva.  
 
p. Tůma: S tím já nesouhlasím. Já si myslím, že Zastupitelstvo může projednávat jakýkoliv 
bod. Tento bod obsahuje jak důvodovou zprávu, tak návrh usnesení.  
 
p. Kocman: Dobře, navrhujete nějaký program, nějaký bod? 
 
p. Tůma: Ano, tento... 
 
p. Kocman: Dobře, děkuju. Dobře.  
 
p. Viktora: Já v rámci rozpravy tady k tomuhle bodu, můžete prosím vás promítnout návrh 
usnesení k tomu odvolání ředitele TSR? 
 
p. Kocman: Nikoliv v tuto chvíli.  
 
p. Viktora: Je to v podkladech, je to klíčová věc. Já vám na tom dokážu, že samozřejmě to je 
projednatelné Zastupitelstvem. 
 
p. Kocman: Nikoliv. Pánové, já chápu, že prostě máte leccos chtít projednat, nicméně toto 
skutečně není v kompetenci Zastupitelstva. Pokud máte pocit, že je konáno v rozporu se 
zákonem, konejte jinak. Já jsem vám vysvětlil, proč to nebylo zařazeno. Pane Tůmo, vy to 
navrhujete k jednání? 
 
p. Tůma: Samozřejmě. 
 
p. Kocman: Dobře, děkuju. Děkuju. 
 
p. Tůma: Já mám ještě jeden dotaz. Jestli byste nám mohl ukázat důvodovou zprávu v bodě 
6, dále v bodě 8, dále v bodě 9 a dále v bodě 11. Jestli byste nám mohl ukázat ty důvodové 
zprávy. 
 
p. Kocman: Samozřejmě, ano, budou tam, jsou tam samozřejmě.  
 
p. Tůma: Já je tam nevidím. Můžete nám to teď ukázat v bodě 6? 
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p. Kocman: Tak co na tom nevidíte?  
 
p. Tůma: Já tam nikde nevidím důvodovou zprávu. 
 
p. Kocman: A ten text je co podle vás?  
 
p. Tůma: Já tam nikde nečtu důvodová zpráva.  
 
p. Kocman: Nikde nikdy jsme tam nenadepisovali důvodová zpráva. Průměrně, řekl bych, 
vzdělanému jedinci dojde, že to tučné je nadpis, to pod tím je důvodová zpráva a to kurzívou 
je návrh usnesení v souladu s jednacím řádem. 
 
p. Tůma: Ano, v tom případě... 
 
p. Kocman: Takže předpokládám, že jste tomu teď porozuměl a vracím se zpátky 
k programu. Prosím, jestli máte návrh na změnu programu, navrhujte. Není žádný další 
návrh, dobře.  
 
p. Tůma: Já navrhuju zařazení bodu odvolání ředitele TSR. 
 
p. Kocman: Dobře. 
 
p. Viktora: Pane starosto, jakým způsobem, prosím vás... 
 
p. Kocman: Pane Viktoro, nikdo si nebere slovo sám podle jednacího řádu. Prosím, 
dodržujme to, pojďme pracovat. Tak, je tady nějaký další návrh k doplnění programu?  
 
p. Prokop: Pane starosto, vaše obstrukční jednání nechápu prostě. Nevytváří skutečně 
dobrou atmosféru pro nějakou kreativní práci a abychom se k něčemu dostali. Já musím 
souhlasit s kolegy, že vy nemáte vůbec žádné právo rozhodovat o tom, co bude, nebo 
nebude zařazeno na programu. My jsme odevzdávali materiály, které byly plně v souladu jak 
s jednacím řádem, platným jednacím řádem, tak se zákonem o obcích, který je pro nás 
směrodatný. Ten můj návrh, já, abych šel k věci, protože vidím, že to evidentně tlačíte a 
hrotíte na pilu, tak já se dostanu k bodu hazard, jo? Tam vy jste mi posledně na to odůvodnil, 
já, když vezmu to odůvodnění odzadu, tak ano, tam zastupitel může uplatnit svá práva, takže 
já je samozřejmě budu uplatňovat. V druhém bodě mi argumentujete tím, že jste připraveni 
na návrh budoucího jednacího řádu, podle kterého prostě budeme příště něco připravovat. 
Na takového nějakého budoucího jednacího řádu, který není schválen ani projednán 
Zastupitelstvem, prostě nemůžete argumentovat tím, že ten bod nezařadíte. Prostě měl být 
zařazen. Další věc, další argument váš byl, že téma, které jsem navrhl já, bylo zařazeno Radou 
města. Vy jste zasílali, jako Rada města jste zasílali tři neděle, možná měsíc dopředu všechny 
body, které mají na programu Zastupitelstva dneska být. Ani jeden z těch tří, který jsme 
navrhovali, tam nebyl. My jsme ho navrhli, vzápětí ho přejmenujete a umístíte tam v jiným 
usnesení ten samý identický bod. Já prostě tohlencto nepovažuju za vážně férové jednání. Co 
trošičku už víc mě namíchlo, tak byl argument o tom, že materiály musí být zpracovány tak, 
aby umožnily členům Zastupitelstva komplexně posoudit problematiku a přijmout usnesení. 
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Ani jednací řád přesně nepopisuje, jakým způsobem má důvodová zpráva vypadat. Tam jsou 
pouze 3 body, které jsme plně splnili. Já si nedokážu představit, že by nějaký komplexnější 
dokument na téma hazardu v Rudné existoval a to, že prostě teďka argumentujete tím, že si 
zastupitelé nemohou proklikávat nějaké odkazy, není to pravda. Prostě mohou si je 
proklikávat. Jako kdybychom sepisovali důvodovou zprávu, tak vlastně s tím strávíme další 3 
měsíce práce, protože skutečně ten případ je velice komplexní a k tomu jsme přikládali 
samozřejmě také studii, která mimochodem mě nadzdvihla i z toho, kolik ta studie stála, 
protože jedna stránka vyšla asi na 7,5 tisíce korun. Pamatuju si na případ asi z minulého 
měsíce, kdy podobnou studii rozebírali v Brně, kde jedna stránka vyšla na 5 tisíc korun a 
podobně jako u nás polovina té studie byla zkopírované nějaké judikáty z webových stránek. 
A třetí věc... Takže tohlencto považuju za čistou obstrukci. A poslední věc, kde bych se 
skutečně ohradil, je argument tím, že je prokazatelně naše podání založeno na spekulacích, 
nepravdivých či neúplných informací. Vlastník by neobviňoval Zastupitelstvo. Pane Kocmane, 
vy osobně jste tu vaši výhružku paní Aharonjan trestním oznámením za šíření poplašné 
zprávy na vaše zastupitele, vy sám osobně. Další 3 výhružky soudním sporem přišly 
zastupitelům a my jsme vás o tom informovali, nejenom na zastupitele ale i na spolek. My 
šíříme lži a nepravdy? Jak jste tvrdil vy, jak tvrdil pan Kovácz a pan Dejm a i prostřednictvím 
svého právního zástupce paní Aharonjan. My jsme se zeptali, které jsou to ty lži a nepravdy. 
Dodneška jste nám ani jeden z vás jednu věc nevyvrátil. Takže jakým způsobem jste schopni 
tohle argumentovat? A tady jste skutečně na hraně jako.  
 
p. Kocman: Dobře. Máte návrh k doplnění programu?  
 
p. Prokop: Mám návrh jednoznačný. Já bych rád, abyste otevřel to naše podání, aby se i 
veřejnost mohla přesvědčit o tom, že ten návrh, který jsme podávali, byl komplexní a 
pojďme si projít teda... Vy osobně mi řekněte, kde konkrétně jsme pochybili, z čeho jste si...? 
Nebo kolegové, ať nám řeknou kolegové, na základě čeho si nemohli udělat komplexní závěr 
z té předložené zprávy. Můžete nám to prosím vás říct? 
 
p. Kocman: Samozřejmě, určitě. Takže já jenom budu rychlý v reakci. Už několik let 
postupujeme tak, že 15 dní před zasedáním Zastupitelstva podle jednacího řádu zašleme 
předběžné programy, předběžné body, které jsou v tu chvíli známé, takže to není kompletní, 
si můžete dohledat na předchozích zasedáních. Je to předběžný program, který se pak 
upravuje na Radě. To, že jste lháři, je naprosto prokazatelná věc. Naposledy v životě v Rudné, 
váš výstup, otevřený dopis zrušení veřejného projednání územního plánu, kde je to 
zdokumentováno minutu po minutě. Já bych, pánové, očekával trošku pokory. Když už tedy...  
 
p. Prokop: Pane starosto, věcně prosím. 
 
p. Kocman: Kdybyste byl tak laskav a nevyrušoval mě. Já jsem vás taky nechal mluvit, 
dodržujte jednací řád, děkuju. Takže tam je zcela prokazatelně naprosto zdokumentováno a 
dá se doložit, že to, co jste tam uvedli, je lež. Stejně tak, jako jste na předchozím zasedání 
Zastupitelstva... 
 
p. Prokop: Buďte konkrétní. Prosím vás, buďte konkrétní. Co je lež? 
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p. Kocman: Pane Prokope, tak to je druhá moje výzva, abyste neporušoval jednací řád. Pak 
použiju ustanovení jednacího řádu, že ten, kdo porušuje jednací řád a ruší zasedání, bude 
vykázán. Použiju to. Nechte mě laskavě domluvit, já jsem vás taky nechal hovořit. Lež je to 
v tom, to, co jste tam uvedli kompletně. V okamžiku, kdy obec ve 2 hodiny odpoledne 
vydáním vyhlášky zrušila veřejné projednání, tak vy jste v půl čtvrté odeslali datovou zprávou 
vaši smyšlenku o nějakém ohrožení zdraví obyvatel a osočili jste úřad z toho, že s něčím 
hazarduje. To je první problém doložitelný na 100 %. Druhý na předchozím zasedání v únoru 
jste zastupitelům řekli, že ne, že hrozí riziko z neřádně svolaného zasedání, ale že udělali jste 
rovnou závěry tak, jak vy umíte, že to nebude platné. Na základě stížnosti občana jsme to 
nechali prověřit Ministerstvem vnitra. Ministerstvo zkonstatovalo, že veřejná kontrola 
nebyla znemožněna, že je to v pořádku. Doporučilo nám to dávat o den dřív, abychom se 
podobným sporům vyhnuli, takže to se děje od této chvíle a já se vrátím k dalším věcem. 
Takže 15 dní dopředu byl program a skutečně, pane Prokope, nezlobte se, ale obskurní weby 
prostě, u kterých neznám zdroj, neznám autory, neznám nikoho, já nepovažuju za seriózní 
zdroj informací a vy jako zastupitel byste kolegům měl umožnit, aby se kolegové s tím 
programem setkali. Pánové, půl hodiny tady hovoříme o programu. Beru vaše 3 návrhy, jsou 
nějaké další návrhy?  
 
p. Prokop: Já jsem ještě neskončil, pane Kocmane. 
 
p. Kocman: Skončil. 
 
p. Prokop: Neskončil. 
 
p. Kocman: Ukončuju, navrhuju ukončit rozpravu k programu, pokud nejsou návrhy na 
doplnění... 
 
p. Prokop: Vy jste slíbil, že rozkliknete ten materiál, který jsme dávali k Atolu. To jste slíbil 
před chvílí, veřejnosti, aby se na to mohla podívat.  
 
p. Kocman: Jaký materiál k Atolu? 
 
p. Prokop: Který jsem podával, aby byl zařazen na Zastupitelstvo. Předtím jste to řekl. Já 
bych rád, aby se ten materiál na tabuli, aby se na to veřejnost podívala a jestliže nás 
obviňujete ze lží, tak zase jste nebyl konkrétní. 
 
p. Kocman: Ne, pojďme k programu, pane Prokope. Máte k doplnění programu? 
 
p. Prokop: Mám doplnění k programu. Prosím vás, rozsviťte na tý tabuli ten bod, který jsem 
navrhoval.  
 
p. Veigert: Proč? 
 
p. Kocman: Nechme prosím, nechme veřejnost, aby zachovala klid. Vydržte.  
 
p. Veigert: Jinak ten občan... 
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p. Kocman: Nikdo si nebere slovo, když nebylo uděleno. Děkuju. 
 
p. Veigert: Žádám, tak vy jste o mně mluvil. 
 
p. Kocman: Já jsem o vás nemluvil. 
 
p. Veigert: Vy jste řekl...  
 
p. Kocman: Pane Veigerte, nejste, promiňte, nemáte slovo. 
 
p. Prokop: Já tam přes ten stůl nevidím, bohužel. Jestliže tam můžete kliknout na ten odkaz, 
co tam máme... 
 
p. Kocman: Nemůžu, nemám internet a nebudu na to klikat, pane Prokope. Nevidím důvod, 
proč by měly podklady být soukromého spolku. Vy jste zastupitel, nevidím, proč bych měl 
řešit tady... 
 
p. Prokop: Můžete říct, kolik let už mě znáte? Neznáte? Neznáte nás zastupitele? 
 
p. Kocman: Ne, ne.  
 
p. Prokop: Pane Kocmane, jste k smíchu, k smíchu jste všem.  
 
p. Kocman: Ano. Máte doplnění do programu? 
 
p. Prokop: Prosím vás, promiňte... 
 
p. Kocman: Nemáte.  
 
p. Prokop: Promítněte ten bod tak, jak byl navržen, abychom mohli posoudit a kolegové se 
mohli vyjádřit k tomu, co nerozumí. Protože vy tady mluvíte za dalších 14 zastupitelů. 
 
p. Kocman: Nikoliv. 
 
p. Prokop: A já bych rád od nich slyšel, čemu nerozuměli a z čeho si neudělali komplexní 
představu.  
 
p. Kocman: U tohodle bodu jsou tam lži a nepravdy. 
 
p. Prokop: Ještě jste mi žádnou neřekl. 
 
p. Kocman: Takže, dobře, já jsem tady to měl... Takže odcituju pro veřejnost. 
 
p. Prokop: Mohl bych, mám otázku, převzít někdo jinej? Vy jste v konfliktu zájmu. Vám se 
ten bod nelíbí. Já bych byl rád, aby třeba pan Pitrák? 
 
p. Kocman: Pane Prokope, já jsem předsedající a podle jednacího řádu... 
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p. Prokop: Vy nejste v konfliktu zájmu?  
 
p. Kocman: Já ani v jednom bodu nejsem v konfliktu zájmu a navíc tenhle bod je zařazenej na 
projednání, takže nerozumím, čeho se tady snažíte docílit. Takže v čem jsme lhali? Vlastník 
neovlivňoval Zastupitelstvo, vlastník byl na té prezentaci, to nebylo Zastupitelstvo. Možná 
vlastník ovlivňoval vás, to já nevím, co jste měli s vlastníkem, ale rozhodně vlastník 
neovlivňoval Zastupitelstvo. Tohle je naprostá demagogie a lež. Spekulujete na základě 
nějakých serverů, zahraniční server potvrzuje. Nezlobte se, neznám zahraniční server, 
nesleduju. Píšete: „Poker zrušen.“ Na to, pokud sleduju já ten jedinej zdroj, kterej je pro mě 
dostupnej, webová stránka toho turnaje, tak je tam napsáno: „Turnaj je odložen.“ Jestli by 
nebylo korektní a dostat informace podávané tak, jak jsou. To je moje vyjádření. Prosím, 
pánové, skutečně půlhodina je pryč. Pokud nejsou žádné další návrhy na doplnění programu, 
tak nechám hlasovat o změnách toho programu. Takže prosím, jsou-li návrhy? Nejsou. Tak 
pojďme hlasovat o změnách tak, jak byly navrženy. 
 
p. Viktora: Já se hlásím do rozpravy. Možná asi nevidím takhle na tu dálku. 
 
p. Kocman: Nedal jsem vám slovo, pane Viktoro. Rozprava k programu byla ukončena. 
 
p. Viktora: Nebyla ukončena. 
 
p. Kocman: To posoudím já jako předsedající, jestli byla ukončena. V souladu s jednacím 
řádem máte nový bod k projednání? Prosím, máte nový bod k projednání? 
 
p. Viktora: Já se chci vyjádřit k projednávané věci. 
 
p. Kocman: Ne, teď řešíme program, pane Viktoro. 
 
p. Viktora: Ano, ano. 
 
p. Kocman: Takže máte další bod k projednání? 
 
p. Viktora: Já řeším program. My se tady bavíme o zařazení... 
 
p. Kocman: Ne, odpovězte mi ano, nebo ne. Zdali máte další nový bod k projednání? 
 
p. Viktora: Já mám... 
 
p. Kocman: Nový bod k projednání. 
 
p. Viktora: Já mám diskuzní příspěvek k tomuto bodu. 
 
p. Kocman: Ale to není diskuze toto. Toto je schválení programu. Takže nemáte, děkuji. 
 
p. Viktora: Vy jste tady... 
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p. Kocman: Pane Viktoro, pane Viktoro, pánové, prosím vás, skutečně nic neuděláme. Já 
chápu váš zájem, nechte tady kolegy, ať se kolegové vyjádří k tomu, co navrhujete. Podklady 
já s sebou mám, nechte kolegy, ať se vyjádří laskavě. Takže program, jsou nějaké další návrhy 
k programu od kolegů? Nejsou. Pane Viktoro, návrh programu? 
 
p. Viktora: Jestli nemáte internet, tak my ho tady máme. My jsme schopni tady něco 
promítnout a pustit. 
 
p. Kocman: Návrh programu? 
 
p. Viktora: Nabízím to. 
 
p. Kocman: Ne. 
 
p. Viktora: Je to pro rozpravu důležité. Já jsem se na to ptal, jakým způsobem tady máme 
prezentovat elektronické materiály. 
 
p. Prokop: Pane Kocmane, mě vaše lži vážně nebavěj už. Prostě pojďme jednat férově. 
 
p. Kocman: Pane Prokope, máte se chovat slušně. 
 
p. Prokop: Tady přišla veřejnost. Tu to zajímá. My tady nejsme kvůli nám třem. Tady jsou 
lidé, který to chtěj vidět.  
 
Mě to zajímá. 
 
p. Prokop: Tady je spousta zajímavých... 
 
p. Kocman: Ano, takže my bychom mohli... 
 
p. Vlček: Já se domnívám, že skutečně tady 30 minut hovoříme. Zastupitelstvo je jediný 
orgán, který může navrhovat program, schvalovat program, to znamená i vámi navržené 
body. To znamená, nechť Zastupitelstvo teď hlasuje o programu. To znamená, chcete 
hlasovat o jednotlivých bodech programu nebo vašich doplňcích? Otázka. 
 
p. Kocman: To navrhnu, to řeší procesně jednací řád, to si odbavím já. 
 
p. Vlček: Dobře, ale tak pojďme už hlasovat. 
 
p. Kocman: Děkuju. Pane Tůmo, máte návrh k doplnění programu? 
 
p. Tůma: Ano, já bych chtěl říct, že tady ta půlhodinová obstrukce je kvůli panu starostovi, 
protože kdyby nám ty programy normálně zapsal, tak jsme už dávno mohli mít po hlasování. 
Takže celá tato obstrukce půlhodinová je díky vám, pane starosto. 
 
p. Kocman: Ano, samozřejmě. Tak děkuju za příspěvek. Pojďme hlasovat. 
 



zpět na obsah 

p. Viktora: Já potřebuju... 
 
p. Kocman: Pane Viktoro, nevzal jste si slovo. 
 
p. Viktora: Technická záležitost. 
 
p. Kocman: Ano. 
 
p. Viktora: Jakým způsobem mám prezentovat, když chci ukázat elektronické materiály. Jak? 
Prosím odpovězte mi. 
 
p. Kocman: Teď nijak.  
 
p. Viktora: Já jsem to chtěl vědět předem, nikdo mi neříkal, že to nebude možné. Vždycky to 
chceme a já nabízím, že je to možné udělat. Pojďme si vyměnit ty konektory, zapojím se a já 
vám tady ukážu pár věcí. 
 
p. Kocman: Děkuju vám, jste velmi laskav. Vaši nabídku nevyužiju. Takže pojďme hlasovat o 
změnách programu. Takže první navrženou změnou je zařadit, vezmu to odzadu, zařadit na 
dnešní projednávání bod odvolání ředitele Technických služeb Rudná, kdo je pro? 3 hlasy 
pro. Proti? Nejsme všichni. 10. Zdržel se? Pan Novák. Takže bod nebude zařazen. Dalším 
bodem je materiál předložený k studii sulfanu tak, jak ho předkládají, ten bod je navržen, ale 
tak, jak ho předkládají pánové Prokop, Viktora a Tůma. Kdo je pro? 2 pro. Proti? Tak prosím 3 
pro. Proti? Tak musíte to stihnout. Kocman, Pitrák, pan Vlček, Seidl, Dejm, Pražák, Novák. 
Zdržel se? Kovács, Fišer, Kotvaltová, Průchová. Nebyla nadpoloviční většina hlasů, do 
programu tento bod takto nebude zařazen. Téma hazard tak, jak je tady předloženo pánem 
Prokopem, Viktorou a Tůmou, kdo je pro? 3. Proti? Všichni proti. Nezdržel se nikdo. Další 
návrh na úpravu programu je zařadit bod o kronice na 1. místo. Kdo je pro? 13 pro. Proti? 
Nikdo. Zdržel se? Pan Tůma. A poslední úprava je zařadit na bod různé, jako 1. bod do 
různého bod s názvem „projednání zpráv města a technických služeb k problematice 
kanalizace v Rudné“. Kdo je pro? 11 hlasů pro. Proti? Pan Prokop. Zdrželi se? Pan Tůma a pan 
Viktora. Děkuju, program je tímto schválen a pojďme k jednání. Takže podle upraveného 
programu teď prosím asi pana Junka, aby jako kronikář k tomu bodu něco řekl. Jinak budu 
vycházet z toho, že všechny podklady jsou veřejně dostupné, veřejnost se s nimi mohla 
seznámit. Tam, kde to bude nezbytně nutné, tak k tomu podám krátký komentář, v rámci 
toho, abychom nějakým způsobem postupovali, tak budeme potom spíš směřovat ty dotazy 
nebo to projednání k dotazům případně veřejnosti nebo zastupitelům. Pane Junku, prosím, 
máte slovo. 
 

1. Projednání a schválení zápisu do kroniky města Rudná za rok 2019 
p. Junek: Je mě slyšet? Není.  
 
p. Kocman: Je. 
 
p. Junek: Výborně. Já budu stručnej. Já zhruba asi tolik, co jste říkal loni, předloni a 
předpředloni. Kroniku jsem, pracoval jsem na ni průběžně během roku a průběžně a 
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odevzdal jsem ji včas, to znamená odevzdal ji  po dohodě s radnicí, tuším, někdy v únoru. A 
pokud jde o její formu, tak ta je možná netradiční, protože se mění často kolem nás a mění 
se to velmi rychle. Například na několika školeních, na kterých jsem docela rád byl, tak jsem 
zjistil, že nejsem sám, kdo se velice podivuje tomu osobnímu přínosu, protože v podstatě 
obec, která tu kroniku potřebuje, tak má technické možnosti dříve netušené, a naopak si 
žádá kronikářův osobní postoj k tomu, co píše. Což tedy dělám a je to teda tak, že bych si 
velmi přál jediný a to je větší reflexe ze strany obce, myslím obce sousedů a tak dále. Protože 
o tom jsem žádal jednak v Životě v Rudný, jednak teda soukromě, kolikrát veřejně. Ta 
kronika by byla o něco zajímavější, kdybych měl podněty dalších lidí, který to zajímá. Ale 
prosím vás, to není ničí povinnost, je to spíš moje žádost, protože bych rád, aby ta kronika 
byla maximálně objektivní a to snad teda je a aby byla barevná, to je jediný, co potřebuju. 
Čili bych rád se zeptal pléna, zda máte názor na to, co jsem odevzdal tedy včas a řádně a bylo 
to ověřeno a bylo to zkontrolováno a prošlo to jaksi revizí. Děkuji vám za vaši pozornost.  
 
p. Kocman: Díky. Tak vydržte, asi budou-li dotazy z pléna, tak prosím, otevírám diskuzi 
k tomuto bodu. Jinak v souladu s textem, pracovní návrh byl zveřejněn na internetových 
stránkách jako každý rok, občané mohli připomínkovat, ale nepřipomínkovali, takže... 
 
p. Junek: Dvě připomínky jsem dostal a ty jsem zanesl.  
 
p. Kocman: Ano, tak na úřad nikdo nepřipomínkoval. Připomínkovali přímo vám.  
 
p. Prokop: Tak já, jestli se k tomu můžu vyjádřit, já se přiznám, že teprve letos jsem se na to 
podíval trošičku blížeji a nejdřív bych měl faktické věci. Já jsem to procházel, je tam celkem 
velké množství pravopisných chyb, to je jedna věc. Druhá věc, že nesedí přílohy, takže tam si 
myslím, že tahlencta formální stránka by měla být ještě nějakým způsobem dotažena. Druhá 
věc, která mě trošičku ???, je ten rozpor v tom, co tady tvrdíte, že objektivita dnešního 
kronikáře tady už vůbec neměla být ovlivněna jeho osobními emocemi víc, než něco 
takového dokáže zodpovědět ostatním a především sám sobě. Vzápětí se tam objevují útoky 
pouze na opozici a oslavné ódy na pana Kocmana a výrazy typu „zaplaťpánbůh za opozici“ 
jako původní ??? není sice přikládán jako doklad, kam až u nás některé věci došly. Vlastní 
názor, nechť si utvoří případný zájemce o tento pamflet sám. Já si myslím, že tohle do 
kroniky skutečně nepatří. Těhlenctěch věcí je tam daleko víc, kdy vyloženě tam vyjadřujete 
nějaký svůj osobní politický názor. Vy tu kroniku nepíšete, pane Junku, pro sebe. Vy tu 
kroniku píšete pro lidi, kteří sem přijdou za 50, 100 let a otevřou si ji a bylo by dobré, aby 
tam se dozvěděli skutečně, co se ve městě dělo, a ne to, že nesympatizujete s nějakou 
politickou stranou, respektive ne politickou stranou, ale s někým a jeho názory. Pak jsem se 
ještě chtěl zeptat na jednu věc, která mě trošičku zarazila a to je, jestli jste se narodil 20. 4. 
1950?  
 
p. Junek: No a co je na tom? 
 
p. Prokop: Já se ptám proto, že 20. 4. 1950 se narodil agent StB, který měl krycí jméno Šéf a 
já bych se, jelikož nám to přistálo v naší spolkový schránce, rád zeptal, jestli to je pouze 
shoda náhod nebo skutečně jste byl agentem StB. 
 
p. Junek: Nic o tom nevím a jsem čistej tímhle směrem prověřen. 
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p. Prokop: Byl byste schopen předložit případně osvědčení? 
 
p. Junek: A proč vám?  
 
p. Prokop: Nad rámec určitě povinnosti. 
 
p. Junek: To už jsem dělal jinde a mnohokrát. 
 
p. Prokop: Takže je to pravda? 
 
p. Junek: Ale co to povídáte? Tohle jsem neřekl. 
 
p. Kocman: Pane Prokope, já vás vyzývám, držme se tématu, držme se kroniky.  
 
p. Prokop: Já myslím, pane Kocmane, že tohle je strašně důležité. Pokavaď někdo moralizuje 
a útočí na lidi a přitom fungoval jako agent StB, že tohlencto prostě je něco, o čem bychom 
se měli bavit.  
 
p. Junek: Tohle si vyprošuju tohleto. 
 
p. Pitrák: Funguje to? Já bych se vás chtěl zeptat, pane Prokope, vy říkáte, že pan Junek je 
agentem StB? 
 
p. Prokop: Já se ptám pana Junka, jestli se narodil a jestli je agentem StB a jestli je schopen 
prokázat, jestli byl agentem StB před rokem 89.  
 
p. Pitrák: Já jsem rozuměl, že říkáte, že je agentem, takže... 
 
p. Prokop: Nenene, vůbec ne. Já to netvrdím, já se ptám. Prostě nám něco přistálo ve 
schránce a myslím si, že je namístě, aby pan Junek nám řekl, jestli ano, ne a když ne, tak mu 
budeme věřit. 
 
p. Junek: Je to předmětem kroniky tohleto? Už jsem se vyjádřil kolikrát jinde.  
 
p. Kocman: Ano, není to předmětem kroniky a pan Junek se již vyjádřil. 
 
p. Novák: Já jenom, vy tady jako kritizujete pana Junka za to, že má svůj názor. Já si myslím, 
že je potřeba, aby jednak tady reflektoval to rozdělení na koalici a opozici a ten jeho text... 
Teďka jste mu opravdu ukřivdili v tom, jak hluboko jste schopni opravdu padnout proto, 
abyste se nějakým způsobem zviditelnili a zpopularizovali. No, můžete se smát i přes ty 
roušky, můžete samozřejmě, je to na vás vidět, ale opravdu je mi vás líto.  
 
p. Viktora: Tak to pozor. To pozor. Jestliže vidíme, že existuje agent StB, který se jmenuje 
Václav Junek, který se narodil ve stejný den, tak pardon, ale ta otázka je namístě, protože já 
si chci číst kroniku Rudné, ale nechci si číst pohled na Rudnou očima StBáka a já bych byl rád, 
aby se tohleto jako vyjasnilo. Jo, to nikomu nepodsouvám. Pak mám prosím vás jednu 
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věcnou taky k té kronice, ke konkrétní věci. Je to příklad jeden z mnoha. Píšete tady, mluvíte 
o článku: „Bude mít Rudná největší kasino ve střední Evropě?“ To je nadpis článku, který 
jsme publikovali v Životě v Rudné. Uvádíte ho jako přílohu, nikoliv jako kuriozitu, nýbrž 
mnohem spíše jako ukázku věrusporé informovanosti  kolektivu jeho autorů, v jejich povídce 
bulvární strašení sice přecházím, nedá mi však, abych naopak nepřipomněl, že v podstatě 
tytéž byrokratické snahy, které vyvíjela Sazka a blablabla. Prosím vás, uvědomujete si, že my 
jsme toto téma v tom městě otevřeli a že se to všechno do puntíku vyplnilo, že ten článek do 
tohoto města přinesl mega kasino, které nám tady pan starosta staví?  
 
p. Kocman: Chcete na to pane...  
 
Navrhuju ???. 
 
p. Kocman: Dobře. Tak. Další příspěvek do diskuze má někdo? Tak ze zastupitelů zdá se, že 
nikoliv, tak pan Veigert. Pane Veigerte, prosím k mikrofonu. 
 
p. Veigert: Já už jsem se minule vyjadřoval ke kronice... 
 
p. Kocman: Jestli můžu poprosit tu roušku, speciálně k tomu mikrofonu, děkuju.  
 
p. Veigert: Aha. Mohl jsem se vyjádřit ??? 
 
p. Kocman: Omlouvám se.  
 
p. Veigert: Už u minulý kroniky jsem se vyjadřoval, že jsem přímo dokladoval, kdy... už si to 
přesně nevzpomenu, ale bylo tam napsáno, že Zastupitelstvo přijalo nějaké rozhodnutí, jako 
Zastupitelstvo to rozhodnutí vůbec nepřijalo. Bylo to, přešlo se to, bylo tam, jako kdybych nic 
neřekl, vůbec se to neřešilo. Dobře, fajn. Teď jsme znova zase tady, kdy projednáváme tu 
kroniku. Tentokrát já jsem ji celou nečetl, protože bohužel musím říct, že tak, jak je napsána, 
tak já jí nerozumím. Je napsána nějakým divným... jinou řečí, který nerozumím, ale nicméně 
musím říct, že ta kronika není, i když by si tam pan Junek psal třeba svý názory, tak není 
vyrovnaná. Není vybalancovaná. Je neustále upozorňováno na něco pozitivního, co tady dělá 
koalice, vedení města a negativní, co tady dělá opozice. Mně se to prostě nelíbí a myslím si, 
že jestliže teda někdo, když už chce psát svý pocity ve funkci kronikáře města, tak by měl 
opravdu velmi dbát na to, aby to bylo vybalancovaný. Tady to tak není. Proto se mi nelíbí, co 
tady pan Junek píše. A já už jsem to řekl jednou, vůbec nic se nestalo, takže zase si to tady 
takhle odříkám, zase se vůbec nic nestane. Já si myslím a chtěl bych navrhnout, aby ten text, 
kterej je navrženej, tak aby byl z dnešního jednání stažen s tím, že určitě panu Junkovi velmi 
rád dodám konfliktní, z mého pohledu konfliktní ustanovení, kde ta nevybalancování, ta 
nerovnováha z mého pohledu je a byl bych velmi rád, kdyby se našel kompromis.  Když už to 
tam chce tak psát, tak aby to bylo kompromisně. Chtěl bych, aby ta kronika spíš byla 
kronikou faktů a ne nějakejch dejme tomu pocitů a vnímání pana Junka.  
 
p. Kocman: Tak jen promiňte, já jsem úplně nepochytil. Vy jste říkal, že jste to nečetl, ale 
komentujete to, že je to špatně?  
 
p. Veigert: Já jsem to četl, ale ne tak podrobně, jak tu minulou, pane Kocmane. 
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p. Kocman: A proto tady prosím píšeme, proto mají občané téměř 2 měsíce na to, aby to 
mohli připomínkovat, proto ten mechanismus tak funguje a ne, abychom to řešili... 
Samozřejmě můžete to řešit i tady a to je všechno, co já jsem k tomu chtěl říct. 
 
p. Veigert: Ještě mám druhou poznámku k tomu, jestli můžu. 
 
p. Kocman: Prosím stručně, pokud se podaří. 
 
p. Veigert: Bude to stručný. Chtěl jsem požádat pana Junka, když bude přispívat do Života 
v Rudný a znova říkám, nevybalancoval ani jeden článek, kterej tam napsal, nebyl opravdu 
vybalancovanej, ale pořád neustále ukazoval na tu špatnou opozici a chtěl jsem ho požádat, 
dobře, tak pište nám klidně svý názory, to nikomu nemůžeme ani ubrat, ale pokud byste tam 
psal své vlastní názory, nepište tam, že jste kronikář. Myslím si, že každej, kdo si čte ten 
článek a je tam kronikář, tak už k němu přistupuje trošku jako k nějaké funkci toho města, 
kde si myslím, že by opravdu měli bejt lidi, který jsou v úctě vážený a bezúhonní. Samozřejmě 
pište tam klidně pod vaším jménem, co budete chtít, jaký chcete názory, ale prosím v rámci 
objektivity dejte toho kronikáře pryč, děkuju. 
 
p. Dejm: Dobrý večer. Tenhleten mikrofon je daleko, jak do něj mám mluvit? Já bych chtěl 
panu Junkovi poděkovat, že tu kroniku píše. Minulý rok nás ubezpečil o tom, že se v tomto 
oboru psaní kronik nebo v této oblasti vzdělává, že to je jeho osobní pohled na věc. Já bych 
mu chtěl za to poděkovat. Svoje předřečníky opravdu komentovat nebudu, protože to prostě 
nevím, jakým způsobem bych tady byl schopen na to reagovat, to jde opravdu špatně. A 
pane Junku, já vám prostě děkuju. Pánové, vy jste měli jedinečnou možnost jako my všichni, 
abyste se k té kronice vyjádřili. Vy jste svého práva nevyužili, pokud teda pan Junek tvrdil, že 
mu nepřišel žádný podnět od vás. Takže mi to přijde naprosto bezpředmětné se v tuto chvíli 
exhibovat na tomto jednání bez jakéhokoliv konkrétního, bez jakékoliv vaší konkrétní výtky 
na pana Junka k obsahu kroniky, děkuju. 
 
p. Vlček: Slyšeli jsme tady hodně dehonestujících řečí. 
 
p. Kocman: Pardon, mikrofon. 
 
p. Vlček: Slyšeli jsme tady hodně dehonestujících řečí na pana Junka. Já si naopak myslím, že 
ta jeho práce je velice ceněná a bude ceněná i do budoucna. Naopak mě se ta patologie, že 
je to vlastně heslovitě v podstatě udělané, že tam nejsou žádné dlouhé elaboráty, mně 
naprosto vyhovuje. To znamená věcně, datově po dnech, prostě co se kde uskutečnilo. A 
subjektivní názor pana Junka si musí každý čtenář profiltrovat sám. To znamená, my nemáme 
právo tomu čtenáři říkat, jak si má číst a vykládat kroniku. Může si udělat názor i v novinách, 
uděláte si komentář, ten komentář je sugestivní a přitom můžete mít úplně opačnej názor. 
To znamená, pane Junku, já vám děkuju.  
 
p. Kocman: Pan Viktora ještě a pak teda pan Junek ještě. 
 
p. Viktora: Já budu krátce reagovat na Honzu Dejma. Prostě mám s tím problém, a pokud se 
to nevyjasní, tak s tím budu mít velký problém. A jak to, že tady nezazněly věci a připomínky. 
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Radek jich několik jmenoval, například ta věcná připomínka, že nesedí číslování příloh. Já 
nevím, co ještě musí bejt věcnějšího nebo nepolitického.  
 
p. Dejm: Můžu na to reagovat? Kdybyste ty připomínky napsal dopředu, pan Junek nám je 
třeba nějakým způsobem poslal, že tam něco nesedí, tak my bysme na to byli schopní se 
připravit. Teď v tuto chvíli nejsem schopnej procházet celou kroniku a její přílohy, jestli tam 
něco sedí, nebo ne. To mi připadá jako trošku podpásové jednání, když nám to tady takhle 
předhodíte a ještě s informací o jakémsi imaginárním agentovi StB. To se na mě nezlobte, 
takhle opravdu si nepředstavuju žádné jednání na Zastupitelstvu.  
 
p. Viktora: Já děkuji za reakci. Předpokládám ještě slovo... Třeba se vám už rozběhne 
internet. Běžme se podívat do těch seznamů. 
 
p. Kocman: Ne. 
 
p. Viktora: Ale hlavně bysme se mohli podívat do zápisu za září. Mohli bychom prosím vás? 
Mohli byste mi to tam promítnout? 
 
p. Kocman: Samozřejmě. Pane Junku, vydržte ještě. Po panu Viktorovi pan Junek. Tak, září, já 
budu hledat, promiňte, chvilku. Zatímco v Česku... Tak co hledáme, pane Viktoro? 
 
p. Viktora: Hledáme konec září, prosím vás. 
 
p. Kocman: Tak to bychom měli.  
 
p. Viktora: Můžete kousíček níž ještě?  
 
p. Kocman: Jakože dřív? 
 
p. Viktora: Jakože dolů směrem k říjnu. Tam někde byl ten zápis k tomu Atolu a tohle já 
bohužel nevidím. Byl tam ten zápis k Atolu a bylo na něm zajímavé to, co jsem citoval, ale 
ještě víc zajímavé tam bylo, že tam byla uvedena v závorce jako poslední informaci z toho 
měsíce, tam byla uvedena informace, že město rozhodlo, že bude, že je potěšující, že se 
bude konat nějaká veřejná debata na to téma. Ale toto, tato informace byla rozhodnuta až 
v listopadu. Já nechápu, když tady pan Vlček říká, že to pan Junek popisuje chronologicky... 
Na mě to dělá dojem, že to dopisuje zpětně tak, aby to dobře vypadalo. Protože ta informace 
prostě vyšla až na konci listopadu. 
 
p. Kocman: Pane Junku, prosím. 
 
p. Junek: Už můžu? 
 
p. Kocman: Samozřejmě. 
 
p. Junek: To jsem rád. Řeknu jediné nebo vy jste mě asi špatně poslouchali. Zaprvé jsem 
říkal, že jsem tu kroniku odevzdal včas, to znamená, že uplynula zákonná lhůta pro 
připomínky a debatovat teďka o detailech považuju za pozdě, protože máte pomalu červen. 
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A já nebudu diskutovat s váma o ničem, protože je pozdě, pánové, aby bylo jasno a nebudu 
s váma diskutovat o ničem vůbec ze zásady, jak vás tak poslouchám. Já děkuju kolegům za 
vřelá slova.  
 
p. Vlček: Já jsem neříkal chronologicky, já jsem říkal faktologicky, což je úplně jiný význam 
slova, jestli tomu rozumíte.  
 
p. Kocman: Tak jestli dovolíte, já vás požádám, abychom se blížili ke konci tohoto bodu. 
Kolegové zastupitelé? Nikoliv. Pane Veigerte, prosím. Poprosím veřejnost skutečně jako 
stručně. Vydržte, teď jsem požádal pana Veigerte.  
 
p. Veigert: Já jsem jenom chtěl říct panu profesorovi Vlčkovi, já jsem tady... já jsem 
nezpochybňoval, že je v kronice napsáno, že 31. 2. se něco stalo. To je v pořádku. Tak si 
myslím, že tak by to mělo bejt. Ale mělo by to bejt napsaný, že co se stalo a kdo tam byl, 
případně jak se to odehrálo a opravdu faktologicky. Tys to, Petře, řekl přesně to, co mi tam 
chybí, faktologicky. A v některých těch věcech jsou prostě napsány osobní názory, osobní 
výklad toho autora. A já prostě si myslím, že za 10, 20, 50 let už to nikomu nebude moct 
vysvětlit, takže faktologicky, dává ti zapravdu.  
 
p. Kocman: Pan Tůma. Ne? Pan Prokop. 
 
p. Prokop: Já navážu na to, co tady říkal pan Veigert. Já když to vezmu faktologicky, dobře, 
tak měl jste nějaký znalosti a zkušenosti z Atolu, ale vy tady píšete stylem: „Jejich povídce 
bulvárního strašení sice přecházím...“ A jenom když tak, abych nepřipomněl v podstatě tytéž 
byrokratické snahy, které dělala Sazka už v 90. letech minulého století, zamýšlené přitom 
v neskonale větším rozsahu věcném i finančním. A jako vy tam vlastně nějakým způsobem 
skutečně se vyjadřujete posměšně o tom, co jsme tady prezentovali ohledně kasina. Jdete 
hodně zpátky do minulosti, ale já bych nesrovnával Sazku s ruskou mafií.  
 
p. Kocman: Tak já v souladu s jednacím řádem po 20 minutách, doufám, že nebo 
předpokládám, že debata je vyčerpaná, že nám ten čas na to stačil. Pokud nikdo z kolegů 
nechce přispět, ani z veřejnosti, tak uzavírám diskuzi k tomuto bodu a navrhuju usnesení: 
„Zastupitelstvo město Rudná schvaluje zápis do kroniky města Rudná za rok 2019 dle 
předloženého návrhu.“  
 
p. Viktora: Já mám alternativní usnesení, že Zastupitelstvo města Rudná vrací kroniku panu 
Junkovi k přepracování, k opravě těch faktických chyb. A druhý názor, pardon, druhý návrh 
usnesení je, že já si myslím, že by naší kronice slušelo negativní lustrační osvědčení pana 
Junka a Zastupitelstvo by ho mělo vyzvat k tomu, aby ho předložil.  
 
p. Kocman: Tak, nějaké jiné návrhy k projednání? Nejsou. Takže pojďme po navržených 
bodech zpětně. Kdo je pro, aby Zastupitelstvo města Rudná vyzvalo pana Junka k předložení 
lustračního osvědčení? 3 pro. Kdo je proti? 10 proti. Zdržel se? Paní Kotvaltová. Dalším 
bodem bylo, že pan Viktora navrhuje vrátit návrh k opravě chyb s tím já počítám 
automaticky, že pokud by se tam chyby objevily což je škoda, že samozřejmě jste nepodali 
písemně, aby se to dalo opravit a zkontrolovat. Tak se automaticky předpokládá, že ta 
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kontrola těch příloh musí být v pořádku, to je snad jasná věc. Takže předpokládám, pane 
Viktoro, navrhujete to tedy teď neprojednávat? Pan Dejm ještě. 
 
p. Dejm: Já bych se jenom zeptal, jaký to má vlastně technický postup nebo jestli tím, že to 
teďka neschválíme a necháme to přepracovat, jestli se nedostáváme do nějakýho problému? 
 
p. Kocman: Ne, nedostáváme.  
 
p. Dejm: To netuším. 
 
p. Kocman: Ze zákonnýho hlediska do žádnýho. Takže návrh byl teď to neschválit, ale co? 
Přepracovat co, pane Viktoro? Ještě vás poprosím o upřesnění. Ne, nezlobte se, chci to 
usnesení dát dohromady. Teď to nemyslím nikterak jinak. Co bychom měli usnést? 
 
p. Junek: Můžu k tomu něco říct? V tom případě jsem měl mít zpátky ten seznam chyb a 
udělal bych to nebo bych o tom uvažoval. Teďka to neberu tohleto. 
 
p. Kocman: Dobře, děkuju. Tak máte nějaký návrh, pane Viktoro, k tomu doplnění?  
 
p. Viktora: „Zastupitelstvo města Rudná vrací kronikáři kroniku k přepracování, k opravě 
faktografických chyb a k opravě číslování příloh.“  
 
p. Kocman: Tak znova, číslování příloh považuju za automatickou opravu, když skutečně to 
těžko poznáme. Tak pojďme hlasovat o usnesení, které navrhuje pan Viktora. Kdo je pro? 3 
hlasy pro. Proti? Kocman? Pitrák, Vlček, Seidl, Novák, Fišer, Kotvaltová, Průchová. Zdržel se? 
Kovács, Pražák, Dejm. Usnesení nezískalo většinu hlasů, takže zbývá poslední usnesení, 
poslední návrh Zastupitels-. Pardon, pan Kovács. 
 
p. Kovács: Ještě s ohledem na tu diskuzi, která tady proběhla.  
 
p. Kocman: Prosím, na ten mikrofon. 
 
p. Kovács: Promiňte. S ohledem na tu diskuzi, která tady proběhla, já si myslím, že jestli jsou 
tady výtky k nějakému číslování formálního charakteru, tak jestli bysme ten návrh usnesení 
nedoplnili o to, že schvalujeme zápis do kroniky města Rudná a žádáme o opravu. A nechť se 
tedy opraví to číslování těch příloh, protože samozřejmě pokud jsou v tom takovýhle faktický 
chyby, tak asi je jako zbytečný schvalovat. Já myslím, že ten požadavek je naprosto 
oprávněný a jediný rozdíl v tom je, že já navrhuju, abychom to neodkládali a opravili ty 
zjevné písařské chyby.  
 
p. Kocman: Dobře. 
 
p. Kovács: Pokud tam jsou. 
 
p. Kocman: Ano, takže tím pádem to usnesení by mohlo být: „Zastupitelstvo města Rudná 
schvaluje zápis do kroniky města Rudná za rok 19 dle předloženého návrhu. Požaduje 
kontrolu a opravu číslování příloh.“ Takto by to mohlo být. 
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p. Kovács: Ano, děkuju. 
 
p. Kocman: Tak, pojďme hlasovat prosím. Kdo je pro? 11 hlasů pro? Proti? 3 proti. Zdržel se? 
Nikdo. Takže tímto považuju tento bod za vyčerpaný. Pane Junku, děkuju za účast. Ještě 
slovo závěrečné pan Junek. 
 
p. Junek: Já bych chtěl poděkovat za tu důvěru ve mně vloženou, což je zřejmě fráze, ale spíš 
mě jde o to... Děkuju vám správně pochopený věci. Ti, co umí číst a pochopili přesně, zdá se, 
že správně. Jenom malou poznámku. Jsou-li nějaké výhrady přes to schválení a přes to 
detailní, rád bych je měl písemně, když teda je tak chytrej. Abychom si rozuměli. 
 
p. Kocman: Děkuju. Pojďme k dalšímu bodu dnešního jednání. Já už teď nebudu brát ty čísla, 
to číslování je posunuté. Dalším bodem jednání projednání příspěvku spolkům pro letošní 
rok. 
 

2. Projednání a schválení podpory spolků na rok 2020 
 
p. Kocman: Návrh je zveřejněn včetně důvodové zprávy, jakým způsobem finanční výbor 
postupoval při hodnocení a při návrhu. Po dohodě s panem Šochem máme rovnou vypustit 
žádost spolku Žijeme Rudnou zpívání na Homoli, které se nekonalo. A potom, to je žádost 
číslo 1. A potom žádost Žijeme Rudnou, 4. velikonoční jarmark, který se také kvůli koronaviru 
nekonal. Takže tyto dvě žádosti nebudeme vůbec brát v potaz. Pan Šoch k mikrofonu, jestli 
můžu poprosit. 
 
p. Šoch: Třetí je budoucí vánoční jarmark, protože náplní toho Havlíčkova náměstí je vždycky 
nacpaný a jsou tam spousta dobrejch věcí a my bysme spolkově tam neměli asi takovej 
velkej přínos. 
 
p. Kocman: Dobře, takže nemáme hodnotit nebo nemáme posuzovat ani tu žádost vánoční 
jarmark? 
 
p. Šoch: Ano, máme jiný starosti, děkuju. 
 
p. Kocman: Dobře. Tak tolik na úvod. Jinak ty částky vidíte, jak jsou navrženy. Já děkuju 
finančnímu výboru, že to zpracoval tak, jak je to zpracované. Jenom zkonstatuju, že 
v rozpočtu jsme na podporu spolku pro letošní rok vyčlenili částku 1 500 000 korun. Nějakou 
předchozí dohodou zastupitelů jsme se dobrali k tomu, že zpravidla rozdělujeme v odhadu 
1,5 % předpokládaných daňových příjmů, což správně tady je rozepsáno. Minulý rok jsme 
rozdělovali trošku víc. A teď v podstatě asi se pojďme pobavit, jestli vás můžu poprosit, 
v rámci nějakého racionálního ekonomického projednání tohodletoho bodu, abychom se 
bavili o bodech jednotlivých zastupitelů, které zajímají, tam, kde diskuze by neproběhla, tak 
bych považoval za to, že ten návrh finančního výboru je akceptovatelný a že ho takto 
můžeme schválit. Takže otevírám diskuzi k tomuto bodu a podstatná věc, je potřeba, 
poprosím kolegy a začnu já, já tímto hlásím střet zájmů, protože jsem členem FK Rudná.  
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p. Dejm: Já chci ohlásit střet zájmů, protože jsem statutárním orgánem Junák- český skaut, 
středisko Balvan. 
 
p. Kocman: Tak pánové, Kovács. 
 
p. Kovács: Já totéž ohledně spolku Žijeme Rudnou.  
 
p. Kocman: Děkuju. Pan Seidl. 
 
p. Seidl: Já taktéž ohledně Junáka. 
 
p. Kocman: Děkuju. Teď paní Průchová se hlásila. 
 
pí Průchová: Já to samé ohledně Centra pro rodinu Rudňáček. 
 
p. Fišer: Já ohledně Sokola. 
 
p. Vlček: Já ohledně svazu včelařů. 
 
p. Kocman: Dobře, děkuju. Ještě někdo?  
 
p. Viktora: Já jenom, že jsme asi jediný, kteří nebereme žádné peníze za aktivity.  
 
p. Kocman: To možná byste mohl na mikrofon, pane Viktoro. 
 
p. Viktora: Já jenom, že náš spolek nebere žádné peníze z města na své aktivity.  
 
p. Kocman: Ano a to jste oznamoval střet zájmů nebo to bylo co za sdělení tohle? Nic, dobře. 
Tak děkuju, takže prosím otvírám diskuzi a pojďme k jednotlivým spolkům tak, jak se 
dotazujete, takže pravděpodobně pan Tůma, prosím. 
 
p. Tůma: To bylo sdělení, že jako jediný nejsme ve střetu zájmů. Nevím, jestli jste, pane 
starosto, vy nahlásil nějaký střet zájmů tady.  
 
p. Kocman: Hned na začátku, členem FK Rudná. 
 
p. Tůma: Tak já bych měl k jednotlivým bodům. Děkuju finančnímu výboru, že připravil 
konečně analýzu, kde se na to dá koukat i z pohledu počtu dětí v Rudný a počtu aktivit. 
Určitě dobrá pomocná analýza. Chtěl bych se zeptat konkrétně, když jsem si teda udělal 
přehled, jaké byly dotace 2019 versus návrh finančního výboru, tak tady mám dotaz na Český 
svaz chovatelů, proč je tam takový nárůst oproti minulýmu roku, který není podložen ani tím 
počtem dětí a aktivit? Jestli za tím je teda ta jednorázová akce? 
 
p. Kocman: Tak paní Svitáková, jestli vás můžu poprosit, tak k mikrofonu, abychom vás slyšeli 
všichni.  
 
pí Svitáková: Já vás všechny zdravím. 
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p. Kocman: Pojďte blízko prosím. 
 
pí Svitáková: Český svaz chovatelů v Rudné. V loňském roce jsme žádali pro mladé chovatele, 
kterých máme 14, dotaci, ale protože jsme založili spolek až v říjnu, tak jsme nedostali ani 
korunu. A přesto jsme uspořádali v roce 2019 první krajskou výstavu, která byla velice dobrá 
a to jsme inkasovali... To jsme nedostali z obce ani korunu. V letošním roce vás zvu na 
druhou krajskou výstavu, která bude teď 20. a  21. června. Proto jsme žádali tady o to. Kromě 
toho máme ještě výstavy každý rok jako členů dospělých, které bývají v září. Proto žádáme 
tady toto. Ta výstava je opravdu náročná, my jsme letos odpracovali 2,5 tisíce hodin. Mám to 
doložený všechno. I děti, nemůžeme po rodičích chtít, aby, platí nám příspěvky, ale další, 
protože ty děti musí zvířátka živit, musí se o ně starat a já jsem ráda, že nesedí stále jenom u 
počítače a že tam jsou. Můžu vám říct, že já tam mezi ně chodím, jednou za 14 dní to mají, já 
se tam cejtím fakt velice dobře. A já myslím, že ty mladé by se měli vychovávat tady k tomu, 
aby když maj lásku ke zvířeti, maj lásku ke každému člověku a navzájem si tak pomáhají, to 
byste měl vidět. A opravdu ten areál je, řeknu, v hrozném stavu, protože my jsme měli 
původně areál ???, jak já tomu říkám, tam vedle té hospody Na Staré. Vidíte, v jakém je to 
tam stavu. My jsme to zvelebili, holt jsme to museli opustit a díky mojí známosti 
s kardinálem Tomáškem jsme získali tady ten pozemek. To byl v takovém dezolátním stavu, 
ty budovy  jsou ??? všude, to nejsou prakticky budovy. Takže my do toho, abysme prostě 
něco měli a chtěli to reprezentovat, do toho musíme každej korunu dát. Získali jsme dotaci, 
tady můžu poděkovat panu Kovácsovi, bylo jich několik, které jsme dostali odjinud a budu 
ráda, když dostaneme něco od obce. Opravdu je to pro děti, můžete se přijít podívat, já vás 
všechny zvu. My děláme proto... jako prostě kolem toho je práce, poslat přihlášky, všechno 
vykorespondovat, katalogy, všechno, ale taky tu Rudnou reprezentujem. Mně už dneska řekli 
na okresech, že jak se Rudná pozvedla. Takže já jenom za ni bojuju. Já z toho už nemám v 74 
letech vůbec nic.  
 
Děkuju za prezentaci. 
 
p. Pražák: Dobré odpoledne. Já asi nebudu konkrétně mluvit o jednotlivých dotacích. My 
jsme se na to tentokrát podívali skutečně... 
 
p. Kocman: Honzo, seš zapnutej? 
 
p. Pražák: Tady žádný tlačítko není.  
 
To asi musíte zapnout vy. 
 
p. Kocman: Už.  
 
p. Pražák: Jo, jo? Dobrý, ještě že mám tu roušku. Takže my jsme se na to podívali komplexně 
a tam jsme to rozdělili na celoroční činnost, kde jsme skutečně ten počet, já bych to nazval, 
zní to špatně, ale člověkohodin nebo člověkodní, jsme na tom zapracovali, ale zejména na 
těch celoročních činností. Takže například Český svaz chovatelů, zároveň jsme tam museli 
zapracovat i to, že přece jenom podle zásad chceme podporovat zejména ty činnosti 
v Rudné, takže jsme se ještě dodatečně dotázali některých nebo respektive všech spolků a 
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sdružení, abychom se ujistili, že skutečně podporujeme zejména činnost v Rudné a na území 
města Rudná. Takže to jsme, na to jsme aplikovali tento klíč, ale na jednorázové akce, to se 
asi ptáte na ten Český svaz chovatelů, kterému jsme na tu výstavu v minulých obdobích 
nedávali vůbec nic. Nicméně když jsem viděl tu žádost a rozhodovali jsme se o těch dalších 
jednorázových akcích, tak jsme se snažili být co nejvíc féroví na ty jednorázové akce, které 
zaprvé přinášejí něco do Rudné, reprezentují Rudnou, tak je vidět, že to tam není v plné výši, 
ale tu podporu této jednorázové akce jsme prostě zvolili stejně tak jako u jiných spolků, kde 
ta jednorázová akce, která je ve prospěch Rudné, si zaslouží z našeho pohledu podporu. 
Pochopitelně každej příspěvek, který je tam navržený, bude podléhat nějakému schvalování 
tady nás zastupitelů, ale ten systém, který jsme tam do toho zanesli, tak je skutečně 
jednorázová, možná veřejnost se s tím neměla možnost seznámit, tak proto to říkám trošku 
upřímněji, jednorázová akce, celoroční akce a reprezentace. Někdo tam uvedl reprezentace, 
takže jsme to tam dali taky, ale z mýho pohledu je reprezentace a jednorázová akce je skoro 
to samé. Ale co bylo nejdůležitější, bylo, že jsme chtěli podpořit zejména to, co se děje na 
území města Rudná a pro občany města Rudná. Takže to je to, co jsme do toho zanesli. Ano, 
je to nějaký náš odhad, to znamená, já nevím úplně přesně, naprosto korektně a exaktně, 
kolik hodin kdo týdně z těch členů stráví tou konkrétní činností. Je to skutečně odhad, ale je 
to nějaké pomocné kritérium a určitě to bude mít vývoj. Já jsem to tady v tý důvodový 
zprávě neměl, ale do toho zápisu z jednání finančního výboru jsem uvedl, že asi budeme 
muset stejně přepracovat trošku ty zásady do budoucna a upravit tu žádost, protože pokud 
mi tam některý spolek uvede počet členů, který určitě z města Rudná nejsou, tak proto si 
myslím, že to kritérium do budoucna tam bude muset být, aby bylo nedílnou součástí 
žádosti. Rozhodně to není to, že bychom chtěli lustrovat jmenné seznamy, ale prostě my těm 
spolkům věříme a pokud prostě nám řeknou své počty z Rudné, tak je prostě zapracujeme a 
podle toho budeme postupovat. Není to vždycky jednoduché, ale myslím, že se s tím 
dokážeme poprat. Čili asi tak. Já myslím, že je to navrženo tak, jak je navrženo. Můžeme se 
bavit takhle detailně o každém příspěvku, ale možná to už je potom na zastupitelích, aby si 
spíš posoudili a navrhli, jak si představují pro ten který spolek nebo sdružení nějakou jinou 
podporu, aby to navrhovali a pak proto pojďme hlasovat asi. Já tomu asi nechci už jako dál 
k jednotlivým položkám nic dalšího dodat. 
 
p. Prokop: Já se připojuju k tomu, co říkal Cyril přede mnou. Já si myslím, že ten Excel, který 
jste nám poslali, tak je velice srozumitelný. Já mám pouze faktickou jednu otázku. Já jsem 
nestačil navrhnout změnu ještě programu na začátek a předhodit zprávu finančního výboru 
před spolky. Chtěl bych se zeptat vás, pane Kovácsi, pane Pražáku, jestli nějakým způsobem 
v těch návrzích je zohledněný výpadek v rozpočtu města na tento rok, který prostě nejspíš 
v souvislosti s koronakrizí bude.  
 
p. Pražák: Částka... Výpadek to 1,5 % je z původních rozpočtovaných daňových příjmů. To je 
odpověď. Vy jste tam měli potom nějaké dotazy, které možná že s částkou podpory spolků a 
sdružení teď momentálně jako přímo nesouvisí. Dobře, teď se bavíme o tom, kolik komu 
budeme přispívat. Co se týče toho případného zohledňování možného výpadku příjmů, tak o 
tom se asi můžeme taky pobavit, ale vzhledem k tomu, že když se podíváte do FINky, když se 
podíváte do toho, jak na tom město je, tak tam je určitá rezerva. Takže i s tímhle ohledem 
jsme nepočítali, jsme tenhlecten případný výpadek daňových příjmů nezohledňovali ještě. 
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p. Prokop: Jestli to můžu upřesnit. To, co tam je navrženo, tak s tím spolky můžou počítat a i 
kdyby prostě ty výpadky v příjmech rozpočtu byly, tak se jich to nedotkne.  
 
p. Pražák: Pokud to schválíme tak, jak to je, tak s tím můžou počítat nebo teda spolky můžou 
počítat p. s tím, co schválíme, takže už potom do budoucna to nebudeme krátit.  
 
p. Prokop: Jo, děkuju. 
 
p. Kocman: Já jenom v reakci na případný finance města v souvislosti s koronavirem, bude to 
téma dalšího zasedání. Samozřejmě jakože nečekáme, co se bude dít, vidíme nějaký kroky. 
Na ty predikce je ne úplně brzo, ale zatím opravdu není jasno. A ujišťuju vás, že města Rudná 
se to ve svých záměrech nedotkne. Pan Tůma. Hlásil jste se. 
 
p. Tůma: Děkuji. Já si myslím, že takhle tu podporu spolků určitě můžeme schválit, jako je to 
asi to nejlepší, co tady máme. Ale co se týká dopadů koronakrize na rozpočet, tak to si 
myslím, že je jiná kapitola, ale rozhodně velmi důležitá a rádi bychom teda to nejpozději na 
příštím zasedání chtěl vidět. Protože pokud se bavíme o předpokládaném dopadu kolem 10 
%, tak to není malá částka z našeho rozpočtu. 
 
p. Kocman: Ano, takže zopakuji ještě jednou. S finančním výborem to v podstatě už 6 týdnů 
řešíme a na červnovém zasedání Zastupitelstva to bude jako regulérní bod. Ještě pan Kovács. 
Veřejnost vydrží, budu se snažit na nikoho nezapomenout.  
 
p. Kovács: Já bych ještě chtěl říct, že já se hodlám zdržet u posledních tří položek, respektive 
posledních dvou položek, konkrétně jedná se o společnost BK HB Basket a žádost o dotaci 
pana Hynka Pospíšila a to nikoliv z konkrétních důvodů, že bych měl cokoliv proti těmto 
spolkům, ale já apeluju na to dlouhodobě, abysme opravdu si řekli, kolik těch sportovních 
oddílů v Rudný budeme podporovat, aby jsme zvážili, jestli je správná cesta dát podporu 
každému sportovnímu spolku, který na našem území bude fungovat, anebo abysme se 
opravdu rozhodli, že řekneme: „Toto množství spolků, které tady v Rudné fungují, specielně 
těch sportovních, je už v zásadě dostatečné a saturuje potřeby našich obyvatel.“ A spíš 
tydlety kluby podporovaly vyšší částkou, aby ta jejich činnost mohla být z mého pohledu 
kvalitnější. Je to můj subjektivní názor, já to říkám dlouhodobě, nechci kvůli tomu 
rozpoutávat diskuzi, jenom jsem chtěl veřejnosti vysvětlit, proč se u těchto posledních dvou 
bodů budu zdržovat. Děkuju. 
 
p. Viktora: Já děkuji. Já bych chtěl taky pochválit pana Pražáka. Mně se to také líbilo. 
Nesouhlasil bych asi s Gáborem v tom, že bych nechtěl být ten, kdo určuje komu ano, komu 
ne. K tomu směřoval v podstatě ten náš návrh participativního rozpočtu, který byl postavený 
na podpoře spolků tak, že by rozdělovali peníze spolkům, tím pádem by si sami vybrali, které 
podpoří méně, některé vůbec a které úplně nejvíc. A právě ten návrh pana Pražáka z mého 
úhlu pohledu je v podstatě tomuto principu jakoby nejpodobnější, protože si myslím, že 
velmi přesně může asi odhadnout přesně počty členů, dětí, hodin, vlastně jak by to asi 
dopadlo. Takže já budu hlasovat pro. 
 
p. Pitrák: Já bych teda také nesouhlasil s Gábou, protože uzavírat si okruh, komu budu 
poskytovat dotaci, tím uzavíráme těm novým, který by tady mohly rozvíjet nějakou činnost 
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nebo i třeba nějakým moderním trendům. A sám bych si nedokázal říct, co je lepší, jestli 
fotbal, hokej nebo plavání. Takže si myslím, buďme rádi, že ta spolková činnost tady funguje 
a za sebe bych určitě neviděl krátit těm spolkům, které působí tady na území obce, vůbec 
dotace ani nebudu pomýšlet, až budou krácený příjmy obce, protože ta spolková komunitní 
činnost je vlastně to nejdůležitější a tím pak obec žije.  
 
p. Kocman: Tak pan Tůma ještě. Pane Veigerte, vím o vás, vydržte.  
 
p. Tůma: Já ještě teda, když jsem teď dělal analýzu nárůstu toho návrhu finančního výboru 
versus minulý rok, tak mi tady vyskočil největší nárůst u spolku Žijeme Rudnou. Teď se 
přiznám, že jsem trošku zmatenej z toho, co tam máme počítat a nemáme počítat. 
 
p. Kocman: Jednoduše, pouze žádosti dvě a tři.  
 
p. Tůma: Pouze žádosti dvě a tři. To znamená... 
 
p. Kocman: Obě byly 5 000 korun. 10 000 korun. 
 
p. Tůma: 10 000 korun? 
 
p. Kocman: Ano.  
 
p. Tůma: OK, děkuji. 
 
p. Kocman: Tak pokud kolegové zatím nemají, tak pan Veigert. 
 
p. Veigert: Já se omlouvám, bude to jenom spíš technická. Já jsem se připravoval, díval jsem 
se, ale jelikož tady nemám připojení, mám tablet, nemám připojení do internetu a není tady, 
tak jsem chtěl požádat, abyste případně ty materiály, který jste publikovali, tak nějak promítli 
celý nebo aspoň minimálně v tomto případě bych chtěl vidět tu tabulku. Vždycky se to nějak 
procházelo, ta tabulka a ke každýmu tomu spolku, co si vzpomínám, se nějak vždycky něco 
řeklo. Děkuju. 
 
p. Kocman: Ano, tak tabulka je k dispozici tady. Hodně se to mění tím, pane Veigerte, že ty 
podklady všechny zveřejňujeme, takže se mohl kdokoliv seznámit. Takže já myslím, že pokud 
tady panuje shoda, víceméně zdá se, tak já po skončení diskuze navrhnu procesní postup, jak 
to poměrně hbitě projednat a odhlasovat, ne schválit ale odhlasovat. 
 
p. Veigert: Pane Kocmane, bez toho komentáře. Já jsem vám tady řekl, že jsem se 
s podkladama seznámil. Mám tam... 
 
p. Kocman: Já jsem to nemyslel nikterak... 
 
p. Veigert: Já tam mám svý připomínky, ale jelikož tady není možný se připojit do wifiny, tak 
já ze svýho tabletu se nemohu připojit s tím materiálem. Proto jsem vás o to žádal. 
 
p. Kocman: Tak konkrétní dotazy prosím. 
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p. Veigert: Nechte mě domluvit, prosím vás. Prosím vás, zdržte se těhletěch komentářů. 
Děkuju. 
 
p. Kocman: A zbytečně jste vztahovačnej, pane Veigerte, to vůbec nebylo k vám. Takže 
chcete to pročítat?  
 
p. Viktora: Nechcete radši sdělit to heslo na tu wifinu? 
 
p. Kocman: Já ho skutečně nemám, pane Viktoro.  
 
p. Veigert: Já jsem myslel, že to uděláme jako vždycky. Prošlo se, vždycky si vzpomínám, 
spolek a řeklo, kolik tam je, kolik tam bylo a už nevím a byla k tomu debata. Odhlasovalo se 
nebo se řeklo ano a pak se to hromadně hlasovalo, nevím, ale prosím, můžeme projít ty 
spolky jeden po druhým a říct tyto údaje?  
 
p. Kocman: No, můžeme. Tak prosím, kdo chcete, pan Fišer. 
 
p. Fišer: Podle mě tady panuje teda u zastupitelů shoda, nemají k tomu připomínky. Tak 
pane Veigerte, řekněte, ke kterýmu spolku potřebujete něco vysvětlit. To se vysvětlí a 
nebudem se zdržovat, to, co všichni odsouhlasili, že je to v pořádku sestavený. Děkuju. 
 
p. Pražák: Já bych možná jenom k tomu uvedl. Možná právě proto, že jsme k tomu 
nepřistoupili tímto způsobem v minulých letech, tak jsme debatovali o každém jednotlivém 
spolku, protože jsme říkali, v minulých letech dostal X, žádal o Y a my mu dáváme Z. Teď 
jsme udělali to jinak, jak jsem popisoval už před krátkou chvílí a zastupitelé a myslím že i 
veřejnost měli možnost se s tím seznámit. Takže jako samozřejmě, pokud budeme hlasovat 
procesně, což pan starosta má namyšleno, jak to budeme dělat, tak pokud budeme hlasovat 
o každém jednotlivém spolku, tak tady zřejmě z té tabulky přečteme například Sokol, 
celoroční činnost sportovních oddílů a řekneme, jakou částku navrhujeme a budeme o ni 
hlasovat. Jestli toto je ten záměr, tak to je jedna možnost a druhá možnost, pokud jsem tady 
zaregistroval určitou shodu mezi zastupiteli s tím, jak je to nachystáno, což já teda nijak 
nepředjímám a nikomu nepodsouvám, tak samozřejmě jsme schopni asi to projít rychleji. Ale 
jak říkám, já jsem tady jako finanční výbor, zástupce finančního výboru, který něco navrhnul, 
což jako já asi jako zastupitel asi nebudu nic jiného navrhovat než to, co jsem tady jako 
zástupce finančního výboru navrhl. Takže já si dokážu představit obě dvě varianty.  
 
p. Kocman: Děkuju. Já se teda zeptám kolegů, zdali má někdo konkrétní návrh na úpravu 
některé z těch částek? Protože mám teda podobný pocit, že nejsme ve shodě v tuhle chvíli, 
přičemž beru komentář pana Kovácse, že se u dvou usnesení chystá zdržet, ale to umíme 
procesně provést. A souhlasím s tím, že ty podklady jsou týden k dispozici. Usnesení jsou 
navržená, to jest, jsou takto navržená bez částek pochopitelně. To bylo také zveřejněno, 
takže si myslím, že můžeme procesně jedním, respektive dvěma uneseními tu podporu 
schválit, viz příloha tabulka a máme ten bod vyřešenej. Takže toto je můj návrh k tomu, 
abychom takto postoupili v tomto bodě. Tak zdá se, že jiný návrh není v tuto chvíli, tak bych 
navrhl zvlášť hlasovat o spolku BK HB Basket a o žádosti pana Pospíšila na sebeobranu pro 
děti. Tam pan Kovács vyjádřil už předem svoje stanovisko, takže tyto dva body bych 
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navrhoval hlasovat zvlášť a zbytek bych potom navrhoval hlasovat en bloc dle těch 
předložených podkladů finančního výboru.  
 
p. Tůma: A ještě teda budeme muset zvlášť odhlasovat Žijeme Rudnou, protože v těch 
podkladech je ta původní výše.  
 
p. Kocman: Dobře. S tím, že jenom doplním, že jsme předpokládali částku 1 500 000, tu 
máme v rozpočtu určenou. Ta částka bude nepatrně vyšší, ale ta rezerva v rozpočtu to 
dostatečně zvládá. Bavíme se o desetitisících v té částce, takže je to potom by mělo 
reflektovat následující bod a rozpočtové opatření. Takže zvláštní ještě hlasování o žádostech 
spolku Žijeme Rudnou dvě a tři. Tak pokud není žádný návrh další, tak prosím pojďme 
hlasovat. Takže kdo je pro schválit spolku Žijeme Rudnou na žádost č. 2 - zpívání na Homoli - 
částku 5 000 korun? Kdo je pro? Bez pana Kovácse. 13 pro. Zdržel se? Pan Kovács. Proti? 
Nikdo. Jenom poprosím zapisovatele, aby případně, kdyby mi tam neseděly počty, tak aby 
mě upozornil, děkuju. Další návrh usnesení, dotace pro spolek Žijeme Rudnou, žádost č. 3 - 
sázení stromů a keřů - částka ve výši 5 000 korun. Kdo je pro? 12 hlasů pro. Proti? Nikdo. 
Zdržel se? Pan Kovács a pan Tůma, děkuju. Žádost sportovního oddílu HB Basket, činnost 
basketbalového klubu, částka 20 000 korun, kdo je pro? 12 pro. Proti? Zdržel se? Pan Kovács 
a pan Fišer. Stíháme? A potom žádost pana Pospíšila, sebeobrana pro děti a dospělé, tam je 
částka 0. Tam to usnesení je tak, že to usnesení by znělo, že nesouhlasí s podporou žádosti, 
tam nemá cenu schvalovat částku 0, takže to zní usnesení: „Zastupitelstvo města Rudná 
neschvaluje podporu žádosti...“ konkrétně sebeobrana, to usnesení je pro pana Hynka 
Pospíšila ve výši, to tam není, účel sebeobrana pro děti a dospělé, bude to bez částky. Takže 
už hlasujete nebo máte připomínku? 
 
p. Tůma: Mám připomínku. Pokud je v návrhu nula, tak to můžeme schválit v tom balíku, co 
je.  
 
p. Kocman: Ale pan Kovács se toho chtěl zdržet.  
 
p. Pražák: Je tam nula. Já jsem se spíš chtěl vyjádřit veřejně. Já bych možná jenom u toho, 
zastupitelé to asi vědí, tam nebyly dodaný ani přílohy k tomu, k tý žádosti, takže ta žádost 
nesplňovala veškeré náležitosti a tak, jak jsme dostali informace z úřadu, tak jsme tam 
navrhli nulu, to je ten důvod.  
 
p. Kocman: Děkuju. Takže tím pádem bychom mohli hlasovat ten zbylý seznam, přičemž 
bych dal usnesení, že Zastupitelstvo města Rudná schvaluje podporu spolkům, viz návrh tak, 
jak je navrženo, podporu žádosti na rok 2020. A rozepsali bychom to do těchto usnesení, 
který máme navržený, abychom ty usnesení mohli případně samostatně používat.  
 
p. Pražák: Já možná, abysme to ještě udělali naprosto korektně, tak ty žádosti spolku Žijeme 
Rudnou bychom měli teďko také odhlasovat s nulou nebo respektive, že neschvalujeme 
podporu, ty, které jsou vyjmuté a pak ten zbytek můžeme odhlasovat podle návrhu 
finančního výboru.  
 
p. Kocman: Jsme to zkonstatovali na začátku, ale dobře, formálně. Takže návrh je usnést: 
„Zastupitelstvo města Rudná na žádost pana Šocha nebude projednávat podporu pro žádosti 
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spolku Žijeme Rudnou, žádost č. 1, 4 a 5.“ To je návrh usnesení. Tak prosím pojďme hlasovat. 
Kdo je pro znění tohoto usnesení? Na žádost pana Šocha nebudeme to projednávat, tyto tři 
žádosti, zní usnesení. „Zastupitelstvo města Rudná na žádost pana Šocha, zástupce spolku 
Žijeme Rudnou, nebude projednávat žádosti spolku č. 1, 4 a 5.“ Prosím pojďme hlasovat. Kdo 
je pro znění usnesení? Zdá se, že všichni, všichni pro. Děkuju a teď teda můžeme en bloc 
schválit. Takže potom poprosím pány zapisovatele, aby zkontrolovali řádně ta usnesení a my 
to musíme řádně připravit. Takže návrh toho celkového usnesení: „Zastupitelstvo města 
Rudná schvaluje návrh finančního výboru na podporu spolkové činnosti pro rok 2020, viz 
příloha č. 1.“ A bude to přílohou tenhleten dokument. Poprosím pojďme hlasovat. Kdo je 
pro? Všichni hlasy, všichni pro, děkuju. Tento bod je uzavřený. Můžeme ještě pokračovat půl 
hodiny do přestávky? Zdá se, že nepotřebuje nikdo přestávku nutně. Takže dalším bodem 
dnešního jednání je rozpočtové opatření č. 3. 
 

3. Rozpočtové opatření č. 3/2020 
 
p. Kocman: Rozpočtové opatření je opět v příloze. Teoreticky by to mohl okomentovat pan 
Náprstek. Říkali jsme, že zase bychom rádi spíš komentovali jednotlivé dotazy. S tím, že je 
nutné, aby to rozpočtové opatření reflektovalo ty úpravy, které jsme teď odhlasovali, takže 
to rozpočtové opatření ještě bude upraveno v tomto duchu toho předchozího bodu.  
 
p. Seidl: Já bych jenom ještě reagoval na ten bod, jak tady byl pan Junek, ohledně kroniky. 
Žádám důrazně pány, aby se panu Junkovi osobně neboli veřejně omluvili, protože... Pardon. 
Já ještě řeknu zásadní informaci, že pan Junek nebyl agentem StB. Agent StB Václav Junek, 
ano, opravdu byl. Byl šéf Chemapolu nebo ředitel Chemapolu a měl krycí jméno šéf. Takže 
pan Junek bohužel doplácí na to, že má stejné jméno. Takže doufám, že se mu pak omluvíte, 
protože tohle bylo na mě hrozně moc. 
 
p. Kocman: Já, jestli dovolíte, tak já to hned utnu v zárodku a případně to nechám do 
různého, ten příspěvek úplně nesouvisí s rozpočtovým opatřením. 
 
p. Seidl: Já jsem chtěl jenom zavčas reagovat. 
 
p. Kocman: Rozumím, nicméně jsme to mohli nechat dále. Takže k rozpočtovému opatření č. 
3.  
 
p. Viktora: Jestli dostal jaksi pan Seidl... 
 
p. Kocman: Pánové, já vám slibuju, že... 
 
p. Viktora: Nenene, to byla hodně velká... 
 
p. Kocman: Pardon. Měli bychom... příště bych poprosil, abysme takovéto věci nedělali, 
protože opravdu já pak nejsem schopen uřídit tu schůzi. Takže vás poprosím opravdu, aby to 
bylo vyvážené, velmi stručnou reakci, pan Viktora. 
 



zpět na obsah 

p. Viktora: Je to shoda jmen. Chemapol, Václav Junek, víme, známe. Na to rychlé googlení 
vám to takhle vyjde, ale je potřeba používat ještě datum narození.  
 
p. Kocman: Tak a pojďme se vrátit k rozpočtovému opatření č. 3. Takže rozpočtové opatření 
bylo k dispozici, v příjmech to jsou řádově desetitisíce, které nám přibývají do rozpočtu. Jsou 
podstatnější pro nás výdaje. Ve výdajích se zase bavíme o desetitisících, v komentářích jest 
popsáno a ta částka, která je na konci, pro veřejnost, tady ten mínus 226 000, to je úprava 
paragrafu, kdy na právní služby, které využívá město, máme samostatně vyčleněnou rezervu 
v rozpočtu a podle dohody, abychom měli přehled o tom, jak ten paragraf čerpáme, tak 
vždycky se rozúčtovává do konkrétních položek tam, kam ta která právní služba patří. Takže 
to je potom popsáno v komentářích. Otevírám diskuzi k tomuto bodu. 
 
p. Tůma: Náklady na právní služby se nám to tady opravdu jenom hemží. Přijde mi, že toto 
rozpočtové opatření by se mělo jmenovat AK Šimberský. Takže bych byl rád, pokud bychom 
mohli projít všechny vícenáklady AK Šimberský. Dále by mě zajímalo, kde je náklad na tu 
super drahou analýzu kvůli hazardu, jestli teda ta byla součástí nějakého předchozího 
rozpočtového opatření.  
 
p. Kocman: Tak já jenom to zase upřesním. My nemáme žádné vícenáklady. To je jaksi mylná 
informace. My máme rozpočtovanou částku a z té částky průběžně přesouváme pouze 
v rozpočtu tak, aby bylo zřejmé, kolik jsme těch peněz vyčerpali. To je jedna moje odpověď. 
 
p. Tůma: To nebyl můj dotaz.  
 
p. Kocman: Já to upřesňuju proto, že je to zavádějící. Prostě nemáme žádné vícenáklady, to 
nejsou žádné vícenáklady, to jsou běžné náklady. A co se týká vašeho dotazu, tak vzhledem 
k tomu, že tady nikde 100 000 nevidím, tak ta částka mám za to, že už ale byla v předchozím 
rozpočtovém opatření. Neumím to teď posoudit, nevím. Rozhodně tam je, samozřejmě tam 
je. Zkusím pana tajemníka, jestli se mu to nepodaří dohledat. A bohužel prostě máme, 
potřebujeme řešit věci s právním zastoupením, bohužel taková je doba. Když by to nebyla 
tahle kancelář, byla by to jiná kancelář, to samozřejmě dobře víte, že bez právníka pracovat 
nemůžeme. Bavili jsme se o tom dostatečně dlouho. Ta částka je nižší ročně, než kdybychom 
zaměstnávali vlastního právníka. Takže teď máme podporu od právní kanceláře a to už jsme 
řešili mnohokrát.  
 
p. Tůma: S tím si dovolím nesouhlasit. Pokud bychom sečetli náklady za Technické služby 
Rudná a město, tak bychom se jistě dostali na daleko vyšší částku, než by náš stál právník, 
kterého bychom zaměstnali. 
 
p. Kocman: Ano. To bychom sčítali ovšem hrušky s jabkama, protože Technické služby jaksi 
město, jejich služby... 
 
p. Tůma: Jsou vlastněné městem. 
 
p. Kocman: Ano, ano, to je všechno. 
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p. Viktora: To by se dalo určitě vyřešit s těmi Technickými službami, kdyby byla vůle a to není 
dlouhodobá... 
 
p. Kocman: Prosím, pojďme k rozpočtovému opatření. 
 
p. Viktora: Prosím vás, další věc je, jednak zazněla ta myšlenka zaměstnat toho vlastního 
právníka a klidně i pro ty Technické služby, to si myslím, že je dobrý nápad. Ale ještě lepší 
nápad je neutrácet za ty právníky. A jeden z těch námětů, který bych pro vás měl, je uspořit 
na zamítání žádosti o informace. To je nehorázná věc, protože pan Šimberský maká hodně na 
tom, aby nám zamítal naše požadavky na informace, protože vy nám ty informace nedáváte, 
my se jich domáháme, takže dáváte to na stůl jemu, aby vytvářel obstrukce, my se 
odvoláváme. Takže tohleto pak generuje naprosto zbytečné náklady, které nejsou zapotřebí. 
Prostě odpovídejte na dotazy.  
 
p. Kocman: Dobře. Jak se to týká rozpočtového opatření č. 3, ten váš příspěvek?  
 
p. Viktora: AK Šimberský. 
 
p. Kocman: Dobře, takže ještě jednou, jak se to týká rozpočtového opatření č. 3 ve vztahu 
k městu? 
 
p. Viktora: Jestli vám to nedochází, tak já vám to vysvětlovat nebudu.  
 
p. Kocman: Tak, to jsem chtěl slyšet, děkuju. Další dotazy? Zdá se, nejsou z řad kolegů. Pan 
Veigert má dotaz. Tak pardon, ještě vydržte pane Veigerte, pan Tůma. 
 
p. Tůma: Já bych teda měl dotaz na pana Pražáka jako šéfa finančního výboru. Jestli mu 
přijdou právní výdaje města adekvátní? Pokud si pamatuju dobře, tak před X lety toto 
rozporoval, teď si myslím, že ty náklady byly poloviční. Tak jak se na to kouká jako předseda 
finančního výboru?  
 
p. Kocman: Chce pan Pražák reagovat? 
 
p. Pražák: Chce. Já stručně zareaguju. Já nevím, jak to souvisí s tím, co jsem rozporoval 
v minulosti, ale když čtu ty tituly, které tady jsou, tak v nich vidím, že jsou to nutný výdaje, 
který za toho právníka musíme utrácet, ať je to pan Šimberský, Vomáčka, Vocásek, protože 
to je něco, co prostě s tím provozem a chodem města souvisí. Co se týče nákladů na právní 
služby v Technických službách, nedokážu posoudit, protože jakožto předseda finančního 
výboru se po těchto informacích aktuálně nepídím.  
 
p. Tůma: Děkuji a jak se díváte na cenu za 11stránkovou právní analýzu ohledně hazardu, 
která tuším stála 90 000 korun? 
 
p. Pražák: Já podle rozsahu stránek nedokážu posoudit, kolik času ten právník tím strávil. 
Nevím, jestli vy, ale já teda určitě ne.  
 
p. Tůma: Četl jste tu analýzu?  
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p. Pražák: Ano. 
 
p. Kocman: Ano, teď diskutují pan Tůma a pan Pražák, pro záznam. 
 
p. Tůma: Myslím, že v přepočtu to dělá nějakých 45 nebo 46 hodin strávených na těchto 11 
stránkách, kde vesměs polovina jsou okopírované informace z jiných měst. Přijde vám to 
adekvátní?  
 
p. Pražák: Těch 46 hodin, to je váš odhad.  
 
p. Tůma: Ne, to je... 
 
p. Kocman: Na faktuře. 
 
p. Tůma: To je na faktuře.  
 
p. Pražák: Ok a to, že je to vykopírovaný od někoho, to je váš názor? 
 
p. Tůma: To je můj názor podle toho, jak jsem si to četl.  
 
p. Pražák: Tak já vám váš názor neberu, tak OK, děkuju. 
 
p. Kocman: Pánové, já si opravdu skutečně neumím představit, jak byste reagovali, kdyby ta 
analýza stála 10 000 a vy jste řekli: „A je dostatečně kvalitní?“ Celá ta debata je úplně 
zavádějící a zbytečná v tuhle chvíli. Pokud chceme, abychom měli právní službu, která je 
městu k něčemu a je mu k užitku, a k tomu bodu se za chvíli dostaneme, tak potom prostě 
máme službu, která je z mého pohledu naprosto adekvátní. Na základě předchozích 
zkušeností a předchozích právních sporů, které jsme řešili, tak je bezpochyby funkční a 
fundovaná, takže za mě ano, bohužel to stojí tolik peněz. Zastupitelstvo si to vyžádalo a 
možná mu to v budoucnu uspoří ještě větší částku.  
 
p. Prokop: Já jestli můžu doplnit k tomu, co už tady bylo řečeno ohledně té studie. My jsme 
si samozřejmě taky dělali nějaký právní analýzy, ale šli jsme úplně jinou cestou. 
 
p. Kocman: Pane Prokope, jestli dovolíte, vraťme se k rozpočtovému opatření č. 3, toto bude 
ještě předmětem dalšího bodu. 
 
p. Prokop: Spíš to souvisí s tím přesunem 86 000. Takže já myslím, že mluvím k tomu. Nebo 
to nesouvisí? Jako ta částka vychází asi 7 500 na jednu stránku. Skutečně tam byly právní 
judikáty zkopírovaný z internetu a my jsme tu samou informaci získali zdarma za hodinový 
telefon se specializovanou kanceláří z jižní Moravy, která se hazardem přímo zabývá. To je 
jedna poznámka k tomu. Já se domnívám, že to konstatování v té studii je takové, že ta 
stávající platná vyhláška o loteriích je v rozporu se zákonem. Já si teda nejsem úplně jistý, 
když tak mě opravte, ale tuhle vyhlášku zpracoval také AK Šimberský. Je to pravda? 
 
p. Kocman: Ne. 
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p. Prokop: Není? Dobře.  
 
p. Kovács: Dobrý den. Já bych ještě zareagoval na tu diskuzi a myslím, že otázka na předsedu 
finančního výboru, jak hodnotí obsah dodávky služeb právních, není úplně adekvátní 
odpověď. Tady zadavatel, kterým je úřad, jehož hlavním představitelem ve vztahu 
k takovýmto dodávkám, je pan tajemník, takže ta otázka je spíše skutečně na něj, protože 
tam se posuzuje rozsah a odsouhlasení té objednávky. Každopádně pokud zde vznikají 
jakékoliv pochybnosti ohledně toho, jestli Rudná vynakládá dostatečné nebo pardon, 
nadbytečné nebo nevím, jestli říct málo, hodně prostředků na právní služby, tak nabízím to, 
ať nás Zastupitelstvo pověří jako finanční výbor, my se na to koukneme. Myslím si, že jsme to 
asi před rokem a čtvrt dělali, mám takovej pocit, a uděláme to znova, takže nabízím 
systémový řešení. My se koukneme na to, kolik těch nákladů my jako město máme a dáme 
zastupitelům k tomu nějaké naše stanovisko. 
 
p. Viktora: To zní jako dobrá myšlenka, takže pojďme to navrhnout jako usnesení a pojďme 
ten úkol finančnímu výboru dát. 
 
p. Kocman: Dokážeš nějak zformulovat to usnesení? 
 
p. Kovács: Zastupitelstvo města Rudná ukládá finančnímu výboru vyhotovit analýzu 
nákladovosti právních služeb, všech nebo AK Šimberský, za období 2019/20. Vezmeme 
prostě to asi si s tím poradím, že jsme v kousku roku, to není tak velký problém. 
 
p. Kocman: Dobře, děkuju. Tak jestli z kolegů nikdo nemá, tak jsem zaznamenal pana 
Veigerta, takže pane Veigerte, prosím. 
 
p. Veigert: Já mám k právním službám svoji obligátní otázku už asi 16 let. Jestli může říct 
někdo, jaký byl rozpočet na právní služby, kolik bylo čerpáno na právní služby a jakým 
způsobem toto rozpočtový opatření, kolik z toho dělá, z těch právních služeb, to čerpání. 
 
p. Kocman: Máš tam FINku? Nemáš teďka. Tady jak vidíte, tady je částka 226 000 Kč, to jsou 
právní služby doteď a to jsou peníze, kromě rozpočtovýho opatření, jestli jsme dělaly v lednu 
částku, tak to jsou ty peníze, který jsme od začátku roku vyčerpali za právní služby, za AK 
Šimberský. Ještě máme smluvně řadu dalších právníků na jednotlivý specializace, ale to jsou 
nižší částky, protože to využíváme zcela výjimečně. A rozpočet je 900 000 pro letošní rok. 
900 000. 
 
p. Pražák: No dobře, já myslím, že teďko, když nebudu předjímat, jestli Zastupitelstvo pověří, 
ale bude to součástí taky. 
 
p. Veigert: Ještě teda další věc k tomu, co jste se tady bavili. Já jsem zaznamenal na 
webovým portálu, tuším veřejný, kde jsou veřejný zakázky, pro vaši informaci Hostivice 
město vypisuje veřejnou zakázku, veřejnou zakázku na právní služby. A předpokládaná 
hodnota, vím, že vy to neradi slyšíte, ale tam uvádí předpokládanou hodnotu tý zakázky, 
800 000 Kč. Takže Hostivice vybírají právní kancelář na právníky za 800 000 Kč. Chtěl bych 
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požádat, abyste se nad tím zamysleli, zda AK Šimberský už tady není dlouho a jestli by nebylo 
vhodné udělat výběrové řízení na právní služby. 
 
p. Kocman: Tam já jenom v reakci, ta vaše interpretace je opět chybná a mylná. Hostivice 
nevypisují výběrové řízení na právníka za 800 000. Pro účely výběrového řízení je naceněno 
to výběrové řízení částkou 800 000. Předpokládám, že tam bude stanovena hodinová sazba a 
že bude účtována podle skutečného rozsahu práce. To zaprvé. Zadruhé, zákon o veřejných 
zakázkách zcela výslovně a jednoznačně právní služby vyjmul ze soutěže, proč to tak dělají 
Hostivice, to je, řekl bych, jejich věc. Já za sebe nemám jediný důvod, pane Veigerte, 
pochybovat o fundovanosti a odbornosti advokátní kanceláře AK Šimberský, protože zatím 
veškerou práci, kterou odvedla, tak odvedla řádně. A veškeré spory, které jsme řešili, do 
kterých jsme se dostali, tak jsme všechny ty spory vyhráli. Takže si myslím, že ta debata je 
úplně o ničem v tuhle chvíli. Pan Veigert ještě, prosím. 
 
p. Veigert: Určitě se s vámi rád pustím do křížku o veřejných zakázkách, pane Kocmane. Já 
jsem řekl, že hodnota té zakázky, kterou Hostivice vypsaly, veřejnou zakázku na právní 
služby, nejen na právníka, na právní služby, je napsána na 800 000. To znamená, že si 
myslím, že Rudná by úplně v klidu mohla vypsat veřejnou výběrovou soutěž. Ano, vím, zákon 
to třeba nemusí předepisovat, ale myslím si, že je tady pořád nějaký právo řádného 
hospodáře, takže to si myslím, že byste se mohli nad tím zamyslet, zda opravdu mimo zákon 
nenapsat výběrové řízení. Zaprvé. A zadruhé AK Šimberský. Vy říkáte, že máte v ní plnou 
důvěru, samozřejmě můžete, já jsem pro AK Šimberský ztratil veškerou důvěru, když nám 
předvedla u první etapy výstavby školy za 4 miliony, tuším, že to bylo, nám tady předvedla 
krásné takové představení, že je to všechno v pořádku, že ač udělal projektant chybu, přiznal 
se k té chybě, město to zaplatilo. 4 miliony bez mrknutí oka, že to je vlastně v pořádku. Já si 
myslím, že to není v pořádku. A myslím si, že ani nemusíte mi na to reagovat, abysme se zase 
nedostali někam zbytečně. 
 
p. Kocman: Já bych chtěl, já bych chtěl. Vzal jste to opravdu velkou zkratkou, skutečně to tak 
není, jak tvrdíte. My postupujeme samozřejmě s péčí řádného hospodáře. To už jste mohl 
zaregistrovat na předchozích jednáních, kam chodíte, že jsme to nechali přezkoumat, ta věc 
pochopitelně není uzavřená. A postupujeme tak, jak postupovat máme a jak, když máme 
pochybnost, nám radí naše právní zastoupení. Od toho to právní zastoupení máme. 
 
p. Veigert: Já už jenom poslední k tomuhle... 
 
p. Kocman: Děkuju, dejte poslední a už ???... 
 
p. Veigert: Jsem velmi rád, jsem velmi rád, že k tomuto, co říkáte, došlo. To znamená, že věc 
není uzavřená, protože na tom jednání, které bylo, tak to bylo otevřený díky opozičním 
zastupitelům, který se do toho pustili a kterým se to nelíbilo, tak došlo k tomu, že veškerý 
přezkumy projektový dokumentace, kterou ta firma, která to dělá, tak se znova přezkoumává 
a znova se bude ??? za ty účtované ???. 
 
p. Kocman: Ano. ??? na vás nebudu reagovat, děkuju. 
 
p. Viktora: Děkuji. Já... 
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p. Kocman: Poprosím k rozpočtovému opatření číslo 3. 
 
p. Viktora: Já budu mluvit k tomu návrhu usnesení, které tady říkal Gabor. Já bych to doplnil 
ještě o jednu věc, že by se to mělo týkat taky Technických služeb Rudná, služeb AK Šimberský 
pro ně. Ten důvod je ten, že jednak je to propojené přes starostu, jednak je to stejná 
advokátní kancelář, že je tam velký prostor pro účtování si nějakým postupem 
netransparentním a je potřeba se na to podívat. A umožňuje nám to článek 4 jednacího řádu 
finančního výboru, který si myslím, že by nebylo špatné právě v téhle docela zajímavé situaci 
vyzkoušet. Takže já bych navrhoval, aby se to týkalo prověření těch právních služeb i pro 
Technické služby. 
 
p. Kocman: Ano. Já znova zopakuju, že jako zastupitel nemáte směrem k Technickým 
službám žádnou pravomoc, která se netýká výkonu mandátu zastupitele. 
 
p. Viktora: Článek 4 jednacího řádu o finančním výboru. 
 
p. Kocman: Zastupitelstvo je nejvyšší orgán. Takže vám říkám, co je v zákoně... 
 
p. Viktora: Článek 4 jednacího řádu... 
 
p. Kocman: Stačí, stačí pane Viktoro, stačí. 
 
p. Tůma: Pane starosto, cokoliv se týká Technických služeb, tak vy okamžitě smetete ze 
stolu, protože jste ve střetu zájmů. Uvědomte si to a jednejte podle toho. 
 
p. Kocman: To už tady bylo. Stačí, pane Tůmo, to už jsme projednávali mnohokrát, tohle 
téma nebudeme dál otvírat. 
 
p. Tůma: Ano, na tom se nic nemění. 
 
p. Kocman: Ano, nechám vás ve vašem omylu žít dál. 
 
p. Tůma: Ne, tak to je. Jste ve střetu zájmů. 
 
p. Kocman: Máte někdo, pánové, máte někdo ještě něco, a dámy, k rozpočtovému opatření 
číslo 3? 
 
p. Viktora: To je k hlasování, to, co jsem říkal. Jo? 
 
p. Kocman: Já bych ten bod rád uzavřel a posunul se dál. Pokud nemáte nic věcného, tak 
návrh usnesení máme, rád bych v tom posunul se dál. Ne. 
 
p. Kovács: Abych ještě doplnil komentář pana Veigerta, tak opravdu advokátní služby se 
nemusí soutěžit. Byla velká změna zákona, protože povinnost soutěžit na cenu přinesla ale 
obrovské problémy samosprávám po celé České republice. Kvůli tomu se ta novela zákona 
udělala. Nicméně žádná samospráva není zproštěna obecných povinností zákona o veřejných 
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zakázkách a mimo jiné musí porovnávat nějakou formou cenu obvyklou. Takže toto se 
v Rudné podle těch fakturovaných částek podle mého názoru stalo také. Druhý komentář 
mám k té veřejné zakázce z Hostivic. Já bych byl velice opatrný, neříkám, že to tak být 
nemusí, ale nikde nemáte řečeno, že to je jediná právní služba, kterou Hostivice v dané 
období budou čerpat. Nikde není řečeno, že těch smluv, které nejdou v tomto režimu, 
například na nějaké specializované advokátní kanceláře, nemají víc, či po vyčerpání tohoto 
limitu nebudou nad rámec té soutěže normálně čerpat ty právní služby. Takže já bych jenom 
opravdu byl velice opatrný k těm závěrům, že říct, že v Hostivicích to je 800 000 je podle 
mého názoru poměrně odvážné. Děkuju. 
 
p. Tůma: Já bych se chtěl zeptat ostatních radních, kteří zastupují akcionáře Technických 
služeb Rudná, zda by se mohli vyjádřit k tomu, že nechtějí, aby finanční výbor zanalyzoval 
právní služby AK Šimberský pro Technické služby. Že tuto analýzu nechtějí zrealizovat. Děkuji. 
 
p. Kocman: Chystá se k tomu někdo? Pan Vlček? 
 
p. Tůma: A samozřejmě pana Vlčka jako dozorčí rady se tento dotaz týká taky, děkuji. 
 
p. Vlček: Já si myslím, že finanční výbor nemůže ukládat akciové společnosti nějaké dotazy 
nebo něco podobného. To znamená, to může dělat dozorčí rada. Dozorčí rada může prověřit 
právní služby advokátní kanceláře AK Šimberský. 
 
p. Tůma: Dobře, děkuji. V tom případě bych chtěl hlasovat o tom, jestli tento úkol můžeme 
zadat panu Vlčkovi. 
 
p. Kocman: Nemůžeme. Pořád dokola, pánové. To není kompetence zastupitele. Pořád 
dokola. 
 
p. Tůma: Jako členovi dozorčí rady. 
 
p. Kocman: Ano. A nemůžete úkolovat člena dozorčí rady. Pan Vlček vám to může teoreticky 
slíbit, ale nemůžete ho zaúkolovat usnesením. Nejde to prostě. 
 
p. Vlček: Nemůžete mě zaúkolovat usnesením, skutečně to nejde. Musí to dělat ten 
akcionář. To znamená, akcionář musí pověřit. Dozorčí rada představenstva. 
 
p. Kocman: Jestli dovolíte, já bych... 
 
p. Tůma: ???... 
 
p. Kocman: Pane Tůmo, vydržte. 
 
p. Vlček: Zastupitelstvo nemůže, bohužel. 
 
p. Kocman: Já bych posunul tu věc. 
 
p. Tůma: ??? 
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p. Kocman: Pane Tůmo, vydržte, nechám vás vždycky hovořit, proboha nechte mě taky 
domluvit. 
 
p. Tůma: Já jsem měl předtím dotaz, na který mi nebylo odpovězeno. Takže ten je na řadě. 
 
p. Kocman: No, tak asi vám nikdo nechtěl dát odpověď. 
 
p. Tůma: Já jsem se ptal ostatních radních kromě vás, protože vy hovoříte furt, jestli by mi 
mohli dopovědět. Děkuji. 
 
p. Kocman: Pane Tůmo. Děkuju. Tak já budu, než si to kolegové rozmyslí, jestli vám chtějí 
odpovídat, tak bych... Návrh usnesení je zřejmý, bude za chvilku zveřejněná, budeme příští 
měsíc projednávat závěrečný účet města včetně výroční zprávy a ekonomických parametrů 
Technických služeb Rudná z veřejných dokumentů, tam si myslím, že bude prostor se 
dotazovat, tam bude prostor o tom jednat. V tuhle chvilku, pokud není dotaz 
k rozpočtovému opatření, tak je tady návrh na doplnění usnesení ve smyslu: Zastupitelstvo 
města Rudná ukládá finančnímu výboru zpracovat analýzu náplně právních služeb AK 
Šimberský za rok 2019 a 2020. Tímto bych doplňoval. Pan Viktora. Jestli vás můžu poprosit, 
poslední příspěvek do této diskuze. 
 
p. Viktora: Měl jsem na to alternativní rozšiřující návrh usnesení, který říká totéž, ale na 
základě článku číslo 4 jednacího řádu finančního výboru to rozšiřuji ještě na Technické služby 
Rudná. 
 
p. Kocman: V tom článku je tenhleten dovětek, viďte. 
 
p. Viktora: Tolik můj návrh usnesení, tečka. 
 
p. Kocman: Dobře. Takže já říkám, tam je dovětek: „Pokud to zákon umožňuje.“ O tom už 
jsme se tady pobavili, děkuju. Pan Veigert ještě se zdá hlásí o slovo. 
 
p. Veigert: Já mám takovou poslední připomínku tady ke Gabovi Kovácsovi, co říkal. Možná 
jsem to tady neřekl přesně. Já jsem chtěl poukázat na to, že na centrální adrese, 
samozřejmě, že můžu přeposlat okamžitě kontakt na centrální link, kde je napsaný u 
zadávací dokumentace všechno, Hostivice, město Hostivice vypsalo veřejnou zakázku 
v objemu 800 000 na právní služby. To jsem v Rudný nikde neviděl, že by Rudná vypsala 
veřejnou zakázku v nějakým objemu. Neříkám 800, ale v nějakém objemu na právní služby. A 
potom ta číslovka 800 000 byla vlastně... Že tak, jak to bylo vypsáno, tak se to tváří v této 
chvíli na právní služby roční. 
 
p. Pitrák: Já bych jenom se chtěl zeptat, podle čeho si vybíráme doktora. Teď myslím lékaře. 
Podle čeho si vybíráme právníka? Podle toho, jestli je nejlevnější? Nebo jestli je to 
specialista, nebo je nejlepší? 
 
p. Dejm: Já se domnívám, že pan Šimberský nás nikdy zatím za poslední dobu nezklamal. 
Myslím si, že všechny kauzy, který jsme s panem Šimberským řešili, nebo respektive které 
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řešil on, tak dotáhl z mého pohledu ke zdárnému konci, ať už u soudu, nebo jakýmkoliv jiným 
způsobem. Takže já za sebe s panem Šimberským nemám sebemenší problém. A reagoval 
bych rád i na pana Tůmu, když už teda se ptal radních, protože jsem taky radní. Já si myslím, 
že se vašim podnětem zabývat nějakým způsobem na radě určitě budeme, ale v tuhletu 
chvíli vám na to nejsem schopnej říct nic bližšího, protože to prostě není kompetence 
Zastupitelstva, abysme se o této věci bavili. Dík. 
 
p. Kocman: Já bych v souladu s dříve avizovaným tu debatu teď ukončil, protože myslím, že 
jsme vyčerpali to, co jsme vyčerpat potřebovali. Máme tady návrh doplnění usnesení od 
pana Viktory, kdy analýza právních služeb města ještě by mělo být rozšířeno o analýzu 
právních služeb poskytovaných Technickým službám Rudná. Takže prosím, pojďme hlasovat 
o tomto usnesení. Kdo je pro? 3 hlasy pro. Proti? Kocman, Vlček, Seidl, Dejm. Zdržel se? 7. 
Vychází to? 7 hlasů, ten zbytek? Vychází. Děkuju. Takže usnesení nebylo přijato. Původní 
usnesení, to, které zopakuju, pojďme hlasovat. 
Zastupitelstvo města Rudná ukládá finančnímu výboru zpracovat analýzu náplně právních 
služeb advokátní kanceláře Šimberský za roky 2019 a 2020. Kdo je pro? Jsme všichni pro. A 
finálně Zastupitelstvo města Rudná schvaluje rozpočtové číslo 3, viz příloha číslo 2 v tuto 
chvíli, protože jednička budou ty spolky. Kdo je pro navržené usnesení? 11 hlasů pro, proti? 
Pan Tůma a pan Prokop. Zdržel se? Pan Viktora. Děkuju. A jestli dovolíte, já bych teď 
navrhnul pětiminutovou přestávku, abychom vyvětrali a protáhli se.  
 
Děkuju. Jsme všichni, zdá se. Takže můžeme pokračovat dále v programu. 
 

4. Ošetření rizik provozování hazardu v Rudné – závěry právní analýzy 
 
p. Kocman: Dalším bodem dnešního jednání je ošetření rizik provozování hazardu v Rudné, 
závěry právní analýzy. Je to bod, který jsme si na předchozích zasedáních uložili projednat. 
Veřejnosti byl zpřístupněn závěr té analýzy, ten obsah skutečně považujeme za strategický 
dokument, byť to není úplně nějaká velká tajnost, dá se to dohledat, jak pánové říkají, 
jednoduše za hodinu, nicméně je to dokument, se kterým budeme pracovat tak, až budeme 
případně někdy v budoucnu jednat s provozovatelem, pokud bude provozovatel znám a 
pokud k tomu dojde. Takže ten hlavní důvod, proč jsme nechali vypracovat analýzu, teď 
myslím Zastupitelstvo, byla otázka, jestli případné zrušení vyhlášky, která teď aktuálně 
hazard povoluje v lokalitě hotelu Atol, tak pokud ji zrušíme, zdali nemůžeme být žalováni za 
domnělou škodu či ušlý zisk. Takže závěrem té analýzy je konstatování, že pozice města je 
v tomto směru dostatečně silná, takové riziko nehrozí, protože ten provozovatel si má být 
vědom toho, že pracuje nebo bude podnikat v takovém segmentu, který podléhá rozhodnutí 
Zastupitelstva a musí s takovým rizikem počítat. Takže závěrem tam ??? s doporučením, je 
tam těch závěrů několik, ale v tuhle chvilku, kdy já opravdu, teď zase to nemyslím, pánové, 
nijak zle, abyste mě nechytali za slovo, se oprostím od jakýchkoli spekulací. To, že ten turnaj 
je odložený, je informace veřejná. Tam v hotelu Atol probíhá spíš méně než více nějaká 
přestavba a v tuhle chvilku absolutně není zřejmé, co se bude dál dít. Můžu zodpovědně 
prohlásit, že s majitelem nemovitosti jsem nehovořil, nejednal, neznám další záměr kromě té 
veřejné informace. Takže na základě závěrů a doporučení té právní analýzy Rada navrhuje 
upravit tu vyhlášku, kterou máme, ve smyslu zrušení regulace výherních hracích přístrojů 
v pohostinských zařízeních, kterou jsme tam kdysi historicky kvůli hostinským vložili a 
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revidovat znění vyhlášky na základě závěrů analýzy, vhodněji vymezit prostor, kde je 
provozování povoleno. Jako vždycky zkonstatuju, že ta vyhláška, že ji úplně nemusíme 
vymýšlet, můžeme vzít vyhlášky, které existují, každopádně ji musíme konzultovat 
s Ministerstvem vnitra, aby byla v pořádku. Takže pokud bychom zpracovávali návrh na 
úpravu tak, jak to musí být s odsouhlasením toho znění Ministerstva vnitra, abychom to 
nemuseli předělávat. Rozdíl v tom návrhu, který navrhují pánové, tak je ten, že Rada říká: „V 
tuhle chvilku neznáme žádné další informace a v této chvíli, v tomto momentě není žádný 
důvod tu vyhlášku měnit v tom smyslu, že něco zakážeme a potom zase, že to případně 
dovolíme, až se dohodneme.“ My navrhujeme postup opačný, tu věc tak nechat, a pokud se 
nedohodneme, tak tu vyhlášku zrušit. Takže to je na úvod a otvírám diskuzi k tomuto bodu. 
 
p. Viktora: Pane starosto, není přece pravda, že nemáme žádné nové informace. My máme 
spoustu nových informací. Ale vy nám musíte dovolit je tady pustit. 
 
p. Kocman: Tak je ocitujte. Já nemám žádné nové informace. Ne. Dobře. 
 
p. Tůma: My ty nové informace máme a chceme, abyste nám tady zařadil náš bod a pustil 
tam ty naše nové informace. 
 
p. Kocman: Prosím, předneste je. 
 
p. Tůma: My je chceme pustit. 
 
p. Kocman: Dobře. Tak to se můžeme ještě chvilku dohadovat, ale asi se moc nedohodneme. 
 
p. Viktora: Prosím vás, v čem je ten problém? 
 
p. Kocman: Problém je v tom, že máte předkládat... Pánové, to, co jste předváděli dnes a 
v předchozích měsících... 
 
p. Viktora: V čem je prosím ten problém, že... 
 
p. Kocman: Že vašim informacím nevěřím a chci si je ověřit. A chci si je ověřit před jednáním. 
V tom je ten problém. 
 
p. Viktora: My vám ty informace ozdrojujeme tady na místě. 
 
p. Kocman: Já je nechci ozdrojovat tady na místě. Měli jste je předložit, abychom se o tom 
mohli bavit, podklady jste měli a v okamžiku, kdy tady píšeme, že další postup není 
předvídatelný, správná reakce, já si vás dovolím poučit, byť to teda nedělám, ale tak si vás 
dovolím poučit. Proto to dáváme týden dopředu, aby vy jste napsali k těm podkladům: „My 
žádáme doplnit, že postup je předvídatelný, protože máme nové informace a tady máte 
zdroje, kde si je můžete ověřit.“ V tuto chvíli si je já osobně ověřit nemůžu a dál se já osobně 
tím zabývat nebudu, dokud si je nebudu moci ověřit. 
 
p. Prokop: Já mám několik věcí k tomuhle bodu. Ta první věc je ta, že si občané zaplatili 
nějakou studii, která se před nimi tají. Já bych byl rád, aby Rada města plné znění této studie 
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zveřejnila. To je bod číslo 1. Komentář k tomu dalšímu. Já si myslím, že reportáž České 
televize není žádný bulvár, pane Pražáku. Jedno z těch věcí, která tam byla v tom našem 
podání, byla právě reportáž České televize. O tom, kdo je paní Anahorjan. A když si vezmu, že 
víme, že paní jednatelka je jeho sestra, pane starosto, vy sám jste minulý rok nám v červenci 
říkal, že stávající vlastník je na útěku před kriminálkou. Že ho nahání kriminálka. 
 
p. Kocman: Tak znova to budu dementovat, není to pravda. 
 
p. Prokop: Pane Kocmane, vy lžete. 
 
p. Kocman: Tak si to přečtěte v tom předchozím přepisu, já už jsem vám to několikrát 
vysvětloval. Vy buď mě nechcete chápat, nebo máte pocit, že stokrát opakovaná lež je 
pravda, já už fakt nevím. 
 
p. Prokop: Ne, já vám říkám, že lžete. 
 
p. Kocman: No, tak já vám říkám, že ne a važte slova. 
 
p. Prokop: Můžu vám to dokázat právě teď, když pustíte jedno video. 
 
p. Viktora: Já říkám také, že lžete. 
 
p. Kocman: Ano. Tak si můžeme říkat, kdo lže. 
 
???  
 
p. Prokop: Takže ten bod je takový, že my vlastně víme, že nám sem někdo pozval mafii 
k tomu, aby tady podnikala, a ještě s nima chceme uzavřít smlouvu. Tyhle pánové nám 
vyhrožují, jako zastupitelům, tím, že informuje o tom, že tady to kasino vzniká. Vy jste ho 
před námi zhruba pět let tajil. A já to beru jako celkem zásadní informace. 
 
p. Kocman: Opět lež. Já skutečně nevím, jak na vaše lži mám pořád dokola reagovat. 
Opravdu nevím. Nevím, skutečně. Opravdu to je bájná... 
 
p. Prokop: Pusťte to, co jsme vám dali jako materiál a ukáže se, kdo lže. 
 
p. Kocman: Vy jste mi nedali nic jako materiál. Dobře, já pustím to, co jste dali jako materiál. 
 
p. Prokop: Proklikněte na naši webovou stránku a pojďme... 
 
p. Kocman: Ne, to je vaše webová stránka. 
 
p. Prokop: Dobře, tak my to stejně zveřejníme, to nemusíte ???. 
 
p. Kocman: No to si zveřejněte, samozřejmě, vždyť to je vaše právo, si to zveřejnit, ale není 
to podklad pro jednání Zastupitelstva. 
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p. Prokop: Protože nás, pane Kocmane, nebaví nějaké křivé obviňování a pomluva našeho 
spolku ani nás osobně. 
 
p. Kocman: To já chápu, že vás to nebaví, tak se tak nechovejte, aby vás to bavilo potom. 
 
p. Prokop: Můžete prosím vás pustit ten ???... 
 
p. Kocman: Ne, nemůžu. Vy mně pořád nerozumíte, nemůžu... 
 
p. Prokop: Já vám velice rozumím, proč to nechcete pustit. 
 
p. Kocman: Máme téma... 
 
p. Prokop: Protože by se ukázala pravda o tom, jaký vy máte záměr s tímhle projektem. 
 
p. Kocman: Jakej já osobně mám záměr? Jakej mám s tím záměr? Prosím, řekněte to. Prosím, 
sdělte mi to. 
 
p. Prokop: To musíte vědět vy osobně. 
 
p. Kocman: Sdělte mi to. 
 
p. Prokop: Proč nepustíte náš dokument? 
 
p. Kocman: Já neznám váš dokument. 
 
p. Prokop: Ale znáte. 
 
p. Kocman: Neznám. 
 
p. Prokop: My jsme vám ho dali k dispozici před třema nedělema možná. 
 
p. Kocman: Tak dobře, tak si pustíme váš dokument? 
 
p. Prokop: Byl bych rád, kdybychom se dostali na tu naši stránku. 
 
p. Kocman: Tak na to se nedostaneme samozřejmě. 
 
p. Prokop: No to je dost podstatné. Tak jestli máte problém s internetem, my to můžeme 
udělat... 
 
p. Kocman: Ne, já si pouštím váš dokument. Tak toto je váš dokument. 
 
p. Prokop: Ano, tak bych byl rád, abyste udělal proklik na ten web. 
 
p. Kocman: Ten můžu dělat stokrát, ale nic tam asi nepůjde, když tady nemám připojení 
k internetu. O tom se stokrát bavíme, takže já jenom dokončím... 
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p. Prokop: Tak můžeme prezentovat my? 
 
p. Kocman: Já jsem vás o to už před deseti minutami žádal, abyste nás seznámili s těmi 
informacemi, které máte. 
 
p. Prokop: Ty informace máte tři neděle k dispozici. 
 
p. Kocman: Znova. Vaše stránky pro mě nejsou žádný zdroj, nezlobte se. Takže pojďme 
znova. Chcete prezentovat vaše informace zastupitelům, aby měli informace k projednávání 
bodu? 
 
p. Prokop: Ty informace jsou veřejně dostupné na našem webu, jsou kompletně zpracované 
a všichni ze zastupitelů si z toho mohli udělat docela dobrý obrázek. My máme veřejné 
projednávání a veřejnost by měla dostat právo vědět, kdo z nás dvou tady lže. 
 
p. Kocman: Ano. 
 
p. Dejm: Pane Prokope, můžu se vás zeptat, vy máte nějaký problém s návštěvností vašich 
stránek, že do veřejného podkladu jednání Zastupitelstva dáváte odkaz na vaše webové 
stránky? Já jsem se tam třeba nedíval na to, takže já vůbec netuším, co tam je a je mi to 
srdečně jedno. Mě vaše stránky vůbec nezajímaj. Vy jste nám nedodali vůbec žádný podklady 
k jednání. Je to tenhleten jeden jedinej papír, kterej má všechno objasnit. Nevím. To je můj 
osobní názor. Já nedovedu si představit, proč já bych měl lézt na vaše stránky. Nevidím pro 
to jedinej důvod. 
 
p. Prokop: Pane Dejme, vy se asi potom nepřipravujete na to jednání. A to je velká chyba, 
protože tohlencto je celkem docela závažná věc. Jestliže se má na území našeho města 
otvírat největší kasino ve střední Evropě, tak Rada města, všichni radní, včetně starosty, by 
se o to měli hodně zajímat. Mám zkušenosti se spoustou projektů developerskýho 
charakteru ve městech, kde se bavíme o obchodních centrech a Rada města nad tím sedí, 
jedná o tom Zastupitelstvo, jsou tam veřejné prezentace. Tady se nic takového nestalo. To 
pozadí, které tady k tomu projektu je, tak je velice podivné. To chování k některým 
zastupitelům, protože o tom informují, je velice podivné. A vám to podivné nepřijde. Mně to 
přijde opravdu úsměvná věc, že vy si chcete tady uzavřít nějakou smlouvu jako město 
s firmou, která je prokazatelně napojená na ruskojazyčné podsvětí. To mě opravdu tohlencto 
dohání k šílenství. Protože já v tomhletom městě žiju a naši voliči... Já tady nejsem sám za 
sebe. Nám 300 lidí dalo svoje hlasy. Možná víc. A možná, že teďka jich bude ještě víc. 
 
p. Kocman: Tak. Pane Prokope, můžete mi říct, kde kdy zaznělo, že si město chce s někým 
uzavírat smlouvu? 
 
p. Prokop: Pane Kocmane, vy jste nechával dělat studii. 
 
p. Kocman: Ne. Zastupitelstvo si nechalo udělat studii. 
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p. Prokop: Prosím vás, nechytejte mě za slovo. Já říkám o tom, že vy jste naposledy říkal, že 
se vyrobí studie, která vytvoří nějaký právní rámec pro uzavření smlouvy s vlastníkem 
tohohle projektu. Pak jste udělal veřejnou prezentaci nějakého projektu, kde měl být 
provozovatel. Kde ho máte? 
 
p. Kocman: Tam nikde nezaznělo, že tam bude provozovatel. 
 
p. Prokop: Ale samozřejmě, vy jste to sám osobně řekl... 
 
p. Kocman: Proboha, tak si to přečtěte, pane Prokope, vždyť to byl váš návrh, aby vznikla ta 
analýza. To byl váš tří návrh. 
 
p. Prokop: Ale samozřejmě, že to byl náš... 
 
p. Kocman: Tak proč najednou... Tak teď je moc drahá, tak byl náš, ale kdyby byla moc levná, 
tak je váš? 
 
p. Prokop: Pletete jabka s hruškama. Tak to prostě vůbec není. 
 
p. Kocman: Takže znova. Já se ptám vás, abyste mi řekl, kdy jsem řekl, že budeme 
podepisovat smlouvu. Jestli si dobře vzpomínám... 
 
p. Prokop: ???... Vkládáte mi do slov něco, co jsem neřekl. 
 
p. Kocman: Teď jste to řekl před dvouma minutama. 
 
p. Prokop: Jste úspěšný manipulátor. Ne ne ne. 
 
p. Kocman: Před dvouma minutama a uvidíte to na přepisu. 
 
p. Prokop: Nic takového tady řečeno nebylo. 
 
p. Kocman: A uvidíte to na vašem videu. Takže já zopakuju. Já jsem byl ten, který řekl, že 
pokud město se usnese podepsat s budoucím provozovatelem smlouvu, tak já budu ten, 
který bude hlasovat proti. Máme zákonné nástroje a pánové, nevím, jak... Vzpomeňme si na 
Jihlavu, kterou jste tady citovali, jak tam zastupitelé slavnostně odsouhlasili, že dostanou 100 
milionů. Já jsem říkal: „Já takovou smlouvu podepsat nechci, protože v tu chvíli je obec 
v nekomfortní pozici, protože něco dostalo a může být ovlivňováno. My toto v žádném 
případě nepotřebujeme. Já osobně pro takovou věc hlasovat nebudu. To jsem řekl několikrát 
a můžu to doložit. Bavíme se úplně o nesmyslech, pane Prokope, protože ani vteřinu jsme se 
nebavili o analýze a dalším postupu. Pojďme se vrátit k tématu a bavit se o té analýze a o 
právním postupu té věci. Pokud chcete, předneste vaše povědomí, seznamte kolegy, 
ozdrojujte... Můžeme to odložit, teď nás nic netlačí, protože turnaj přesunut a stavba běží 
tak, jak běží. Takže máme na to dostatek času, můžeme se tomu bezpečně a v klidu věnovat. 
 
p. Tůma: Takže, pane starosto, zkuste nám ukázat... 
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p. Kocman: K věci, prosím. 
 
p. Tůma: Ano. ... že chcete, aby město bylo v komfortní situaci v tomto problému. My jsme si 
zadali studii, právní studii, která nám měla říct, jestli můžeme beztrestně změnit vyhlášku 
města. A vašim výstupem z této analýzy je, že povolíme tady výherní automaty 
v restauracích? Děláte si z nás legraci? 
 
p. Kocman: Buď neumíte číst, nebo si to neumím vysvětlit. 
 
p. Tůma: No, tak mi to přečtěte. 
 
p. Kocman: Zrušit regulaci výherních hracích přístrojů. Aby tady nebyly. Vy jste to nečetl? 
 
p. Tůma: To je výsledek této analýzy za 90 000? Nemělo by být náhodou usnesením to, že 
chceme opět zakázat hazard v Rudné? 
 
p. Kocman: Ano. 
 
p. Tůma: Kompletně, kompletně na území Rudné. A tím se dostat do komfortní situace. A až 
náhodou budeme znát budoucího provozovatele kasina, tak s ním sednout za stůl a teprve 
jednat. Kdo to je, chceme ho tady mít a tak dále. ??? usnesení. 
 
p. Kocman: Já mám dotaz na vás. Já mám dotaz na vás, vy rád pokládáte dotazy, já mám 
dotaz. Tady my vůbec nejsme ve sporu o tom, co ta analýza obsahuje, my jenom jsme ve 
sporu o tom, jaké kroky další mají následovat. Vy říkáte: „Pojďme to teď zrušit a vyjednávat,“ 
a my říkáme: „Pojďme to teď neměnit, protože zrušit to můžeme vždycky, a vyjednávat u 
toho budeme.“ Nechte mě prosím domluvit. A řekněte mi, jaká bude vaše argumentace, 
když to teď zrušíme a nový provozovatel vás přesvědčí, že je to v pořádku a vy to budete 
chtít povolit. Prosím, sdělte mi, jaká bude vaše argumentace vůči veřejnosti, že jsme 
v květnu zrušili vyhlášku, ale v říjnu ji zase povolujeme. 
 
p. Tůma: Ano. Děkuji za dotaz, ano. Ta argumentace bude jasná v tom, že řekneme lidem: 
„Víme, s kým jsme jednali, víme, jaký je jeho záměr, kdy to začne provozovat a máme od něj 
takovéto podmínky.“ Ale vy teď nemáte nic v ruce a snažíte se tady zachovat stav, který nás 
jako město dnes dostává do nekomfortní situace. To je velký rozdíl. Právě to, co jste tady 
popsal, toto chceme my a to, co chcete vy, tak v tom je právě zásadní rozdíl. Jestli bude 
město v komfortní situaci, nebo ne. Já nevím, jestli tomuhle nerozumíte, nebo... 
 
p. Kocman: Já tomu rozumím a z mého pohledu je to přesně opačně. Z mého pohledu je to 
tak, že pokud se budeme bavit o tom, co to přináší, případný hazard tady, a pojďme se bavit 
o tom, že teda se bavíme o karetních hrách a ruletě a dalších věcech, vaše spekulace 
nekomentuju, tak se bavíme o tom. Viděli jsme v těch prezentacích a z jiných obcí, jaký to 
může mít finanční přínos pro obec z hlediska daňových příjmů. Můžeme spekulovat, jestli to 
bude fungovat, nebude fungovat, to teď je celkem jedno. Před 10, 15 minutami jsme se tady 
zabývali otázkou, co budeme dělat s propadem příjmů. Já jediné, co tady je navržené, a to se 
dá přečíst, je ten postup. Jelikož teď nevíme, tak není důvod nikam pospíchat. A komfortní 
situace je v tom, že my můžeme postupovat, jak se nám v budoucnu zlíbí. Jako obec, jako 
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město. Protože můžeme. To je závěrem té analýzy. Tak jsem to pochopil já. A z tohoto titulu 
já jsem v komfortní situaci, protože vím, že můžu. Že můžu se v klidu a míru dohodnout. 
Nebo nedohodnout, abysme si rozuměli. A myslím si, že ten váš postup je úplně špatnej 
v tom, že budete lidem vysvětlovat, proč jste to znova za tři měsíce po povolili. Řeknete: 
„Protože jsme si domluvili 100 milionů, tak jsme se nechali koupit za 100 milionů.“ To bude 
naše argumentace? A teď nemyslím vaše. Naše argumentace. Napřed jsme řekli, že je nulová 
tolerance hazardu. A teď najednou chceme hazard? Pan Novák se hlásí, ano. 
 
p. Novák: Já jsem se chtěl pánů zeptat, jestli by mohli shrnout to, co v tom svém videu mají. 
Já se přiznám, jsem se na jejich stránky také dlouho již nekoukal a ani nebudu, ale jestli umí 
shrnout to, co tam je. Ty nové poznatky, ať je představí. Děkuju. 
 
p. Tůma: Jestli byste mohli apelovat na pana starostu, aby se připojil k mobilu, jak mi tady 
kolegyně poradili, že se stačí připojit k mobilu, a mohl nám pustit to video. Proč tady budeme 
složitě něco si vyprávět? Připojte se pane starosto k internetu a pusťte nám to video. Je tady 
o to zájem mezi zastupiteli. 
 
p. Novák: Není tady zájem o spatření nějaké šarády, kterou vy umíte si natočit, ale spíš o 
stručné zhodnocení toho, co tam je, jestli tohoto jste schopni. Děkuju. 
 
p. Prokop: Já bych se vyjádřil k tomu, co říkal pan starosta, zase nám podsouval věc, která 
není pravda. Jelikož jsem se pohyboval nějakou dobu ve finančním sektoru, tak mohu říct, že 
???, problém důvěryhodnosti toho partnera je v těchhle oblastech na prvním místě. A tenhle 
partner není důvěryhodný. To znamená, i kdyby nám dával miliardu korun, tak s tím uzavírat 
žádnou smlouvu nebudeme. To je ten bod, to je ta reakce na to, co jste nám říkal, že za tři 
měsíce, až zjistíme, že provozovatel je XY, tak to budeme dělat. My jsme říkali jasně: „Teď 
udělejme nulovou toleranci a zakažme hazard všude.“ Touhle cestou jdou všechny vyspělé 
obce v okolí, pražské čtvrti. Prostě hazard se vytlačuje a my ho vítáme. Není tady nejmenší 
důvod si sem přitahovat nějaký problém. A druhá věc, v případě, že vznikne nějaký 
provozovatel, tak skutečně musí být důvěryhodný. To musí být důvěryhodný partner. Nikoliv 
někdo, po kom pátrala kriminálka a který tady momentálně dělá průvodce nějakým 
starostům po torzu Atolu. My jsme se setkali... 
 
p. Kocman: Promiňte, kterým starostům dělá průvodce po torzu Atolu? 
 
p. Prokop: Já vám teďka nebudu jmenovat to jméno. My samozřejmě se bavíme se starosty 
okolních obcí a ty informace máme. 
 
p. Kocman: Tak mi ho řekněte. 
 
p. Prokop: Neřeknu vám ho. 
 
p. Kocman: Tak dobře, byl jsem to já? 
 
p. Prokop: Dobře, já vám ho řeknu a pusťte nám to video. 
 
p. Kocman: Tak to pak nechci vědět, jestli jsem to já. 
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p. Prokop: Já jsem si to myslel, to je v pořádku. 
 
p. Kocman: Je skvělé, že umíte argumentovat, gratuluju, skvělý. Pan Kovács se hlásil do 
diskuze. 
 
p. Kovács: Já si myslím, že bych se to pokusil trošku shrnout. Já myslím, že tady jsou dva 
návrhy. Jeden návrh předložila Rada, který říká: „Zachovejme vyhlášku a udělejme její úpravy 
tak, jak nám doporučuje právní analýza, a to z toho důvodu, že právní pozice města je 
dostatečně silná ty kroky dělat potom v opodstatněných důvodech.“ Druhý návrh, který 
předkládáte, je tu vyhlášku zrušit. Takhle bysme asi mohli shrnout tuto dlouhou diskuzi. Není 
nutno se nějak zbytečně obviňovat. Další věc, kterou já nevím, kde se vzala, ale já za sebe 
taky nevím, že bysme jednali na Zastupitelstvu o tom, že s někým uzavíráme smlouvu. Mohli 
jsme na nějakém pracovním jednání o tom hovořit, to je možné jako jedna z mnoha variant, 
ale argumentovat, že tady se chce uzavřít smlouva s nějakým subjektem, já ani nevím 
s jakým, já to téma tady necítím, není tady podle mýho názoru. Žádný uzavření smlouvy není 
momentálně na stole. Co se týče ještě toho provozovatele, tak je zapotřebí si říct, že na 
základě toho veřejného projednání vyplynuly pro mne následující informace. Že ten 
diskutovaný původ společnosti v bývalém Sovětském svazu se týká toho, kdo je vlastníkem, 
kdo je developerem té společnosti, to jest té budovy. A rozhodně se nejedná o toho, kdo je 
budoucím zamýšleným provozovatelem té loterijní činnosti, jelikož toto je vysoce regulovaný 
segment, jak nám potvrdil i pan starosta Švec. A součástí udělení povolení, které rozhodně 
současný developer nemá a otázka je, jestli vůbec někdy o něj bude žádat, protože to je 
podle mého názoru jenom domněnka, tak to posouzení bude podléhat mimo jiné poměrně 
silným opatřením proti praní špinavých peněz a bude se posuzovat původ kapitálu. Takže 
pokud by žadatelem o licenci měl být někdo, kdo ten kapitál není schopen prokázat, tak tu 
licenci nikdy nedostane a nic tady provozovat nebude. To podle mýho názoru z toho 
veřejnýho projednání tady opravdu jasně vyplynulo, že někdo jiný je developer a někdo jiný 
bude žádat potom o licencování. A licencování v sobě rozhodně nese prvek poměrně silné 
kontroly na původ kapitálu. Takže pokud je za tím podle vašeho názoru tak zjevný kriminální 
pozadí, tak tenhleten subjekt, o kterým se domníváte, že bude žádat licenci provozovatele, já 
se rozhodně nedomnívám, tu licenci v životě dostat nemůže. Poslední věc k těm podkladům, 
já myslím, že by bylo opravdu lepší ty podklady prostě zasílat, protože město je zveřejňuje. 
Pokud se někam zveřejňuje odkaz, tak není vůbec jisté, že ta data se v průběhu času měnit 
nebudou. Já myslím, že to je naprosto logické a standardní, takže abysme se vyhnuli na příště 
nějakým takovým diskuzím jako otevřete link, neotevřete link, který se může průběžně 
měnit, tak by bylo lepší prostě ty podklady poslat. Děkuju. 
 
p. Viktora: Bylo to velmi moudré, velmi rozvážné, to je poznat už jakási praxe politická. To je 
kompliment. Já nevěřím svým očím. Předkládání důvodových zpráv není žádný požadavek 
zákona, nebo jejich zveřejňování. To je něco, co se děje navíc a je to dobrá praxe. A jestliže 
dobrou praxí a nejlepším možným způsobem, jak zveřejnit informace, je dát na web, tak 
jsme to udělali. To proto, protože je průběžně aktualizujeme. Pořád jsou nové informace. 
Pořád. Každý den téměř. A teď jsme v situaci, kdy my chceme ukázat video, které může 
ukázat, kdo je lhář a kdo je ten, o kom se tady bavíme a jehož jméno se možná nesmí 
vyslovovat. A vy to nechcete. Já bych o to nechal hlasovat zastupitele. To video má kolik, dvě 
minuty? No, myslím, že víc než tři minuty mít nebude. 
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p. Kocman: Já k tomu nemám dál co... Já jsem všechno řekl. 
 
p. Viktora: Já bych nechal hlasovat o tom, jestli si zastupitelé přejí toto video vidět, nebo ne. 
 
p. Kocman: Pojďme hlasovat o tom, jestli si zastupitelé přejí vidět video. Kdo je pro vidět 
video? 3 jsou pro. Proti? Já skutečně se nehodlám opakovat. Kocman, Novák, Fišer, 
Průchová. Zdrželi se? Pitrák, Vlček, Seidl, Dejm, Kovács, Kotvaltová. Děkuju. Takže pojďme 
věcně k tomu. Ta debata je, já navážu na pana Kovácse, jsou tady dva návrhy usnesení. Jeden 
říká, byť teda teď koukám do toho vašeho původního návrhu a moc mu nerozumím v tuhle 
chvíli, protože když by se měla připravovat změna platné vyhlášky, tak to znamená, že se má 
upravit, aby ten hazard byl povolen. Pokud bychom měli to zrušit, tak musíme udělat 
vyhlášku zrušovací a tím zrušit tu vyhlášku, která to povoluje. Takže tady asi jenom 
nepochopení toho procesu. To je jeden návrh. A druhý návrh je ten, který vidíte, zachovat 
status quo v tuhle chvíli, protože padlo to tady mnohokrát, nevíme, jestli vůbec s někým 
budeme jednat, o čem budeme jednat, jestli bude provozovatel, jestli bude fungovat dál ten 
záměr, nevíme nic. A prostě děláme závěry na tom, že nevíme. 
 
p. Tůma: Já bych to ještě jednou shrnul. Město si před časem nechalo udělat analýzu o tom, 
jestli může zrušit na území města hazard. Z toho vzešla tato jedenáctistránková analýza a z ní 
Rada vytvořila usnesení, že místo dnešních dvou hracích přístrojů v restauraci jich bude moct 
být víc. Rozumím tomu správně, pane starosto? 
 
p. Kocman: Tak znova, asi je potřeba opakovat. Nerozumíte tomu správně. V té analýze se 
praví, že... 
 
p. Tůma: Ne, v návrhu. Prosím, k usnesení, ne k analýze. Já jsem se ptal... 
 
p. Kocman: Je to důležité asi. Laskavě kdybyste mě nechal hovořit. Možná jednou byste se to 
dozvěděl a nemusel byste se mě na t věci ptát třikrát. 
 
p. Tůma: Vaše oblíbené „k věci“. 
 
p. Kocman: Ano, k věci. Takže zrušit regulaci znamená, že po dobu platnosti té naší vyhlášky 
z roku 2015 se změnil loterijní zákon a ten nějakým způsobem regulaci výherních hracích 
automatů řeší. Takže naše vyhláška, která povoluje dva, už není správně, protože ten zákon 
říká, že ne. Takže to znamená zrušení těch výherních hracích automatů v restauracích. To je 
ta úprava. Četl jste analýzu, tam to z toho vyplývá jednoznačně. To je první. A druhé je 
zrevidovat to znění. Další tam je jednat s budoucím provozovatelem, uzavírat dohody, to teď 
nemůžeme udělat, ani to není na pořadu dne vůbec, nemáme vůbec s kým jednat. Teď to 
zatím vůbec nevíme, jestli se tady něco bude dít. Takže to je ten závěr. A zachovat tu 
vyhlášku, další je tam, že je vhodné vymezení toho prostoru, tam jsme trošku v diskuzi 
s Ministerstvem vnitra, protože to to říká trošku jinak. Určitě to dokážeme dát dohromady. A 
my říkáme, Rada navrhuje tadytím postupem tu vyhlášku jenom zaktualizovat, aby byla 
v souladu s platnými zákony a aby umožňovala, aby říkala tomu někomu, kdo sem půjde, aby 
mohl. V okamžiku, kdy uděláme nulovou toleranci, já vás chápu, ale z mého pohledu, můj 
osobní názor je, že to je mnohem horší varianta, že to naši pozici k vyjednávání rozhodně 
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nevylepší. A naše sdělení směrem k občanům bude ještě víc zmatečné než to, co se děje teď, 
byť se teď kolem toho nic neděje. 
 
p. Tůma: Vážení zastupitelé, já bych na vás chtěl apelovat, abyste byli pro to, že v Rudné 
hazard nechceme. Zamyslete se prosím nad tím a nepřijímejte tady toto usnesení, který je 
pouze polovičatý a pojďte hlasovat pro to, že v Rudné hazard nechceme. Děkuji. 
 
p. Kocman: Dotaz, pánové. Cituju z vašeho podkladu, kterej jsem nepoužil. „Doslov: Toto 
opatření, vaše opatření, nulová tolerance hazardu. Toto opatření sníží reputační a 
bezpečnostní riziko obce. Hazard do této lokality by se mohl vrátit pouze za předpokladu 
seriózního provozovatele po řádném právním zasmluvnění podmínek fungování objektu a 
rovněž, pokud tomu bude převážná většina veřejnosti nakloněna, referendum.“ Takže to je 
v rozporu přesně s tím, co jste teď říkal. 
 
p. Tůma: Není. V žádném případě není. 
 
p. Kocman: Já myslím, že je zřejmé. Takže jestli kolegové teď... Ještě pan Viktora. 
 
p. Viktora: Pánové, já jsem asi natvrdlejší, unavený. Znamená opravdu to usnesení to, že 
zatímco teď máme počet výherních hracích přístrojů omezený na dva, tak tento limit padá a 
je vlastně neomezený? Rozumím tomu správně? Je to tak, nebo ne? 
 
p. Kocman: Nezlobte se, já poruším... Já fakt nevím... 
 
p. Viktora: Jak to je? Jak to prosím vás je? Vysvětlete mi to. 
 
p. Kocman: Můžete mi, prosím, kolegové někdo pomoct, jak jste to pochopili, co jsem říkal 
pětkrát? 
 
p. Viktora: Honzo, vysvětli mi to, prosím tě. 
 
p. Tůma: Já se omlouvám, já to chápu úplně stejně. Že zrušení regulace nejvýše dvou hracích 
přístrojů u mě znamená, že jich budu moct mít, kolik chci. 
 
p. Novák: Já to chápu tak, že pokud v současné době zákon něco reguluje a my máme 
vyhlášku, která to reguluje také, tak je to v nesouladu. Tudíž vyhláška by se měla uzpůsobit 
zákonu. 
 
p. Kocman: Přesně. 
 
p. Tůma: To chápu, ale jak rozumíte té větě „zrušit regulaci výherních hracích přístrojů 
umožňujících v pohostinství...“ 
 
p. Kocman: Pane Tůmo, tak naposledy. Naposledy. Tohleto je text převzatý ze závěrů té 
analýzy. Nakonec se na to můžeme podívat. 
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p. Tůma: Ale já jsem tu analýzu si četl a já jsem z ní pochopil to, že naopak restauratéři by se 
mohli cítit poškození tím, že na některém místě povolujeme hazard a na některém ho 
regulujeme. Takže já jsem to právě pochopil tak, že se má zrušit ta regulaci maximálně dvou 
přístrojů. 
 
p. Kocman: Tak pánové, opravdu fakt nevím... Pak si připomeneme, kdo dělal obstrukce. 
Tohle je závěr tý analýzy, veřejnost na to možná špatně vidí, já to přečtu. „Z analýzy plynou 
následující závěry a doporučení: Výherní hrací přístroje. Dle aktuálního zákona o hazardních 
hrách již nelze provozovat výherní hrací přístroje v pohostinských zařízeních, pokud nesplňují 
požadavky kladené pro herny a kasina. Nadto lze provozovat vždy nejméně 15 výherních 
hracích přístrojů. Regulace výherních hracích přístrojů umožňující v pohostinských zařízeních 
provozovat nejvýše 2 VHP by měla být zrušena, protože je v rozporu se stávajícím zákonem o 
hazardních hrách.“ Toto je veřejný dokument, který máte v podkladech, má ho veřejnost, 
všichni ho vědí. Čemu na tom nerozumíte? Vy, pane Tůmo, prosím. 
 
p. Tůma: Dobře, děkuji za vysvětlení. Navrhuji tedy hlasovat o našem protinávrhu, který říká: 
Zrušit současnou vyhlášku a vrátit ji na původní verzi, to znamená nulová tolerance hazardu 
v Rudné. Prosím, abychom o tom hlasovali. 
 
p. Kocman: Tak děkuju, to je návrh, o kterém nepochybně budeme hlasovat. Pokud kolegové 
teď nemají příspěvek, tak prosím pana Veigerta. 
 
p. Veigert: Dopředu říkám, že tohoto tématu jsem se nikde nezúčastňoval a absolutně jsem 
nechodil na žádný veřejný projednávání a vůbec tomu vcelku do dnešního dne jsem 
nevěnoval žádnou pozornost. Minimálně tady tou debatou, která by se de facto zkrátila na 
nulu by bylo tím, že by se vyhláška, která upravuje hazard, úplně zrušila. Prosím vás, apeluji 
na všechny zastupitele, zrušte ji a pak nebudou tady takovéto debaty. Já si osobně myslím, 
že není pravdou, co říká pan Kocman, že v případě, že tady bude nulová tolerance, nebude 
tady žádná vyhláška a přijde někdo a bude chtít někdo tady nějakej hazard nebo nějaký 
automaty chtít provozovat, tak se začne od nuly. A já si myslím, že občanům, mně to klidně a 
já to pochopím, když někdo řekne a bude se mě ptát, myslím si, že to dokážete vysvětlit, říct 
těm lidem: „No, my jsme to zrušili, protože nikdo nemusel přijít. Teď přišel. Po tejdnu, po 14 
dnech, po dvou letech, po třech letech, tak jsme s ním začali jednat. Na zelený louce.“ Vůbec 
nechápu, proč se tady o tom tak dlouho tady bavíte. První věc, technická. Já jsem 
překvapenej, že zastupitelé odmítají, a to je jedno, jakým způsobem, jakýkoliv dokument 
tady zhlédnout, byť jenom zhlédnout, byť jenom přečíst. Pane Nováku, jenom chci říct, že 
samozřejmě prezentaci, viděl jsem prezentaci pro Libereckej kraj nebo pro Mariánský Lázně 
nebo něco podobnýho. A taky si myslím, že byste mi to jednou větou, tu prezentaci, ne vaši, 
ale vaší firmy, neřekl. A já jsem překvapenej. Vždycky jsem si myslel, že k dobrýmu 
rozhodování musí být co nejvíc informací. A vy tady odmítáte z nějakýho, pánové vám nejsou 
sympatický, tak to tady zamítneme. A třetí věc. Nemám tady připojení k internetu, tak jsem 
si to nevyzkoušel. Ale pokud si dobře vzpomínám, tak v materiálech, který byly zaslaný pro 
veřejnost, který jsem si stáhl, pan Šoch tam má taky nějakej odkaz na nějakou webovou 
stránku, myslím k tý nějaký... 
 
p. Kocman: Pan Šoch tam nemá odkaz na webovou stránku. 
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p. Veigert: Je tam odkaz na webovou stránku v materiálech a ten nefungoval. 
 
p. Kocman: Ano, ???... 
 
p. Veigert: A ten nefungoval. Já jsem se chtěl podívat, on byl popsanej nějakej ten záměr 
nebo něco. Tak prosím vás, měřte všem stejně. 
 
p. Kocman: Pane Veigerte, děkuju za příspěvek, za chvilku se k tomu dostaneme, že to, co 
říkáte, zase není pravda. Poslední příspěvky do diskuze, téma návrh usnesení alternativního 
máme, takže pan Viktora, prosím poslední kolo. 
 
p. Viktora: Já se vrátím ještě k tomu vašemu návrhu usnesení. Je to vlastně váš návrh, pane 
starosto, nebo jsou pod ním podepsaní radní? Souhlasí s tím, jak to je, ten návrh usnesení? 
Asi ano. Kam směřuju. Tady je část B ještě a ta říká: „Revidovat znění vyhlášky na základě 
závěru analýzy vhodněji vymezit prostor, kde je provozování povoleno.“ A to usnesení je 
velmi obecné, vlastně říká: „Zastupitelstvo města ukládá Radě vypracovat změnu vyhlášky 
dle doporučení právní analýzy.“ Je to bianco šek, vůbec netušíme, co z toho vlastně může 
pan Šimberský vyrobit. Ale to, co mi velmi vadí, tak revidovat znění vyhlášky na základě 
závěrů právní analýzy lépe vymezit prostor, kde je provozování povoleno... Já to přeložím do 
češtiny, protože my jsme taky věnovali tomu ten čas, taky s tím advokátem jsme 
konzultovali, který se na to specializuje. Tam jde o kolizi s antimonopolní regulací. Jestliže my 
máme dneska v té vyhlášce uvedenou adresu Rudná číslo popisné 950, jestli se nepletu, tak 
to je chyba, to je špatně, to je napadnutelné u antimonopolních úřadů na ochranu 
hospodářské soutěže, protože je to prostě diskriminační. A vy tady říkáte: „Pojďme to udělat 
tak, aby to diskriminační nebylo, ale to povolení na tom místě zůstalo.“ A vy víte, kdo to tam 
vlastní? Chcete... Vy to víte, vy jste nám to říkal, je to člověk, který je na útěku před 
kriminálkou. A přesto tady budeme vymýšlet nějaké vyhlášky, upravovat to, aby to bylo 
v pořádku, aby to prošlo. Vy tady zametáte cestičku kupředu tomuhle projektu, ho 
posouváte, organizujete veřejné zasedání, domlouváte si scénář, pomlouváte ty, co o tom 
informují, píšete do ŽVR, že děláme ostudu. Před kým děláme tu ostudu? 
 
p. Kocman: No, teď minimálně před Zastupitelstvem. Já budu reagovat, ale opravdu nevím, 
kde začít. Pánové, poslouchejte mě velmi pozorně. Pana Prokopa prosím, pana Viktoru 
prosím a pana Tůmu prosím, aby poslouchali pozorně, nechali si to pak zapsat a zarámovat. 
To, co já jsem řekl, bylo, že u předchozího majitele mě navštívila kriminální policie a ptali se 
mě, jaké o něm mám povědomí. Já jsem řekl, že žádné a tím ta debata skončila. Pojďme dál. 
Fakta. Teďka společnost NAM Property, která vlastní ten objekt, prostě si ho koupila, za to já 
fakt nemůžu. A nekoupila si ho ode mě, koupila si ho kdysi dávno bůhví od koho, tak tu 
zastupují dvě dámy. Dvě osoby, dvě fyzické osoby, dvě dámy. Takže vaše tvrzení, že mafie 
tam, já bych opravdu dával velkej pozor. To zaprvé. To je vlastník budovy. Budova několik let 
chátrá. Je to velká paráda, to všichni víme. Ten postup je obecně, tyhle brownfieldy a tyhlety 
příšerný záležitosti řešit tak, aby byly k užitku nebo aspoň, aby neškodily v tuhle chvíli. Kdo 
tam bude provozovat, je pro mě v tuhle chvilku absolutně neznámá věc. Já myslím, že pro 
všechny. Provozovatel v tuhle chvíli neexistuje. S ohledem na nouzovej stav a koronavirus si 
myslím, že je velká otázka, jestli ten projekt vůbec někdy může vzniknout, jestli vůbec může 
fungovat. A já narozdíl od vás odmítám rozhodovat na základě spekulací, domněnek a 
nějakých dalších vašich fabulací, které existují. Já pracuji s fakty. A protože žádná fakta jiná 
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nemám, než že jsme tady měli zástupce vlastníka, mimochodem tu veřejnou prezentaci jste 
chtěli taky. To není, že si město vymejšlí. Pánové, vy vždycky utíkáte od toho tématu, jak se 
vám to hodí. Jednou to chcete, jednou to nechcete, podle toho, jak se vám to hodí. A 
pojďme zpátky k tomuhle našemu provozu. Ta vyhláška je z roku 2015 a novelou zákona o 
hazardu je chybná ta vyhláška. A stejně jako napravujeme všechny ostatní vyhlášky, které 
máme, když se změní zákon, tak závěry právní analýzy, kterou požadovalo vypracovat 
Zastupitelstvo, tak ty jsou, abychom tu vyhlášku, pokud ji chceme, v tom s váma souhlasím, 
abychom ji přepracovali, aby byla v souladu se zákonem. Váš názor je zrušit teď hned, nulová 
tolerance hazardu a případně jednat s dalším provozovatelem. Názor Rady, který je tady 
prezentovaný, je zachovat ten současný stav, jenom to zaktualizovat, aby to bylo v souladu 
se zákonem, vyčkat, pokud bude provozovatel. A pokud ne, pokud se do roka provozovatel 
neobjeví, pojďme to téma znova otevřít, nebude o čem jednat, já s váma souhlasím, třeba 
nebude o čem jednat. Ale já narozdíl od vás teď nejsem o tom, co vy tvrdíte, přesvědčenej. 
Je to můj poslední příspěvek k týhletý diskuzi, je to na vás. Nevím, kdo z vás se hlásil dřív. Pan 
Viktora se hlásil dřív. 
 
p. Viktora: Jedna z těch motivací zakázat ten hazard kompletně je ta, že lžete. Máme na to 
důkazy. A že ten projekt má kriminální pozadí. A protože tuto důvěru nemáme, my nevíme 
z toho, co říkáte, co pravda je a co ne, ale v zásadních věci jste nám lhal, tak prostě tomu 
nevěříme. 
 
p. Kocman: V které, prosím. 
 
p. Viktora: A proto z opatrnosti budeme... 
 
p. Kocman: Prosím, řekněte, v které jsem lhal. 
 
p. Viktora: To, jak jste se tady překřikoval, o kterém vlastníku jste mluvil, jestli o tom 
minulém... 
 
p. Kocman: O předchozím, opakuju to poněkolikátý. To je všechno. Pan Prokop se hlásil do 
diskuze. 
 
p. Prokop: Pane starosto, vy prostě bojujete úplně na opačný straně barikády. 
 
p. Kocman: Na žádný straně barikády nebojuju. 
 
p. Prokop: My tady opravdu si uvědomujeme riziko spojený s podnikáním v oblasti hazardu, 
upozorňujeme na kriminální pozadí vlastníka a vy to dobře víte, protože jste nám to sám 
říkal. A nepodporujeme rozvoj podnikání těhlenctěch typů společností na území města. My 
tady problémy nechceme. My chceme, abysme dál žili v bezpečným městě, my chceme, aby 
dál se nestalo to, že se sem natáhne nějakej problém z Prahy. Protože Praha, víme dobře 
všichni, hazard vytlačuje, vytlačujou ho všechny čtvrtě. Já jsem přesvědčen, že to je správný 
postup. A v případě, že referendum, občané rozhodnou, že jim nevadí, že tady bude 
podnikat někdo v oblasti hazardu a nebudou mít problém s tím jménem, potom ať 
v referendu rozhodnou: „Ano, přijďte sem a můžeme jako město vyjednávat.“ To jsme 
neudělali, tam jsme trošku zaspali. Ta analýza tý vyhlášky nám dala prostor pro to to teďka 
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napravit. Já myslím, že to je i symbolický na území školy, pro ty naše děti tohle udělat. 
Napsat tady, podepsat se pod tím, že máme nulovou toleranci k hazardu, není žádná ostuda. 
Kor, když v pozadí stojí někdo, kdo vyhrožuje zastupitelům. Já myslím, že to je naprosto 
transparentní požadavek. 
 
p. Kocman: Pan Dejm, prosím poslední příspěvek. 
 
p. Dejm: Já bych rád řekl, že mně zatím nikdo nevyhrožuje, zaplať pánbůh. Asi nemá důvod. 
Já bych chtěl říct, pane Prokope, já se taky v podstatě bojím toho hazardu. Právě proto jsem 
si podpořil vznik týhletý analýzy, která mi jednoznačně dává najevo, že ve chvíli, kdy se budu 
bát už moc a přijde mi to hodně, tak to prostě ze dne na den tu vyhlášku zruším a tenhleten 
typ podnikání zanikne ve chvíli, kdy nebude pro mě dostatečně bezpečný, anebo dostatečně, 
jak bych řekl, přínosný. Takže ze dne na den podle této právní analýzy to můžeme zrušit. A o 
to mi šlo, aby z toho byl nějaký hmatatelný výstup. A ten z toho jednoznačně mám. A ten mě 
jednoznačně přesvědčuje. A vaše další bulvární pozadí tohoto projektu já nejsem schopnej 
posoudit. Opravdu nejsem. Patrně to dělají nějaké orgány činné v trestním řízení, já to 
bohužel nejsem schopnej posoudit. A žádné video, vaše, jakékoliv, mě v tom bohužel asi 
nepřesvědčí. 
 
p. Kocman: Pan Seidl, taky poprosím o poslední příspěvek. 
 
p. Seidl: Já bych k tomu řekl jenom ještě B. Když bylo to veřejné projednání, tak tady byl pan 
starosta z Vestce, ten nám řekl svou zkušenost s kasinem, které mají přímo oni ve městě, 
nemají ho tak daleko jako my za dálnicí. Naopak nám řekl pozitiva, nemají s nimi žádné 
problémy, mají ho přímo v centru, mají z něho daňové příjmy, naopak nám řekl, že nám fandí 
a že když se dobře udělá smlouva, na kterou my dbáme jako Rada, fakt to nechceme 
podcenit, tak se nemáme čeho obávat. 
 
p. Kocman: Pane Tůmo, prosím, poslední příspěvek do diskuze. 
 
p. Tůma: Já nevím, jestli se vůbec na tohle dá reagovat. 
 
p. Kocman: Tak děkuju. Já bych poprosil... 
 
p. Tůma: Takže pane Seidle, jestli si dobře pamatujete, tak pan starosta z Vestce byl velmi 
udiven, že do dnešního dne neznáme provozovatele. Byl z toho v šoku a sám řekl, že on si 
toho svého provozovatele vybral a s nikým jiným by do toho nešel. Jestli si tohle 
nepamatujete, tak já vám pošlu ten kus tohohle záznamu. A pane Dejme, myslíte si, že až 
budoucí provozovatel to kasino postaví a vy mu to zakážete, tak to se opravdu začněte bát už 
teď. Není náhodou lepší cesta zakázat hazard teď a případně řešit v budoucnu jednání 
s někým, koho budeme znát? Nepřijde vám to jako lepší varianta? 
 
p. Kocman: Tak. Teď bych dal prostor veřejnosti, ale pan Šoch se hlásil první, potom pan 
Žídek. Pardon, Mrázek, nezlobte se, omlouvám se. 
 
p. Šoch: Dobrý večer, já jsem Libor Šoch, jsem absolvent vojenské školy při Ministerstvu 
národní obrany. Dosáhl jsem hodnosti kapitán, tak kdyby náhodou jste chtěli lustrovat, tak 
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abyste to věděli. Prosím vás pěkně, já už jsem to tady říkal několikrát. Až bude hazard 
postaven mimo rámec možného podnikání, tak je konec. Tady z tý vyhlášky nebo z tý 
analýzy, kterou jsem tady vyslechl, jsem pochopil jedno. Že hazard bude jenom v místech 
heren a kasin. Proto se města zbavují hazardu na restauračních místech a tak dále, ale 
tyhlety jsou prostě povolený. A jedna hrozně zásadní věc. Kasino je zkolaudováno v Atolu od 
80. let. Mám dobový prospekt. Prosím vás pěkně, tady, jakože kasino je něco novýho, to není 
pravda. To není pravda. Pan Tůma se drží za hlavu, ale je to pravda, tohleto. A chtěl bych 
vidět, vy byste chtěli jít do křížku s někým. Vy někoho furt označujete jako kriminálníky a 
tohleto, to vám musí dodat přece nějaký bezpečnostní složky. Vy přece tohleto nemůžete ani 
vědět. To jsou jenom domněnky a dojmy. Děkuju. 
 
p. Kocman: Díky. Poprosím pana Mrázka. 
 
p. Mrázek: Já vás pozdravím, dobrý večer. Nerozumím jedný věci. Co je míň práce? 
Předělávat tu vyhlášku, nebo ji zrušit? Jenom to je ten můj závěr, co jsem se chtěl zeptat. 
Stejně vám doporučujou do toho šahat, tak jestli není jednodušší ji zrušit a nechat. Nevím. To 
bylo jenom... Já jsem kvůli tomuhle dneska nepřišel, já jsem přišel kvůli jinýmu bodu, ale 
chtěl bych, aby na něj došlo. 
 
p. Kocman: No, to podle toho, jak bude daleko. Děkuju. 
 
p. Veigert: Já jsem rád, že se zapojují do diskuse i jiní radní a zastupitelé, díky za to. Jinak, 
pane Dejme, já jsem vám chtěl říct jenom jednu věc. Myslím si, že z mých zkušeností z docela 
složitých jednání je lepší v těchhletěch krizovejch věcech, nebo věcech, který nejsou úplně 
takové jednoduché, začít jednat mnohem dřív, než když nastane situace, myslím si, že bych 
se opakoval, jak tady říkal pan Tůma, kdy je krizová. Kdy jednáte pod tlakem, pod tlakem 
všech, tak pak se dělaj chyby a dělaj se nerozvážné věci. Takže já si myslím, že nechávat to, 
až to bude bolet, je špatně. Takže to je věcně. Já jsem chtěl jednu technickou poznámku, 
pane Kocmane, k vám. Pokud já tady budu něco říkat, tak vy mě nekomentujte. Prosím vás, 
vyslechněte to, neříkejte, jestli lžu nebo nelžu, jestli mi něco budete dokazovat v dalším 
slajdu nebo v nějakým dalším, neříkejte to, vy jste tady od toho, abyste tu diskuzi moderoval. 
Děkuji. 
 
p. Kocman: A já vás zase doplním. A k tomu, abych podával informace i ostatním účastníkům 
zasedání. Takže děkuju za poučení, těšilo mě. Pojďme hlasovat. 
 
p. Veigert: Prosím vás, nekomentujte mě. Děkuji. 
 
p. Kocman: Nebyl jste, nebylo vám uděleno slovo, prosím posaďte se, děkuju. Jelikož máme 
tady dva návrhy usnesení a ještě průběžně tady bych chtěl doplnit případně to usnesení, aby 
bylo i pro ostatní zřejmé, to znamená to změnit vyhlášku dle doporučení právní analýzy a 
deklarovat tam nějakým způsobem ten další postup, tak ponejprv budeme hlasovat o návrhu 
pana Tůmy. Takže pokud to můžu tady zkusit vyčíst z toho vašeho návrhu... To nemůžu. 
Vyhláška, která zakazuje hazard, je nesmysl. Když vyhlášku zrušíme, tak tím pádem je 
zakázaný hazard. To tak je. Takže to usnesení by mělo znít, že bysme zrušili tu vyhlášku 
úplně. A tím pádem bysme neregulovali. Tak, tak jste měli na mysli to usnesení, je to tak? Já 
se jenom ujišťuju, abysme věděli, o čem hlasujeme. 
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p. Tůma: Já bych teda radši byl pro to, abychom se vrátili k původní vyhlášce, která tady 
platila, která zakazovala hazard na území města Rudná. Je nějaký důvod... 
 
p. Kocman: Taková věc tady nebyla, proboha. To už jsme si taky vysvětlovali. Taková věc tady 
nikdy nestála, ta tady nikdy nebyla, proboha. To máte zase... my už jsme to opakovali, takže 
rychlá geneze. 
 
p. Tůma: Ještě se zeptám... 
 
p. Kocman: Je to důležitý ale. 
 
p. Tůma: Jasně. Můžeme přijmout vyhlášku města, která zakazuje hazard na celém území 
města? Můžeme tuto vyhlášku přijmout? 
 
p. Kocman: Nevím. Neumím vám teď odpovědět. 
 
p. Tůma: Já jsem myslel, že ta právní analýza nám na to odpovídá. Tak teď jsem v šoku. Jestli 
nám za 90 000 neodpověděla na tuto otázku, na kterou jsme se původně ptali... 
 
p. Kocman: No tak jestli se nepřečetl ani ten základ... Zkuste věcně, pane Tůmo, já chápu, že 
je skvělý, když se tady předvádíte, pojďme zkusit věcně o tom jednat, já se skutečně chci 
dobrat závěru, abysme mohli hlasovat o něčem. 
 
p. Tůma: Ano. Takže můj návrh zní: Nulová tolerance hazardu v městě Rudné. Jednoduché. 
 
p. Kocman: Takže bez toho doslovu tady, že budeme jednat potom. Nulová tolerance 
hazardu. 
 
p. Tůma: Ano. Ano. 
 
p. Kocman: Tak. Takže to je jeden návrh, nulová tolerance hazardu. A já k tomu, aby to 
vyznělo tak, jak to vyznít má, to usnesení, to původní usnesení, toto, co je tady navrženo, by 
mělo být v tom smyslu, aby byla... Upravit ji tak, dle doporučení právní analýzy, aby byla 
v souladu s platnými zákony nebo se zákonem o hazardních hrách by bylo ještě přesnější. A 
klidně bych do toho usnesení dal dovětek, aby veřejnost měla jasný signál, jakmile bude 
znám případný provozovatel, Zastupitelstvo existenci vyhlášky znovu projedná. Máme 
otevřený prostor, máme prostor k tomu debatovat, říkám, že se tím budeme zabývat. A 
podle mě je prostě to, že tady nikdo nezmiňujete i ty pozitiva, teoretický pozitiva, který 
z toho můžou bejt, ty přínosy finanční, tak to je trošku... To prostě tak je. Řekněme, má to 
negativa, bez pochyby, o tom jsme se bavili, ta věc má i pozitiva, což potvrdil mimo jiné pan 
starosta Švec. A já za sebe to v tuto chvíli prostě neumím posoudit. Proto říkám, pojďme tam 
dát dovětek, že o té vyhlášce můžeme dál jednat. Teď aktuálně se v Rudné nic neděje, 
nejsme ve stresu a ani ve stresu nebudeme, na základě právní analýzy. Pro mě právní analýza 
říká, že město je v dostatečně silné pozici na to, aby mohlo konat tak, jak si usmyslí, a ne tak, 
jak si usmyslí případný provozovatel. To je výstup analýzy pro mě. Takže to je návrh druhý 
usnesení. Jiný návrh, pane Tůmo? 
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p. Tůma: Já bych prosil jenom bez těch vašich omáček. Prostě dva návrhy a jeden je nulová 
tolerance hazardu a druhej je tolerance hazardu. Jo? Neříkejte k tomu dalších 20 vět. Děkuju. 
 
p. Kocman: Já myslím, že váš závěr není správnej, opět. Takže pojďme hlasovat o návrhu 
pana Tůmy, nulová tolerance hazardu. Já bych to dal tak, že Zastupitelstvo města Rudná 
schvaluje upravit stav tak, aby... 
 
p. Tůma: Navrhuje upravit stav vyhlášky tak, aby město mělo nulovou toleranci hazardu. 
 
p. Kocman: Ano. Klidně bych to nechal takhle. Tak. Rozumíme si v tuhle chvíli. Takže pojďme 
hlasovat. Kdo je pro návrh pana Tůmy, nulová tolerance? 3. Kdo je proti? Nikdo. Zdržel se? 
Ostatní. Dobře. Takže já se vrátím k tomu původnímu. Návrh usnesení, který se pokusím 
rozšířit. Zastupitelstvo města ukládá Radě města... Jo ještě promiňte, než to dořeknu, to 
neznamená, že my to uděláme. My připravíme návrh a o něm budeme zase příště jednat. 
Protože vyhlášku musí schvalovat Zastupitelstvo. Takže to jsem celou dobu chtěl říct a 
zapomněl jsem. Takže se k tomu znova dostaneme. Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města Rudná ukládá Radě města připravit změnu vyhlášky dle doporučení 
právní analýzy tak, aby byla v souladu s platnými zákony. Jakmile bude znám případný 
provozovatel, Zastupitelstvo existenci vyhlášky znovu projedná. Kdo je pro navržené 
usnesení? 9 pro. Proti? 3. Zdržel se? Pan Pitrák, paní Průchová. Sedí ty počty? 14? Sedí. 
Děkuju. 
 

5. Žádosti okolních obcí o uzavření smlouvy o spádovosti škol – 
Drahelčice, Úhonice, Ptice 

 
p. Kocman: Dalším bodem našeho jednání je žádosti okolních obcí o uzavření spádovosti 
škol, žádají nás Úhonice, Drahelčice, Ptice, Drahelčice nemají žádnou školu, Úhonice mají 
první stupeň, Ptice nemají žádnou školu. Zastupitelé i veřejnost mají k dispozici i stanovisko 
ředitele školy, pana Kasala, takže tady je návrh v tuto chvíli podpořit stanovisko ředitele 
školy, s tím, že děti z Drahelčic, je o tom taková neformální dohoda... Formální dohoda je 
taková, že Drahelčice nám přispívají na děti v Základní škole 5. května na neinvestiční 
náklady řádově 10 000 Kč na žáka, 11 000. A mají na základě ústní dohody zaručeno, že až 
půjdou z páté třídy na druhý stupeň, tak budou moct navštěvovat tady druhostupňovou 
školu. To pan Kasal tam deklaroval. Návrh usnesení je teď se nezavazovat k ničemu a počkat, 
jak se bude situace vyvíjet, protože okolní obce školy řeší a my jsme ten problém nezpůsobili, 
řekl bych, že v minulosti jsme byli dostatečně vstřícní, ale nemůžeme vzít všechny děti 
z širokýho dalekýho okolí zjednodušeně, protože ta kapacita by nestačila. Takže otevírám 
diskuzi k tomuto tématu. Zdá se, že tady příliš příspěvků nebude do této debaty. Takže já 
bych z toho vyvodil, že souhlasíme s tím, že podpoříme to navržené usnesení, že podklady 
byly dostatečné. Mimo jiné ještě pro veřejnost, ale veřejnost taky měla k dispozici 
demografický vývoj v Drahelčicích v horizontu deseti let, očekává se tam až 400 dětí, je to 
fakt problém. Ale chce se mi říct naštěstí ne úplně náš, ale nakonec v tom stejně ve finále 
jsme všichni. Takže pokud k tomuto bodu nejsou žádné příspěvky do diskuze... Jsou, pan 
Pitrák. 
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p. Pitrák: Já bych chtěl zmínit, že včera probíhalo tady losování prvňáčků, kdy bylo 13 
zájemců z Drahelčic a byla 3 volná místa, takže byly vylosovaný děti z Drahelčic. A pokud se 
dobře pamatuju, tak pan ředitel říkal, že bude mít velké problémy, aby dostal vůbec ty děti 
z toho druhého stupně do rudenské školy. Takže z mého pohledu, já vím, že je to složitá 
situace, ale nejsem příznivcem toho to podporovat. Já už jsem navrhoval, ať Drahelčice se 
připojí k Rudné a dá se řešit věci úplně jinak. 
 
p. Kocman: Děkuju. 
 
p. Viktora: Já mám dotaz k věci, která spíš vzdálenějc souvisí. Já jsem četl někde 
v podkladech, nemám o tom přesné ponětí, že se dělá nějaký mimořádný audit v té škole 5. 
května, jestli můžete objasnit, o co tam jde? 
 
p. Kocman: Můžu. Je to záležitost, kdy paní ředitelka sama upozornila na nějakou 
nesrovnalost čerpání krajských peněz. Sama úplně neví, jestli je to v pořádku, nebo ne. My se 
tou věcí zabýváme už víc než rok, protože nejsme schopný se s nikým dobrat závaznejch 
nějakejch závěrů z toho, ale blížíme se. Já myslím, že během 14 dnů z toho závěr bude. Takže 
jenom to bylo naše rozhodnutí tam tuto jednu konkrétní věc prověřit. Netýká se to běžného 
hospodaření, ale čerpání peněz krajských na podporu některých těch dětí na ta podpůrná 
opatření. Budeme to vědět brzo, ale teď to skutečně není úplně uzavřený a neznáme tam 
míru toho, co se tam stalo. Potřebujeme to odborné stanovisko na to, takže prosím ještě 
trpělivost, bude to určitě předmětem dalšího jednání. Takže pokud nemáme do diskuze 
žádné další příspěvky, tak návrh usnesení zní: 
Zastupitelstvo města Rudná neschvaluje uzavření smluv o společném školském obvodu 
s okolními obcemi. Zastupitelstvo města Rudná pověřuje Radu města přípravou smluvního 
dokumentu k umístění žáků ZŠ 5. května na druhý stupeň ZŠ Masarykova. Je tam schválně 
napsáno smluvního dokumentu, protože není určený typ toho smluvního dokumentu. Zdali 
to bude smlouva o spádovosti nebo dohoda nebo cokoliv dalšího, ale jde o to spíš deklarovat 
vůli, že ty děti, co navštěvují teď ten první stupeň, budou moct pokračovat tady. Takže 
prosím, pojďme hlasovat o navržených usneseních. Kdo je pro? 11 pro. Proti? Nikdo. Zdržel 
se? 3. Děkuju. 
 

6. Projednání doporučení závěrů z auditu TS Rudná pro město Rudná 
 
p. Kocman: Dalším bodem je projednání doporučení závěrů auditu TS Rudná pro město 
Rudná. To vyplývá ze závěrů, které v tom auditu jsou uvedené, jednak pro město, jednak pro 
Technické služby. Pan auditor nám tam doporučuje těchhle pět bodů se jimi zabývat, rychle 
jenom prověřit možnost změny rozhodnutí o přidělení dotace na ČOV a kanalizaci, týká se 
rekonstrukce ČOVky v roce 2011 a výstavby úseku kanalizace Šamonilova, Rybničná, 
Zemědělská, Tylova a navrhuje to převést do Technických služeb jako veškerou ostatní 
infrastrukturu. Za B je tam, to jen tak doporučuje, až skončí blokační lhůta, tak ten majetek 
tam vložit. Zpracovat a schválit plán fondu obnovy za majetek ve vlastnictví města. Potom 
dál zpracovat kanalizační řád pro kanalizace ve vlastnictví města a jedenkrát ročně 
projednávat v Zastupitelstvu města problematiku obnovy majetku vodohospodářského, 
protože tím, že vlastníme tu ČOVku a těch zhruba 300 metrů, 400 metrů kanalizace, tak na 
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nás dopadají nějaké další úkoly. K těm jednotlivým bodům jsou stanoviska tak, jak bylo 
zveřejněno, přezkoumáno znova a ověřeno ve smlouvě o poskytnutí podpory, protože na tu 
ČOVku jsme čerpali dotaci zhruba 25 milionů Kč, tak citace: „Příjemce podpory je rovněž 
povinen zabezpečit,“ zkrátím to, „že předmět podpory, to jest ČOVka, nebude převedena na 
jinou osobu nejméně po dobu deseti let.“ Tudíž teď jakkoliv měnit vlastnickou strukturu je 
vyloučený na základě smlouvy o poskytnutí podpory. Za ten bod B na to vložení do majetku 
Technickejch služeb, udržitelnost projektu končí v roce 2022, takže pokud se budeme řídit 
bodem jednou ročně projednávat, tak projednáme v budoucnu. Technické služby, tam jsem 
požádal o vyjádření k plánu fondu obnovy. My ho zatím ještě nemáme, protože, jak můžete 
číst, Ministerstvo zemědělství nevydalo metodický pokyn k oceňování majetku, takže nelze 
stanovit reprodukční hodnotu. Pro město plán obnovy zpracují Technické služby Rudná jako 
provozovatel. A poslední bod je, že kanalizační řád se pro kanalizaci v celé obci zpracovává 
jako celek a nedělí se na vlastníky. Ten kanalizační řád aktuálně existuje a bude aktualizován 
v roce 2001. Ale zase bude pro oba vlastníky jeden, takže i pro město, i pro TSR. Takže toliko 
k tomu, jak jsme se vypořádali s doporučeními z technického auditu, které jsou směřovány 
směrem k městu. Návrh usnesení tam není. Otevírám diskuzi k tomuhle bodu. 
 
p. Prokop: Já osobně s tím mám problém, převádět majetek později Technickým službám, 
protože sami vidíme, že Technické služby kontrolovat z pozice zastupitele je de facto 
nemožná věc z různých důvodů. To je jedna věc. Druhá věc, že ta obecná praxe v České 
republice je taková, že většina obcí a měst vlastní infrastrukturu a pouze soutěží 
provozovatele. 
 
p. Kocman: Pardon, jenom, jestli jste zapnutý, nevím. Haló? Jestli dostatečně. Možná jste, 
ale jenom... 
 
p. Prokop: Můžu mluvit? Pardon? 
 
Musíte trošku nahlas. 
 
p. Prokop: Možná přes tu roušku. 
 
p. Kocman: Mluvíte natěsno. 
 
p. Prokop: Takže já nevím, co jste slyšeli. Já jsem říkal, že ta obecná praxe je taková, že 
většina obcí a měst vlastní infrastrukturu a soutěží provozovatele a myslím si, že bychom u 
téhle praxe mohli zůstat i u nás v Rudné. 
 
p. Kocman: Toto je předmětem těch diskuzí, které máme jednou ročně minimálně vést. Ale 
teď k tomu není ta příhodná doba, protože stejně s tím majetkem teď nemůžeme nikterak 
nakládat. Takže teď tady, pokud nejsou další příspěvky do diskuze k tomuto bodu, tak bych 
ho považoval za uzavřený bez usnesení. Promiňte, pan Veigert. 
 
p. Veigert: Já si teda vzpomínám, že vždycky u majetku byla debata, dokonce si vzpomínám, 
že Honza Pražák byl proti tomu, aby se i po skončení té lhůty, kdy se nesmí s majetkem tou 
ČOVkou manipulovat z města, převod do TSR, tenkrát byla velmi živá debata, vzpomínám si, 
že tady byl i pan Kasal ještě. A vždycky bylo taková obava, aby když se tam převede ČOVka a 
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vznikne jako jeden technologický celek pod Technickými službami a případně by proběhlo 
jaké si jako akciová společnost, to znamená prodej majetku a tak dále, tak vždycky o tom 
byla ta debata. A říkalo se: „Až to jednou nastane, tak my už budeme vědět, co budeme 
s Technickými službami chtít dělat do budoucna a je to jeden z takových dost důležitých věcí, 
protože jakmile se to propojí, tak potom se opravdu Rudná stává velmi z tohoto pohledu 
město jako velmi zranitelné.“ Takže mě by zajímalo, jestli tato debata někam postoupila. Jak 
vyloučíme to, že když se převede majetek města do TSR, tak jak to bude ošetřené, abychom 
se opravdu v případě toho, možná je to extrémní myšlenka, ale je možná, kdyby se došlo 
k nějakému dalšímu majetkovému vstupu nebo čemukoli, tak jak je to ošetřené. Druhá věc, 
jestli můžu, když už jsem tady, tak jsem se chtěl zeptat, že nerozumím ten fond opravy, 
reprodukční hodnota majetku. Nevím, tomu moc nerozumím, ale vzpomínám si, když byla 
debata, proč nám se zvedla cena vodného stočného, tak se nám zvedla právě proto, protože 
se do toho oproti prvotnímu úzusu, kdy se tam budou vstupovat jenom odpisy, tak pak se 
přešlo na nějaký nájem a ten nájem byl teď 2,6 milionů nebo kolik, před tím to bylo 900 000. 
A kdo si udělá rozbor té kalkulace ceny vodného stočného tak vidí, že ten nájem právě tam 
udělal to zvednutí. Byla k tomu ta debata. Vzpomínám si, že pan Bachor dokonce snad se při 
té debatě velmi podivil, proč došlo k nějakému přeceňování majetku, který do toho 
vstupoval a který vlastně tam říkal: „Proto jsme to museli zvednout.“ Když říkal, že musí od 
všeho být evidence a vstupují do toho na základě odpisů, které jsou z evidovaného majetku a 
tak dále. Takže já tomu nerozumím, jestli mi to může někdo teda vysvětlit, proč todleto. 
Protože přiznám se, že při přeceňování majetku může docházet k velkým výkyvům a vlastně 
to nikdo ani moc nemusí zdůvodňovat a nerad bych tady slyšel, že se dostáváme zase na 
vyšší vodné a stočné řádově na studii, která byla tenkrát připravovaná pro přivaděč, tak v té 
studii je dokonce napsané, že cena sociálně únosná pro občany Rudné je 148 korun. Takže to 
bych opravdu chtěl, abyste mi vyloučili, že k tomu nemůže dojít. Děkuju. 
 
p. Kocman: Honzo, prosím. 
 
p. Pražák: Já bych měl jenom upřesnění k té první části, abychom se tady opravdu bavili o 
tom, jak to ve skutečnosti bylo. Tak zaprvé my dneska nerozhodujeme o tom, že to 
v budoucnu do Technických služeb převedeme, to je první věc, že tady není žádné usnesení. 
A jelikož tady zaznělo jméno, moje jméno v souvislosti s nějakou historickou záležitostí, tak 
jenom bych to chtěl upřesnit. V té době jsem se ohradil proti tomu, že tehdejší před možná 
už minulé Zastupitelstvo mělo rozhodnout o tom, že po skončení doby udržitelnosti 
závazným usnesením se bezúplatně převede čistírna odpadních vod na Technické služby. Ta 
moje výhrada byla směřovaná tam, že o tom by mělo případně rozhodovat Zastupitelstvo, 
kterému to bude příslušet v době, kterou tam bude. Takže ta záležitost byla směřována a 
myšlená takto, nic víc. Tak jenom bych chtěl, aby když už jste mě zmínil, tak to bylo toto, vy 
jste to neřekl úplně přesně. 
 
p. Kocman: Tak já jenom tady v reakci na ty dotazy. Ta cena vodného je plus mínus podobná 
jako v okolí. Cena stočného je vyšší, protože po prvně cenu stočného navýšila právě ta 
dotace na čistírnu, protože v té smlouvě je výslovně povinností nás jako města vytvářet fond 
na obnovu. My jsme povinni si veškeré peníze na jakoukoli obnovu a na jakoukoli opravu té 
čistírny vybrat ve stočném. To není, jestli chceme, nebo jestli můžeme. Jsme povinni. Takže 
to bylo první skokové zvýšení té ceny. A druhé skokové ceny, psal jste se na ty účetní odpisy. 
Obce do roku, a teď já si to fakt nevzpomenu, je to čtyři roky zpátky, zhruba čtyři roky 
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zpátky, tři až pět, fakt nevím přesně, musely začít dělat účetní odpisy majetku. To do té doby 
nemusely. A protože do toho tahle cena vstoupila, tak to bylo to druhé skokové zvýšení. 
Jinak pro nějaké upřesnění, pokud si vezmeme cenu vodného a stočného v okolí, tak to, že a 
vím, že to je nepopulární a že třeba nebudete souhlasit, ale před rokem a půl jsme si dávali 
za vzor Ptice, že mají cenu 88 korun. Tak Ptice mají dneska 105 korun, Rudná dneska 105 
korun. Bylo to proto, že Ptice vzali podporu na čistírnu a nevytvářeli fond obnovy, museli ho 
začít vytvářet skokově, skokově se zdražila cena a jejich provozovatel VAK Kladno, dodavatel 
vody, nepromítl snížení sazby DPH do výsledné ceny narozdíl od Technických služeb. Ta 
debata může vést pořád dokola, můžeme se bavit o tom, jestli 2 400 000, které ročně 
vybíráme na obnovu čistírny, je moc nebo málo. Je to cena, která vstupuje do kalkulace. Dřív 
tam byla částka asi 760 000, ta právě vycházela z toho nově vzniklého ocenění toho majetku 
pro povinnost účetních odpisů, která nám vznikla před těmi zhruba čtyřmi lety a ukázala se 
ta částka jako nízká, za to se nedá nic opravit v tuhle chvilku. Takže tolik účetní odpisy. 
Odpověď na změnu majitele. No ptáte se dobře, ale muselo by Zastupitelstvo prodat akcie 
někomu. Je to pořád stejně jako Zastupitelstvo, to tak je. Zastupitelstvo může mít trubky a 
může je vlastnit, ale nemůže je provozovat, nebo město je nemůže provozovat, protože 
nesplní ty požadavky, které jsou na provozovatele kladené. Muselo by mít specializované 
odborníky, školení, certifikáty, prostě v našem rozsahu velikosti nejsme schopni to zajistit a 
samozřejmě bychom museli mít někoho, kdo tam jezdí opravovat tu kanalizaci a tu vodu. 
Takže zatím se tenhle model jeví jako nejefektivnější, já jsem ho nevymyslel. Já ho jenom 
držím tak, jak byl nastavený, Technické služby byly před více než dvaceti lety založeny jako 
akciovka města. Má to nějaký důvod, proč to tak je a prostě to tak je. Takže když se ptáte na 
majetek, jak o něj můžeme přijít, tak je to o tom, že Zastupitelstvo by se muselo usnést, že 
někomu prodává akcie, to tak je. A promiňte, poslední. Cena sociálně únosná, to zase si 
nevymýšlíme my, to je prostě cena, kterou stanovuje ministerstvo zemědělství jako nějakou 
cenu sociálně únosnou podle nějakých výpočtů každý rok pro republiku. Takže to je nějaký 
orientační ukazatel. Neznamená to, že když ministerstvo řekne, že cena únosná je 140 korun, 
tak že mi okamžitě napálíme 140 korun. Prostě víte stejně jako já dobře, že ta cena je věcně 
usměrňovaná, že to je věc kalkulace a z víc než poloviny, to už jsme tady mnohokrát 
diskutovali, je to věc odhadu budoucího stavu do té kalkulace. Takže ty peníze všechny, ten 
rozdíl je v tom, že všechny peníze, které Rudeňáci dají do stočného, zůstávají v Rudné a 
vracejí se do té obnovy. Takže tolik moje vysvětlení. Prosím, pane Veigert ještě. 
 
p. Veigert: Děkuji za vysvětlení. Já jenom chci říct, že jsem byl překvapený tou sociální cenou, 
která se vyskytovala v projektu, který byl na vodovodní přivaděč. Sociálně únosná cena, na 
kterou byl počítaný, ta návratnost toho přivaděče byla 148 korun. Nic víc nechci k tomu říct, 
mě to překvapilo, protože tam si myslím, že bychom se neměli dostat. K tomu, co říkáte vy, 
k tomu majetku. Teďka vidíte na dnešním krásném jednání Zastupitelstva jste viděli, že část 
zastupitelů se dožaduje informací o Technických službách. Další část, která jsou radní, 
zastupují tam město, jsme u toho akcionářská práva včetně i radních, tak říkají: „My vám 
žádné informace nedáme, prostě na ně nemáte právo.“ Tam je férové říct, že jsou dva 
pohledy a vy jste si jeden vybrali, tak dobře, vy ho máte. Ale normálně, co já jsem se díval, 
tak je úplně běžné, že všechny informace, ať je to akciová společnost, dostávají všichni 
zastupitelé. Ale o tom bychom tady mohli vést tu další polemiku a myslím, že to je zbytečné. 
Ale jenom vám chci říct a vidíte, kolik vás tady je. Takže když by si teďka Rada řekla: „No tak 
myslím si, že někomu prodáme ty Technické služby, tak si to prohlasujeme někde na 
Zastupitelstvu.“ A když to bude v takové konzistenci a teď si přijdete a někdo to tady jakoby 
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řekne a odhlasujete si to, Rada si to potom jako valná hromada udělá, tak to klidně uděláte, 
protože ta konzistence teďka tohohle Zastupitelstva je taková, jaká je. Já bych možná dal 
v úvahu a chtěl bych, abyste o tom případně debatovali i na Radě, jak udělat a ošetřit tu 
situaci, aby k tomuhle tomu nemohlo dojít. Aby opravdu v případě, že se stane já nevím co, 
tak tady opravdu bude ta většina taková, jaká je, aby opravdu nemohlo dojít k tomu, že si 
Zastupitelstvo v nějaký konstelaci řeklo: „Fajn, supr, my to prodáme a je nám to úplně 
jedno.“ 
 
p. Kocman: To vám nikdo nezaručí, pane Veigerte. Příští Zastupitelstvo může být úplně v jiné 
konstelaci a nevyřešíte to nikterak a nezlobte se, to je prostě čirá spekulace, kterou nemá dál 
cenu rozebírat. Rozumím vám, ale neumím na to reagovat. Veřejnost sleduju, promiňte, 
vydržte. Podle jednacího řádu zastupitelé a posléze veřejnost. Když se hlásí zastupitel, má 
přednost. Pan Tůma a prosím, pokud bychom se mohli vrátit k tomu auditu, abychom mohli 
zkusit ještě něco projednat. 
 
p. Tůma: Ano, jsem u auditu. Zaprvé by mě zajímalo, jestli Rada, případně pan Vlček za 
dozorčí radu, dostali materiál Technických služeb, který vyhodnocuje přijatá opatření nebo 
navržená opatření technického auditu. Jsou to vlastně dvě strany hustého textu, takže by mě 
zajímalo, jestli Technické služby, v jakém stavu jsou tyto opatření, co z toho již bylo vyřešeno, 
co je v řešení a co je v nedohlednu. Jestli takovouto informaci od Technických služeb máte. A 
ještě pak budu mít další dotaz. 
 
p. Vlček: To bylo na mě? 
 
p. Tůma: Tak dozorčí rada, případně akcionáři, tedy radní. 
 
p. Vlček: Je to podle termínu, že budeme mít všechny vstupy při jednání. 
 
p. Kocman: Já to jenom oživím, najdete to v zápisu z některých z těch našich Rad města, že 
Rada města uložila Technickým a já, jestli si vzpomínám, ale nevím, je tam konec června, aby 
dala k tomu písemné stanovisko, jaké přijala opatření. 
 
p. Tůma: Dobře. Ještě bych tady navázal na pana Veigerta. Já tento pocit mám taky, protože 
pokud si vezmu, že technický audit informuje o tom, že v Technických službách jsou 
předražené právní služby a radní a dozorčí radu nezajímá analýza právních služeb, tak já 
v tom vidím velký problém. 
 
p. Kocman: Děkuju. Jenom závěrem, tak to tam nevyznělo. Je tam napsáno, že je potřeba se 
podívat, zdali jsou všechny ty ceny a je potřeba za to tak platit. Není tam, že závěr je, že jsou 
tam předražené právní služby, pane Tůmo. Prosím? 
 
p. Tůma: Tak, pane starosto, já vám když tak ten záznam taky najdu. 
 
p. Kocman: Máme zápis. 
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p. Tůma: Když jsme měli neveřejné projednávání technického auditu, tak váš pan ředitel 
Technických služeb přiznal, že právní služby Technických služeb jsou předražené a že to říká 
již dlouho. Děkuji. 
 
p. Kocman: Ne, on říkal, že jsou na vysoké výši, protože ho k tomu nutí okolnosti. Tak teď 
poprosím, promiňte, nevím jméno, tak vás poprosím se představit pro záznam. 
 
p. Dobyáš: Dobrý večer, Martin Dobyáš. 
 
p. Kocman: Dobrý večer, promiňte, nepoznal jsem vás pod rouškou, omlouvám se. 
 
p. Dobyáš: Chtěl bych se zeptat, když se hovoří o oceňování majetku, tak vždy je velká ta... 
když se mluví o životnosti, při výpočtu je životnost. Bude Technický služby Rudná dělat, 
vytvářet životnost, odhady životností jednotlivých částí kanalizačních, a když ne, požádá o to 
město Technické služby Rudná? To je můj dotaz. 
 
p. Kocman: To je ale dotaz na Technické služby. Ten mechanismus je tam jasně stanovený. 
Technické služby ten majetek musí mít nastavený kvůli plánu obnovy. 
 
p. Dobyáš: Ano. 
 
p. Kocman: Tu životnost. 
 
p. Dobyáš: Ale zdali se na to město dotáže, pokud to tam nebude v tom metodickém... 
 
p. Kocman: Musí to udělat tak, aby to bylo v souladu s tím pokynem toho ministerstva. 
Protože jinak to potom bude předmětem... protože na základě toho z toho vychází cena, 
která se vkládá do kalkulace stočného. A pokud to nebude v souladu s tím pokynem, tak ani 
ta kalkulace nebude správná a byla by napadnutelná. 
 
p. Dobyáš: Jakákoliv kalkulace oceňování majetku ale je spojená s životností. 
 
p. Kocman: No samozřejmě. 
 
p. Dobyáš: Takže v tom výpočtu by to mělo být zohledněno. 
 
p. Kocman: Já úplně, promiňte, nerozumím asi úplně přesně dotazu v tuhle chvilku. Tak 
znova, zkusím to. Tady je nový plán fondu obnovy. 
 
p. Dobyáš: Ano, já to vidím. 
 
p. Kocman: My máme nějaký stávající, ve kterém je oceněno, jsou ty staré trubky a nové 
trubky nějak nastavené, nějak oceněné a na základě toho, jak je tam nastaveno, kolik stály a 
kolik let mají vydržet, tak mají nějakou tu reprodukční hodnotu a tahle částka se každý rok 
musí nějak vybrat, aby když ta trubka za 20 let se má vyměnit, abychom měli na účtu peníze 
na tu výměnu. 
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p. Dobyáš: A ten starý plán fondu obnovy je někde k dohledání? 
 
p. Kocman: Ten nevím, jestli ho z technického mají na stránkách, každopádně existuje, 
protože ho musí mít. To je, on musí ho mít jako provozovatel. A teď tady byl komentář, že se 
připravuje, že se má zaktualizovat ten plán fondu obnovy. To byla ta připomínka toho 
auditora a... 
 
p. Dobyáš: A pro město zpracují. 
 
p. Kocman: A Technické služby to pro město zpracují, protože to máme mít, to je tady 
napsané, zpracují pro město TSR, ale až na základě toho nového metodického pokynu. 
 
p. Dobyáš: A ten starý plán fondu obnovy je někde na městu, když to bylo pro město? Nebo 
dá se k tomu nějak dostat? 
 
p. Kocman: No tak nepochybně. Když existuje, tak se k němu dá dostat. 
 
p. Dobyáš: Děkuju. 
 
p. Kocman: Určitě. Takže tady návrh, ještě pan Tůma, tak prosím, zase pojďme na závěr už. 
Poslední kolo do diskuze. 
 
p. Tůma: Tak já bych měl ještě dotaz ohledně právě nájmu ČOVky. Pokud si pamatuju dobře, 
tak vlastně ten nájem by měl být na budoucí opravy ČOVky. 
 
p. Kocman: Ano. 
 
p. Tůma: A pan auditor tenkrát zmínil, že tyto peníze by měly ležet ideálně někde mimo 
jakoby standardní účty města, protože to není rezerva, kterou dneska město může používat 
na něco jiného. To by měly být peníze alokované opravdu na investici do té ČOVky. Jestli se 
toto už stalo a kolik tam případně v tuto chvíli je teda peněz za vybrané nájemné po celou 
dobu, případně mínus teda nějaké investice. 
 
p. Kocman: To se stalo samozřejmě podle zákona asi před 10 lety, takže máme samostatně 
vedený účet s předčíslím, který se jmenuje Fond obnovy a něčeho ČOV. Pane tajemníku, 
tušíte z hlavy? Já si myslím 7 milionů, 5 milionů? Nevím. 
 
p. tajemník: Já to hledám teďko. 
 
p. Kocman: Tak nějaká taková částka v řádu nižších milionů korun je tam. Tak ještě pan 
Veigert, tak prosím taky poslední příspěvek. 
 
p. Veigert: Už opravdu poslední. Já se chci vyjádřit ještě k tomu kanalizačnímu řádu. 
Samozřejmě pevně věřím, že Rada včetně předsedy, dozorčího rady, se seznámila 
s kanalizačním řádem, to je taková bible, kde je napsáno všechno a hlavně, já jsem v poslední 
době ve vztahu k tlakové kanalizaci si ho přečetl a byl jsem velmi překvapený, protože tam je 
napsáno na nějakém prvním odstavci, že 80 % kanalizace je v havarijním stavu. A to mě 
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trošku vyděsilo, takže jsem si potom začetl dál a kanalizační řád, tady říkáte, že byste ho měli 
aktualizovat do roku 2021. Já si myslím, že ten kanalizační řád byste měli začít aktualizovat 
okamžitě, protože další informace, ke které jsem se dostal, kolik vlastně Technické služby 
obsluhují přípojek, tlakových přípojek, o tlakové kanalizaci tlakových přípojkách. O tomto 
druhu kanalizace v tom kanalizačním řádu není vůbec nic. To je další připomínka. Takže si 
myslím, že tam není vůbec, jak se s ní manipuluje, jak se, podmínky pro připojení a tak dále. 
Mám s tím osobní zkušenost, že to Technické služby dělají špatně. Prosím, nekomentovat. 
Ale že to tady říkám, že mám s tím osobní zkušenost. Třetí věc je, ve vyjádření na webu ke 
kanalizaci ten autor, který tam oponoval tady panu Dobyášovi jeho studii, bohužel mě mrzí, 
že se nikdo nenašel z těch Technických služeb, aby se podepsal pod ten elaborát, je napsáno, 
že, teď to nebudu citovat, ale nějak to řeknu vlastními slovy, protože jsem si vzpomněl, že 
tam je obrovský finanční dluh a investiční dluh ve vztahu, že tam nebylo dlouho investováno 
a nejsou na to peníze. Je tam nějaký otazník, nevíme, kdy budou a nemůžeme s tím nic dělat. 
Takže tady je otázka na město jako na majitele, zda bude město investovat své peníze do 
odstranění havarijního stavu kanalizace. Zda bude. V případě, že ano, kolik a v jakém 
rozmezí. To by mě zajímalo a myslím si, že to může mít i de facto vazbu na ten fond té 
obnovy. Takže to je další věc, která mě v tomhle zajímá. A potom třetí věc je... 
 
p. Kocman: Čtvrtá. 
 
p. Veigert: Že konkrétně vím jednu ulici, kde je kanalizace, kterou když jsem se díval do 
příloh, tak tam vůbec není zanesená. Je tam asi pět let možná, čtyři, pět, nevím. a tam vůbec 
není kanalizace. Takže já musím říct, že ten kanalizační řád a chtěl bych požádat jak dozorčí 
radu, předsedu, pana starostu alias předsedu představenstva Technických služeb, abyste ten 
kanalizační řád si někde rozebrali a zaktualizovali. Je opravdu špatný. Myslím si, že by 
dokonce i stálo za to, kdybyste na Zastupitelstvu, mně jako veřejnost o to hodně stojí, abyste 
informovali o tom, že se to tak stalo, nebo kdy se stane, nebo aspoň, že se to stalo, abychom 
se na to mohli nějak podívat, protože to je opravdu vážná věc. Děkuju. 
 
p. Kocman: Tak úplně jsem se ztratil, takže já bych vám zareagoval lišácky tak, že tohle je 
předmětem toho bodu, který jsme zařadili, který pravděpodobně projednáme až příště, 
protože dneska se k tomu asi nedostaneme. Tam určitě padne i odpověď na to, jak se dá ten 
havarijní stav opravit, jak se dá řešit, ale není to hezké poslouchání pro peněženky občanů. 
Takže já bych, jestli dovolíte, tenhle bod uzavřel, protože myslím, že diskuzi jsme vyčerpali a 
vzhledem k tomu, jak pokročila hodina, já bych přece jenom měl ještě prosbu, abychom 
projednali, protože to potřebujeme projednat, hospodářský odbor, pozemky. 
 

7. Hospodářský odbor – pozemky 
 
Je to jeden pozemek, který máme nabídku odkoupit od Českých drah u nádraží. Je pod silnicí 
zase a potom bychom potřebovali a to můžeme, participativní rozpočet, kvůli kterému je 
tady, teda krajský participativní rozpočet, kvůli kterému je tady pan Šoch. Teoreticky ho 
můžeme projednat za týden, časově to úplně nespěchá to usnesení, pokud to budeme chtít 
podpořit. Protože toho máme ještě hodně a projednat to prostě dneska určitě nestihneme. 
Takže teď bych navrhoval změnu, pokud byste souhlasili, projednat bod původně sedm, 
Hospodářský odbor, pozemky. Ten myslím je nekonfliktní a poměrně jasný. Můžu, jestli 
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dovolíte takhle neformálně? Je to, ty pozemky žlutě... já bych s dovolením takhle. Ty žlutě 
vyznačené pozemky jsou obecní už teď a ten červeně vyznačený pozemek je ten, který si 
máme od Českých drah koupit. Je to silnice Nádražní? K nádraží, Nádražní, to je celkem, ale 
jmenuje se Riegrova jinak v tomhle místě. Takže jsou tady nějaké poznámky k tomu textu, 
které tam byly. Ten bod už jsme měli zahrnutý v březnu, ale bohužel jsme ho neprojednali. 
Věcné břemeno jsme tam řešili na Radě, máme vyjednané. My máme pro další jednání se 
správou železnic a odkup pozemků byl doporučen Českými drahami. Ono opravdu České 
dráhy a správa železnic jsou poměrně dost komplikované k jednání. Takže máme deklarovat 
naši vůli ten pozemek o výměře 1 365 metrů koupit s tím, že cena bude následně stanovena 
na základě odborného posudku a geometrického plánu a kolegyně z hospodářského odboru 
tam píše, že pokud bychom předpokládali, že cena bude obdobná tak, jak jsme kupovali tam 
v okolí, tak ta cena byla 257 korun za metr čtvereční. Takže tady pokud půjdeme stejnou 
filozofií, že vykupujeme pozemky pod obecními komunikacemi, tak bychom ten záměr měli 
schválit. Tak jsou-li k tomu dotazy nějaké? Nejsou zdá se. Pan Tůma ještě, prosím mikrofon, 
jestli zvládnete. 
 
p. Tůma: Já se jenom zeptám, k čemu je to vlastně dobré? 
 
p. Kocman: Dáváme do souladu vlastnictví stavby a pozemků už několik let. 
 
p. Tůma: Jo, ale jaký z toho město bude mít benefit? 350 000 není úplně málo. Teď to 
myslím seriózně. 
 
p. Kocman: Benefit bude mít ten, že bude vlastnit ten pozemek. Kdykoli nás může kdokoli 
žádat o to, abychom mu platili nájem, protože máme stavbu na cizím pozemku. Prostě 
dáváme do souladu to, co bylo historicky špatně. Historicky bylo možný mít stavbu na cizím 
pozemku. Podle nového nějakého zákona, teď nezlobte se, nevím ho z hlavy, má být 
pozemek součástí stavby, a proto my to dáváme do souladu drahně let už. Vykupujeme to 
pořád dokola. 
 
p. Tůma: Můžete teda ještě jednou ukázat tu mapku? 
 
p. Kocman: Určitě, pak může i pan Kovács když tak případně se hlásit. 
 
p. Tůma: Já jsem myslel, že to je silnice. 
 
p. Kocman: Je to silnice. 
 
p. Tůma: To znamená, kde je ta naše stavba na tom? 
 
p. Kocman: Ta silnice je na tom ta naše stavba. 
 
p. Tůma: Jo takhle. 
 
p. Kocman: To je ulice. Pan Kovács se hlásil. 
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p. Kovács: My jsme to projednávali tady na jednom z těch minulých zastupitelstev a další 
důvod, proč to dáváme do souladu je, že pokud to je v našem vlastnictví, tak na to můžeme 
čerpat dotace. Kdyby to nebylo v našem vlastnictví, tak se na to nedají většinou čerpat 
dotace. 
 
p. Dejm: Já jsem chtěl říct něco podobného a je to hlavně důvod je ten, že se ta komunikace 
dá opravit. Teď je, jestli si vybavujete, v totálním dezolátním stavu při výjezdu ze Šafránky a 
není síla, která by ji opravila, protože ta komunikace není naše v tuhle chvíli. Takže se tyhle 
chyby historické snažíme napravovat a ty pozemky případně vykupovat a ty komunikace 
opravovat. 
 
p. Kocman: Stejně jako my zase prodáváme pozemky pod plynovými stanicemi, pod trafo 
stanicemi ČEZu a plynařům, protože tak to má být, tak i tohle je stejný případ. 
 
Sítě. 
 
p. Kocman: Sítě, určitě. Tak pane Veigerte, prosím, pokud možno stručně. 
 
p. Veigert: To bude velmi stručné. 
 
p. Kocman: Děkuju. Ne, že bych vás jako chtěl... 
 
p. Veigert: Technická poznámka, viděl jsem, že to je vedle ulice pana Bachora, kde bydlí, 
tuším. 
 
p. Kocman: Ano. 
 
p. Veigert: Tak on už několikrát tady upozorňoval a říkal, že by bylo vhodné, že mu to tam 
jednou rozřezali, udělali, pak mu to ??? a tak dále, takže v případě, že budete se touto silnicí 
nějak zabývat v rámci opravy, prosím vás, nezapomeňte na požadavek pana Bachora. 
Děkuju. 
 
p. Kocman: Jenom, není na něj zapomenuto, je v plánu investic a bude to součástí toho 
projednání finanční situace na příštím zasedání Zastupitelstva. Takže pokud tady máme 
dotazy vyčerpány, návrh usnesení zní: Zastupitelstvo města Rudná schvaluje záměr koupě 
pozemku parcelní číslo 505/2, k. ú Dušníky u Rudné o výměře 1 365 metrů, cena bude 
následně stanovena na základě odborného posudku a geometrického plánu. Takhle si to 
požaduje vlastník, nemáme důvod to usnesení stanovovat jinak. Takže, prosím, pojďme 
hlasovat. Kdo je pro? Všichni pro, děkuju. 

8. Podpoření projektu participativního rozpočtu Středočeského kraje 
s názvem „Obnova historické polňačky a nová alej ovocných stromů 
a keřů v Rudné“ 

 
A jestli dovolíte, tak poslední bod bych dneska zařadil ten participativní rozpočet, když tady 
pan Šoch je, abychom to mohli projednat a zbytek přerušíme a posuneme za týden. Tak 
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jestli, Libore, prosím k tomu, k mikrofonu. V podkladech je zpráva důvodová, o co vlastně 
jde. Jako příloha byla kopie těch webových stránek na tom webu můj kraj, takhle to tam 
vypadá ten projekt, kde se to popisuje a upravuje. Je asi potřeba říct, že je to primární 
iniciativa pana Šocha. Nevím teda, jestli pak i spolku, ale podepsaný je tam pan Šoch. Ta 
cesta, nebo to obnovování těch cest, je jednak ve strategickém plánu obce, je ve 
strategických plánech regionu, v okolních lokalitách už se ty cesty obnovují. Výborný příklad 
je cesta Mučice Jinočany třeba a tady je možnost tu cestu obnovit, obzvlášť v tom případě, 
kdy ty cesty tam město vlastní, dvě do konce a dá se ta cesta dál napojit pod tou Chýní 
poměrně malým úsilím na již stávající cestu směrem na hájek a na křivoklátské okruhy. Takže 
prosím nějakou část od Libora a my jako Zastupitelstvo, aby ten projekt mohl být dál 
formálně hodnocen, tak musíme se zavázat, že se o ten projekt budeme tři roky starat po 
dobu udržitelnosti, že pokud tam budou nějaké náklady navíc, které my si vymyslíme, si je 
zaplatíme my. A pak tam bylo ještě, to je všechno. Takže, že s tím souhlasíme. Tak pan Šoch. 
 
p. Šoch: Dobře, děkuju za slovo. Že jsem tam podepsaný, to je hezké, ale já vystupuju v té 
podobě, že to tady trošku znám, protože obnova polňaček a obohaceně i té přírody jsou 
společenský záměr, takže když se mi dostaly do ruky tyhle materiály, tak jsem to vytipoval, 
protože tam byla jedna podmínka, že to musí být na pozemcích, které jsou v majetku města. 
Klaplo to, tu polňačku znám ještě z doby, kdy teda existovala, když byla rozorána, víceméně 
ona je zachována biometricky, i když tam došlo ke změně statutu na ornou půdu, ale to 
vůbec nevadí. Ten projekt byl připraven v rámci podmínek, které stanovil kraj, takže ten 
rozpočet, který doprovázel tu žádost, tak je v příloze, to jsem poskytnul panu tajemníkovi, 
takže je to k dispozici taky i na veřejných stránkách toho participativního rozpočtu 
Středočeského kraje. Kdo by měl zájem se připojit teďka k hlasování tomu, co probíhá teďka, 
k tomu se dostanu, tak tady mám i letáčky s adresami a tak dále, kam se obrátit, protože ze 
160 projektů jich bylo 60 vyřazeno krajem jako nedotované a my jsme v té stovce, že to bylo 
schváleno ta dotace pro nás s tím, že k dnešnímu dni jsem se koukal, že z regionu Černošic 
jsme na prvním místě a celokrajsky myslím, že na šestnáctém, ale po jednání ještě, když jsme 
dávali dohromady takovou tu spolupráci, protože k tomu je vlastně jižně severní spojka mezi 
Rudnou a Chýní, takže tam jsme s paní starostkou projednali i to, aby o tom, aby o tom 
Chejňáci věděli a aby se k tomu připojili, protože teďka je vlastně to hlavní počítání hlasů, že 
ty laiky nebo palec nahoru v tom absolutním množství rozhodnou o tom, co kraj potom 
zařadí a uzavře smlouvy za dotování. 
 
p. Kocman: Promiňte, teď poprosím místostarostu Pitráka, aby dvě minuty řídil jednání. 
Děkuju. 
 
p. Šoch: Při zdroji těch informací, jak postupovat, protože mě příroda teda baví, ale tam je 
spousta náležitostí na to schvalování, tak jsem využil známosti s fakultou životního prostředí 
a s panem docentem Větvičkou, kterého asi znáte. Tak mi vytipoval možné odborníky, kteří 
k tomu budou mít co říci, klaplo to. Máme jak dodavatele vytipované k tomu rozpočtu, jak 
dodavatele takových těch podpůrných kůlů k těm stromům, máme jak dodavatele 
natipované ovocných stromů a té sadby i další věci, které prostě, že se ta polňačka musí 
znova geodeticky zaměřit a označit, protože bohužel v některých případech páni farmáři orají 
úplně na dřeň k pangejtům a k hranicím a tak dále, tak aby tam nedošlo k nějakému, že 
řekne, že to neví a rozoral by to, tak to se musí teda poctivě takovými trasírovacími kůly 
označit. Takže to všechno je otázka toho rozpočtu, který byl teda uznán, jak jsem řekl. No a 
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teďka jsme před stavem tím, že budeme chtít třeba u té polňačky mít stromořadí vytvořené 
nebo po jedné straně, to už je jedno, to je otázka diskuze a potom vedení města by mělo se 
rozhodnout, jaký sortiment těch ovocných stromů tam vlastně bude. Je to směs prostě 
třešně, višně, jabloně a tak dále. Nemělo by se to míchat s normálními stromy, protože tam 
je otázka přenosu potom usnadněná škůdcům. To je od pana docenta Vačkáře z ústavu pro 
kontrolu trvalých porostů. To je zhruba všechno, je tam nastíněno i jak by měla vypadat. My 
se přikláníme po diskuzích k mlatové cestě, která je naprosto v souladu s přírodou. Mělo by 
to být, jak je popsáno v tom projektu, pro pejskaře, cyklisty, co se budou jen tak procházet a 
vlastně to finále, ta podoba té polňačky a potom v závorce cyklostezky, by měla být taková, 
že máme čárku po ještě doprovodných jednáních se spoluvlastníky přilehlých pozemků. To 
udělali, že by to byla spojka mezi regionální cyklostezkou, která povede tady směr Růžová, 
Atol, tak to provázat od toho Atolu směrem na Lesečiny a vlastně k tomu novému nádražíčku 
v Chýni, jak říkal pan starosta. Tam už je to zase návaznost na tu trasu Řepy Hájek. Zatím 
máme velkou naději, protože v tom prvním hlasování jsme dostali za 48 hodin laiky, 250 
hlasů, no teďka jich tam máme okolo 140 a přibývá to, přibývá, ale to ještě tam nejsou ti 
hlavní hráči, kteří byli seznámeni s tím druhým hlasováním. Chtěl bych vás poprosit, jestli 
někteří už o tom víte, jestli se vám tenhle projekt líbí a bylo by to obohacení o vlastně zase 
alej, který tady existovaly, například taková třešňovka pískovna, která vedla z Rudné od 
Nekázanky, kde je dneska Lidl, tak to vedlo k Chýni a tam bylo několik set třešní a to byl 
prostě koutek přírody. Takhle bychom si to asi představovali. Splnili jsme všechny podmínky, 
které nám ty podmínky toho participativního rozpočtu dali, takže teďka už je to dál, jak se to 
bude rozvíjet i na nás. To je všechno. Nebo dotazy, tak zodpovím. 
 
p. Kocman: Samozřejmě. Otvíráme diskuzi k tomu bodu. Děkuji za prezentaci. Tak pan 
Prokop, prosím. 
 
p. Prokop: Já začnu. Já vlastně nevím, kde mám začít. Asi začnu u toho participativního 
rozpočtu kraje jako takového. Skutečně jsme se na to dívali, viděli jsme tam ty podmínky a 
viděli jsme taky, že město vlastně se k tomu postavilo tak, že žádné pozemky města na to 
nevyčlenilo. Takže já si myslím, že to byla celkem chyba na straně města, že jasně neřeklo: 
„Na těchhle pozemcích je možno, přátelé, občané, něco zajímavého vytvořit.“ A z toho 
důvodu z našeho města odešel pouze tento projekt, to je jedna věc. Když řeknu participační 
rozpočet kraje, na počet obyvatel kraj rozděluje 50 000 000 a vychází to asi 36 korun na 
jednoho obyvatele. Pro mě to je svým způsobem parodie na participační rozpočet. Jenom 
pro představu, ten náš návrh na spolky hovořil, že občané Rudné, by mohli rozdělovat až 500 
korun na osobu. To je k tomuhle. Z toho, Libore, co jsi říkal, mě tam zarazila ta částka, ta 
struktura toho rozpočtu. Prostě 170 000 za geodetické zaměření mně přijde strašně moc, 
300 000 korun celkem. Já jsem si nechával dělat pozemky na šesti hektarech a zaplatil jsem 
20 000 korun. Tam by mě zajímalo, jak je to možné, že to je takhle drahé, to je jedna otázka. 
A druhá věc je, ta myšlenka, že děláme nějakou rýhu v poli, mně přijde trošičku já nevím 
přitažená za vlasy, protože mě mrzí, že nám tady zmizely vzrostlé stromy v intravelánu obce. 
Byly jich skutečně desítky, už jenom kolem nučického nádraží, kde pouze jediný tento 
vzrostlý strom stál těch 300 000 a my teďka budeme sázet nějaké stromy v poli, které 
z pohledu občanů Rudné jim moc nepřinesou. Možná se dostaneme k nějaké cyklostezce, což 
chválíme. Já jsem to z toho projektu neviděl, kudy to má přesně vést. Ale určitě bych si spíš 
přál, abychom bojovali za vzrostlé stromy v Rudné a nesázeli stromy za veřejné prostředky 
v poli. 
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p. Šoch: Tak to je docela deformovaný názor, ale budu postupovat takhle. Zaprvé se nejedná 
o nějakou rýhu v poli, ale je to obnova polňačky, která tam bývala historicky. Souvisí to i 
s pestrostí potom té flory a fauny, která se tam soustřeďuje, kde je vypíchnuto to, jak to ty 
stromy obohacují ne jen o zadržování, ale i o to spektrum potom pro hmyz a ptactvo, to 
zaprvé. Zadruhé, prosím tě, můžeš mi, ono to bylo docela rozsáhlé, takže... 
 
p. Prokop: Těch 170 000 za geodetické zaměření mně přijde strašně moc velká částka. 
 
p. Šoch: Ano. Je to způsobeno tím, že to je 1,2 km dlouhé a je tam 65 zaměřovacích bodů, 
které se musejí zaměřit a označit. Tak proto asi tahle částka. Může to být nějak zkreslené, 
když se dělá nějaká plocha, tak to je sranda, že jo. Ale tady tohle zas taková legrace není a 
zatím jsem použil pana geodeta Paula, který dlouhodobě spolupracuje s městem a já mám 
zase taky čerstvou zkušenost v krajině s geodety, to je ten druhý protipól, kteří byli násobně 
ještě dražší. Bude potom na nás, aby to odpovídalo v rámci dobrého hospodáře a tak dále, to 
už bude součástí s městem, aby se vytipoval a vybral opravdu geodet, který bude snesitelný 
a budou úměrní. Můžeme to i vyzkoušet, protože já jsem neřekl, pardon, na začátku jednu 
důležitou věc a to je, že mi byla nabídnuta spolupráce ze Spáleného poříčí, kde toto město 
dělalo obdobnou alejku a tam lze i porovnávat, tam ta data jsou všechny k dispozici. Takže si 
můžeme říct: „Jo, tak když to fungovalo tady někde na Plzeňsku, tak by to mělo zafungovat 
třeba i u nás.“ 
 
p. Prokop: Ještě k tomu, promiň, že ti do toho vstupuju. Ty jsi tam zmínil mlatovou cestu. Ta 
v tom popisu vůbec nikde není popsaná, že by tam měla být mlatová cesta. 
 
p. Šoch: Já ji mám támhle zpracovanou v těch podkladech. 
 
p. Prokop: Ale to nejsou přeci malé částky, ta mlatová cesta je celkem nákladná věc. 
 
p. Kocman: Jestli dovolíte, můžu? Já budu průběžně se do toho zapojovat. Mlatová cesta 
není celkem nákladná věc a co se týče k tomu projektu, ta konstrukce není indikátorem toho 
projektu. Takže tam zatím je to takovýto popis, ale pokud by tam došlo k úpravě, tak to 
skutečně není nic, co by se nedalo zvládnout finančně. 
 
p. Šoch: To je pravdou. To jsem tam ale podotýkal v tom vysvětlení, že se tam nenajde 
náklady za sázení a nenajde se tam ještě konstrukce cesty. To tam jsem dával ten dodatek, 
co byl k dispozici. A jinak tohle, že se ten projekt nebo všeobecně tyto projekty se vrací tou 
snahou přírodu a teda do té přírody, aby se dostal i ten člověk i ty věci, co tam bývaly. Je 
faktem, že jsem podotknul, že tady ty aleje existovaly, byly přínosné a navíc tahle poloha 
ještě tomu nahrává tak, že teďka už existuje takzvané povinné dělení velkých lánů na menší 
částky a napůl i zadržování vody a tohle tomu přesně odpovídá. To jde i v souladu s touto 
myšlenkou, takže tam se plní i ta sekundární forma, aby se to dočlenilo a byly tam po 
stranách travnaté pásy, které zase budou zadržovat vodu v krajině a tak dále a tak dále. 
 
p. Kocman: Děkuju. Pan Novák má dotaz. 
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p. Novák: Dotaz ne, spíše komentář. Tento projekt plně podporuji, protože si myslím, že to 
opravdu je to, co tady v Rudné chybělo, propojování těch míst, těch lesnic, ale zejména ta 
parcelace těch velkých lánů, které od dálnice jsou. A opravdu to zadržování té dešťové vody, 
bude to mít funkci protierozní a je to opravdu jeden z projektů, který bychom měli smysl 
dále podporovat i do jiných směrů. Takže pokud to dopadne, budu jen a jen rád a myslím, že 
to bude přínosné pro Rudnou. 
 
p. Šoch: Díky. V Chýni to opravdu se setkalo s náramnou odezvou, že budou mít konečně 
propojku jinam než třeba ten východ západ na ten Hájek, což si říkám: „Tak Chejňáci dobrý, 
že jo, tak proč ne?“ 
 
p. Tůma: Tak mně tam trochu vadí to, že já bych si hrozně rád takovouto polňačku přál, která 
by vedla z Rudný tak, abychom my, občané, mohli tuhle cestu využívat. Mně tady vadí to, že 
ta cesta začíná někde kilometr a půl za Rudnou, kde se musím dostat jedině po silnici, takže 
neumím si představit nějaké maminky s kočárky, že by tuhle cestu využívali. Takže napadá 
mě spíš, jestli takovouto polňačku opravdu nelze vytvořit někde v Rudné tak, abychom se 
tam dostali bez kilometru a půl po silnici. A potom mám druhý dotaz. Jestli tomu rozumím 
dobře, tak teďko tady vlastně nás teda 300 000 bude stát nějaký projekt a my nevíme, kolik 
bude stát realizace té cesty. 
 
p. Šoch: 300 000 nás nebude stát vůbec nic, protože to platí kraj. 
 
p. Tůma: Dobře, to je jedno, furt to stojí 300 000. Takže 300 000 bude stát nějaký projekt a 
potom tu realizaci té cesty zaplatí město a my nevíme, kolik to bude stát, jestli tomu 
rozumím dobře. 
 
p. Šoch: Víme moc dobře, ale asi Luboš vám chtěl něco říct na ten, na tu vzdálenost. 
 
p. Kocman: Já jsem chtěl reagovat na tu první část. Máte pravdu, spolunáklady tam určitě 
budou a teď jde jenom o to, v jaké kvalitě si tu cestu budeme chtít vytvořit. Můžeme tam 
udělat kus travního porostu, to nebude stát nic, anebo tam můžeme udělat pořádnou cestu, 
tak jak udělat chceme. Ta akce je rychlá, je rychlejší, než bývají stavební úřady a ostatní a je 
to začátek. Já v reakci na to, abyste se někam dostal z Rudný. Tohle není jediný záměr, ale je 
první a je z toho titulu první, protože je rovnou na obecních pozemcích. Pokud budeme, 
nemusíme tam dělat žádné pozemkové úpravy. Jsou tam záhodné, máme předjednané, aby 
to bylo ještě ve vyšší kvalitě, ale nejsou potřebné. Ten pozemek město vlastní. Já jsem tady 
schválně hodil, máte pravdu, že to začíná tady, vy to nevidíte, tak začíná to tady půl metru 
nad tím, jak ukazuju a vede to do Chýně. Ale už teď máme předběžně projednané, že 
dokážeme tu trasu natáhnout zhruba sem, aby se tady bezpečně dalo projít. Je to první část 
toho řešení, protože připravuje se rekonstrukce tohohle podjezdu pod dálnicí a v rámci toho 
podjezdu je tam počítáno s průchodem pro pěší a cyklisty v návaznosti na ??? cyklotras 
nadřazený ??? zpracovává, co já jsem v úřadě, tak se zpracovává. Ale teď už se ty věci dějí a 
ŘSD nám tady ten podchod vyprojektovalo, je tam v tom projektu. Takže tady je napojení na 
Drahelčice a na Křivoklátské okruhy a tady nahoře v Chýni přes tu cestu, tam teď chybí kus 
od té jejich první zastávky k té druhé zastávce. Ten se Chýně chystá udělat, protože teď to 
bude mít smysl. Ano, souhlasím s vámi, tenhle přechod té dálnice je problematický, ale 
teoreticky bude se dát suplovat tady tudy mimo silnici. Ale prostě tohle je první část toho 
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záměru. Prostě byl to nápad od pana Šocha a teď je na nás, jestli začneme, nebo jestli to 
zahodíme a nebudeme dělat nic. To je všechno. 
 
p. Tůma: Dobře. 
 
p. Šoch: Tak já bych to... 
 
p. Tůma: Děkuji, jenom teda... 
 
p. Kocman: Pardon, tak pan Tůma ještě. 
 
p. Tůma: Reaguju a pak bych se zeptal na tu druhou část. To znamená, dobře, začínáme teda 
od druhého konce. Já bych si to představoval opravdu radši tak, že by to vedlo z Rudné, ale 
takhle mi to přijde trošku mrhání a zajímalo by mě, vy jste říkal, pane Šochu, že víte, kolik to 
bude stát. 
 
p. Šoch: Ta mlatová esta? 
 
p. Tůma: No, ta celá realizace. 
 
p. Šoch: Tak tohle máme vyřešené. To geodetické zaměření. 
 
p. Tůma: No to je nic, geodetické zaměření je jako... 
 
p. Šoch: Tak to je těch 170 000, takže ne nic. To jste říkal, že to je hodně. Nebo to říkal tady... 
 
p. Tůma: Ne, to je v rámci projektu nic. Jako peněz je to podle mě taky hodně. Ale kolik bude 
stát celý ten projekt tak, abychom se po té cestě mohli projít? 
 
p. Šoch: No můžu říct tohle to. Jestli teda vydržíte, já to najdu. 
 
p. Tůma: Další věc je, že jako to v podstatě využije podle mě jedině cyklista. Já si neumím 
představit, že někdo půjde kilometr a půl po poměrně nebezpečné silnici. Já tam občas 
jezdím na kole, ale tam se prostě pěšky chodit nedá. 
 
p. Šoch: Nepůjde. 
 
p. Tůma: Tam jezdí všichni rychle a neumím si představit, že tam opravdu se půjde někdo 
projít na cestu odněkud nikam, ke které bude muset absolvovat kilometr a půl po silnici bez 
chodníku. Mně to přijde jako, že to zapadá tento projekt do všech podobných projektů 
v Rudné, ale mně to nedává smysl. 
 
p. Šoch: Jste hluboce na omylu. Tak já vám odpovím právě na tuhle otázku. Já jsem nechtěl 
do toho vstupovat, když o tom mluvil starosta, protože okolo té silnice existuje dohoda nebo 
respektive nabídka k jednání s majiteli, kteří jsou k tomu nápomocni, říkají: „Beze všeho.“ A 
teď, jak tady popisoval starosta, tak od toho podjezdu se dostanete okolo té silnice, co vede 
do Úhonic, jestli víte o tom severním obchvatu, tak to už bude rezervováno a dál už nastupují 
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ty pozemky právě těch soukromníků, kterým tady od toho mostu, nadjezd nad D5 a dál pak 
až už do té zatáčky, to znamená, že tam dojde k vytvoření nového pruhu pro tu cyklostezku 
okolo té silnice a už jste tam u té obnovené polňačky. A jste normálně v Rudné. A druhá část, 
jak jste se ptal na ten projekt, zpracování mlatové cesty. Takže tady máme skrývka 
rozhodnutí, drť. Já to vezmu tady ze shora, když tak mě nějak poslouchejte. 
 
p. Kocman: Možná by spíš, jestli, je tam součet? Není. 
 
p. Šoch: Součet? Já to mám rozdělené, pardon, 170, pak je 250, 250, milion asi 400 000 
korun, zhruba. 
 
Bez té dotace? 
 
p. Tůma: A tenhle rozpočet někdo viděl tady z vás, zastupitelů nebo radních? 
 
p. Šoch: Ne, protože to nebylo ještě předmětem, my jsme měli limit zatím do těch 400 000 
korun, tak jsme dál proto nepokračovali. 
 
p. Tůma: Jasně, ale pak to bude platit město, tady tu investici. Rozumím tomu správně. 
Takže my teďko tady schválíme něco za 400 000, protože se to hodí do konceptu 
Středočeského kraje, které vypsalo nějakou soutěž. Je smutné, že my nemáme nic lepšího 
než polňačku kilometr a půl vzdálenou od města, a pak se budeme dohadovat o to, jestli to 
bude stát milion a půl nebo dva nebo tři. 
 
p. Šoch: Ne, spojnici, neříkejte, že to bude stát, já jsem vám teďka vysvětlil, tak neříkejte, že 
to je kilometr a půl od města, když tady máte... 
 
p. Tůma: Je to od města kilometr a půl, já jsem to změřil, jo, tak jestli jste... 
 
p. Šoch: Dobře, ale tady máte, já jsem vám teďka vysvětlili tu návaznost od hotelu Atol. A 
to... 
 
p. Tůma: Ale mě hotel Atol nezajímá. 
 
p. Šoch: Ne hotel Atol, to je navázané na tu cyklostezku. Rozumíte mi? Já jsem vám vysvětlil, 
kudy by to šlo, abyste nechodili po silnici. 
 
p. Tůma: Ale cyklostezka povede kolem hotelu Atol a bude podjíždět... 
 
p. Šoch: Pod podjezdem hotelu Atol. Vy byste chtěl jako jak se tam dostat? 
 
p. Tůma: Já se tam nechci dostat. 
 
p. Šoch: Tak vy tam radši nechoďte, protože to je jediná šance, jak se dostat bezpečně pod 
dálnicí. 
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p. Tůma: Já jsem myslel, že takovýto projekt využijeme k tomu, že nějakým způsobem 
uděláme, buď to začneme pracovat na té plánované cyklostezce a propojíme Rudnou 
s nějakou jinou oblastí, ale ne, že půjdu kilometr a půl po nebezpečné silnici, abych se mohl 
kilometr a půl projít po polňačce. Nezlobte se na mě. 
 
p. Šoch: Nepůjdete po silnici, říkám vám to podruhé. 
 
p. Šoch: Pane Tůmo, vy jste zarputilec. 
 
p. Tůma: Tak takhle mi to tam ukažte na mapě, jestli to teda můžete, pane starosto zmenšit, 
abychom vůbec věděli, kde to začíná. 
 
p. Kocman: Nemůžu, protože nemám, to je fotka, nemám mapu. 
 
p. Tůma: To je fotka, jo. 
 
p. Šoch: Tady je ten podjezd. 
 
p. Tůma: Ano. 
 
p. Šoch: Vidíte to. Tady je ta plánovaná cyklotrasa regionální. 
 
p. Tůma: Ano. 
 
p. Šoch: Tady je vlastně spojnice z D5 na Úhonice. 
 
p. Tůma: Ano. 
 
p. Šoch: Tady je ta trasa podél plánovaného obchvatu. 
 
p. Tůma: To je silnice dneska. 
 
p. Šoch: Ale vedle tam už je plánované normálně, že tam budou doprovodné k tomu byty, co 
se dělají vedle nových silnic, že, tam máte... 
 
p. Tůma: Ano. A kdy to tak, myslíte, bude zrealizované? 
 
p. Šoch: 7. 2. 19 roku přijalo krajská rada realizaci o tomto, tuším, že je to v oblasti EIA, že už 
je skoro hotová. Můžu pokračovat? 
 
p. Tůma: Ano. 
 
p. Šoch: A tady nahoru je ta propojka potom už na tu polňačku, už vedle silnice. A to už je 
s majiteli rozjednáno další pokračování v jednání. 
 
p. Tůma: A nezačíná se teda úplně od opačného konce? 
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p. Šoch: Ne, protože ta polňačka historická, kde byly ta kritéria daná z kraje, tak se na tohle 
hodila. To je celé. 
 
p. Kocman: Jestli dovolíte, já to... 
 
p. Tůma: Já vím, že to prostě... já bych strašně rád podpořil polňačku se stromy, ale nezlobte 
se, tohle vůbec nedává smysl. 
 
p. Šoch: Tak teď jsem vám popsal, jak by se to dalo udělat. Tak jestli nemáte fantazii, tak si to 
nakreslete na papír, já nevím. 
 
p. Tůma: No právě, že tady je hrozně moc fantazie, protože co se musí stát, aby to realizovat. 
 
p. Kocman: Pánové, promiňte. Pane Tůmo. 
 
p. Tůma: Tady se musí stát dalších 10 věcí, které budou za 10 let, nezlobte se. 
 
p. Kocman: Dobře. 
 
p. Šoch: Proč by... 
 
p. Kocman: Pan Viktora chtěl přispět do diskuze. 
 
p. Viktora: Já mám jednu otázku na město a to je, proč se ty pozemky nevyčlenily? Proč jste 
nedali vědět o tom, že tady máme k dispozici tyto a tyto pozemky, aby se těch projektů 
mohlo přihlásit víc? Protože tady je to takové trochu divné to, že my víme, že Gábor na Radě 
Středočeského kraje prosazuje tuhle myšlenku jako zřejmě jediný kraj v České republice. Je 
to tak, nebo jsou ještě nějak... takže to je jediný kraj v České republice, který takhle 
postupuje. V Rudné je to jediný projekt, který takhle funguje a zrovna tito dva pánové jsou 
činní jednoho sdružení a já bych si to chtěl nechat rozptýlit, tak bych chtěl vědět, proč jste to 
nedali vědět víc? Proč se nemohlo přihlásit víc lidí nebo víc nápadů, já to nevím. A potom 
mám na Libora dotaz. 
 
p. Kocman: Kdo to měl, promiňte, dát víc vědět? 
 
p. Viktora: No vy, pane starosto. 
 
p. Kocman: Proč já? 
 
p. Viktora: No měl jste říct, že to je projekt... Je tady možnost získat nějaký příspěvek z kraje 
a zveřejnit prostě ty místa, kde by se to pak dalo udělat. 
 
p. Kocman: Tak vy sledujete sociální sítě, takže víte, že to tam bylo. 
 
p. Viktora: No a na Libora mám otázku, jak je to tedy. Tak ty investiční náklady teďka už asi 
víme, ale kolik bude stát vlastně ta údržba? 
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p. Šoch: Údržba je povinná na tři roky a je zahrnuta, tam je zálivka, to je podmínka a ta už je 
v tomhle rozpočtu zahrnuta. Je to, tuším, že to je 15 000 na rok, to je důležité. Jinač ta 
mlatová cesta je bezúdržbová, maximálně s hráběmi, kdyby se tam projel nějaký vogáč, ale 
to je jedno. To je asi tak otázka na tohle. A jinak ta otázka, co zazněla, proč se nevytipovávají 
takovéto pozemky. Tak v námitkách k územnímu plánu v roce 2018 jsem tam dával tuto 
obnovu polňačky osobně já, protože o ní vím, tak jsem to tam dal, že bychom měli operovat 
s tím a tuto polňačku realizovat. 
 
p. Kocman: To je všechno. Vy jste se ptal už. 
 
p. Viktora: Ale vy jste neodpověděl. 
 
p. Kocman: A na co jsem měl odpovědět? 
 
p. Viktora: Proč jste nedal vědět o tom, že... 
 
p. Kocman: Víte o tom, že to je akce Středočeského kraje. 
 
p. Viktora: Proč jste nedal vědět, kde jsou ty pozemky a nedal tomu větší publicitu, aby těch 
zájemců o takovéto akce mohlo být víc a těch nápadů také víc? Třeba na tom samém místě. 
 
p. Kocman: Víte o tom, že to je akce Středočeského kraje. 
 
p. Viktora: Můžete mi odpovědět? 
 
p. Kocman: No stejně tak očekávám já, jsem se ptal první. 
 
p. Viktora: Zastupitel se ptá starosty, ano, ne obráceně. 
 
p. Dejm: Já jsem se připojil v rychlosti na městský Facebook. 
 
p. Viktora: Odpovíte mi, pane starosto? 
 
p. Dejm: Na městský Facebook. Martine, mám slovo já, děkuju. A na městském Facebooku 
tato výzva Už máte vymyšlený projekt ve vašem okolí, byla zveřejněna 9. března. 
 
p. Prokop: Já v krátké reakci na pana Dejma. Tady se nebavíme o výzvě, zda tam byla 
zveřejněna, to samozřejmě víme. My jenom podotýkáme ten fakt, že město nevyčlenilo 
pozemky na to, aby mohlo přijít více nápadů. 
 
p. Kocman: To svědčí o tom, že ještě stále pořád nechápete, co to je participativní rozpočet. 
Je to akce, kterou iniciuje občan, ta realizace není zítra. Tuhle akci inicioval občan Šoch a 
město se k tomu buď postaví tak, že tu akci podpoří, ta hra má nějaká pravidla, takže my se 
jimi řídíme. Je to naprosto jednoduché. Řeknete, že ano, tak ano, řeknete, že ne, tak ne. Co 
se týče obecně cest, bavíme se o tom v plánování léta, neudělali jsme zatím ani metr, 
protože všechny ty peníze, které jsme potřebovali, jsme je potřebovali nějak jinam a 
propojování nebo obnova starých polních cest do okolních obcí, a teď nemyslím jenom 
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Chýni, myslím prostě Nučice, Drahelčice a další, v tu chvíli byla zbytná. Tady je nějaká 
příležitost, zapadá do dlouhodobé strategie, sám jste, pane Prokope říkal, že věc se nemusí 
udělat hned, že se může dělat třeba za 20, za 30 let, ale je potřeba to mít rozmyšlené. Tak 
tady taková strategie je, napojuje se to na general cyklotras, které existují a tady nestojí 
vůbec žádná složitá otázka. Prostě je to jenom o tom, jestli chceme tuhle příležitost využít 
nebo ne. Nic víc, nic míň. Já myslím, že budete mít dostatek témat k přemýšlení po příštím 
Zastupitelstvu, protože věřím tomu, že jako finančník oceníte, jak se chceme k budoucí 
případné koronakrizi postavit a jak budeme v Rudné postupovat a já věřím, že to skutečně 
oceníte, myslím, že z toho budete mít radost. Takže tady bych to nekomplikoval. Jednoduchá 
otázka, jestli město se k tomu projektu chce přihlásit. Byl to nápad občana, občan ho řešil po 
svojí vlastní í linii a je to vyřešené v tuhle chvíli. Pokud chceme, máme možnost se zapojit. 
Pokud ne, pojďme říct: „Nezajímá nás to.“ To stanovisko nedáme, projekt nesplní formální 
hodnocení, jdeme od toho dál. Jednoduchá otázka, jednoduchá odpověď. Tak, pane 
Veigerte, vidím vás, ale vydržte, zastupitelé jsou v diskuzi stále. Tak pan Tůma, pak pan 
Kovács. 
 
p. Tůma: Takže, pane starosto, jednoduchá otázka. Pokud tento projekt dnes neschválíme, 
kolik to město bude stát? 
 
p. Kocman: Nula. Pan Kovács? 
 
p. Kovács: Děkuji. Tak já bych ještě taky zdůraznil, že to opravdu bylo publikované na webu 
města i na Facebooku města, takže přístup k tomu rozhodně byl. Pokud jste tady chtěli, 
stejně jako Libor, nějaký projekt realizovat, tak jste se o tom mohli zajímat a myslím si, že 
zrovna vám jako zastupitelům, asi ty majetky města, které máme, jsou známé. Já to úplně 
nechápu tohle. 
 
p. Viktora: To nesouvisí s vámi, to je... 
 
p. Kovács: Já hovořím, pane Viktoro, buďte laskavě tiše. Děkuju. Takže mně přijde, že je to o 
té aktivitě, ale budiž. Potom bych chtěl ještě upozornit a požádat o jednu věc. Já nevím, kde 
jste, pane Viktoro vzal to, že se zastupitel ptá a starosta odpovídá. Pan starosta je úplně 
stejně hodnotný zastupitel jako vy a naopak má poměrně větší množství pravomocí, 
rozhodně není nikterak méněcenný. A poslední věc, jenom bych požádal opravdu úplně 
v klidu a konstruktivně, máme v programu, to probereme asi příště, participativní rozpočet, 
který bychom mohli zavést v Rudné. Já bych vám jenom zastupitele speciálně požádal, 
abyste se seznámili s tím konceptem, jak je to nastaveno na Středočeském kraji, protože 
pokud bychom se dohodli na tom, že to budeme realizovat u nás v Rudné, tak to v zásadě je 
velice pravděpodobné, že to bude běžet na obdobné softwarové technologii. Takže ta osobní 
znalost je poměrně hodnotná a mohla by přispět k té diskuzi, jestli to tak chceme, nebo to 
chceme maličko jinak a kromě toho, že se těm projektům dají přidávat kladné hlasy, tak se 
dají vlastně dávat i hlasy záporné. Takže svůj názor můžete vyjádřit i v rámci toho hlasování, 
přidáním nějakého záporného hlasu, pokud vás to tak irituje. Děkuji. 
 
p. Viktora: Můžu reagovat? 
 
p. Kocman: Prosím, pan Viktora. 
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p. Viktora: Mě to neirituje, já se neptám kvůli sobě nebo kvůli vašemu spolku. Já se ptám 
kvůli tomu, že se do takových projektů mohlo přihlásit výrazně víc lidí a nemuselo to zůstat 
jenom u vás doma. 
 
p. Kocman: Tak zastupitelé už…. Pane Veigerte, prosím. Ne, tak pan Tůma. 
 
p. Tůma: Jestliže to město bude stát nula, kdo zainvestuje výstavbu té cesty? 
 
p. Kocman: Tak, prosím vás, vaše otázka zněla. Když to teď neschválíme, kolik to město bude 
stát. 
 
p. Tůma: Schválíme jsem se ptal. 
 
p. Kocman: Neschválíme jste se ptal. 
 
p. Vlček: Neschválíme jste říkal. 
 
p. Tůma: Takže dobře, to byl... 
 
p. Kocman: Takže dobře, to byl omyl, tak znova. 
 
p. Tůma: Tak to byl omyl, pardon. Když to teď schválíme, kolik to celé bude stát tak, 
abychom se mohli na této cestě pohybovat? 
 
p. Kocman: No, to já můžu odpovědět poměrně snadno. Pokud to bude v tom požadavku 
tak, jak ho má napsaný pan Šoch v tom rozpočtu, to znamená bude to třímetrová cesta, 
travní se stromy, tak to bude stát tolik, kolik to stojí ten rozpočet. Pokud bychom to chtěli ve 
vyšším standardu, to znamená širší prostor, mlatová cesta, víc laviček, víc stromů, boční 
zeleň, tak to bude stát město nějaké peníze, které v tuhle chvíli nejsou vyčíslené a které 
určitě bychom museli projednat v rámci rozpočtu. Vracím se k tomu, myslím, že opravdu 
příští to Zastupitelstvo v červnu bude z hlediska finančního poměrně zajímavé téma a 
postihne to i tuhle věc. Ale pokud se budeme držet jenom toho, jak je to vymyšlené, tak to 
ani město nebude stát, nechci říct úplně nulu, protože se zavazujeme k tomu, že pokud tam 
vzniknou náklady s tou údržbou, takže se o to budeme starat. Takže já neumím teď 
odhadnout, kolik to bude, ale předpokládám, že teda to nebudou žádné sta miliony ani sta 
tisíce, ale že to bude nějaká cena, za kterou se udržuje běžná cesta, to znamená sekání a to 
je všechno asi. Nic jiného se tam dít nebude než sekání. Možná úklid, Technický služby. Tak 
pan Kovács, jestli chce doplnit. 
 
p. Kovács: Ještě bych chtěl doplnit jednu věc. Tímhle krokem se nezavazujeme samozřejmě 
podepsat tu smlouvu. Je to předpoklad k tomu, aby mohlo v rámci té soutěže mezi těmi 
projekty dojít k vyhodnocení, že ten projekt má nárok na to. To znamená, smlouva se bude 
podepisovat nejdřív někdy teoreticky v srpnu. Nejdřív. Prakticky to může být o půl roku 
později klidně. Budeme o tom tedy znovu jednat. 
 
p. Kocman: Tak já bych dal prostor panu Veigertovi. 
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p. Veigert: Já děkuju panu Šochovi, že přišel s nějakou myšlenkou nějakého projektu, který 
opravdu asi může mít nějaký efekt pro dodržování v krajině, nevím co. Ale přiznám se, že mi 
to připomíná jeden projekt, který byl v Praze, velmi populární, který se potom promítal i 
někde v Reportérech, kdy někdo udělal půlku chodníku a vlastně k němu nic nevedlo. Ani na 
jednu, ani na druhou stranu. Jako, Libore, přiznám se, že vcelku a ani bych to, mám k tomu 
milion připomínek a budu k tomu mít připomínky, když to bude schválený projekt a město na 
něj vynakládat jednu korunu. V případě, že to bude jenom tvůj projekt, ty sis ho vymyslel, ty 
si ho obhájíš, ty si ho budeš udržovat a město do toho nedá ani korunu, tak ti přijdu 
poděkovat a možná i nějaký strom tam zasadit z těch 120. Ale jestliže by tohle město chtělo 
podpořit projekt, který byl tady odprezentovaný... V začátku této debaty jsme tady vedli o 
tom, jestli má materiál nějaké formální věci, důvodovou zprávu a byli to, úplně tady lítaly 
slovíčka a nezlobte se na mě, tady jsem slyšel, že je tady nějaká aktivita Libora Šocha, něco 
dostane, nějaké peníze tam jsou a to nejsou peníze naše jako města. Vzpomeňte si, támhle 
pan Seidl si vzpomene, co mu pan Bachor řekl, že jsou to veřejný peníze, když tam mluvil o 
tom, že to nejsou naše peníze. Ale zpátky k tomu, co chci říct. Libore, jestli to je tvoje 
aktivita, tak si to s panem Kovácsem dotáhněte do konce a i do Života v Rudný si to postavte. 
Ale nezlob se na mě, tady říkáš nějakých 300 milionů, pak k tomu něco přihodíme, tahají 
z tebe nějaké 1,2 milionů. Pak říkáš: „No, my jsme teda v jednání a možná to bude, ta 
přístupová cesta s těmi majiteli pozemku. Kdyby jsi sem přišel a řekl: „Já už mám tady 
předjednané tady smlouvy o smlouvě budoucí s těmi majiteli pozemku.“ Tak s tím asi taky 
nikdo nemá problém. A teďka pak řekneme, co nás to bude stát? Čí budou ty stromy? Bude 
tam nějaký výtěžek z toho? Kdo to bude udržovat? Kolik to bude stát? Kdybyste přišli a tady 
promítli nějaký rozpočet, o čem se dá bavit, tak asi jo, ale nezlobte se na mě. Tady se jenom 
říká: „No nebudou to miliony, budou to možná nějaký desítky tisíc.“ Jestli chce opravdu 
takhle prezentovat projekt, tak to je mi líto. To opravdu nemá vůbec žádnou úroveň. A nevím 
ani teda, je to vaše, zastupitelé, vy si to tady rozhodujete. Já jako občan, kdybych se měl 
opravdu vyjádřit k tomu, kam investovat korunu, tak teď, prosím, dávejte ji do kanalizací, do 
údržby cest klidně. Ale projekt někde odněkud doněkud? 
 
p. Kocman: Já jenom, jestli dovolíte v rychlé reakci. Teď vůbec nejsme ve stavu, kde řešíme 
projekt, pane Veigerte, protože jak bylo řečeno, tak těch míst, kde se ještě bude schvalovat, 
jestli město se do toho zapojí, je celá řada ještě a není to schválené, nebo není to ten 
moment teď. Teď se máme jenom usnést, zda s tou případnou realizací pana Šocha 
souhlasíme na pozemcích vlastnictví města, add 1. Ptal jste se, čí budou stromy. Zda 
souhlasíme s převzetím vybudovaného díla, naše budou stromy. A je tam deklarace toho, že 
pokud bychom si tam něco vymysleli nad rámec toho projektu, tak že to uhradí město, nic 
víc, nic míň v tuhle chvíli. 
 
p. Šoch: Můžu? 
 
p. Kocman: Pan Šoch. 
 
p. Šoch: Je mi líto, pane Veigerte, že k tomu přistupujete takhle. Takovým lidem jako vy, tak 
těm se říká studený čumák, víte, protože vy nechápete ani podstatu věci. Říkáte: „Je to tvůj 
projekt, tak si to zaplať.“ 
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p. Veigert: No jasně. 
 
p. Šoch: Doufám, že vydělám tolik, abych to klidně zaplatil, protože v rámci výzvy z kraje 
jsem reagoval jenom jako rudenský starousedlík, občan, který to tady trošku zná a řekne: 
„Hele, je tady taková výzva, je tady možnost, no tak to uděláme.“ A o to v té výzvě šlo. To 
ostatní, co mi tady předkládáš, že tak si to udělej a tohle, tak dobře. Kdyby to šlo aspoň 
trošku, tak to udělám. Ale já se to snažím vylepšovat v rámci toho, aby ta příroda tady měla 
nějaké obohacení a mělo to nějaký smysl, to je to celé. Proč se na to budu koukat takhle 
technokraticky  jako na to koukáš ty? Sorry, ale to jsou právě ty přístupy, které mi vadí, ale to 
nevadí. 
 
p. Kocman: Dobře, tak děkuju. Ještě paní Svitáková, tak prosím. Poprosím, budeme se blížit 
k finále rozpravy. 
 
pí Svitáková: Ještě jednou, jsem ráda, že jsem tady s vámi. 
 
p. Kocman: Prosím trošičku blíž. 
 
pí Svitáková: Musím říct, že byla jsem 25 let v zahraničí, než jsem se vrátila tady. Za tu dobu 
se tu udělalo poslední dobou moc. Musím říct, že rozprodaly se obecní pozemky, dneska 
prakticky obec nemá nic. A nevím, proč bráníte, nebo že si nepovažujete aspoň něčeho, že 
někdo přijde s nějakým návrhem. Vy byste se měli spojit a něco vytvořit a ne jeden proti 
druhému. Mě to hrozně mrzí, já jsem chodívala i dřív na ty schůze a vždycky, když se lidi 
budou hádat, tak z toho nikdy nic nebude. Tak se domluvte, poraďte si jeden druhému, 
žádný není nějaký takový anebo nějaké takové osočování. Já se dneska nedivím, že ty lidi 
nechtějí chodit. Nezlobte se na mě, já to nemůžu držet v sobě, musím to říct. Jsem po 
operaci srdce před 14 dny, ale mě to vzalo. Skutečně jestli se nedomluvíte, obec je krásná, 
važme si, že ještě něco máme, že tu někdo chce něco vytvořit. Já nikoho tady z vás neznám, 
já nikomu nenahrávám, ale vidím to tak poctivě a chci tady do konce života žít. Chci, aby to 
tu bylo pěkný. Skutečně, já to myslím dobře. Já říkám, já z toho nikdy nic mít nebudu, ale 
jeden druhého pochvalte a ne jenom na sebe nahazovat na tu stranu. Není to pěkné a 
nebudí to ani na venek nic pěkného. Věřte mi. 
 
p. Prokop: Jestli se k tomu můžu vyjádřit, já si cením, že jste přišla, že jste nám řekla svůj 
názor, ale pochopte jednu věc. Kritika posouvá... 
 
pí Svitáková: A ne, to je dobrý, že kritika, ale... 
 
p. Prokop: Já si myslím, že to patří k tomu, ale my se tady prostě... 
 
pí Svitáková: Ale pomoci jeden druhému a ne pořád takové. 
 
p. Prokop: Ale i ta kritika může pomáhat. Jako my se snažíme ty věci argumentovat a myslím 
si, že většina toho dnešního Zastupitelstva se nesla ve věcné rovině a myslím si, že jste si i 
všimla, že na spoustě věcí byla shoda. A pak samozřejmě jsou prostě místa, kde ta shoda 
není. 
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pí Svitáková: No ale ty jdou řešit takovým hezkým způsobem. 
 
p. Prokop: Nedají se řešit, protože když máte někoho s jedním názorem a jeden chce jít 
doprava, druhý doleva, tak prostě si řekneme ten názor. Vyhrává ten, kdo má více hlasů. 
V tomhle případě jsou to koaliční partneři. A já si myslím, že to k tomu patří, že to není nic 
osobního. 
 
pí Svitáková: Neberte to, že bych... 
 
p. Prokop: To není nic, co by znamenalo, že chováme k někomu nenávist. To, že kritizujeme 
nějakou myšlenku, že se nám nelíbí, že více lidí se nemohlo zapojit, protože město ty 
pozemky nevyčlenilo třeba u toho posledního bodu, tak mně to přijde celkem jako věcná 
poznámka a skutečně věřte nám, že to není nic osobního. 
 
pí Svitáková: Tak se domluvte spolu a určitě se vyřeší něco dobrého. A je to škoda to 
nevyužít, když už to je. 
 
p. Prokop: Já vám rozumím. 
 
pí Svitáková: Nezlobte se na mě, já říkám, já jsem to musela říct. 
 
p. Prokop: Ne, určitě, já jsem rád, že jste tady a doufejme, že ať máte pevné zdraví určitě. 
 
pí Svitáková: Děkuju. 
 
p. Dejm: Já samozřejmě s paní naprosto souhlasím, v podstatě i s vámi teda bohužel. Říkám 
to nerad, ale je to tak v tuhle chvíli, ač teda mám k tomu vašemu proslovu také značné 
výhrady. Já bych rád jenom chtěl říct, že mně osobně je úplně jedno, jestli tam bude cesta 
mlatová nebo travnatá nebo asfaltovou bych opravdu nerad, ale pokud se tady z toho 
projektu aspoň vysadí ty stromy a budou kilometr od Rudné, ale na našem pozemku, já pro 
to tu ruku prostě zvednu, protože já budu rád, že tam ty stromy vysadíme. Samozřejmě bych 
je radši sázel tady v intravelánu města, ale tady jaksi pro to úplně podmínky nejsou, nehledě 
na to, že tady stromy v intravelánu města sázíme, ne jenom kácíme. Takže já bych jako 
rozhodně pro tohle tu ruku zvedl i v případě, že tam bude cesta mlatová a bude to něco stát. 
Děkuju. 
 
p. Kocman: Díky. Jestli dovolíte, já bych tu rozpravu uzavřel, protože si myslím, že jsme téma 
vyčerpali dostatečně, 40 minut. Je to jednoduché. Já znova zopakuju, tady v tuhle chvilku 
nejde o nic víc, než formálně ten projekt posunout k případnému dalšímu hodnocení a 
prostor pro diskuzi o ceně a rozsahu bude a samozřejmě bude i prostor pro to tam říct, že 
takovou smlouvu podepsat nechceme, holt pak někdo bude teoreticky realizovat někdo jiný 
místo nás, když se k tomu neodstavíme. Takže návrh usnesení je tak, jak vidíte: 
Zastupitelstvo města Rudná souhlasí s realizací projektu historická polňačka podané do 
rozpočtu kraje a plánované na pozemcích ve vlastnictví města. Zastupitelstvo města dále 
souhlasí s převzetím vybudovaného díla do vlastnictví a zavazuje se k jeho využívání a údržbě 
minimálně po dobu tří let. Město je připraveno se podílet na realizaci projektu a uhradit 
náklady spojené s projektem nad rámec podpory z participativního rozpočtu. Tak prosím, 
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pojďme hlasovat, kdo je pro? 11 hlasů pro. Proti? Zdržel se? 3. Děkuju. Tímto dle 
avizovaného dnešní jednání přerušuji a jednání bude pokračovat příští středu v 18 hodin zde 
ve stejném gardu, pokud se nezmění některé z vládních nařízení. Ale vzhledem k tomu, že to 
musíme zítra vyhlásit, tak se to bude konat rozhodně tady a opatření Ministerstva 
zdravotnictví nebo vlády tomu přizpůsobíme. Děkuji a hezký večer. 
 
 
Pokračování zasedání Zastupitelstva města Rudná dne 3. 6. 2020 
 
p. Kocman: Dobré odpoledne, dámy a pánové. Dali jsme akademických pět minut, 
Zastupitelstvo je v plném počtu, tak bychom zahájili. Takže vás vítám na pokračování řádně 
svolaného zasedání Zastupitelstva města Rudná. Pouze technicky na začátek, přítomno je 
všech 15 zastupitelů města a Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Technicky, prosím, abychom 
ještě stále dneska, všichni mají roušku, což děkuju. Zastupitelé mají každý svůj mikrofon. 
Prosím podle jednacího řádu postupovat a veřejnost, pokud se bude zapojovat do rozpravy, 
tak bych prosil na ten mikrofon na tom stojanu tady, abychom mohli provést záznam 
v tomto prostoru. A pokračujeme tam, kde jsme minule skončili. Chybí nám projednat zhruba 
polovina pořadu, takže tam, kde jsme skončili posledně, budeme pokračovat dnes. 
 

9. Informace k participativnímu rozpočtu města 
 
Tudíž dalším bodem k jednání dnešního zasedání je bod Informace k participativnímu 
rozpočtu města. Ten bod předkládá pan zastupitel Kovács, takže já bych ho poprosil o úvodní 
slovo a pak zahájíme rozpravu. Tak prosím. 
 
p. Kovács: Dobrý den. Tak dovolte mi tedy představit návrh zásad participativního rozpočtu 
města Rudná. Jedná se tedy o takový soubor klíčových informací, podle kterých by se 
případně ten participativní rozpočet jako takový mohl řídit. V první řadě, tedy participativní 
rozpočet je vlastně vyčlenění určité části rozpočtu, konkrétně jsme v našem rozpočtu v rámci 
roku 2020 vyčlenili půl milionu korun, o kterém rozhodují občané, na co bude použit a 
víceméně se to kryje buď s investičními nebo s některými měkkými projekty. Celá ta podstata 
je v tom, že vlastně návrh na to, co se má realizovat, vypracují sami občané města, následně 
se prověří realizovatelnost toho projektu a i sami občané potom formou hlasování rozhodují 
o tom, který projekt se bude či nebude realizovat. A v zásadě až na nějaké opravdu důležité 
výjimky po tomto hlasování občanů je závazné, zvlášť pokud tedy k tomu dá svolení město 
jako takové. Takže pokud bychom si prošli ty předložené zásady participativního rozpočtu 
trošku detailněji, tak vlastně uvažujeme o tom, že by se takto prohlasovávalo půl milionu 
korun v roce 2020, hlasovat by směl jakýkoli občan s trvalým bydlištěm v Rudné, návrhy na 
projekty by mohl podávat každý z občanů města. My bychom dneska mohli schválit tyto 
zásady, které tvoří takový pevný rámec, na jakých principech to bude fungovat a zároveň 
bychom svěřili Radě města pravomoc k tomu, aby dle těchto zásad vyhlásila vlastně výzvu 
nebo ročník toho participativního rozpočtu, který musí být v souladu s těmito zásadami a 
navíc definuje dvě věci důležité, to znamená celkový objem těch finančních prostředků, o 
kterých by se hlasovalo a harmonogram participativního rozpočtu. Co je ještě důležité říct, že 
v tom návrhu těch zásad se definuje, o které projekty se může jednat. Tak v první řadě to 
musí být projekt, který je veřejně prospěšný a projekt, který vlastně musí být realizován na 
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majetku a na území města. Doba přípravy toho projektu by neměla být delší než 24 měsíců, 
doba realizace projektu by neměla být delší než 12 měsíců, takže jedná se spíš o projekty 
jako drobnějšího charakteru i z hlediska doby realizace a i z hlediska toho finančního rámce, 
kdy vlastně na jeden projekt by se daly podávat žádosti nebo ty náměty na ty projekty ve výši 
do 250 000 korun včetně daně z přidané hodnoty, a to jak na vlastní realizaci toho projektu, 
tak na provozní náklady po dobu následujících tří let. Důležitá součást je samozřejmě 
komunikace s veřejností. Jde o to, aby vlastně díky tomuto projektu se veřejnost aktivněji 
zapojila do života v Rudné. To je ten hlavní cíl toho projektu, aby ta sounáležitost, ta 
propojenost a aktivní diskuze občanů ve vztahu k tomu dění ve městě se díky tomu 
participativnímu rozpočtu posilovala. Vlastní hlasování by probíhalo potom elektronickou 
formou a ověřovalo by se bydliště těch občanů proti elektronickému registru obyvatelstva. Je 
to model, který funguje v jiných částech České republiky, funguje už asi tři roky v Brně velice 
úspěšně a v letošním roce funguje i na Středočeském kraji. K tomu vlastnímu hlasování by 
každý obyvatel Rudné měl podle toho návrhu těch zásad pět kladných hlasů, dva záporné 
hlasy. Takže mohl by i korigovat projekty, které nechtějí, aby se v jejich blízkosti nějakou 
formou realizovali a v tom materiálu a zásadách jsou vyžluceny části, u kterých si já 
domnívám, že povedeme nějakou diskuzi a věřím, že se dneska tedy dohodneme a tyto 
zásady můžeme dneska schválit. Děkuju. 
 
p. Kocman: Děkuju. Tak otvíráme diskuzi k tomuto bodu. 
 
p. Vlček: Já hrozně vítám, že něco takového by tady mohlo v Rudné vzniknout z toho 
důvodu, že je nutné, aby občané města měli možnost rozhodovat o části tedy rozpočtu. 
Mluvíme teď o částce půl milionu korun. Otázka je, jestli to bude částka dostačující nebo ne. 
Občané nám můžou dát podněty, které v podstatě ani do té participace nemůžeme dát, 
protože to bude třeba nějaký objemnější projekt, ale bude to určitě ta zpětná vazba pro 
Zastupitelstvo, aby se těmi jejich návrhy zabývali. Takže já podporuju, já jsem si to pročetl, ty 
zásady. V podstatě je to začátek, můžeme v průběhu třeba toho procesu ty zásady nějakým 
způsobem potom modifikovat, upravit, upřesňovat, prostě jak to přinese život, ale rozhodně 
jsem pro to, abychom ty zásady participativního rozpočtu města Rudná dneska přijali. 
 
p. Kocman: Děkuju. 
 
p. Viktora: Děkuji za slovo, je mě snad slyšet. Pane starosto, mohl byste, prosím vás, 
promítnout důvodovou zprávu tady k tomuto dokumentu? 
 
p. Kocman: Ano. 
 
p. Viktora: Pak bych se vás chtěl zeptat, než to najdete, jestli už máte připojení k internetu? 
 
p. Kocman: Nikoli, projednáváme bod informace k participativnímu rozpočtu města. Držte 
se, prosím, jednacího řádu a programu. Děkuju. 
 
p. Viktora: Dobře. Prosím vás, ukažte mi tu důvodovou zprávu, na základě které máme 
schválit dokument, o kterém mluví pan Kovács. 
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p. Kocman: Zastupitel Kovács předkládá k projednání návrh zásad, viz příloha, kterou máte 
vy, má ji i veřejnost. Pro vás opakuju, možná tedy, pokud si to budete, pane Viktoro, vy 
vyloženě přát a budete chtít, abychom na příště tu tučnou část v tomto materiálu označili 
nadpis, tu část pod tím označili důvodová zpráva... 
 
p. Viktora: Pane starosto... 
 
p. Kocman: A tu část... 
 
p. Viktora: ??? 
 
p. Kocman: Neskákejte mi, prosím, do řeči, děkuju. 
 
p. Viktora: Prosím vás tu důvodovou zprávu. 
 
p. Kocman: Pane Viktoro, první varování, pokračujeme podle jednacího řádu. A ta část 
kurzívou je návrh usnesení podle jednacího řádu. Pokud si to přejete, já to pro vás příště 
označím. Přejete si to? 
 
p. Viktora: Je mi to jedno. 
 
p. Kocman: Děkuju. Tak pojďme k věci. 
 
p. Viktora: Přečtěte tu zprávu, ano? 
 
p. Kocman: Ne. Pojďme k věci. Buď... 
 
p. Viktora: Ona tam není, přes to... 
 
p. Kocman: To je ta příloha, pane Viktoro, to je toto. 
 
p. Viktora: Nenene, pane, pane starosto... 
 
p. Kocman: Veřejnost to chápe, že tato příloha je součástí důvodové zprávy? 
 
p. Viktora: Pane starosto, já mám slovo a nemáte právo mi ho odebírat, ano? 
 
p. Kocman: No to se mýlíte, ale hovořte. 
 
p. Viktora: Takže tento dokument nemá důvodovou zprávu, přesto byl přijat na pořad 
jednání. A já s tím osobně souhlasím. Jenom bych byl rád, aby se měřilo stejným metrem. Já 
jsem rád, že i pan Vlček se postavil za tuto myšlenku a to je v nejlepším pořádku. Já sám jsem 
si ten dokument taky pozorně četl a bylo to už v září v roce 2018, protože celý ten dokument 
je doslova opsaný z Brna. A my jsme tento dokument nebo respektive odkaz na něj 
publikovali 13. 9. 2018 a informovali jsme veřejnost o tom, že přistupovat formou 
participativního rozpočtu je dobrým vzorem i pro Rudnou a ukázali jsme na Brno jako velmi 
dobrý příklad. Mě mrzí jediná věc, že jsme si to tady neřekli na rovinu, že bereme tuhle 
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inspiraci z Brna, to je velká škoda, ale budiž. Za mě tento návrh má podporu a mrzí mě jediná 
věc, že jsme se za ty dva roky neposunuli nikam dál, že jsme to nechali tam, kde to zůstalo 
v Brně, nikam jsme to dál nepromysleli, nepřišli jsme s ničím novým. Pardon. 
 
p. Kocman: Pan Prokop se hlásil první, takže pan Prokop. 
 
p. Prokop: Já možná se připojím k tomu, co říkal pan Vlček. Já si taky nejsem úplně jistý, že 
částka 500 000 korun je dostačující vzhledem k daňovým příjmům, které město na občana 
dostává. Podobně jsem kritizoval minule i výši 36 korun na osobu u rozpočtu kraje a osobně 
bych se opravdu přimlouval za dvě věci. Navýšení téhle částky už na počátku, aby lidé aspoň 
rozhodovali o 200 korunách na osobu, to je jedna věc a druhá věc je důležitá ta komunikace. 
Já si myslím, že ta komunikace u participačního rozpočtu kraje nebyla ze strany města dobře 
vedená. Bylo by super, kdyby občané v rámci participačního rozpočtu města věděli, na 
kterých pozemcích mohou ty svoje nápady realizovat a jelikož jsou to pozemky města, určitě 
se přimlouvám za to, aby byly velice detailněji vyjmenovány čísla těch pozemků, na mapkách 
zakresleny a možná, aby to doprovázela nějaká zpráva o tom, co se tam v rámci třeba 
nového územního plánu zamýšlí, aby ten nápad nějak logicky do všeho zapadal. Jinak se 
připojím k tomu, co říkal Martin. Participační rozpočet je jedna část našeho programu a my 
skutečně vítáme to, že byl předložený a určitě ho podpoříme. 
 
p. Kovács: Tak jenom v krátké reakci. Ano, nikterak se s tím netajím. Já jsem i říkal, že ten 
participativní rozpočet funguje na těch dvou místech, kde v této podobě je. Osobně jsem 
v Brně byl, mluvil jsem s panem Bandym, který se tam tomu tři roky věnuje a máme výslovný 
souhlas to takto použít od něj. Takže jenom na doplnění. 
 
p. Kocman: Děkuju. 
 
p. Kovács: Pardon, ještě jednu věc. Pročítal jsem mnoho zásad těch participativních rozpočtů 
a ta brněnská verze mně přijde opravdu nejlepší. Takže za sebe, když jsme dostali to svolení 
to použít, nevidím důvod, jako přijde mi, že to opravdu je vyladěné za ty tři roky a nemám 
ambice nutně prostě něco měnit, co funguje, takže děkuju. 
 
p. Viktora: Já děkuju za reakci a za přiznání. Já myslím, že to je jenom dobře se hlásit ke 
zdrojům, které tu kvalitu mají. Ten rozdíl mezi Rudnou a Brnem je očividný. Rudná je víc na 
západ, Brno víc na východ. Ale zejména jde o rozpočet. V Brně jde o více než 35 milionů 
korun, v Rudné se bavíme o půl milionu. V přepočtu na osobu to sice vychází stejně, ale 
problém jsou nějaké fixní náklady spojené s realizací tohoto projektu. Za tím principem 
hlasování jsou nějaké složité pokročilejší hashovací mechanismy, které nepoužívá ani 
Středočeský kraj, takže mě by zajímalo, kolik nás bude stát implementace v poměru vlastně 
k tomu rozpočtu. Zda ten způsob, který používají v Brně, náhodou není pro Rudnou příliš 
drahý. 
 
p. Kovács: Tak ten způsob podpory toho projektu v tuto chvíli Středočeský kraj získal licenci 
na ten software, kterou může libovolným způsobem šířit v rámci Středočeského kraje po 
těch obcích. Takže k softwaru jako takovému se lze dostat, který je parametrizovatelný, je 
založen na Wordpressu, se lze dostat buď v poměru 1:1 toho, co má Středočeský kraj a 
jenom ho zparametrizovat, získat z Ministerstva vnitra certifikát a platit vlastní provoz, což 
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jsou jednotky malých tisíc korun měsíčně, to znamená provozovat server, nějakou jeho 
údržbu a tak podobně. Ten systém je vlastně vyvinut tak, aby se dal používat jak v malých, 
tak ve velkých městech. To znamená, to technické zabezpečení podle mého názoru nebude 
nikterak náročné z hlediska finanční částky, budeme se opravdu pohybovat v nějakých 
poměrně rozumných penězích, pokud vyjdeme z toho softwaru, který je k dispozici přes 
Středočeský kraj. Pokud bychom se rozhodli jít trošku jinou cestou a získat nějakou 
modifikovanou verzi toho softwaru, nechat si ji upravit, tak to lze také, ten dodavatel 
softwaru se tomu rozhodně nebrání. Ale pak se bavíme o nějakých částkách podle mého 
názoru někde kolem několika desítek tisíc korun. Ty nejvýznamnější náklady spojené s tím 
procesem budou podle mého názoru na té straně kanceláře participace, jak se to podle těch 
zásad jmenuje, což vlastně neznamená v našich reáliích nic jiného, než že se s tím bude 
muset zabývat Hospodářský odbor města a samozřejmě tam ty náklady s tím spojené nějaké 
budou. Obecně se odhadují ty náklady v těch režiích spojených s tím objemem prostředků, 
co se rozděluje, do deseti procent. Samozřejmě čím menší ten projekt je, tím to procento 
roste. Čím větší ten projekt je, tak to procento samozřejmě klesá. Takže jsou to částky, které 
jsou samozřejmě významné, ale v té absolutní hodnotě ten rozpočet města Rudná so myslím, 
že to unese. 
 
p. Prokop: Dvě věci. Konkrétní částku teda můžeme dostat? Protože zatím jsi mluvil o 
nekonkrétních číslech. Víme, jestli to je 10 000 nebo 100 000 nebo 300 000? 
 
p. Kovács: Pardon, můžu poprosit? Já jsem tady řešil mikrofon, neslyšel jsem tu otázku. 
Prosím, ještě jednou. 
 
p. Prokop: Že v té tvé reakci nezazněla nějaká konkretizace toho čísla, jestli to je řádově 
10 000, nebo to je 100 000, nebo to je víc? 
 
p. Kovács: Která částka? Ta na ten software anebo na ten provoz? 
 
p. Prokop: Na systém jako takový. Jestli jste se zabývali kalkulací vůbec, kolik celý ten systém 
participativního rozpočtu bude Rudnou stát. 
 
p. Kovács: Tak jako já myslím, že jsem to říkal, ale zopakuju to. Pokud by se přijal, převzal ten 
software, který funguje na Středočeském kraji, k čemu ten Středočeský kraj má právo 
poskytovat sublicence jakýmkoli obcím v rámci svého regionu, tak za pořízení toho softwaru 
to bude zdarma. Následně je zapotřebí v řádu stovek korun pořídit certifikát na Ministerstvu 
vnitra, kterým se přistupuje do registru obyvatelstva. Ve vlastní režii města je provoz té 
technické infrastruktury, to znamená ten software musí někde běžet a pokud by se ta 
technická infrastruktura někde na hostingu, protože je to webová aplikace, objednala, tak se 
bavíme o nízkých jednotkách tisíc korun měsíčně. Záleží na tom, jaké služby bychom k tomu 
potřebovali plus vlastně údržba toho softwaru, což je v rámci toho, to znamená nějaké 
SLAčko, aby to fungovalo. Takže tam se bavíme o nějakém provozním nákladu třeba podle 
mého odhaduju 1 500 korun měsíčně. Pokud by ten software se rozhodlo město nevzít v té 
podobě, v které je k dispozici a rozhodlo by se jít nějakou cestou jinou, například získat tu 
licenci, tak po předběžných nějakých rozhovorech s tím autorem nebo s tou firmou, která má 
autorství k tomu softwaru, tak je připravena ho řádově za 50 000 Kč poskytnout licenci a 
udělat i nějaké úpravy. To by se platilo podle rozsahu úprav. To je druhá část nákladů. A třetí 
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část nákladů je potom spojená samozřejmě s tím, že s těmi projekty se bude muset někdo 
zabývat, a to je srovnatelné s činností lidí na investičním odboru, respektive na 
Hospodářském odboru města. A tam je ten odhad kvalifikovaný na ty náklady s tím spojené 
zhruba ve výši deseti procent toho půl milionu korun, který by se měl rozdělovat, nebo o 
kterém by se mělo hlasovat. Takže zhruba ve výši 50 000 korun. 
 
p. Viktora: To tak vypadá, že čistě na tu technickou webovou infrastrukturu by klidně mohlo 
padnout i deset, patnáct procent toho participativního rozpočtu, což je škoda. Myslím si, že 
by se ten rozpočet tak, jak už tady kolegové navrhovali včetně pana Vlčka, měl navýšit, aby 
to teda stálo za to, protože ty náklady nejsou úplně zanedbatelné. Pak mám ještě jednu věc. 
Myslím si, že nemáme úplně jistotu, že i po volbách jaksi ten Středočeský kraj bude tak 
benevolentní, že nám tu licenci poskytne. Tím si nejsem jistý, jestli to dokážeš Gábore 
garantovat, byl bych rád. A chtěl bych jenom vysvětlit jednu takovou technickou finesu, jaký 
je rozdíl mezi tou technologií v Brně a na Středočeském kraji. Rozdíl je v tom, v jakési 
citlivosti k přístupu k osobním údajům, protože to hlasování probíhá tak, že ten občan vloží 
číslo občanského průkazu, k tomu pak přidá ještě datum narození. Vlastně tyto dvě 
informace se pak párují s tím registrem osob a zjišťuje se, jestli ten občan má těch 18 let a 
splňuje pravidla pro účast na tom participativním rozpočtu. V tom Brně to funguje tak, že 
tyhlety dvě citlivé osobní informace se nepřenáší sítí, ale k jejich zašifrování dochází už na 
straně klienta. Zdá se, že na straně tak, jak to funguje ve Středočeském kraji, tak to takhle 
není, že tam se to prostě pošle po té síti. A k tomu zašifrování ??? a porovnávání s registrem 
osob dochází až poté. 
 
p. Kocman: Jestli dovolíte, já bych zkusil věc posunout. To, jakým způsobem budeme 
hlasovat, je technikálie, která v tuto chvíli není podstatná. Můžu vás ujistit, že v rozsahu 
města Rudná oproti Brnu to dokážeme udělat za 1 000 korun, aniž bychom řešili přístupy do 
registru osob a dokážeme to zajistit dostatečně bezpečně. Tak teď bych se vrátil, pojďme 
k tomu projednávání a moje poslední reakce k tomu, co bylo řečeno je, že ani ta částka 
500 000 korun teď asi nemusí být předmětem debaty. Pojďme se podívat, jestli o to bude 
zájem, jaké projekty budou předkládány a Zastupitelstvo má tu pravomoc tu částku 
samozřejmě zvýšit kdykoli před vyhlášením těch výsledků. Takže teď jde o princip, zdali 
takovou věc tady vůbec chceme, jakým způsobem postupovat. Jenom možná pro veřejnost, 
já zkusím, abych to přiblížil, co to vlastně znamená ten participativní rozpočet úplně 
v konkrétních údajích. Je to nějaká částka zatím vymyšlená od stolu během rozpočtu. Během 
roku chodí na úřad všelijaké různé nápady. Budu říkat ty tři konkrétní, které přišly. První 
nápad byl knihovnička do autobusových zastávek, druhý nápad byl plakátovací plocha pro 
občany a třetí nápad byl zatím hnízdiště pro vlaštovky, aby měly někde klidný hnízdění. To 
jsou přesně projekty, kterými se úplně nezabývá do detailu úřad, ale které přesně mají 
navrhovat občané. Samozřejmě se tam může objevit chodník, může se tam objevit herní 
prvek nebo vybavení hřiště, leccos. Když se podíváte na to, co se v těch jiných návrzích 
objevuje, tak tam skutečně může být leccos. My jsme limitovaní jenom nějakou naší výší 
toho participativního rozpočtu, kterou si my sami stanovíme. Takže, prosím, teď se pojďme 
vrátit k tomu jádru, jestli takovou věc chceme, zdali chceme ty zásady tak, jak je navrhuje 
pan Kovács přijmout a ty technikálie opravdu dokážeme vyřešit úplně bezpečně během toho 
procesu. Pan Tůma se hlásil do diskuze. 
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p. Tůma: Ano, dobrý den. Pane starosto, můžete promítnout ten materiál? Myslím přímo ten 
materiál. 
 
p. Kocman: To je přímo ten materiál. Kterou konkrétní část? Ten materiál má několik 
stránek. 
 
p. Tůma: Ano, když půjdete na začátek. 
 
p. Kocman: Ano? 
 
p. Tůma: Ano, úplně nahoru. Jestli můžete kliknout na ten odkaz? 
 
p. Kocman: Samozřejmě není funkční, pane Tůmo, ještě. 
 
p. Tůma: Aha. 
 
p. Kocman: Je to návrh. Pracujeme na návrhu, dokážeme to udělat. 
 
p. Tůma: Můžou se předkládat materiály, kde je nefunkční odkaz. 
 
p. Kocman: Dobře, děkuju za příspěvek ???. 
 
p. Tůma: Já budu pokračovat. 
 
p. Kocman: Tak, prosím, držte se principu. Děkuju. 
 
p. Tůma: No, to je princip právě. 
 
p. Kocman: Prosím, držme se programu. 
 
p. Tůma: Princip je, aby materiál ???. 
 
p. Kocman: Pane Tůmo, odejmu vám slovo, pokud se nebudete věnovat programu. 
 
p. Tůma: Ano. Takže co se týče participativního rozpočtu, tak já jsem taky určitě pro. Já si 
myslím, že bychom klidně mohli tady schválit, aby ten rozpočet byl navýšen na jeden milion. 
I tak to bude dělat necelých 200 korun na osobu a myslím si, že to může přilákat zajímavější 
projekty než knihovničku na zastávkách. A pak by mě zajímala tady jedna věc přímo v tomto 
materiálu. Tady se uvádí v bodě tuším devět, že buď to je akceptováno 30 obyvatel v případě 
užití podpisového archu nebo 150 lidí od návštěvníků webových stránek. Já si myslím, že 
tenhle princip je trochu zastaralý a měli bychom ho sjednotit a udělat tak, aby se dalo 
hlasovat jak přes papírový arch, tak přes web a ten počet by měl být stejný. Děkuji. 
 
p. Vlček: Já jsem se hlásil do jednání, protože už bychom asi se rozhodnout, zda přijmeme ty 
zásady nebo ne. Současně navrhuju, aby to plné znění těch zásad byla vytvořena na 
webových stránkách města speciální složka, kde bude napsáno participativní rozpočet, aby 
veřejnost se mohla podrobně seznámit s obsahem těch zásad toho rozpočtu a ostatní věci, 
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skutečně tu částku a tak dořešme až v druhém kole. A myslím si za mě osobně, že pokud 
Středočeský kraj nabízí svůj software, tak bychom ho měli v současné době přijmout, když to 
máme zadarmo. Proč máme platit v tuto chvíli já nevím 50, 60 000 za něco, co vlastně 
můžeme spustit hned a zadarmo. Děkuju. 
 
p. Kocman: Tak děkuju za příspěvky kolegům. Pane Tůmo, ještě promiňte, pro mě co jste 
navrhoval za tu úpravu? 
 
p. Tůma: Já jsem navrhoval to, že nerozumím tomu, proč rozlišujeme 30 obyvatel v případě 
užití podpisového archu nebo 150 od návštěvníků webových stránek. Já si myslím, že občan 
Rudné je jeden a měl by mít možnost hlasovat buď pomocí papírového archu nebo 
webových stránek. Já bych byl rád, abychom přijali ty pravidla smysluplně a ne, že teď je 
přijmeme blbě a pak je budeme opravovat. 
 
p. Kocman: A ten váš návrh je, že je přijmeme správně? 
 
p. Tůma: Já bych to sjednotil řekněme na 100 lidí a je jedno, jestli to bude podpisovým 
archem nebo přes webové stránky. 
 
p. Kovács: Tak když jsem s panem Bandym hovořil, proč tam tento nepoměr je, tak on to 
vysvětloval tím, že je záměrem nevyloučit z toho hlasování, anebo z podáváním těch návrhů 
ani lidi, kteří nemají vztah k elektronice. To znamená především starší generaci lidí, tam toto 
je mířeno. A jde tedy o to, že vlastně pokud to někdo bude řešit sháněním té podpory mezi 
svými vrstevníky, kteří zřejmě taky internet tak často nepoužívají, tak ten počet těch hlasů, 
který se získá jakoby tou papírovou formou, je nižší než tou formou elektronickou. Osobně, 
jak jsem záměrně vyžlutil všechny ty parametry, které tam v tom jsou, já s tím jako osobně 
nějaký velký problém nemám. Po praktické stránce se ve všech těch případech spíš ukazuje, 
že téměř výlučnou formou je ta forma elektronická. Takže pokud to chcete sjednotit, já s tím 
osobně nikterak velký problém nemám, ale bylo to tam kvůli tomu, že pokud se účastní i 
starší lidé, tak ti ve svém okolí mají lidi, kteří také nekomunikují elektronicky a ten papír, 
tužka, je pro ně příjemnější. To je ten důvod, proč je tam ta diferenciace. 
 
p. Viktora: Děkuji. Já pana Bandyho neznám, ale to, co tvrdí, je v rozporu s tím, co se píše na 
stránkách Brna. Já to tedy přečtu. Je tady dotaz v takových těch často kladených otázkách. 
Musím hlasovat elektronicky? A odpověď: Ano, hlasování je pouze v elektronické formě na 
webových stránkách. A ono to pak teda pokračuje: Pro ty, kteří mají z hlasováním potíže, tak 
bude připraveno fyzické hlasování v knihovně. Takže zřejmě s využitím toho webového 
formuláře, kde někdo bude asistovat tomu dotyčnému, který nemá tu počítačovou nějakou 
zkušenost. 
 
p. Kovács: To tvrzení je správné, nicméně my tady hovoříme, článek šest hovoří ne o 
vlastním hlasování jako takovém, ale to je takové jakoby předhlasování, že vlastně ten 
projekt vůbec má podporu lidí. že si někdo něco nevymyslel bez jakékoli podpory a 
hospodářský odbor města se s tím prostě bude muset zabývat. Takže článek šest, ověření 
proveditelnosti projektu je o tom, že se tomu dává taková ta předběžná podpora, že 
skutečně lidi o to vyjadřují zájem. A ta odpověď v těch často kladených otázkách se týká 
hlasování, které skutečně probíhá pouze a jen elektronicky, nicméně na těch veřejných 
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setkáních, jak je uvedeno v článku 10, je potom možné fyzicky přijít na to místo, kde je 
někdo, například ten pracovník města. Kdo má k dispozici tablet a naťuká tam za toho 
člověka za jeho souhlasu jeho datum narození, jeho občanku a umožní mu to elektronickou 
formou potom odhlasovat. Tak to je míněno těmi často kladenými otázkami, takže to je 
trošku jiná část těch zásad. 
 
p. Kocman: Děkuju. Možná, jestli veřejnost má dotazy k tomuto tématu? Jestli vás teda 
můžu poprosit a požádat o jméno pro přepis potom. 
 
p. Jakoubek: Marek Jakoubek, všechny zdravím. Slyšíme se? 
 
Ano. 
 
p. Kocman: Ano, můžete. 
 
p. Jakoubek: Já děkuju za tuhle iniciativu, přijde mi skvělá. Jenom, když pan starosta řekl, že 
vlastně teď jde hlavně o to, abychom zjistili zájem, tak když se podíváme ne snad na Brno, 
ale na země, kde se s tímhle typem rozpočtování začalo, to znamená Kanada, Švédsko, 
Norsko, tak se bavíme o patnácti až dvaceti procentech rozpočtu města či obce a ukazuje se 
vždycky to samé. Nejvyšší účast, zájem ze strany lidí, je když je tam hodně prostředků, to 
znamená hodně lidí je pouze v případě, že tam je hodně prostředků. Když budeme 
rozhodovat o půl milionu, tak se obávám, že to zkreslí ten potenciální zájem, protože těžko 
někoho nadchneme pro projekt knihovničky v autobusové zastávce nebo budky pro ptáky. A 
jsou i velmistři, kteří mají padesátiprocentní participativní rozpočet. Takže samozřejmě Brno 
je náš cíl, ale to jsou ty naše kuchyňské poměry tady té České republiky. Skutečně Montreal, 
Vancouver, to je dvacet procent. Děkuju. 
 
p. Kocman: Děkuju za příspěvek. 
 
p. Kovács: Jenom k tomuhle tématu. Jak bylo řečeno, dneska schvalujeme zásady, v nichž 
není částka. V rozpočtu jsme zatím alokovali půl milionu korun, kterou může Zastupitelstvo 
změnit. Rada vyhlašuje výzvu, do které dává i tu částku. Takže dneska o tom to nikterak 
nezablokujeme, ale myslím, že vnímáme to, co říkáte. Myslíte si, že by bylo dobře, aby se 
tam dala větší částka, že takhle to zatím nepřitáhne moc lidí a ten protiargument nebo ta jiná 
úvaha je o tom, že s tím začínáme. Takže já děkuju za podnět, já nad tím určitě budu 
přemýšlet a myslím si, že ta diskuze potom proběhne i na Radě. 
 
p. Jakoubek: Děkuju. Mně šlo jenom o to, že právě, že začínáme a když to nastavíme jako 
hodně nízko, tak bude malý zájem, kdy vyvodíme, že to nikoho nezajímá a zatlučeme věc, 
kterou vy i já považujeme za velmi ???. 
 
p. Tůma: Tak já naprosto souhlasím tady s panem Jakoubkem. Já myslím, že už jsme tady asi 
čtyři zastupitelé vyjádřili podporu tomu, aby ten rozpočet byl navýšen, tak to pojďme 
navýšit. Já si myslím jeden milion korun, což je opravdu 180 korun na občana Rudné, je 
částka, kterou by si to minimálně zasloužilo. 
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p. Kocman: Děkuju. Já nevím, jestli teď od stolu takhle chceme bez dalšího zvyšovat částku. 
Já bych se případně k té částce vrátil v červnu, jak jsem avizoval, budeme se bavit o 
dopadech koronaviru a o dopadech dalších věcí na rozpočet města. Přišlo to velmi nevhodně 
celá ta událost. Asi ta diskuze je zřejmá v tomhle, bude zaznamenáno. Dobře, pan Prokop. 
 
p. Prokop: Já se asi k tomu připojím. Já se domnívám, že skutečně bychom si měli uvědomit 
jednu věc. Ty veřejné peníze, které dostáváme, jsou peníze každého z nás. Myslím si, že to 
vychází asi na 16 500 na osobu a ta důvěra, kterou by ti lidé měli dostat, by měla být větší a 
myslím si, že než dělat nějaké malé projekty, tak bychom měli navýšit ty částky, aby se 
realizovaly projekty hlavně smysluplné, které tady chybí. Takže já se skutečně přimlouvám za 
to, abychom od počátku ty částky navýšili a vyšli z těch dobrých zkušeností z těch okolních 
zemí, protože to dobře funguje ne jenom v Norsku a Dánsku, ale i v Rakousku, Německu a ty 
částky jsou tam procentuálně nesrovnatelně vyšší. Děkuju. 
 
p. Viktora: Já to také podporuju. Tady přece nejde o to, že děláme něco navíc. Tady jde 
jenom o to, kdo o těch penězích bude rozhodovat. A myslím si, že my tady, co sedíme v téhle 
místnosti, asi v součtu nebudeme vědět víc než přímo ti lidé, kteří se těch projektů budou 
účastnit. Takže nejde o žádné navýšení, koronavirus s tím nemá co dočinění, jde o to prostě 
jenom rozhodnout o těch věcech tak, jak si přejí lidé. 
 
p. Vlček: Já bych už tu diskuzi... v podstatě ta slova všeobecná tady veřejností, že určitě 
nějaká částka bude navýšena, ale teď řešme to, co máme dneska udělat, to znamená zásady 
participativního rozpočtu, dejme je na webové stránky, aby se s touto novou věcí občané 
seznámili a myslím si, že na jednom z nejbližších zasedáních Zastupitelstva prostě připraví 
rozpočtář, to znamená pan tajemník, určitě podle aktuální situace, která bude, navýšení 
rozpočtu na tento projekt a já s tím nemám vůbec žádný problém. Ale netočme se s tím, že 
dneska řekneme milion. My můžeme říct třeba dva miliony, tři miliony, ale dneska to 
neřešíme částku, prosím. 
 
p. Kocman: Jestli dovolíte... 
 
p. Vlček: Dneska řešme principy přijetí zásad participativního rozpočtu a zveřejnit to 
občanům. 
 
p. Kocman: Já jenom bych rád upozornil kolegy i veřejnost, že další zasedání je přesně za tři 
týdny ode dneška. Takže to prodlení je tam opravdu minimální. Pane Viktoro, nesouhlasím 
s váma, že koronavirus nemá žádný dopad na rozpočty. Květen oproti loňskému roku 36 % 
dolů, v čistých číslech 2 100 000. Samozřejmě rezervu tam máme v tom rozpočtu, to jsme 
tam připravili, ale ta věc nekončí. Souhlasím s tím, že o tom, jak se bude Rudná rozvíjet a jak 
bude postupovat, rozhoduje i veřejnost a trošku bych se ohradil proti tvrzení, že 16 500 jsou 
peníze nás všech. Samozřejmě jsou a to město ty peníze všechny dává do služeb pro nás pro 
všechny, takže to není jenom tohle. A o tom, který projekt je smysluplný a není, tak to je 
přesně princip tohohle participativního rozpočtu. O tom nebudeme rozhodovat my, 
zastupitelé, ale o tom bude rozhodovat občan města. A ten si určí, který projekt se mu bude 
zdát smysluplný, a který se mu nebude zdát smysluplný. 
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p. Viktora: Já jsem neřekl, že koronavirus nemá dopad na rozpočet, pane starosto. Nevím, 
jak vy, ale já mám diplom z ekonomie a já bych dal tady ten návrh na navýšení té částky 
k hlasování. 
 
p. Kocman: Dobře. 
 
p. Fišer: Haló? 
 
p. Kocman: Pravděpodobně vypnuto teď. 
 
Nahoru, nahoru čudlík. 
 
p. Fišer: Mám nahoru naplno. Tak už to snad bude lepší. My se tady bavíme, si myslím, o 
dvou věcech. Buď schválit, nebo neschválit a vždyť ta částka tam nemusí být vůbec uvedena. 
Tady jde o ty principy, jestli budeme schvalovat principy a částka se doplní, anebo jestli se 
budeme dohadovat, jestli tam bude 250 000, 500 000 nebo milion. To v tuto chvíli tam, 
myslím, nemusí vůbec být, to číslo. Děkuju. 
 
p. Kocman: Pan Viktora, potom pan Vlček. 
 
p. Viktora: Ty principy si ale vynucují nějaké náklady, o kterých tady mluvil pan Kovács. A 
proto prostě tam musí být nějaká částka, která tomu bude odpovídat. 
 
p. Vlček: Já tady čtu návrh usnesení: Zastupitelstvo města Rudná schvaluje přijetí zásad 
participativního rozpočtu města Rudná. Tečka. A to je to, o čem chceme, nebo nechceme 
dnes hlasovat. 
 
p. Novák: Souhlasím s tím, že dneska je to o těch zásadách a pokud teda máme se 
zodpovědně rozhodovat, tak potřebujeme vědět, odkud teda ta částka navýšená, je to jedno, 
jestli milion, milion a půl, půjde. Takže v tuto chvíli opravdu nechme to na panu tajemníkovi, 
ať připraví případně nějaké možnosti, ale dneska nevidím důvod hlasovat o navýšení částky, 
ačkoli jsem pro to navýšit. 
 
p. Kocman: Dobře. Tak zdá se, že diskuzi jsme vyčerpali k tomu to bodu. Nevyčerpali, tak 
prosím, poslední příspěvky. Pan Viktora. 
 
p. Viktora: Tak byl tady návrh na hlasování, ale možná bych se neformálně zeptal pana Vlčka, 
o kolik on chtěl navýšit tedy ten rozpočet? 
 
p. Vlček: Nemám teď představu. 
 
p. Viktora: Takže jste to jen tak říkal. 
 
p. Vlček: Nemám teď představu, protože musíme vycházet z celkového rozpočtu města, 
který budeme mít a podle toho můžeme udělat nějaká procenta nebo něco podobného. Ale 
teď skutečně to nelze. Nelze, to by nebylo seriózní. 
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p. Tůma: Já bych byl rád, kdybyste příště byli takhle starostliví i u toho, když se schvalují 
vícenáklady na AK Šimberský. Děkuju. 
 
p. Kocman: Ano. Tam žádné vícenáklady nejsou, ale to byste si sám mohl zjistit. Takže zdá se, 
že diskuze je v tomto bodu uzavřená, gratuluju. Tam si to nalepte a budeme vědět, čí to je. 
Takže pojďme hlasovat. Pan Viktora chce hlasovat o svém návrhu? 
 
p. Viktora: Ano. 
 
p. Kocman: Ano. Takže váš návrh je... dobře. Tak jestli dovolíte, teď to nedává smysl, ale 
pojďme ten bod o zvýšení té částky po tom, zdali se vůbec rozhodneme participativní 
rozpočet spustit v tuhle chvilku, protože budeme zvyšovat částku a v dalším usnesení se 
může stát, že ty zásady nepřijmeme, byť pravděpodobně vypadá, že je shoda. Můžeme se 
takto domluvit, že to zařadíme jako druhé hlasování o té částce? Pane Viktoro? 
 
p. Viktora: To je ryze formalistická věc. Už teď jsme přijali půl milionu a nepřemýšleli jsme 
nad tím, jestli ty zásady přijmeme nebo ne. 
 
p. Kocman: Vůbec ne, naopak. 
 
p. Pražák: Já teda si myslím, že jsme nepřijali, my jsme přijali 500 000, když jsme schvalovali 
rozpočet. I vy jste to udělali. 
 
p. Viktora: Já jsem možná ???. 
 
p. Pražák: Takže ??? to je jedna věc. druhá věc je ??? těmi zásadami... nevím, proč to 
nefunguje. My tady těmi zásadami neschvalujeme 500 000, my schvalujeme akorát ty 
zásady. To je všechno. Takže my neschvalujeme 500 000. 500 000 už je schváleno. Vy jste je 
taky schvalovali, nebo možná jste byli proti, ale to je jedno teďko. 
 
p. Viktora: Ne, byli jsme pro a jenom jsme si možná nerozuměli. Já říkám, že jsme schválili 
těch 500 000, aniž bychom věděli, jestli budou ty zásady přijaty. To je ten důvod, proč nemá 
smysl pochybovat o regulérnosti hlasování o jednom milionu před tím, než ty zásady budou 
přijaty. Už jsme to jednou udělali. 
 
p. Kocman: Trošku má, protože bychom to měli přijmout formou rozpočtového opatření a 
měli bychom takovou věc zveřejnit dopředu. Takže znova, abych se vracel k tomu návrhu, 
úplně jste mi neodpověděl. Tak já bych to s dovolením řídil tak, jak předpokládám, že je to 
správně, byť si myslíte, že je to formalistické, ale přes to bych to udělal. Prosím, pojďme 
hlasovat nejprve o usnesení tak, jak je navrženo. Byla tam ještě ta připomínka pana Tůmy 
k tomu počtu těch papírových a elektronických předběžných hlasování, ale tam doufám, že 
jsme si to vysvětlili, že to není hlasování samo o sobě, který ten projekt bude potom vybraný, 
ale je to jenom podpora těch projektů širokou veřejností. Takže potom můžeme to 
schvalovat v tom usnesení tak, jak je navrženo. Takže, prosím, pojďme hlasovat o usnesení: 
Zastupitelstvo města Rudná schvaluje přijetí zásad participativního rozpočtu města Rudná, 
viz příloha a nevím, která tam bude, to číslo, to tam zapisovatel udělá v pořádku. Kdo je pro? 
Všichni pro, děkuju. A teď bychom mohli hlasovat teda o návrhu pana Viktory už dneska 
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navýšit částku na jeden milion korun, pane Viktoro, byl návrh. Dobře. Kdo je pro to zvýšit tu 
částku na jeden milion korun v rozpočtu? Kdo je pro? Tři hlasy pro. Proti? Jsem zatím já proti, 
Kocman proti. Zdržel se? Ostatní. Děkuju. K tomu bodu se určitě vrátíme v dalších jednáních. 
Teď máme myslím poměrně dost co dělat. 
 

10. Informace o průběhu stavby školy 
 
Dalším bodem dnešního jednání jsou informace o průběhu stavby školy. Stavba nebo 
respektive to, co je v důvodové zprávě předloženo, je stanovisko stavebního dozoru města. 
Teď v příštím týdnu bude sestavována další průběžná monitorovací zpráva, která se 
předkládá na Ministerstvo školství a na Ministerstvo financí, takže tuhle zprávu budete mít 
na příštím zasedání Zastupitelstva k dispozici. Je tady nějaký stav prací, který je popsán. 
Aktuálně ještě stále platí, dneska jsem ověřoval, je předběžně domluven termín kolaudace 
na 9. července, takže je to zhruba o tři týdny až měsíc dřív proti smlouvě. To je asi všechno. 
Zatím je ten termín předběžný, nicméně všechno směřuje k tomu, abychom bezpečně 
v červenci tu budovu zkolaudovali, v srpnu ji dovybavili nábytkem a pokud to teda opravdu 
půjde úplně ideálně, tak od začátku školního roku začali využívat. Pokud by se to z nějakého 
důvodu zdrželo o týdny, tak z provozního hlediska školy to není žádný problém a škola to bez 
potíží zvládne. Otvírám diskuzi k tomuto bodu. 
 
p. Tůma: já musím říct, že takhle si nepředstavuju report investice za čtvrt miliardy. Stále 
nemáme kompletní přehled všech víceprací v porovnání na původní rozpočet a vyjádření 
k vadám projektanta. 
 
p. Kocman: Tak v reakci na to, původní rozpočet se drží smlouvy, schválili jsme zatím dva 
dodatky, kde byly změnové listy. Teď aktuálně, přehled samozřejmě máte, protože jako 
zastupitel máte přístup k zápisům zasedání Rady a tam víte, jaké částky se tam projednávají. 
Stejně tak veřejnost je s tím seznámená, protože usnesení Rady má k dispozici veřejně na 
stránkách města, ale shrnu to. Stavba SO 02, ta druhá etapa, má aktuálně schválené 
změnové listy v objemu zhruba čtyři miliony korun bez DPH. Ještě se tam předpokládá částka 
někde kolem dvou milionů bez DPH. Je to v té relaci, kterou jsme představovali při 
schvalování rozpočtu v prosinci loňského roku. Takže finančně se ta věc drží tak, jak má. Co 
se týče prozkoumání vad projektové dokumentace, tak opět máte v zápisu z Rady, že teď to 
má ke stanovisku technický dozor náš investor, aby ověřil ta tvrzení a ty rozpisy proti tomu 
nezávislému auditu, který jsme si nechali provézt úplně samostatnou jinou další firmou, 
která to ověřila a bude to mít na projednání Rada města. Takže i tenhle bod se nepochybně 
dostane na některé z dalších zasedání. Víc k tomu asi nedokážu říct. Fotky jsou průběžně na 
webu města, stav, pokud budete mít zájem, je šance teď ještě před dokončením té stavby, si 
udělat exkurzi. Týká se tedy v tuhle chvilku zastupitelů z důvodu nějaké bezpečnosti na 
stavbě. 
 
p. Viktora: Já tady v té důvodové zprávě čtu, co všechno se vlastně udělalo, tady omítky 
dokončeny, všechno dokončeno, všechno osazeno, namalováno a tak dál, a tak dál. Ale asi 
pochopíte, že nás bude spíš zajímat, co tam je mimo program, mimo plán, co se nedaří, s čím 
se potýkáte, co reklamujete, jak reaguje dodavatel a tak dál. Podívejme se na to trošku 
z toho, co nás asi zajímá víc než to, co se povedlo. 
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p. Kocman: Máte příležitost tyhle dotazy klást. Nepotýkáme se s ničím, stavba probíhá podle 
harmonogramu, dokonce rychleji než podle harmonogramu. Cenu vidíte, máte v podkladech. 
Zbývá vyfakturovat 13 milionů bez DPH. Co k tomu říct dál? Požádali jsme k proplacení dotaci 
Středočeského kraje ve výši 10 milionů 826 korun, měla by dorazit podle smlouvy do 60 dnů 
od podání žádosti. Peníze z dotace Ministerstva školství jsou vyčerpány, na dostavbu peníze 
máme, rozpočtovali jsme je s dostatečnou rezervou. Nevím, pánové teď, kdo se hlásil dřív. 
Pan Tůma. 
 
p. Tůma: Já se zeptám, kdy tedy dostaneme vyjádření toho pochybení projektanta, protože o 
tom se bavíme už víc jak půl roku, tak nevím, jak na tom kdo dlouho pracuje? 
 
p. Kocman: Vždyť jsem vám to říkal před chvílí. 
 
p. Tůma: Tak pardon. 
 
p. Kocman: Bude to v předmětu jednání Rady města teď na nejbližší době, měl se k tomu 
vyjádřit náš technický dozor investora. Trvá to dlouho, máte pravdu, nemohli jsme sehnat 
nikoho, kdo by takovou problematiku byl schopný a ochotný udělat v tom termínu, který je. 
Takže ano, trvá to dlouho, souhlasím s vámi. Ale děláme to tak, jak jsme se dohodli a tak, jak 
to běžet má. Takže teď čekáme na stanovisko našeho spolupracovníka, který řekne, které 
z těch položek byly oprávněné, které byly vyvolané a které byly vadou projektu. Podle toho 
rozhodneme další postup. Prosím, pane Tůmo? 
 
p. Tůma: Pak mám ještě dotaz na pana Fišera, jestli už dostal výsledky kontroly změnových 
listů fáze SO 1? 
 
p. Kocman: Prosím, mikrofon. 
 
p. Fišer: Ke kontrole znova jsem je nedostal, ale předpokládám, že jsme si to tady řekli, že to 
bylo opraveno. Jako kontrolní výbor o to požádáme, aby nám byly předloženy, že jsou 
doplněny podle našich požadavků, které jsme vznesli na jednom z minulých zasedání. 
 
p. Kocman: Děkuju. 
 
p. Tůma: To znamená ten úkol tady je 13. ledna, 26. února úkol trvá, což je teda nejčastější 
informace od kontrolního výboru, ale to projedeme asi později. A to znamená, máme červen 
a stále čekáme na opravu. Je to tak, pane Fišere. 
 
p. Fišer: Ano, jak jsem řekl. 
 
p. Tůma: Jo, takže... 
 
p. Fišer: Nebyly opět předloženy. 
 
p. Tůma: Tak to vypadá, že to jde dobře všechno. 
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p. Kocman: Jde to dobře, no. Tak, pane Tůmo, opravdu, gratuluju vám. Já už nebudu 
reagovat dál. 
 
p. Viktora: Já když jsem si na svém domě nechával opravovat drobnosti v řádech tisíců 
korun, nikdy jsem nebyl spokojený tak, jako vy za stavbu za čtvrt miliardy. Prosím vás, 
opravdu je všechno, můžete to tady říct na záznam, že všechno běží v pořádku, nejsou žádné 
stížnosti, všechno běží jako po drátkách, ano? 
 
p. Kocman: Už jsem tady to řekl na záznam dostatečně několikrát a neřekl jsem, že všechno 
běží jako po drátkách. Ale možná tam nejsem slyšet na té druhé straně, takže naposledy. 
Stavba běží podle harmonogramu, jako každá stavba řeší problémy za provozu. Nebo 
problémy, to, co potřebuje řešit, řeší za provozu. Pokud tam vznikají nějaké změny, jsou 
řádně dokumentovány, jsou řádně projednávány a my na Radě je řádně stejně jako pak i 
budete vy zkoumat, tak je projednáváme. Od toho máme autorizovanou společnost, která 
nás tímto zastupuje, protože nikdo z nás není odborný stavebník, proto máme odbornou 
společnost. A abychom tu kontrolu zdvojili, máme ještě další nezávislou společnost, kterou 
jsme poptali, aby nám ty věci kontrolovala. Takže z mého pohledu, pokud stavba běží tak, že 
je v předstihu, pokud se finančně vejde do toho rámce, který jsme si před půl rokem 
nastavili, tak z mého pohledu ta stavba běží v pořádku. 
 
p. Vlček: Já bych jenom ještě zareagoval na pana Viktoru. Proto máte Radu a buďte rád, že se 
nemusíte těmi různými věcmi zabývat. Vy dostanete výsledek, to, co vlastně jsme se museli 
jako radní prohrabat a všechno dělat. Vy, když stavíte barák třeba za 10 milionů, určitě máte 
nějaké starosti. Když stavíte objekt za čtvrt miliardy, tak máte ještě o něco větší starosti. To 
znamená, všechno běží tak, jak se dá očekávat na velké stavbě. Tečka. 
 
p. Kovács: Já bych ještě na závěr chtěl veřejně poděkovat panu starostovi a radním, protože 
momentálně dokončuju analýzu stavu základního školství Středočeského kraje a můžu vás 
upozornit, že díky tomu, že se ta stavba včas připravila, že se dokázalo o tu dotaci zažádat, že 
se už do ní hlásí fakticky žáci, tak nečelíme tomu, co je bohužel v regionu a v jiných obcích a 
městech realitou, že ty děti tam z těch míst nemají kam chodit. Že přestává zanikat 
spádovost, že prakticky dvacet procent dětí už jezdí do Prahy do školy. Takže já bych byl 
jenom rád, aby když se projednává takový bod, tak samozřejmě otázky jsou na místě a určitě 
to nějaké odchylky od plánu přivede, tak já bych jenom rád zdůraznil, že Rudná vlastně z těch 
jedenácti velkých škol, které byly v roce 2016 vládou podpořeny, tak otevřela školu jako 
první. Zhruba třetina těch žadatelů o dotaci myslím si, že vůbec nestaví nebo čtvrtina, zatím 
to nedokázali. A není otevřená ani třetina těch škol. Takže já bych chtěl tady tohle veřejně 
vyzdvihnout, že vlastně v době, kdy se to připravovalo, tak jsme ani netušili, jak Rada a 
město se o tohle v předstihu a řádně postarali. Takže děkuju vám. 
 
p. Prokop: Gábore, krátká reakce. To téma nebylo to, jestli je dobře, nebo není dobře, že 
tady ta škola je postavená. Téma byly věci, že je zastupitelé nemají dostatečně v podkladu a 
informací o tom, zda to financování školy probíhá řádně a zda ty vícepráce jsou 
opodstatněné. V tom já vidím problém. Problém vidím hlavně v tom, že tam byl pouze jeden 
uchazeč, firma Metrostav. Když se bavím s developery, tak polovina z nich firmu Metrostav 
má na černý listině a vůbec s nimi nic nedělá. Už to je jeden vykřičník. A druhá věc je to, že 
tam máme asi 90 změnových listů. Já jsem taky stavěl dům celkem velký, nestál čtvrt 
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miliardy, ale viděl jsem, jakým způsobem funguje technický dozor, jakým způsobem si 
dodavatelé komunikují s architektem, respektive s architekty, se subdodavateli a tam byly 
prostě zápisy. My tyhle detailní informace nemáme, pak tady po nás chcete schvalovat 
nějaké částky navýšení rozpočtu. A pro mě, jako nezlobte se na mě, já pro to nemůžu 
zvednout ruku z jediného důvodu, že já tu informaci detailní nemám. Já bych si představoval, 
že místo pana starosty nám na tyhle otázky tady odpovídá právě technický dozor. Kolikrát 
jsme ho tady měli? Jednou. Ten technický dozor řekl, že ta příprava toho projektu nebyla 
dokonalá, že to odpovídá té částce, která byla za to zaplacena. A navíc zpochybnil to, že 
třeba některé práce vůbec byly provedeny. Takže to jsou ty věci, na které se my tady ptáme 
a pokud máme zvedat ruce pro navýšení o půl milionu, o dva miliony, tak chceme ty detaily 
znát. To není o tom, že bychom zpochybňovali projekt a to, že ta škola tady stojí. My jsme 
rádi, že tady stojí. Já se zase domnívám, že ta škola mohla být nějakým způsobem lépe 
provázená s tou starou školou, která se dneska opravuje, protože si dokážu představit, že ti 
žáci mohli už chodit všichni do jedné školy, kapacitu na to máme. S tím domem se to dalo 
řešit nějakým způsobem jinak a tak dále. Ale vrátím se k meritu věci. Ta podstata, proč s tím 
občas míváme problém, je to, že těch informací prostě nemáme dostatek, ale nemá to nic 
společného s tím, že bychom zpochybňovali tenhle projekt. 
 
p. Kocman: Já jenom zopakuju, že nesouhlasím. Informace máme v dostatečné míře a tak 
v čase, jak přicházejí. Skutečně to nejsme schopní dělat rychleji, ty informace. A nepochybně 
před rozhodováním budete mít i další detailní informace od TDI.  Ale je to váš názor, je váš. 
Tak teď nevím, jestli byl pan Seidl nebo pan Viktora dřív. Tak pan Seidl. 
 
p. Seidl: Děkuju. Já teda nevím, kde jste vzal zaručenou informaci, že s Metrostavem nechtějí 
developeři stavět. Zatím vím o pěti největších hráčích na trhu a všichni staví s Metrostavem, 
to je jedna věc. Proč tady byla jedna firma vybrána, nebo se účastnila soutěže. Je to bohužel 
tím, že v té době, kdy se soutěžila Rudenská škola, opakuju to tady už po několikáté, tak ten 
zájem těch stavebních firem takový nebyl.  Kdyby se to soutěžilo rok a půl před tím, kdy byl 
hlad po stavebních zakázkách, tak tu školu jsme měli o minimálně 20 milionů levnější a těch 
uchazečů bychom tady měli třeba sedm, osm. Ale v tu dobu, kdy se soutěžila, bylo to řádně 
zveřejněno, tak prostě se nám nikdo nepřihlásil. Ne každý chtěl jít do takového projektu, ne 
každý jakoby splňoval přísné podmínky té smlouvy včetně pojištění a ručení té částky, takže 
se nám přihlásila jedna firma. Ano, čekali jsme taky víc, ale nedá se nic dělat.  A jinak chci za 
Radu říct, že každým změnovým listem se opravdu bedlivě zabýváme, jestli je opodstatněný 
nebo ne. Některé přichází v rámci projektu, některé přichází od pana ředitele, který jakoby 
poukáže na něco, co by se dalo udělat lépe a nebylo to v projektu nebo jinak a to, co se nám 
nezdá, to, co i já jako profesně s něčím mám problém, tak proto jsme to nechávali 
přezkoumat a to, co si myslíme, že je vada projektu, tak jsme nechali přezkoumat, aby se k 
tomu vyjádřila ještě odborná firma, abychom to pak mohli tady před vámi všemi zveřejnit, 
projednat a prodiskutovat. 
 
p. Tůma: Pane Seidle, vy jste teď mluvil jako radní nebo jako zastupitel nebo jako 
zaměstnanec Metrostavu? 
 
p. Seidl: Já jsem teď mluvil jako radní. 
 
p. Tůma: Tak v tom případě by bylo dobré nejdříve uvést, že jste ve střetu zájmu, jo? 
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p. Kocman: Pane Tůmo, to je zcela ???. 
 
p. Tůma: Jenom bych chtěl říct pro veřejnost, že pan Seidl je zaměstnanec Metrostavu, aby 
vám to bylo jasné. 
 
p. Seidl: Já bych chtěl říct, že nejsem zaměstnancem Metrostavu divize 8, která tuto školu 
staví, to opravdu nejsem. 
 
p. Kocman: A střed zájmu se ohlašuje při... 
 
p. Tůma: Předem. 
 
p. Kocman: V okamžiku, kdy se o něčem rozhoduje. Tady se o ničem nerozhoduje. Tak 
poslední příspěvky, prosím, do diskuze, abychom se posunuli dál, protože už ta debata jaksi 
mizí někam do dáli. 
 
p. Viktora: Já bych vás chtěl jenom požádat, když se podívám na tu důvodovou zprávu tak, 
jak vám svítí za zády. Prosím vás, rozhodně neumožňuje zastupitelům udělat si komplexní 
obrázek o té projednávané problematice tak, jak to vyžaduje náš jednací řád, a to z toho 
důvodu, že prostě popisuje krásný růžový stav na stavbě, která neexistuje. Už teď tady 
zazněly věci, které by stálo za to uvést, když chcete zastupitele informovat o tom, jak probíhá 
stavba, tak asi bychom se měli bavit o nějakých penězích, o nějakých reklamacích, o nějakých 
problémech, a ne o tom, kde se co dokončilo. To je hezké, ale to je snad samozřejmé. 
 
p. Kocman: Hrubě se mýlíte jako ostatně skoro pokaždé. Ale já už to řeknu fakt naposledy a 
pak už tu debatu asi ukončíme. Pokud bychom řešili něco navíc, tak to řešíme na Radě, řeší 
to hospodářský odbor, řeší to náš zástupce, odborný technický dozor investora. Takže 
naposledy pro vás opakuju, že stavba finančně běží podle předloženého rozpočtu, aktuálně 
jsou schválené změnové listy na SO 02 zhruba za čtyři miliony korun, což samozřejmě víte, 
protože to máte v podkladech z jednání Rady, jak v zápisech, tak v usneseních. Stavba časově 
harmonogram zvládá. Pokud jsou tam nějaké detailní problémy, kde se má udělat kus 
elektriky nebo kus něčeho, řeší se průběžně jako na každé stavbě. Tahle zpráva je přepsaná z 
toho podkladu, který máte v podkladech jednání od pana Nápravníka, což je zástupce, který 
pro nás pracuje jako technický dozor investora. Takže všechno podstatné si myslím bylo 
řečeno minimálně třikrát v tuhle chvíli. Jestli má ještě snad veřejnost dotaz k něčemu? Asi ne 
v tuhle chvilku. Jestli dovolíte, k tomuto bodu není návrh usnesení. Bod bych ukončil a 
pokračoval bych v jednání dál podle programu. 
 

11. Úprava jednacího řádu 
 
Dalším bodem dnešního jednání je úprava jednacího řádu tak, jak jsem avizoval na 
předchozích jednáních. Navrhuju úpravu jednacího řádu Zastupitelstva. Tím důvodem jsou 
opakující se dohady v předchozích zasedáních o tom, jakým způsobem podávat a vyřizovat 
námitky Zastupitelstva proti zápisu a na základě dřívějších a i posledních jednání, ten návrh 
navrhuje upravit materiál, ten jednací řád tak, aby bylo zřejmé, jakým způsobem zastupitelé 
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uplatní svoje právo podle zákona a předkládají zprávy k projednání. Úvodem ještě, než 
otevřu diskuzi, tak bych chtěl doplnit do toho jednacího řádu na základě minulých 
zkušeností, že bych tam rád zařadil tento odstavec. Informace v důvodové zprávě musí být 
důvěryhodné a ověřitelné. Nezjevná fakt, názory, teorie a argumenty mohou být uveřejněny 
v důvodové zprávě pouze tehdy, pokud již byly publikovány důvěryhodným a respektovaným 
nebo jinak ve vztahu k tématu společensky významným zdrojem. V důvodové zprávě musí 
být tento zdroj uveden. Abychom neměli diskuzi o tom, kdo je autorem tohoto, tak je to 
převzato z části pravidel wikipedie české nám svědčí. Toliko k tomu a snad jenom pro ostatní, 
pane Viktoro, jenom abychom otevřeli debatu, tak jsem hovořil i s panem doktorem Furkem 
na Ministerstvu vnitra, které má na starosti dohled nad zasedáním a to, co jste posledně tady 
tvrdil srdnatě, tak samozřejmě není pravda. V zákonu obcí podle paragrafu 95 a 96 
stanovuje, kdo předkládá, nebo kdo má právo předkládat body k projednání. Další úprava v 
tom zákoně není stanovena a potvrdil mi, že úpravu si máme udělat v jednacím řádu a tento 
jednací řád potom máme dodržovat. Takže já navrhuji do jednacího řádu upravit nový 
paragraf 16 do odstavce 6, jakým způsobem se vypořádají námitky člena Zastupitelstva proti 
zápisu a potom stávající paragraf 3 v odstavci 5 doplnit, jakým způsobem formálně se 
předkládají ty návrhy zastupitelů pro projednání s tím, že ten paragraf 3, odstavec 5 bych 
ještě navrhl doplnit o tu větu, kterou jsem tady odcitoval a kterou pak předložím případně k 
zápisu. Takže otvírám diskuzi k tomuto bodu, prosím. 
 
p. Viktora: Tak děkuji. Já bych se vás chtěl zeptat, co, prosím vás, pozitivního nám ten váš 
návrh, teda vy jste říkal, že je to váš návrh, já tady čtu v podkladech, že to je podklad Rady 
města. Teď nevím, kdo to navrhoval tedy? 
 
p. Vlček: Navrhovala to Rada jako celek. 
 
p. Viktora: Perfektní. Tak se zeptám možná pana Seidla. Co, prosím vás, tento návrh 
pozitivního má přinést občanům? 
 
p. Kocman: Pane Seidle, chcete si vzít slovo? 
 
p. Seidl: Ne. 
 
p. Kocman: Děkuju. Pane Viktoro, máte nějaký dotaz k jednacímu řádu? K návrhu úpravy 
jednacího řádu? 
 
p. Viktora: Mám ještě jeden. Jestli se někdo z radních kromě pana Kocmana přihlásí 
dobrovolně a teď mi odpověděl, jakým způsobem je, prosím vás, zdůvodněna ta druhá 
úprava, to znamená ta, že zastupitel má podávat návrhy 10 dnů předem do podatelny? 
Tenhle návrh, prosím vás, co přináší občanům a jestli by ho někdo z radních kromě pana 
Kocmana může objasnit, v čem je ta výhoda? 
 
p. Kocman: Chce se někdo z radních? Ano, pan Vlček. 
 
p. Vlček: Já si klidně vezmu slovo. V podstatě je to upřesnění toho, aby nebyly mezi 
zastupiteli nějaké podmínky, že jejich bod nebyl řádně zařazen. A dále vy jistě víte, že Rada 
zařazuje jednotlivé body do jednání Zastupitelstva. A vy ho jako zastupitelé na začátku 
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schvalujete, ten návrh, který Rada předkládá. To znamená, je třeba, aby Rada měla v této 
papírové formě, což je pro mě určitě výhodnější, aby měla tuto informaci, že předkládá 
některý ze zastupitelů písemně přes podatelnu konkrétní věci. Děkuju. 
 
p. Viktora: Takže vážení radní nebo pane Kocmane, nebo kdo je podepsaný pod tady tím 
návrhem. Jestliže jaksi děláme změnu jednacího řádu, já bych čekal něco úplně jiného. Já 
bych čekal, že v reakci například na Covid se tady budeme bavit o tom, jak v jednacím řádu 
upravíme Zastupitelstvo online. Já bych čekal, že tady budeme dělat úpravy jednacího řádu 
tak, aby živý stream z toho, co se tady děje, visel na webu města, aby se každý mohl podívat, 
co se tady děje. Já bych očekával, že tady doplníme do programu například interpelace 
radních a i ostatních zastupitelů tak, aby každý občan věděl, že po každé, když sem přijde, tak 
vždycky tady je prostor pro interpelaci a že radní mají vždycky povinnost odpovídat. To bych 
také čekal. To se v jiných městech takhle dělá. Očekával bych, že jednací řád stanoví, že v 
každém bodu každého Zastupitelstva bude projednání z pravých bodů. Ne, že tady budeme 
navrhovat a domáhat se toho nějakým způsobem. Bude to někdy, jo, včas. Ale vždycky, 
povinně. Očekával bych, že konečně se naučíme dělat zápisy. Pořád to neumíme. Vy si 
myslíte, že tím předejdete tady tou úpravou? Ne, nepředejdete. Takže to je to, co já bych 
očekával. A ne tady tuto, s prominutím, ptákovinu, kterou tady pan starosta nebo radní 
navrhují jenom proto, aby ty naše návrhy nemusel publikovat na webu, protože by se možná 
lidé ptali, proč. Tak a teďka další věc, já jsem ještě neskončil. 
 
p. Kocman: Tak to zkuste nějak z programu, prosím. 
 
p. Viktora: Pane starosto, bavíme se o jednacím řádu. Tohle je očekávání, co já bych čekal, 
jestliže budeme ten jednací řád měnit, tak toto. A teď vám, pane starosto, něco řeknu. Celá 
tato debata je zbytečná, trávíme tím zbytečný čas, mohli jsme si ho ušetřit i té veřejnosti, 
protože my jsme tady přece už na Zastupitelstvu někdy, myslím, že to bylo září, říjen 2019, 
tak jsme tady vedli nějakou debatu, bylo to při příležitosti mých námitek k zápisu. Jedna byla 
přijata, druhá ne. Tam jsme si řekli, že uděláme osobní jednání. K němu nedošlo, já nevím, 
proč. Já jsem vás k takovému jednání vyzýval 9. 12., vyzýval jsem vás k němu několikrát 
opakovaně a naposledy asi před měsícem. Ani jednou jednání takové neproběhlo, mohli 
jsme se sejít a probrat si to. Já jsem vám posílal konkrétní návrh, jak by takový jednací řád 
mohl vypadat, posílal jsem vám metodiku Ministerstva vnitra, posílal jsem vám další 
podklady, nad kterými jsme se mohli sejít a projít to. Vaší neschopností komunikovat 
neustále opakujeme pořád ty samé problémy, vy neřešíte nic, jenom vystavíte další a další 
barikády. A teď zase dojde k ostudě. Víte, proč? 
 
p. Kocman: No už dochází. Poslouchám to. 
 
p. Viktora: To víte, že jo. Tady, pane starosto, já mám připravené podání na Ministerstvo 
vnitra. 
 
p. Kocman: Proveďte ho, prosím. 
 
p. Viktora: To provedeme a to podání reklamuje právě nepřijetí bodů na jednání, které jste 
tady minule, ale i před tím, typicky nejoblíbenějším bodem je kasino Atol, to jste odmítl 
dvakrát a byly to další věci, které jste nezařadil. Já vám tady samozřejmě můžu citovat 
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paragrafy, můžu dokonce citovat náš platný řád, dokonce i jednací. Dokonce, i když tam 
uděláte ty změny, které navrhujete, tak prostě nebudou fungovat, protože i v tom našem 
jednacím řádu se píše, že požádá-li písemně člen Zastupitelstva, Rada nebo Výbor, zařadí 
starosta navržený bod na pořad nejbližšího zasedání Zastupitelstva. A vy to porušujete. 
Touto změnou tento bod, je to paragraf 8, odstavec 3, vůbec to neřešíte. A pak bych vám 
chtěl říct ještě jednu věc. Existuje seznam nejčastějších nedostatků při výkonu samostatné 
působnosti obce, to je to, co ten pan Furek kontroluje a to, kde se tady na to vás možná 
bude ptát. A jeden z těch bodů je, že paragraf 94, odstavec 1 zákona o obcích: Členovi 
Zastupitelstva obce, členovi Rady nebo členovi Výboru bylo odepřeno právo na předložení 
návrhu k zařazení na pořad jednání Zastupitelstva obce. V tom režimu paragrafu 94, 
odstavec 1, to znamená, při přípravě zasedání. Takže toto je vaše ložená porážka. Vy jenom 
utratíte další peníze za Šimberského a za půl roku tady budeme sedět a bude to přijato. To je 
konec. 
 
p. Kocman: Tak děkuju. Pane Prokope, vydržte, já jenom provedu reakci. Já doufám, že máte 
záznamové zařízení v pořádku. Já potvrzuji, že jste několikrát chtěl jednat a já znovu opakuji, 
že s vámi odmítám jednat, protože s vámi dohoda není, používáte nekorektní argumenty, 
používáte manipulace. To, co teď říkáte, není úplně pravda. Já jenom za sebe říkám, podejte 
to podání, já mám naprosto svědomí čisté v tomhle. Ten návrh tak, jak je upravený, pane 
Viktoro, budete se divit, ten je ve váš prospěch, tenhle návrh, protože, pane Prokope, vidím 
vás, nechte mě v klidu hovořit, děkuju. Je to o tom, že v okamžiku, kdy se vaše důvodové 
zprávy budou řídit tím, že v nich jsou obsaženy důvěryhodné informace, ověřitelné, 
ozdrojované a budou publikované, tak potom ta důvodová zpráva bude veřejnosti 
způsobena. Máte pravdu, veřejnost se ptá. Veřejnost se ptá, co to je za předložené za 
nesmysly, proč si mají dohledávat informace, které vy předkládáte. A já to chci udělat tak, jak 
to má být správně. Informace, které se objevují na webu města, a tady věřím, že se všichni 
shodneme, mají být pouze fakta. Názor si má dělat občan, ne, že mu někdo předkládá názor. 
My máme předkládat fakta a na základě faktů máme jednat. Fakt je něco, co lze ověřit, nebo 
doložit z důvěryhodného zdroje. Proto je tady ten odstavec, který tam navrhuji do toho 
jednacího řádu zařadit. Ujišťuju vás, že v okamžiku, kdy dodržíte ten princip a je to nějaký 
procesní princip, nemáte žádný důvod těch 10 dní před zasedáním Zastupitelstva, je to 
jenom proto, abychom to stihli zpracovat a zveřejnit na web tak, jak jsme se domluvili a jak 
to zveřejňujeme. Tak potom bude rozděleno, které body předkládá Rada města, které body 
předkládá případně Výbor a které body předkládá zastupitel. Pokud důvodová zpráva k tomu 
bude řádně zveřejněná a bude podle pravidel, které si doufám schválíme, protože doufám, 
že i vy chcete, aby zprávy, které se dostávají k občanům a informace, které se dostávají k 
občanům, byly důvěryhodné a ověřitelné a byla to fakta a nikoli smyšlenky, domněnky a 
názory, mají to být fakta, tak v tom okamžiku vaše důvodová zpráva je na webu, nechť si 
občan udělá sám názor na celou tu věc. Pokud to nebude splňovat, já splním to, že tu literu 
zákona, o které se tady pořád bavíme tím, že váš bod bude zařazen, bude tam k diskuzi a 
stejně tak jste mohl a uplatnili jste na začátku minulého jednání, na začátku tohoto našeho 
jednání v minulém týdnu, jste uplatnili svoje názory, vaše právo vám nebylo ukráceno. Já dál 
bych to neřešil. Já vás prosím, podejte to na Ministerstvo vnitra, abychom se o tom mohli dál 
bavit. To je z mého pohledu všechno. Já navrhuju tak, jak jsem řekl na jednom z předchozích 
zasedání, dohledáte si to, že si beru za své, abychom cizelovali jednací řád, abychom věci, 
které se zdály být zřejmé a pokud nebyly zřejmé, abychom je tedy popsali, abychom se podle 
našeho jednacího řádu řídili. To je všechno. Žádnou jinou další věc za tím nehledejte. Jenom, 
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abychom mohli řádně a zodpovědně a rychle přiměřeně pracovat. To je všechno. Proto se 
předkládá tato úprava jednacího řádu. Vy jste žádnou nepředložil. Já bych očekával, že 
všechno, co jste tady plameně vyjmenoval, předložíte. Nepředložil jste to, děkuju. Opakuju 
naposledy, jednat s vámi skutečně nechci a nebudu. Tak, prosím, další příspěvky do diskuze, 
jsou-li. 
 
p. Prokop: Já jsem se hlásil. 
 
p. Kocman: Ano, pan Prokop. Promiňte. 
 
p. Prokop: Tak já možná začnu tím od konce. Návrh jednacího řádu jsem vám předkládal 
ihned po našem zvolení do Zastupitelstva a nebyl přijat, takže my jsme něco navrhovali. 
Teďka mělo proběhnout nějaké jednání, ke kterému jste již sám vyzval, pak jste... 
 
p. Kocman: Nikoli, promiňte, musím vás korigovat, nevyzval. 
 
p. Prokop: Pane Kocmane, porušujete jednací řád, vy mi nemáte co skákat do slova, děkuju. 
Takže to není pravda to, co jste říkal. My jsme předkládali, nebylo to přijato, bylo vyzváno k 
nějakému jednání, to jednání neproběhlo. Já si myslím, že tady se jednoznačně ukazuje, že 
jako starosta nejste na správném místě. Vy byste měl být schopen komunikovat se všemi 
zastupiteli. To, že vám občas není příjemné to, co se vám říká, je druhá věc, ale ta 
komunikace je Alfa a Omega nějaké spolupráce a ta nekomunikace právě přináší spoustu 
problémů a hodně často vytváří nezdravou krev a vytváří to zbytečné emoce. Navíc se 
plýtvají zbytečně veřejné prostředky tím, že my si pak ty informace musíme vyžadovat přes 
informační zákon, na který odpovídá právník, který nás stojí já nevím 2 000 za hodinu? 
Prostě je to selhání komunikační i to, že teďka pan Seidl na reakci na konkrétní otázku 
zastupitele prostě neodpoví, je prostě nehoráznost. Ten prostor tady právě je pro tu 
komunikaci, abychom se k tomu, k těm věcem mohli vyjádřit, abychom se mohli něco 
dozvědět, protože my v té Radě nesedíme. K meritu věci, jednací řád. My ho vůbec 
nepotřebujeme. V zákonu o obcích jednací řád nebo způsob průběhu jednání Zastupitelstva 
upravuje velice přesně. Z toho, co jste navrhl, tak já tam taky nevidím žádné přínosy vůči 
stávajícímu jednacímu řádu. Naopak tam vidím rozpory. Ano, pokud se schválí, my ho 
budeme rozporovat na Ministerstvu vnitra a uvidíme, jakým způsobem se k tomu on postaví. 
Nicméně já si myslím, že je zcela na místě, aby každý zastupitel, každý výbor nebo starosta 
nebo Rada byli na stejné úrovni. My jsme na stejné úrovni. A i v případě podávání bodů na 
pořad jednání Zastupitelstva by tomu tak mělo být. To znamená, pokud dáme nějaké 
materiály, které se neobjevily v návrzích bodů Rady, které posíláte měsíc dopředu, tak mně 
přijde velice nefér, že po našem návrhu si Rada vezme právo náš bod nezařadit a zařadit pod 
jiným názvem de facto ten samý bod. To jsou takové podpásovky, které prostě my vnímáme 
a myslím si, že veřejnost o nich ani neví, protože tu komunikaci interní nevidí. Abych to 
zkrátil, protože už jsem stejně zbytečně dlouhý, řeknu jednu věc. Já jsem pro to, aby se všem 
zastupitelům, Radě, výborům, měřilo stejným metrem. To znamená, pokud se zašle nějaký 
návrh na pořad jednání Zastupitelstva, bude zařazen bez jakýchkoli podmínek, protože kdo z 
vás si usurpuje právo posuzovat, co je, nebo není důvěryhodný zdroj? Já to takhle neznám. 
Jestli důvěryhodným zdrojem má být pouze Česká televize, Český rozhlas a všechno ostatní, 
náš web, prostě důvěryhodný zdroj není, tak je mi to líto. Tohle je zcela mimo mísu a myslím 
si, že to prostě nikomu nenáleží. Zastupitelstvo má rozhodovat o tom, jestli bod zařadí nebo 
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ne. To znamená, dejme tam všechny návrhy a Zastupitelstvu dejme šanci říct: "Tento bod 
tam nechceme z toho a z toho důvodu." Ale tady by se to mělo rozhodovat. Ne, že to 
rozhodne Rada tím, že tam bod nezařadí. Děkuju. 
 
p. Kocman: Tak já musím samozřejmě reagovat. Já bych skoro s vámi souhlasil v tom, že 
bychom se měli snažit dohodnout. Já se o to snažím rok a půl. Rétorika, kterou vedete, vaše 
morální hodnoty, které jsem já zatím viděl, váš způsob uvažování a váš způsob chování, 
prostě mě natolik odrazuje, já znovu veřejně říkám, že s panem Prokopem, s panem Viktorou 
a s panem Tůmou, nechci hovořit. To, že nás svedlo veřejné plénum dohromady, tak tady 
musíme sedět, to já naprosto respektuju, ale nemusím se s vámi bavit, protože my se, 
pánové, nepotkáváme ale vůbec v ničem. Vůbec v ničem, v žádném pohledu na svět, na 
život, na Rudnou, prostě v ničem. Takže myslete si, co chcete, doupřesním, až zase na mě 
budete mávat tou vaší cedulkou. Máte pravdu, na jednom z těch jednání jsem řekl, že bych o 
tom s panem Viktorou jednat chtěl, na dalším jsem řekl: "Už o tom jednat s panem Viktorou 
nechci." Takže prostě nechci a opakuju to a tím to končí. Pak bych upřesnil zase vaše 
dezinformace, které tady byly. Na 106 rozhodně neodpovídá právník, to vás můžu ujistit, na 
ty odpovídá úřad. Jednací řád nepotřebujeme? Obávám se, potřebujeme. Pane Viktoro, 
děkuju, jo? Možná Technické služby, ale za město rozhodně ne. Jednací řád potřebujeme, 
protože nám to ukládá zákon o obcích. Je tam v paragrafu: Zastupitelstvo města vydá jednací 
řád. Jistě to dohledáte, máte na to chvilku. Můžete kroutit hlavou, jak chcete, prostě to tak je 
a máme povinnost mít jednací řád. A poslední, nemaťte, prosím, veřejnost, a to je přesně 
jeden z těch důvodů. Buďte korektní. Pojďme hovořit korektně, aby to veřejnost mohla 
vnímat, abych já vás nemusel opravovat, vy mě nemuseli opravovat. Předběžné body jednání 
Zastupitelstva jsme nikdy za celou dobu, co já jsem na radnici, od roku 2006, nedávali měsíc 
dopředu. Máme v jednacím řádu, že jednáme 15 dní dopředu. Dáme tam body v heslech 
jenom, v nadpisech, o kterých víme, že je potřeba je projednat, stejně tak, jako v úterý 
dostanete tenhle předběžný program, kde bude na prvním místě projednání závěrečného 
účtu města, tak prostě nikdy tam nejsou kompletní ty informace a je to předběžný program. 
To, co tady navrhuju upravit, přesně řeší ten problém, na který vy si stěžujete. Od teď už se 
nestane, že by nějaký bod, já se o něm, já se s ním vůbec nebudu zabývat s tím bodem. Já ho 
zařadím na ten pořad jednání tak, jak mi zákon o obcích ukládá a nechť Zastupitelstvo při 
rozpravě o programu o tom projednání rozhodne. Takže já se vracím k našemu bodu. Jednací 
řád je navržen upravit v těchto dvou bodech. To jest paragraf 16 a opravit paragraf 3 podle 
toho znění, které je zveřejněno a které máte v podkladech plus ta věta, kterou případně 
znova přečtu. Tak nevím, pan Dejm. Nebo pan Viktora. 
 
p. Dejm: Já bych tady rád odcitoval zákon o obcích, paragraf 96: Zastupitelstvo obce vydá 
jednací řád, v němž stanoví podrobnosti o jednání Zastupitelstva obce. Děkuju. 
 
p. Viktora: Já bych taky odcitoval právě z toho dokumentu pana Fureka, doktora. Tady píše, 
to je reakce taky na Honzu Dejma tady: Ustanovení paragrafu 96 o obcích proto 
Zastupitelstvu umožňuje vydat jednací řád, nicméně jak by se mohlo zdát z povahy věci, 
bude jednací řád se vydávat tam, kde samo Zastupitelstvo cítí potřebu. Čili nutné to není a 
mám to tady zdokladované na několika místech. Ale poprosím ještě jednu věc, to je podle 
mě důležité vědět při jakékoli debatě k jednacímu řádu a to je toto. Jednací řád je 
schvalovaný usnesením Zastupitelstva, není však právním předpisem. Jeho závaznost je 
proto do jisté míry sporná. Stejně tak sporné mohou být důsledky jeho porušení. Pořád 
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jmenuju toho doktora Fureka. A na druhou stranu tady říká, že to, že jednací řád není právně 
závazný, jeho sice význam poněkud relativizuje, nicméně i zákon může vycházet možná z 
najivního, jak podotýká, předpokladu rozumného konstruktivního chování osob a tak dál. Čili 
samozřejmě, že ten právní řád má spíš symbolickou nějakou právní sílu a možná spíš 
vyjadřuje právě ten způsob vedení města jo, tak jak to vy se snažíte prosazovat. Ale máme 
tady naštěstí nějaký zákon o obcích a ten naštěstí přesně říká, za jakých okolností zastupitel 
podává návrhy na pořad jednání a ten zákon vy tady nepřehlasujete. 
 
p. Kocman: Pane Prokope, chcete reagovat? Jste se hlásil. 
 
p. Prokop: Děkuju, ale Martin už to odpověděl. Prostě tam ta povinnost mít jednací řád není. 
 
p. Kocman: Dobře. 
 
p. Prokop: Bylo nám to sděleno i na školení zastupitelů na Ministerstvu vnitra. 
 
p. Kocman: Dobře. Pane Viktoro, teď, jestli dovolíte, jeden dotaz já. Mám si to vykládat tak, 
že ani já se nemusím řídit tím jednacím řádem to, co jste řekl? 
 
p. Viktora: Vy se jím stejně neřídíte. 
 
p. Kocman: Takže abychom si rozuměli, promiňte, já jenom tu myšlenku dokončím. Pak já s 
tím nemám absolutně problém. Já všechny vaše body, které dáte, zařadím. Od teď vám to 
můžu krví podepsat, ale nemusím zveřejnit důvodovou zprávu. Nemusím dodržet jednací 
řád. Je to tak? 
 
p. Viktora: Pane Kocmane, celé to samozřejmě děláte proto a dobře to víte, abyste ty naše 
důvodové zprávy, v kterých se píšou opravdu nehezké věci o tom, co tady vlastně děláte. 
 
p. Kocman: Souhlasím, souhlasím. 
 
p. Viktora: Tak aby se tyto věci nedostaly na web města. A to je celé. Jiný důvod to nemá. 
Pokračujte v tom, my máme vlastní prostředky, jak to dělat. 
 
p. Kocman: Gratuluju. 
 
p. Pražák: Já bych jenom chtěl za sebe říct, že já určitě nechci důvodovou zprávu, která bude 
mít odkaz na vaše stránky, protože já rozhodně nevěřím tomu, že budou neměnné ty zdroje. 
Já myslím, že jste velmi dobří manipulátoři a prostě budete to tam měnit tak, jak se vám 
bude hodit a myslím, že už se to několikrát stalo. Takže toto ne. Pokud to dáte vytištěné 
doslova a pak už to nebudete nikdy měnit, tak si myslím, že i to má mnohem větší váhu než 
nějaký odkaz, jestli funguje nebo ne, to je fuk, ale prostě nějaký odkaz. 
 
p. Seidl: Honzo, já si úplně nemyslím, když se to měnit nebude. Pan Viktora, myslel jsem si, 
že můžeme fungovat nějak rozumně, společně, ale zjistil jsem, že to nejde. Pan Viktora mě o 
tom přesvědčil, když jsme mu dokázali článkem, který na jejich stránkách popíral, že tam je, 
my jsme mu ho ukázali, tak se tvářil, že neví. Seděli jsme na rozšířené Radě. Tím mě úplně 



zpět na obsah 

odrovnal, že popíral, do očí nám lhal, to bylo něco neskutečného a ten člověk pro mě ztratil 
morální kredit jakýkoli. To bylo něco neskutečného, co předvedl. 
 
p. Kocman: Pardon, jestli bychom popořadě, pan Prokop se hlásil, pan Pražák a pan Viktora. 
Pane Prokope, nevím? 
 
p. Prokop: Já jsem, no tak teď asi bylo, asi by reagoval Martin, ale já krátce na pana Pražáka. 
Ten argument beru, že ta obava, že se ta stránka může změnit, je na místě. Ne, že bychom to 
dělali, ale je to možné. Takže pokud se dohodneme, že by to měly být tištěné podklady, tak s 
tím nemáme problém. 
 
p. Pražák: No a já bych ještě k tomu dodal obecně, k té možnosti se ???. Já nemám vůbec 
žádné pochybnosti o tom, že vy jste docela úspěšní lidi ve svých profesích, které děláte. A já 
prostě od začátku, co tady jste a jak jednáte, tak já prostě nechápu, v těch profesích se 
nepochybně musíte v jednání potkávat s lidmi. A já nevím, jestli ten úspěch, který případně 
máte, je možný dosáhnout způsobem, který předvádíte tady. To znamená první větou zavřít 
možnost k jakémukoli jednání, protože okamžitě zpochybníte důvěryhodnost druhé strany, 
což tady předvádíte neustále a pak začít jednat. To přece vůbec takhle nemůže fungovat. 
 
p. Viktora: K panu Seidlovi bych chtěl říct, že nevím přesně, o čem mluví. Můžu zkusit, jestli 
mířím správně? Já si vzpomínám, že skončilo zřejmě Zastupitelstvo, vy jste se mě zeptal na 
nějaký článek, přiznám se, že už nevím na jaký, je jich tam fakt dost a zeptal jste se mě, jestli 
na tom webu visí, nebo nevisí a já jsem nevěděl, na jaký článek se ptáte a proč. A bylo to po 
ukončení schůze při odchodu, když jsem si dával bundu. A řekl jsem, že nevím, o čem mluvíte 
asi. A k panu Pražákovi bych řekl jednu věc, že pro mě je tím prvním bodem jednání to, že 
nějaké téma nepřipustím jako téma jednání. 
 
p. Kocman: Pan Pitrák, potom pan Seidl. 
 
p. Pitrák: Já bych tady chtěl podpořit pana Seidla, byli jsme u toho, nebylo to úplně na konci 
jednání. Seděli jsme. Byl to článek váš, zveřejnění o tom, že jste nařknul, že si přihřívají 
zastupitelé pro svoje spolky. Ukazovali jsme vám přímo na tom počítači, vy jste seděl, 
neodcházel jste nikam a říkal jste, že o tom nevíte, že vy jste to nepsal. Takže to jenom 
doplňuji a je to tak. 
 
p. Viktora: Asi máme záznam, tak se na to podíváme. 
 
p. Pitrák: Záznam nemáme, to byla rozšířená Rada. 
 
p. Kocman: Z toho jsme záznam nepořizovali. 
 
p. Seidl: To bylo, to přesně Robert zodpověděl, bylo to na rozšířené Radě a Honza Dejm 
ukazoval sedícímu panu Viktorovi ten článek na jejich stránkách. 
 
p. Kocman: Ano, pojďme, prosím věcně k tomu bodu. Děkuju. 
 
p. Viktora: Já jako... 
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p. Kocman: Pane Viktoro, prosím, neberte si slovo, děkuju. 
 
p. Pitrák: Já jenom chci říct právě, tady to je důvod, proč se špatně komunikuje. Protože tam 
jste do očí řekl a lhal. 
 
p. Viktora: Takže, takže je to... 
 
p. Kocman: Pardon, pane Viktoro, vydržte. Pan Viktora bude asi reagovat. Prosím. 
 
p. Viktora: Roberte, nelhal. Jestli jsem lhal, tak mi to dokaž. Já se můžu tak možná mýlit, ale 
rozhodně nelžu. Nemám pro to sebemenší důvod. Nemám tady žádné zakázky, 
nezaměstnávám tady rodinné příslušníky ani ve městě ani v městských firmách ani jinde. 
Nemám sebemenší důvod tady lhát. Vy máte dobré důvody mě z toho lhaní osočovat. 
 
p. Pitrák: 
 
To je hajzl. 
 
Ty seš neuvěřitelnej opravdu. 
 
p. Pitrák: Já nepotřebuju nic dokazovat. Já jsem to viděl, byl jsem u toho a je to prostě věc, 
která pro mě byla nepřípustná. Kdybys řekl: "Napsal jsem to, byl to můj názor." Tak je to 
něco jiného. Ale tady to, omlouvám se, ale opravdu ne. 
 
p. Kocman: Pan Prokop, potom pan Vlček, potom pan Seidl: 
 
p. Prokop: Já si skutečně myslím, že ne, že by to bylo úsměvné, ale obviňovat tady někoho 
na základě ničeho, kdy si navzájem něco dosvědčíte, mně přijde jako špatné. To prostě 
nevím, jestli tímhle chcete zvýšit naše komunikační schopnosti mezi sebou. My, když se 
bavíme o nějakých věcech... 
 
p. Kocman: Pojďme, prosím, k tomu bodu. 
 
p. Prokop: My, když se bavíme o nějakých věcech, tak by to mělo být podložené dokumenty, 
ať je tam záznam, ať tam je nějaký zápis, ať tam je něco konkrétního, ale jestli něco takového 
máte, tak to předložte, ale navzájem si dosvědčovat, to je jak u malých dětí se tady budeme 
hádat za chvíli. 
 
p. Kocman: Já jsem rád, jenom do toho vstoupím, že se potvrzuje to, že máme mít informace 
důvěryhodné, ověřené a ozdrojované, nebudeme vést tyto debaty. 
 
p. Vlček: Já mám, dámy a pánové, obrovskou výhodu a to tu, že já žádné materiály z 
nějakých webových stránek jakéhokoli spolku nečtu, to znamená skutečně nevím ani, že 
nějaké webové stránky vím, že je máte, ale nikdy jsem je neviděl, nikdy jsem je nečetl a nikdy 
je číst nebudu. Pro mě jsou rozhodující podklady, které dostaneme na Radu, o kterých 
budeme pracovat v papírové písemné podobě, podepsané. To je myslím to, s čím můžeme 
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pracovat. Všecko ostatní je pro mě nerelevantní informace. A s takovými materiály já 
nepracuji. Stejně tak, jako když chcete interpelovat někoho, tak i v poslanecké sněmovně má 
každý vždycky čas na to, aby se na ty interpelace připravil, nebo abychom se měli jako 
zastupitelé možnost seznámit se všemi těmi podklady a návrhy, které máte. Ale musí být 
jednoznačné, transparentní, ověřitelné, čitelné, srozumitelné. A pak můžeme na začátku 
jednání Zastupitelstva s čistým svědomím říct: "Ano, tento bod si zaslouží projednání." 
 
p. Kocman: Pan Seidl se hlásil do diskuze, potom pan Tůma, potom pan Prokop. A potom 
veřejnost, podle jednacího řádu, veřejnost ???. 
 
p. Seidl: Já jenom seznámím veřejnost, co mě tak jakoby rozstřílelo, byl článek s nadpisem: 
Jsme zvědavi, co si zastupitelé, kolik peněz si přihrají svým spolkům. Tak to mně opravdu 
vadí, protože ve skautu dělám od roku 1990 v Rudné, prošlo mi tady rukama spousta dětí, 
myslím, že to děláme dobře a nikdy jsme se finančně neobohatili, dávám do toho svůj čas a 
mnohdy i své finance a nikdy z rozpočtu nic neukrádáme pro sebe. Vždycky to investujeme 
do klubovny, do dětí, do vybavení, na tábor a pro děti. A to mi opravdu vadilo. A když mi pan 
Viktora koukal, že ten článek vidí poprvé, lhal nám prostě do očí, fakt mi to vadí a chci, aby 
tady zaznělo, že opravdu nikdy si nepřihráváme z rozpočtu peníze svým organizacím a 
abychom se nějak obohatili. Jako skauta mě to velice mrzí. 
 
p. Kocman: Tak jestli dovolíte, poslední kolo do rozpravy. Pan Tůma, pak pan Viktora. 
 
p. Tůma: Tak já samozřejmě tady skautům a vám ve skautingu fandím. O to víc mě zaráží, že 
tady schvalujete to, aby zde podnikala neprůhledná firma napojená na ruskojazyčnou mafii, 
to mě jako k šéfům skautů opravdu nejde. 
 
p. Kocman: Prosím k jednacímu řádu, jinak... 
 
p. Tůma: Ano, dále bych chtěl reagovat na pana Vlčka. Kolik máte, prosím vás, tady 
vytištěných materiálů na Zastupitelstvo před sebou? 
 
p. Vlček: Já mám tady to, co potřebuju. 
 
p. Tůma: A máte vytištěné všechny ty materiály, nebo jste schopní... 
 
p. Kocman: Pane Tůmo, k programu. Prosím, to je poslední výzva k jednacímu řádu. 
 
p. Tůma: Já bych se chtěl pana Vlčka zeptat, jestli je schopný dnes tady probírat veškeré 
dokumenty předložené Zastupitelstvu, které nemá vytištěné? Já bych se osobně přimlouval 
za to, abychom šetřili přírodu a byli schopní pracovat i s elektronickými dokumenty. Děkuji. 
 
p. Kocman: Děkuju. 
 
p. Viktora: Já mám na pana Seidla jednu věc. Doufám, že podpoříte jaksi můj návrh, který 
zazní za chvíli, aby město zveřejnilo videozáznam klidně i z těch pracovních zasedání. Je to 
pro to, aby ty lži, o kterých říkáte, že jsem je já tady vám servíroval, abyste mě mohli snadno 
usvědčit. Mě to mrzí. Prosím vás, kdykoli natáčejte, nahrávejte, kdykoli jednáme, abyste to 
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mohli udělat. Jinak to nezní úplně důvěryhodně, ano? Pak bych chtěl poprosit, a to bude taky 
návrh asi potom ke změně toho jednacího řádu, aby Zastupitelstvo mělo internet. Aby třeba 
pan Seidl měl možnost říct panu starostovi: "Prosím vás, pusťte tam ty stránky a ukažte tomu 
Viktorovi, o jakém článku se tady bavíme, ať mu to ukážeme, jak tady lhal." Podpořte tyto 
návrhy. Toto všechno se vám umožní. 
 
p. Kocman: Stačí, když se budeme držet programu a budeme jednat o tom, co máme na 
pořadu. Prosím, pan Jakoubek. Nekomolím vám jméno. 
 
p. Jakoubek: Ne, dobrý. 
 
p. Kocman: Omlouvám se, kdybych se spletl. 
 
p. Jakoubek: Já se omlouvám za trochu obecný dotaz, ale on se vlastně dotýká podstaty 
demokracie. Mě by zajímalo, kdo v tomhle schématu bude rozhodovat o tom, co je fakt a co 
je názor? 
 
p. Kocman: To je, doufám, poměrně zřetelně napsáno. Informace důvěryhodné a ověřitelné, 
měly by být ozdrojované. Ať si rozhodne potom ten, kdo s tím bude pracovat. Je to poměrně 
dost srozumitelné, co je fakt a co je názor. Fakt je něco, co je prostě ověřitelné. Názor jako 
těžko ověříme. 
 
p. Jakoubek: No dobře, a to, že je 500, milion, na participativní rozpočet málo nebo moc, je 
názor nebo fakt? A to, že vy... 
 
p. Kocman: To je názor, ano. 
 
p. Jakoubek: A to, že vy nemáte rád tady některé kolegy je názor nebo fakt? 
 
p. Kocman: Ne, ne. 
 
p. Jakoubek: Rozumíte, o pravdě se nehlasuje. 
 
p. Kocman: Já vám to na tomhle příkladu vysvětlím. Fakt je, že Zastupitelstvo schválilo v 
rozpočtu 500 000 korun. Názor je, jestli je to moc nebo málo. 
 
p. Jakoubek: Ale důvody, proč tak udělalo jsou přece poskládané na těch názorech. 
 
p. Kocman: Ty jsou na diskuzi, která ovšem musí stát vždycky na ověřitelných faktech. 
 
p. Jakoubek: Já se ptám ještě jednou, kdo v tomhle schématu bude rozhodovat o tom, co je 
fakt a co je názor z ohledem na to zařazení těch bodů? 
 
p. Kocman: Ne, body se zařadí vždycky. Jde o důvodovou zprávu a je úlohou toho 
předkládajícího, aby ty body ozdrojoval a aby udělal všechno pro to, aby se těm bodům dalo 
věřit. To, co se zatím děje, tak bohužel tak není. Proto tady máme návrh, abychom to 
upravili. Ujišťuju vás, pánové, že i mě to posouvá, mně to taky přidělá víc práce v té přípravě 



zpět na obsah 

toho zasedání, ale určitě budeme vědět a bude se nám lépe jednat. Jakmile budeme mít 
stejné zdroje a stejnou výchozí pozici, což si pořád přejete. My tu výchozí pozici stejnou 
nemáme. Pokaždé vytáhnete nějaký dokument, o kterém prohlásíte, že byl někde 
ozdrojován, takže o tohle tady jde. A ukáže to tady ta praxe. Pokud tady pánové z opozice 
zpochybňují, že jednací řád vlastně vůbec nepotřebujeme, tak potom tady můžeme na sebe 
křičet a můžeme si tady dělat nějakou anarchii. To nechceme. Chceme prostě věcně 
projednávat body. To, že 40 minut řešíme tohle, není věcné projednávání tohoto bodu. Toto 
všechno jsme mohli mít nějakým způsobem upraveno a projednáno, ale bohužel se neděje. 
Takže pro to to chceme vylepšit, abychom sebe a veřejnost neokrádali o čas a jednali věcně a 
tak, jak podle zákona jednat máme. 
 
p. Jakoubek: Já vám rozumím, ale já vám chci ukázat, že to není tak jednoduché. Třeba jako 
wikipedie přeci není důvěryhodný zdroj například. 
 
p. Kocman: Ale já se nebavím o tom. 
 
p. Jakoubek: Citoval jste, opíral... 
 
p. Kocman: Pravidla, jenom, to je to pravidlo. 
 
p. Jakoubek: Mně, kdyby přišel student s wikipedií, tak ho prostě vyhodím. 
 
p. Kocman: Já s vámi souhlasím, já jsem neřekl, že to je... 
 
p. Jakoubek: Ale vidíte, jak je komplikované říct, co je důvěryhodný zdroj. Wikipedie to 
prostě není a to je přece názor. Co je důvěryhodný zdroj, je názor. Tak jenom bych chtěl 
poukázat na to, že v podstatě demokracie není to, že někdo bude hlasovat o tom, co je 
pravda. 
 
p. Kocman: Já s tím vůbec nemám problém. Já s vámi souhlasím, tak to je. To k tomu 
směřuje všechno. Tak potom pan Vlček, potom pánové. 
 
p. Vlček: Já bych reagoval na vás. Přesně tak, já s tím naprosto souhlasím. My musíme 
pracovat s fakty, které máme. Vy jste říkal 500 000 bylo schváleno. Je to málo nebo hodně? 
 
p. Jakoubek: Můžu, prosím vás, já tady nemluvím tady, když teď... 
 
p. Kocman: Pánové, prosím, nechte hovořit... 
 
p. Vlček: 500 000, jestli je hodně nebo málo. Fakt je, že byla schválená nějaká částka. Fakt je, 
že jste schválili teď participativní zásady toho rozpočtu. To jsou fakta, se kterými pracujeme. 
Já celý život, protože dělám medicínu, prostě pracuji s ověřitelnými fakty a ta ověřitelná 
fakta potom jsou v diskuzích, a to je třeba ta odborná veřejnost to má, prostě mezi sebou 
diskutují. Někdo napíše nějaký článek, kde má ověřitelná průkazná fakta, kde je jasně 
prokázáno, jakou metodikou to zpracoval a pak se o tom třeba polemizuje. A to už jsou ty 
názory. To znamená, vy musíte mít nějaká konkrétní fakta, která jsou. Tady bude třeba fakt, 
že máme nějaký rozpočet. Ten rozpočet, to je fakt, my ho nenafoukneme. My máme určitou 
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částku peněz, kterou máme k dispozici. A teď bude záležet na tom, zda uvolníme třeba 
částku pět procent, deset procent, dvacet procent, na ten participativní rozpočet. Ale já 
potřebuju, než budu schvalovat nějaké číslo, vědět fakta. Kolik máme těch peněz. To je 
důležité. A pak máte názor a vy můžete potom polemizovat a řešme názory. A to je to pléno 
toho Zastupitelstva. Já musím mít na začátku jednání fakta, kterým budu věřit na základě té 
diskuze potom se k něčemu dojde. Proto tady sedíme. 
 
p. Kocman: Tak jestli dovolíte, zkusme poslední kolo. Pan Jakoubek, potom se hlásili 
kolegové ještě pan Viktora... 
 
p. Jakoubek: Já myslím, že jste mi neporozuměl. Podívejte se na medicínu. Eutanázie, tam 
prostě nejsou fakta. Potraty, tam nejsou fakta. To jsou všechno jenom názory. Kdy se může 
udělat potrat, kdy je člověk, přece to není pozitivní fakt. Rozumíte. Ty nejdůležitější otázky 
života a smrti a kvality života. Tam se nemáte čeho chytit zrovna vy v medicíně, byste to měl 
vědět lépe než kdo jiný přeci. 
 
p. Kocman: Děkuju, pánové, prosím... 
 
p. Jakoubek: Na to jsem chtěl poukázat. To, jestli to je 500 nebo milion, to je vlastně 
irelevantní. 
 
p. Vlček: Přesně tak. 
 
p. Jakoubek: Mně šlo o podstatu té věci. 
 
p. Kocman: Já vám jenom rychle odpovím. Budou předkládány všechny návrhy do jednání. 
Tak Pan Viktora, prosím, poslední příspěvek. 
 
p. Viktora: Já krátce na pana Vlčka. Myslím, že kdyby zastupitel udělal důvodovou zprávu 
tak, že by ji vystřihl z časopisu Dikobraz, tak to je v pořádku. Prostě se vám to nebude líbit, 
tak nezvednete pro ten návrh ruku a je to. Hotovo, nazdar. Ale teďka mám možná takový 
smírčí návrh. Možná, že je to nějaký kompromis. Budu tady čerpat opět teda z článku z 
časopisu, rozvrhu Moderní obec od Adama Fureka. Ten tady totiž popisuje praxi z jedné 
obce, nebo spíše v některých obcích se vžila praxe, při níž je návrh programu rozdělen do 
dvou částí a v tom já bych hledal tu inspiraci. 
 
p. Kocman: To už jsem říkal. 
 
p. Viktora: Ono to pak pokračuje. Programy schválené vládou nebo starostou obce a body 
navržené zastupiteli, to si myslím, že pod tohle bych se podepsal, pojďme to takhle udělat. 
Taky bych nechtěl, aby moje návrhy byly vlastně mezi těmi jinými. Podstatné je, že Rada 
obce nemůže při schvalování návrhů programů Zastupitelstva požadavky zastupitele 
opomenout. Lze položit i otázku, zda obec může alespoň upravit formulaci návrhu bodu 
programu, která byla předložena zastupitelem. Například je-li dle názoru Rady obce 
znevažující, zavádějící, nebo obsahuje-li hodnotící stanovisko předkladatele. A teď je tady 
příklad, to se podržte, taková modifikace se obecně připouští, takže to je myslím pozitivní, 
pokud však zachová smysl a obsah předloženého návrhu. Například je možné návrh 
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zastupitele znějící: Projednání podvodného prodeje obecních pozemků starostou obce, je 
možné formulovat způsobem, který předem nevyjadřuje subjektivní postoj předkladatele, 
ale zachovává informativní popis navrhovaného bodu. A já si myslím, že ty naše návrhy mají 
do tohoto formulování hodně daleko. 
 
p. Kocman: Děkuju. Pan Novák ještě. Vy si to vždycky vypnete. 
 
p. Novák: Mám tady počítač, omlouvám se. Já si myslím, že tahle diskuze asi už nemá smysl, 
ale myslím si, že vy teďka můžete předkládat své názory. Ne, pardon, návrhy na jednání. Před 
každým Zastupitelstvem, před každým jednáním, vy můžete předložit, co chcete a to se 
schvaluje. Pokud máte ty představy vaše, že Rada města, možná oprávněně nebo 
neoprávněně, vám ty body nenavrhuje, nezařazuje na jednání, vy můžete přece navrhnout 
na začátku každého jednání Zastupitelstva. A to se děje. 
 
p. Kocman: Ano, už jsme tohle probrali. Rozumím. Tak, prosím, o skutečně poslední 
příspěvky, pak diskuzi ukončím. Pan Tůma, pan Prokop. 
 
p. Tůma: Já s tímhle úplně nesouhlasím, protože i několikrát od vás tady zaznělo, že občané 
se vlastně nemohli připravit na to, co se tady bude probírat. A to tímhle samozřejmě je 
docíleno. Nevědět, co se bude probírat a bude se to řešit až tady na místě. To je zásadní bod 
a to jste zmiňovali i několikrát vy. Nebude to předloženo, protože občan nemohl vědět, že to 
tady bude projednáno. To jsem několikrát na Zastupitelstvu slyšel. Teďko tahle úprava 
vlastně občanu nedá žádnou informaci, co se bude projednávat a bude se to schvalovat až 
tady? 
 
p. Kocman: Ne, jenom jste to nepochopil. 
 
p. Tůma: Tak jestli mi to můžete, pane starosto, vysvětlit? 
 
p. Kocman: Zase, pane Tůmo, pak si dáme někde rande a já vás naučím asi poslouchat, co 
říkám asi. Tam jsme říkali, že oddělíme zvlášť, co předkládá Rada a zvlášť, co předkládají 
zastupitelé. Já mám pochybnosti o předcházejících vašich důvodových zprávách, o tom, že 
jsou v pořádku. Pan Viktora k tomu nějak přistupuje, k tomu jednacímu řádu, já k němu chci 
přistupovat lépe, si myslím, takže vždycky budou zveřejněny ty body. Pokud budeme mít 
pocit, že jsou zavádějící, tak máme právo po tom, co pan Viktora odcitoval, to zformulovat 
lépe a radostněji. Vždy bude uvedeno, že to navrhujete vy nebo pan Viktora nebo vy všichni 
dohromady a bude to těch sedm dní podle zákona zveřejněno na úřední desce a občan bude 
vědět, že se to projednává. 
 
p. Tůma: Dobře, děkuji. 
 
p. Kocman: Děkuju. Pan Prokop poslední příspěvek, děkuju. 
 
p. Prokop: Jsem se vůbec nemohl dostat na reakci na pana Vlčka. 
 
p. Kocman: Já se omlouvám. 
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p. Prokop: K důvodové zprávě. Jako to podstatné je, že dnešní platný jednací řád konstatuje 
tři věci, které to podání má obsahovat, nicméně nespecifikuje vůbec nic, takže my jsme tam 
všechny ty věci splnili, to znamená, mělo to nějaký název, mělo to důvodovou zprávu, mělo 
to návrh usnesení. Všechny parametry ty naše věci splňovaly. To, že vy jste si najednou k 
tomu dali parametry další, že vnímáte jako naše webové stránky jako nedůvěryhodné, tak už 
je něco navíc. Ten jednací řád takhle prostě nestál a mělo to být zařazeno a já věřím, že do 
budoucna se stane to, že skutečně ty body všech zastupitelů budou dány automaticky na 
pořad jednání Zastupitelstva včetně důvodových zpráv, abychom na místě rozhodovali, zda 
je zařadíme, nebo nezařadíme, nebo je vyřadíme. Od toho vlastně to Zastupitelstvo se koná. 
Ne od toho, aby se rozhodovalo někde za zavřenými dveřmi pěti radních. 
 
p. Kocman: Tak uzavírám diskuzi k tomuto bodu, jak bylo avizováno. Prosím, jsou-li návrhy k 
usnesení, jinak usnesení tak, jak je navrženo s úpravou bodu, pardon, paragrafu 3, odstavec 
5 s doplněním té věty, kterou jsem četl a když tak ji přečtu ještě jednou potom. Tak nějaké 
jiné návrhy na úpravu? Tak já přečtu ještě tu větu, která by měla být doplněná do toho 
paragrafu 3, odstavec 5. Informace v důvodové zprávě musí být důvěryhodné a ověřitelné. 
Nezjevná fakta, názory, teorie a argumenty mohou být uvedeny v důvodové zprávě pouze 
tehdy, pokud již byly publikovány důvěryhodným a respektovaným nebo jinak ve vztahu k 
tématu společensky významným zdrojem. V důvodové zprávě musí být tento zdroj vždy 
uveden. Takže, prosím, pojďme hlasovat o usnesení tak, jak je navrženo, s tímto dodatkem. 
Kdo je pro? 10 hlasů pro. Proti? Tři. Zdrželi se, dva. Pan Novák a pan Sýkora. Proti byli 
pánové Prokop, Tůma a Viktora. 
 

12. Odpuštění penále za pozdní platbu poplatků za odpad a psy 
 
Dalším bodem dnešního jednání je Odpuštění penále za pozdní platbu poplatků za odpady a 
psy. Já to jenom rychle uvedu. Z důvodu koronaviru jsme umožnili občanům neuhradit 
poplatky v řádném termínu do 30. dubna, a protože je pouze v pravomoci pouze 
Zastupitelstva o případném penále, které bychom měli jako řádný hospodář vymáhat, 
rozhodnout o tom, že může být prominuto tak, jak je citováno podle toho zákona o místních 
poplatcích, tak se předkládá Zastupitelstvu návrh, abychom všechny platby, které přijdou do 
30. června roku 2020 od případných sankcí oprostili a sankce nevymáhali. Tu pravomoc 
nemá Rada, má ji jenom Zastupitelstvo. Takže otvírám diskuzi k tomuto bodu. Zdá se, že tady 
je to poměrně jasné. Takže poprosím, pojďme hlasovat o usnesení, jak je navrženo. 
Zastupitelstvo města Rudná schvaluje na základě paragrafu 16 B, zákona 565/1990 o 
místních poplatcích, prominutí případných sankcí poplatníků poplatku za provoz systému 
shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání, odstraňování komunálních odpadů a 
poplatku za psy u plateb provedených v období od 1. května do 30. června 2020. Kdo je pro? 
15 hlasů pro. Děkuju. Je tady návrh pana Pitráka, pětiminutová přestávka technická, odskočit 
si. Tak prosím, ale jestli vás můžu požádat, tak skutečně pět minut, abychom mohli ve 20 
hodin 02 minut pokračovat. Děkuju. Jenom pro veřejnost, aby věděla, tak máme ještě k 
projednání asi čtyři body, takže to bychom měli po přestávce o tom pokračovat. Tak budeme 
pokračovat, jenom pro záznam, ještě tady není pan Sýkora, už tady možná je. Není. Tak 
počet zastupitelů je 14. 
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13. Územní působnost v MAS Jihozápad na další období 
 
Dalším bodem dnešního jednání, je projednání územní působnosti místní akční skupiny 
Jihozápad na další období. Zase, podklady jste měli, město Rudná je členem místní akční 
skupiny Jihozápad, připravuje se nové programovací období a aby se ta místní akční skupina 
mohla sestavit, tak je k tomu potřeba závazný souhlas ohledně územního přistoupení. Já 
tady zdůrazním to, že teď se řeší pouze územní působnost, územní přistoupení, nemá to 
žádnou jinou váhu než možnost sestavit to území, na kterém ta místní akční skupina bude 
působit. Pan Sýkora se dostavil, počet zastupitelů 15. To je vlastně všechno. Ten náš souhlas 
s tou územní působností nás nikterak nezavazuje v budoucnu třeba to členství zrušit a třeba 
nehradit členské příspěvky. Jinak pro ilustraci, což ale víte z rozpočtu, město Rudná platí 
zhruba 100 000 ročně členský příspěvek a v minulém období, které teď končí, vyčerpalo z 
místní akční skupiny necelých pět milionů korun na dotacích a ty příspěvky jsou tady 
uvedeny. Takže teď bychom měli schválit, pokud si myslíme, že by to bylo vhodné, pouze 
územní působnost, aby místní akční skupina mohla být vůbec ustanovena a nadefinována. 
Tak otvírám diskuzi. 
 
p. Novák: Já bych ještě doplnil, že je to opravdu o té územní působnosti a víceméně kolik 
obyvatel bude spadat pod ty obce, které toto dodají, tak tím více finančních prostředků bude 
potom v regionu v těch dalších plánovacím období přes tu místní akční skupinu rozděleno. 
 
p. Kocman: Děkuju. Tak jsou-li dotazy, pan Tůma. 
 
p. Tůma: Já bych se chtěl zeptat, kdo nás zastupuje a jestli jsou k dispozici zápisy z jednání té 
skupiny? 
 
p. Kocman: Zastupuje nás pan Kovács v místní akční skupině a zápisy jsou k dispozici na 
stránkách místní akční skupiny. 
 
p. Tůma: Té skupiny, ano? 
 
p. Kocman: Ano. Jinak je tady navrženo tedy být členem místní akční skupiny a umožnit, je 
tam ještě důležité, že pokud bychom se nestali členy, tak jak bych to řekl jednoduše. Musí 
tam být ucelené území, takže pokud by chtěli Drahelčice a Nučice a Rudná ne, tak jelikož 
spolu Drahelčice a Nučice nesousedí, tak by nemohly být členy. Takže i z hlediska té nějaké 
naší spolupráce obecní, která funguje, by to bylo vhodné. 
 
p. Viktora: Já se dívám na ty stránky a já tam bohužel nemůžu najít ty zápisy. Já tady vidím 
zakládací listiny, výroční zprávy, rozpočty, ale ty zápisy nevidím. 
 
p. Kocman: Dobře. 
 
p. Prokop: Upřímně řečeno já o té skupině nic moc nevím, ty informace skutečně nejsou. 
Bylo by možné ty zápisy zveřejňovat na webu města Rudná? 
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p. Kocman: My máme propojené ty stránky a úřední desku. Já, nezlobte se, neumím na to 
teď zareagovat. Ty informace určitě mají být o těch plénech a o tom, to jsou veřejné 
informace. Takže tam není důvod, aby ty zápisy nebyly k dispozici. Nevím, kdo, pan Prokop? 
 
p. Prokop: Tak možná doplním k tomu, co jsem říkal před tím. Já si myslím, že bychom měli 
dostávat nějaké zprávy i na Zastupitelstvu, o čem ta skupina jedná, čeho vlastně dosáhla a 
pak teprve rozhodovat o tom, jestli tam budeme. Já zase nejsem schopný vlastně posoudit, 
jestli to má opravdu přínos, nebo nemá to přínos. Já tuším, že třeba ano, ale informace 
detailní pro to nemám. 
 
p. Viktora: Já bych si to jenom chtěl nechat objasnit. Vy jste říkal, že nás zastupuje pan 
Kovács. Já teď teda na váš podnět, protože tady mám internet, tak se dívám, ve správní Radě 
je předseda Lubomír Kocman, teď nevím, jestli jsem na nějakých důvěryhodných stránkách 
nebo ne, nevím. A pak je ještě další věc a hned první jméno, které je tady v těch orgánech, 
tak je Mgr. Josef Novák, PhD. to je osoba stejných titulů a jméno jako ty a nevím, jestli je to 
náhoda nebo... 
 
p. Novák: To jsem já. 
 
p. Kocman: Pan Novák, jestli bude reagovat? 
 
p. Novák: Já nezastupuji obec, ale zastupuji partnera místní akční skupiny, což je nezisková 
organizace, jehož jsem statutárem a byl jsem zvolen jako člen tady představenstva. Ne 
představenstva, jednoho orgánu v rámci místní akční skupiny, ale město jako takové 
zastupuje pan Kovács a to, jestli město Rudná dá tu územní působnost, tak to s tím, kdo tam 
vlastně sedí, vůbec nerozhoduje. 
 
p. Kocman: Jenom ještě, já bych taky zareagoval. Můžete, pane Viktoro, celý název toho 
orgánu, ve kterém tam já jsem včetně té přípony? Já tady nemám ten internet, můžu se 
podívat v telefonu teda, ale... 
 
p. Viktora: Já tady vidím orgány MAS Jihozápad o. p. s., správní rada Lubomír Kocman, 
předseda. 
 
p. Kocman: Tak, abychom se v tom vyznali. Tak my jsme spolu s kolegy starosty před léty 
založili občansky prospěšnou společnost, která se jmenuje MAS Jihozápad a pod ní působí 
kancelář místní akční skupiny Jihozápad. Jsou to dva subjekty, které spolu nesouvisí. 
Respektive nejsou spolu provozně spjaty. Ne, že by spolu nesouvisely, ale nejsou provozně 
spjaty, a proto město Rudná zastupuje pan Kovács. O tom jsme hlasovali v předchozím 
období. 
 
p. Viktora: Na to jsem se chtěl zeptat, děkuju. 
 
p. Kocman: Takže myslím, že tady jakoby úplně není moc, myslím, že z toho je zřejmé, že pro 
město to smysl má. Ale pozor, ještě podstatná věc je, že, ale to jsme řešili možná teda se 
omlouvám, pánové nebyli v Zastupitelstvu v předchozím období. Ta územní působnost 
znamená mimo jiné, že o případné dotace budou moct žádat i spolky na území města a další 
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organizace, které se stanou členy, nebo respektive které působí na území města. Takže tím 
umožňujeme i dalším jiným organizacím využívat těch služeb teoreticky, těch peněz místní 
akční skupiny. Ta problematika je poměrně dost obsáhlá. Skutečně neumím teď odpovědět, 
jakým způsobem budou místní akční skupiny v tom novém období pracovat, kolik dostanou 
peněz, ale je to stejně jako se vším, budeme-li připravení, budeme mít možnost. Jak vidíte, v 
minulém období jsme připraveni byli, vyčerpali jsme necelých pět milionů korun na dotacích 
jako obec. Takže pokud k tomu nejsou žádné další dotazy k tomuto bodu, tak prosím, 
pojďme hlasovat o usnesení tak, jak je navrženo: Zastupitelstvo města Rudná schvaluje 
zařazení svého území do územní působnosti MAS Jihozápad pro období 2021 až 2027. Kdo je 
pro? 13 hlasů pro. Proti? Nikdo. Zdrželi se? Pánové Prokop a pan Tůma. Děkuju. 
 

14. Finanční podpora územní studie Radotínského potoka 
 
Dalším bodem dnešního jednání je projednání finanční podpory vzniku územní studie 
Radotínského potoka. Jak víte, tak naším územím v západní části protéká Radotínský potok. 
Obec Tachlovice přišla zhruba před rokem s iniciativou nechat zpracovat územní studii 
Radotínského potoka. Ten návrh máte v příloze, který vznikl a tím důvodem je samozřejmě 
kvalita vody v tom toku a na stejné úrovni i dopad urbanizace té naší oblasti na povodí 
Radotínského potoka. Kdo by nevěděl, tak Radotínský potok měl prameniště ve Pticích a 
protékal Úhonicemi, Drahelčicemi, Rudnou, Nučicemi, Tachlovicemi, protéká Chotčí a v 
Radotíně se potom vlévá do Berounky. Ta studie je po novele, myslím, že stavebního zákona, 
závazným dokumentem pro budoucí územní plánování. Dřív byly územní studie pouze 
dokumentem podpůrným, nyní jsou dokumentem závazným, takže je tam vůle a snaha 
popsat v té studii, jaká opatření se dají udělat, aby se nejen, že ta kvalita vody nezhoršovala, 
ale spíš, aby se zlepšovala a jednak ve vztahu k tomu, jak se tady produkují odpadní obecně v 
celém tom regionu, ale i ve vztahu k té budoucí urbanizaci, která už je bohužel třeba někde 
schválená, anebo se teoreticky někde ještě připravuje. Je tam navrženo, aby to zpracování 
studie zastřešil dobrovolný svazek obcí region Jihozápad, ale pokud by to tak mělo být, tak je 
potřeba, aby všechny obce, kterých se to týká, zase tabulku jsme zveřejnili, tak aby závazně 
deklarovaly svým usnesením, že jsou v budoucnu připraveni tu územní studii v tom poměru, 
jak je navrženo podle počtu obyvatel, že ty obce jsou ochotny tu studii zafinancovat, protože 
region Jihozápad jakož to samostatný subjekt samozřejmě podléhá rozpočtovým pravidlům 
jako jakákoli jiná obec a nemůže dělat závazky, pokud nemá dořešeny zdroje financování. 
Takže tohle je první krok k tomu, abychom vůbec mohli buď zahájit práci, anebo případně 
potom hledat způsob, jakým tu studii uhradit. Jak máte v podkladech, tak v podstatě všechny 
obce už se k tomu vyjádřily kromě Rudné a myslím, že Úhonic. Projednávají Úhonice, Nučice 
máme předběžně, že ano, ale ještě jednání neměli a zbývá tam teda Rudná. Ostatní obce s 
podporou souhlasí. Je samozřejmě fakt, že Rudná je největší obcí na tom toku, takže ta 
největší část financování připadá na Rudnou, ale prostě stejně tak je pravdou, že nejvíc 
zatěžuje ten tok čistírnou, protože ta čistírna odkanalizovává Rudnou a Drahelčice, takže to 
je tak jakoby Zatím nejtransparentnější postup, na kterém jsme se na regionu shodli. Tak 
otvírám diskuzi k tomu to bodu. Pan Prokop se hlásí: 
 
p. Prokop: Já začnu tím, že v rámci toho návrhu toho bodu se píše: Zadání studie viz příloha a 
bude se ještě upravovat. To znamená, ten materiál ještě není konečný, přes to se nějakým 
způsobem dává k odhlasování Zastupitelstvu a není to poprvé, kdy Zastupitelstvo má zase 
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odhlasovávat nějaký bianko šek a víme, jak to naposledy dopadlo u výběrového řízení na 
odpady. To je jeden bod, ale konkrétní otázka. Na městě Černošice visí studie, která má asi 
328 stránek a velice podrobně popisuje celou délku Radotínského potoka i nějakou tu 
přilehlou oblast. Tak jsem se chtěl zeptat, v čem má být ta studie, kterou dneska máme 
zaplatit a máme zaplatit za 1,2 kilometrů Radotínského potoka 600 000 korun, v čem se bude 
od této studie Černošic odlišovat? 
 
p. Kocman: Tak já zase upřesnění, my dneska neschvalujeme studii. Dneska schvalujeme její 
pořízení. Pokud se shodneme, tak deklarujeme, že chceme takovou studii pořídit a že se 
zavazujeme k úhradě těch nákladů, to zaprvé. Neschvalujeme studii. Já to jenom dořeknu. A 
ta studie, kterou vy zmiňujete, je studie sice o 326 stránkách, ale je to studie ORP Černošice. 
ORP Černošice má 80 obcí a ta studie řeší na 320 stranách všech těch 80 obcí z hlediska 
nějakého rozvoje a urbanizace. My bychom měli v té studii si nechat zpracovat jednak 
přehled o tom, jaká je ta kvalita vody, proč je taková, jaká je a jaká opatření konkrétní se dají 
udělat, aby se ta kvalita případně zlepšovala, ale zároveň to, co tam je ve stejném... Není to 
zaprvé a zadruhé, ale je to na stejné úrovni, aby se řeklo, jaký v budoucnu může mít dopad 
nějaká budoucí urbanizace na povodí Radotínského potoka. Celé je to vedeno tím, že obce 
mají poměrně omezený nástroj, jak regulovat třeba už vydané územní plány, nebo jak čelit 
tomu, aby mohli smysluplně rozhodovat o rozvoji svého území. Nemyslím teď Rudnou, 
opravdu myslím ty okolní obce a oni ty nástroje obecně nejsou příliš silné. Kdežto územní 
studie, která z mého pohledu je legitimní na ten potok, protože prostě Tachlovice vnímají 
nějaký problém s tou kvalitou vody, tak tohle řeší a stává se to závazným dokumentem pro 
to budoucí plánování územní. A týká se to nás všech. Pokud ta studie řekne, že asi to tak 
cítíme doufám všichni, že je to území v oblasti Rudenska, je opravdu urbanizované už na buď 
100 % nebo 120 % a teď konkrétně Chýně, Drahelčice, Nučice, Vysoký Újezd, který je teda v 
Berounsku, ale vidíte, co se tam děje, tak všechno se nás to dotýká, byť zprostředkovaně, ale 
dotýká dopravou, službami, vším dalším. A tohle je jeden z nástrojů, který by mohl pomoci v 
tom budoucím územním plánování ten rozvoj regulovat. Asi tak. 
 
p. Prokop: Já ještě jednou zopakuju tu realitu. Ta realita je, že ta studie již existuje a řeší 
Radotínský potok v celé své délce, to je jedna věc. Druhá věc, když jsem si četl ty podklady 
ohledně té zamýšlené studie, tak mě kromě toho, že tam chceme zjistit, jak ta voda v tom 
Radotínském potoce bude čistá, tak mi tam chybí to, že neřešíme nějakou cyklodopravu 
nebo stezky pro pěší podél Radotínského potoka směrem do Prahy, protože to je něco, na co 
stále dotace se dávají a jsou významně podporovány. Takže bych se přimlouval za to, aby 
tahle konkretizace do případné studie byla doplněna, ale zároveň bych byl velice obezřetný, 
abychom neplatili něco dvakrát. Když už něco existuje, nejdřív se podívali na to, co je už 
existujícího, co tam je zpracováno a posoudili ten přínos další dodatečné studie, protože 
dělat něco za 1,6 milionů mně přijdou potom vyhozené peníze, pokud ten přínos prostě 
nebude markantní. 
 
p. Kocman: Cenu upřesním, 1,5 milionů a ještě tam bylo jedno číslo, které zase nebylo 
přesné úplně. Dobře, ten přínos, už vím, komentář i k tomu, ta studie řeší kvalitu vody a toho 
toku, nikoli pohyb kolem toho toku a to do té územní studie úplně v tuhle chvilku nepatří. 
Navíc si neumím teda představit, jak bychom to vyřešili. Nicméně mám návrh teda, aby 
kolegové měli čas. Já si myslím, že... Nebo vy jste to četl tu studii, ty Černošice? Já jsem ji 
četl, ale nepamatuju si to, je asi tři čtvrtě roku venku, takže si nepamatuju ten rozsah, ale 
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skoro si troufám tvrdit, že není v tom rozsahu, který chceme zpracovat my, že prostě v tom 
detailu, který my potřebujeme, není. Nicméně bych teda navrhoval tenhle bod odložit na 
příště. Pan Novák? To je můj návrh jenom. 
 
p. Novák: Já doplňuju to, co je na webových stránkách ORP Černošice, tak je také, má to 
název Územní studie, ale jmenuje se to Územní studie krajiny, což je metodický materiál, 
který hodnotí celé území ORP z hlediska nikoliv jen hydrologického nebo hydrobiologického 
znečištění vod, ale dívá se na to krajinu mnohem, mnohem šířeji. A s tím je jasné, že prostě 
pokud ze široka nějaký edokument existuje, který je podkladem pro územní plánování, tak 
ten neobsahuje to, o co jde této studii. Tato studie opravdu se dívá pouze na ten Radotínský 
potok jako takový a zejména na jeho povodí. A co já vidím jako přidanou hodnotu toho 
materiálu, o kterém se tady bavíme je to, že opravdu se podívá ne jenom na ten tok jako 
takový, že tady máme 1,6 kilometrů, nebo kolik jste říkali, to si už nepamatuju, je jeden fakt, 
ale důležité je, že my tady máme i hodně tohoto území, to povodí, které a samozřejmě je to i 
jinde v okolních obcích, na kterém se velmi silně zemědělsky obhospodaří. A pokud tato 
územní studie dá nějaké doporučení, dá nějaké konkrétní opatření, tak je to strašné plus pro 
tu okolní krajinu a pro další dejme tomu schvalování té územní a plánovací dokumentace 
jednotlivých obcí. Takže ta studie, která v současnosti je na ORP Černošice, abych to shrnul, 
je o něčem jiném. Toto opravdu řeší pouze tu kvalitu té vody a zároveň dá obcím možnost a 
páku podívat se na ten svůj rozvoj z hlediska hospodaření v krajině jako takového. 
 
p. Kovács: Tak když už jsme to takhle rozdiskutovali, tak já nemám rozhodně problém s tím, 
že bychom to odložili, já si myslím, že to zadání už tam teda je, tak ho připomínkujme, to je 
součástí toho podkladu a vychází vlastně, pořizovatelem je Městský úřad Černošice, je tam 
funkce úřední osoby vedoucí odboru územního plánování Městského úřadu Černošice, takže 
já myslím, že to koordinované je, každopádně nemám problém s tím, abychom to odložili, 
protože v předchozím bodu jsme mluvili o MAS Jihozápad. Mimochodem ty zápisy jsou na 
těch webových stránkách, když tak pak ukážu, kde jsou přesně a myslím si, že je to důležitý i 
kvůli té MASce například, protože pokud budeme sestavovat v rámci MASky strategii, tak 
tahle studie Radotínského potoka bude významným podkladem pro sestavení té strategie a 
měla by upravovat právě různé vodohospodářské stavby a různé věci jako úpravy v krajině, 
abychom se měli o co opřít v rámci té strategie a pak na to následně čerpat dotace. Tak to by 
mělo být součástí té studie. Takže pokud to odložíme, tak asi by bylo vhodné požádat i paní 
Schmiedovou, která vlastně MAS Jihozápad zastřešuje, jestli by nám k tomu mohla dát 
nějaké připomínky a jestli to zadání je potom využitelné i pro tvorbu té strategie na to příští 
programové období. Děkuju. 
 
p. Kocman: Tak pan Fišer se hlásí, potom pan Tůma. 
 
p. Fišer: Já bych měl dotaz ještě k tomu jednomu parametru rozdělování nebo financování 
podle počtu obyvatel, jestli třeba nebylo zohledněno plocha katastru, délka toku, která vede 
na území té obce, která se na tom bude finančně podílet. Mně se zdá, že ten jediný parametr 
je docela dost málo, aby se podle toho rozdělovaly finance. Děkuju. 
 
p. Kocman: Ta diskuze se o tom vedla, ale ono to není úplně primárně o délce toku, je to fakt 
zejména hlavně o těch občanech, protože pokud jste se koukali do toho návrhu zadání, tak 
obec Tachlovice se domnívá, že vrchním znečišťovatelem jejich nově vybudovaných vodních 
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děl, je Rudná díky čistírně. My se snažíme dlouhodobě jim říkat, že se dá ukazovat, ale že 
fakta jsou fakta. Čistírna pracuje v souladu s vydaným kolaudačním rozhodnutím, v minulém 
roce kontroly v pořádku. To, že ta čistička nefunguje... Žádná čistírna na světě nefunguje na 
100 %, že by do ní přitekla voda špinavá a vytekla by z ní voda pitná, to aby se někdo nemýlil, 
že tohle existuje. Ale při tom množství obyvatel, které naše čistírna odkanalizovává, je 
významným producentem nějakých vod do toho toku. Jak jsem zmiňoval prameniště Ptic, tak 
to prameniště bylo na poli mezi Pticemi a Úhonicemi zhruba za tím hřištěm. Když tam 
pojedete, tak uvidíte, že to pole je skoro celé zastavěné, takže ten potok opravdu je na 
pokraji nějaké svojí existence a to, co tam zmínil kdysi při otvírání těch vodních děl jeden 
vodohospodář, že de facto už se stalo, že ten potok skoro pramení rudenskou čistírnou, že je 
v něm víc vody z Želivky než ze Ptic potom. A samozřejmě na tom toku je čistírna Ptice, která 
je hned na začátku, jsou tam Úhonice, které nemají kanalizaci, potom Drahelčice, Rudná, 
které jsou odkanalizované od nás, Nučice se svou donedávna nefunkční kořenovou čistírnou, 
teď už mají čistírnu v pořádku, takže tam už to funguje. Tachlovice, které to nastavovali 
nějakým způsobem tu čistírnu nad tím tokem. A není tam zřejmé, co tam je. Už i Nučice 
přišly na to i Tachlovice, že skutečně tím primárním znečišťovatelem asi nebude Rudná, ta 
čistírna, protože vždycky, když měli ty akce nebo ty události, o kterých se domnívali, že je 
způsobuje Rudná, tak si ověřili sami, že Rudná to není, ale zdroje se jim nepovedlo dohledat, 
a to je jedna z těch aktivit, kterou má ta studie zpracovat. Zkusit případně dohledat ty zdroje 
znečišťování, ať už existující nebo potenciálně budoucí a říct, jak se tomu dá zabránit, aby ta 
kvalita v tom toku byla pokud možno co nejlepší té vody. To prostě tak je. To, že to území je 
silně urbanizované, je všem jasné. Vidíte, jak se tady staví, vidíte, co se tady změnilo za 
posledních 20 let obecně v celé té oblasti a prostě Tachlovice to vnímají tak, že teď tam mají 
opravdu nějaký nový rybník meandry a to dílo nefunguje úplně tak, jak oni si představovali, 
nebo není v takové kvalitě, jak si oni představovali. Takže proto to iniciovali a ty obce se k 
tomu všechny přihlásily, a protože se nepovedlo najít lepší parametr, jak to rozdělit, tak 
zůstali ti obyvatelé, protože opravdu je to podle těch čistíren, byť třeba Úhonice čistírnu 
nemají. A teď je otázka, jestli všechno odvezou fekální vozy, nebo jestli tam někdo čerpá 
třeba do potoka, to těžko dohledat. Ale to přesně by měla odpovídat na tyto otázky ta 
studie. Takže to je směr, kterým se ta studie má vydat. Má to být velmi podrobné, ale znova, 
jelikož teď nemáme na stole tu územní studii krajiny ORP Černošice, tak já bych navrhoval to 
posunout na příští projednání, jak už padlo, je to za tři týdny, tak tři týdny to ještě vydrží ten 
bod. Pan Tůma se hlásil před tím do diskuze, jestli si pamatuju? 
 
p. Tůma: No já jsem se právě chtěl zeptat na to, jestli teda Rudná dá 600 000 za to, aby se 
zjistilo, jestli Radotínský potok znečišťuje naše čistička nebo jiná čistička. Jestli teda by nebylo 
lepší investovat ty peníze do toho monitorovat čističky a jejich kvalitu vody do potoka. Pokud 
se nemýlím, tak v Rudné je zásadní problém v tom, že kanalizace dešťová je propojená s 
kanalizací splaškovou a samozřejmě nejsem expert na to, ale pokud prostě přijde silný déšť 
nebo dlouhodobý déšť, tak si umím představit, co se v té čističce děje, jestliže ty kvanta 
vody, které jdou z dešťů, tak ta čistička nemůže zvládat jako. Jestli teda... 
 
p. Kocman: Žádná čistička na světě, pane Tůmo. Nemáme spojenou, máme jednotnou. 
Každá čistička na světě to nezvládá. Samozřejmě máte pravdu, pokud přijde přívalový déšť, 
tak žádná čistička na světě to nezvládá a má zkolaudovaný nějaký opatření, aby ten příval 
odbavila takovým způsobem, který je v tom místě a čase daný a možný. U nás je to přepad 
do Pižmovky, který je jinak suchý koryto, bývalý původní koryto toho potoka. Ten potok 
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neteče tam, kde původně tekl, teče jinudy, je přeložený. Ale děje se to tak výjimečně, že to 
není, není to ten dlouhodobý problém, ten trvalý problém. Otázka je, jestli je trvalý problém, 
jestli to znečištění opravdu se neděje až za Rudnou, protože dočtete se ve výroční zprávě 
Technických služeb o kontrolách, o měření. Ty starostové, nebojte se, oni si to hlídají z těch 
Tachlovic a z Nučic a chodí se sem dívat na tu čistírnu, když se něco děje. A už i oni přišli na 
to, že nejde říct prostě tu vodu nám znečišťuje Rudná, je potřeba se na to podívat 
z komplexního hlediska. Ale stejně tak můžou říct, Rudná je největší a těch balastních vod, 
nebo ne těch balastních, ale těch odpadových vod produkuje nejvíc v tom regionu, to tak je. 
S Drahelčicemi je nás tady 6 500 pomalu, tak to tak prostě je. Jo a tohle to všechno má 
vyřešit ta studie. Takže můžeme, pan Dobyáš. Dneska jsem vás poznal, doufám.  
 
p. Dobyáš: Ano, pan Dobyáš, dobrý večer.  
 
p. Kocman: Dobrý den. 
 
p. Dobyáš: Já bych jenom chtěl říct, že čistírna odpadních vod, oddíly, kanalizace to zvládá. 
Dešťová voda jde jinam.  
 
p. Kocman: Ne tak docela, protože nikdy to není úplně oddělený, ale ano, pokud je někde 
striktní a jsou tam retence, tak jsou tam ??sdružení?? a situaci řeší. Tak dobře, upřesním to, 
žádná jednotná kanalizace to nezvládne. Ani žádná čistírna na jednotné kanalizaci.  
 
p. Tůma: V tom případě mně přijde dát 600 000 za studii vyhozený peníze. My víme, kde ten 
problém je. Jak jste říkal, měříme vodu vytékající z čističky a tvrdíte, že je v pořádku a 
samozřejmě s tím, že máme jednotnou kanalizaci, tak ve chvíli, kdy přijdou silné deště, tak to 
znečišťujeme, to je realita. Tak na to nepotřebujeme asi dávat nikam 600 000.  
 
p. Kocman: Dobře. Tak tedy, pánové, byl to pan Novák, pan Kovács? 
 
p. Novák: Samozřejmě ten hlavní důvod z Tachlovic byl, že za to může rudenská kanalizace, 
pardon rudenská  čistírna odpadních vod tak, jak jsem to pochopil, ale já v tom dokumentu 
vidím tu přidanou hodnotu v těch jiných parametrech, o kterých jsem hovořil, to je to 
povodí. Samozřejmě musíme si uvědomit, že sice tady máme jeden kilometr, nebo 1,6, ta, 
která je na území města, ale těch ??? obyvatel, které to znečišťují, je tady mnohem více, 
možná i kolem je nejvíce na celém území. Ale toto je samozřejmě vedle to... To, že ten 
důvod, jestli opravdu zaplatit tuto studii, já fakt vidím v tom, že se vytvoří podpůrný materiál, 
který nám do budoucna pak řekne, ano, pojďme realizovat toto, to opatření a pokud bude 
jakýkoliv investor chtít něco jiného, tak to bude závazný podklad pro stanovisko toho orgánu, 
který o tom bude dále rozhodovat a který bude dávat to opatření. A ještě k té... Samozřejmě 
výhodou těch přívalových dešťů je, že se ta voda natolik naředí, že pak není tolik 
koncentrovaná, takže možná pak to není taková výhoda, že něco spláchne.  
 
p. Kovács: Já v tom vidím za sebe především tu výhodu, že do těch územních plánů, který už 
teda nějakou formou jsou schválený, tak tahle ta studie může opravdu efektivně přispět 
k další urbanizaci celého území v okolí Rudné. To je strašně důležitý. Takže, myslím si, že 
pokud díky té studii budeme schopný zastavit ten příval nových lidí, který to území už 
nezvládá absorbovat, tak je to pro mě obrovský plus. Co se týče těch peněz, je to 
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samozřejmě věčný téma a pokud se ty obce v rámci nějaký soudržnosti mají na něčem 
dohodnout, tak určitě je zapotřebí hledat nějaký konsensus a dlouhodobým jediným 
fungujícím konsensem, o kterým já vím, je opravdu dělení podle počtu obyvatel, jinak se ty 
obce prostě rozhádají. Rozhodně bych de facto studii nevnímal, že ta studie nám řekne, kdo 
je znečišťovatelem. To je opravdu jenom malinký výsek. To má obrovskou přidanou hodnotu 
jak pro tu urbanizaci, tak pro různý ekologický opatření a je to potom, jak jsem říkal k té 
MASce i podklad pro tvorbu nějakých projektů ekologického charakteru, který se dají přikrýt 
dotacemi.  
 
p. Tůma: Teď tomu úplně nerozumím, my budeme dělat studii, která nám ukáže, že ta 
urbanizace, kterou jsme si tady nakreslili v územním plánu, je už neúnosná? Nebo teď vůbec 
tomu nerozumím. My tady na jedné straně kreslíme územní plán, kde zastavujeme pole a 
budeme tady dělat studii, která by nám měla ukázat, že ta urbanizace už je příliš a 
Radotínský potok jí nezvládne? 
 
p. Kocman: Ne. Ptali jsme se i v okolních obcích. Prostě postupujeme v čase. Už tady zaznělo, 
že ty územní studie nebyly závazným podkladem. Pokud existovaly, tak nebylo potřeba se 
jim vůbec věnovat. Teď nově jsou závazným podkladem pro územní plánování. Je to mimo 
jiné i třeba, nebo byl by to mimo jiné vklad do nějakého budoucího rozvoje. My 
pravděpodobně jako Rudná máme rozvoj ukončený, okolní obce nemají určitě rozvoj 
ukončený. To já si myslím, nemají nástroje...  
 
p. Tůma: V návrhu nového územního plánu jsem si nevšiml, že Rudná má svůj další rozvoj 
ukončen.  
 
p. Kocman: No, vidíte. Je to tak. 
 
p. Tůma: Vy to tam vidíte? 
 
p. Kocman: Já to tam vidím, ano.  
 
p. Tůma: A co jsou ty nový zastavený pole u Šafránky? 
 
p. Kocman: To jsou plochy, který jsou tam navržený od roku 2002 a s tím ??? tady 
pracujeme. 
 
p. Tůma: To říkáte pořád. 
 
p. Kocman: Ano.  
 
p. Tůma: Aby to nevypadalo, že to vymýšlíte vy.  
 
p. Kocman: Ne, já vám to klidně přinesu.  
 
p. Tůma: Já bych se chtěl...  
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p. Kocman: Pane Tůmo, dovolíte, já udělám rychlou reakci. Přijďte, ne? A uvidíte složku 
z roku 2004, jak vypadal původní návrh územního plánu z roku 2004. 
 
p. Tůma: To mě teda... Odkdy jste, prosím vás, starosta? 
 
p. Kocman: 2010 
 
p. Tůma: Takže mě zajímají akce od roku 2010, ne 2004. 
 
p. Kocman: A zajímalo by vás to, kdybyste to jako občan platil všechno? 
 
p. Tůma: Ne, ne, ne, já jsem se jasně vyjádřil k tomu, že tam ta zástavba není nutná.  
 
p. Kocman: No, bohužel, zdá se ???. 
 
p. Tůma: No. Podle vás ano a obávám se ???. 
 
p. Kocman: Je, je vidět, že tomu rozumíte, takže...  
 
p. Tůma: Tak já vám... 
 
p. Kocman: Prostě pojďme k věci.  
 
p. Tůma: ???. 
 
p. Kocman: Pojďme k tomu, co... Jestli potřebujeme projednat další body, tak, prosím, k věci.  
 
p. Tůma: Takže já mám ještě jeden dotaz k věci. Tady zaznělo od pánů kolegů, že víceméně 
Tachlovice i Nučice nás obviňují z toho, že ten Radotínský potok znečišťujeme my. Pan 
starosta před chvílí říkal, že si to mysleli, ale že se zjistilo, že ne. Takže kde je pravda? 
 
p. Kocman: Oboje je pravda.  
 
p. Tůma: Oboje je pravda, děkuju. Tak znečišťuje to Rudná, nebo ne? 
 
p. Kocman: Co chcete slyšet ode mě? 
 
p. Tůma: Já chci slyšet pravdu.  
 
p. Kocman: Já bych chtěl taky.  
 
p. Tůma: Jo.  
 
p. Kocman: Pojďme si tam stoupnout a pojďme tam stát dva měsíce a uvidíme.  
 
p. Tůma: Tak proč jste před chvilkou tvrdil, že obce si myslely, že to znečišťujeme a že se 
ukázalo, že ne? 
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p. Kocman: Mají to napsaný ve svých zpravodajích, který vydávají radnice.  
 
p. Tůma: No a jak se ukázalo, že ne? 
 
p. Kocman: Mají to napsaný ve svých zpravodajích, které vydávají radnice.  
 
p. Tůma: Jak se ukázalo, že Rudná neznečišťuje Radotínský potok?  
 
p. Kocman: Mají to napsáno ve svých zpravodajích.  
 
p. Tůma: Od koho? 
 
p. Kocman: Jejich... Od těch, kteří přispívali, že je Rudná znečišťuje.  
 
p. Tůma: Tomu vůbec nerozumím.  
 
p. Kocman: Já vím. Není to poprvně. Tak já bych se vrátil, pokud nemáme nic dalšího, 
k tomuto bodu, návrh, posunout to na příští jednání s tím, že se podíváme do územní studie 
krajiny ORP Černošice, která už existuje, jakým způsobem je tam konkrétně Radotínský potok 
zpracovaný a podle toho to předložíme znovu. Takže tím pádem bychom nehlasovali o 
usnesení a můžeme hlasovat jenom... Asi tady není potřeba o tom hlasovat, nebo zůstává 
k projednání, takže ho předložím na příštím zasedání s doplněním podkladů. Dalším bodem 
jsou zprávy o činnosti výboru, takže já rovnou otvírám diskuzi a pojďme k výborům. Jenom 
pro veřejnost ještě. Dalším bodem potom bude projednání zpráv města a Technických služeb 
k problematice kanalizace v Rudné a potom různé. Tak výbory. 
 

15. Zprávy o činnosti výborů 
 
p. Pražák: Já za finanční výbor, protože tady je napsáno viz podklady, tak zápis z finančního 
výboru, který se týkal naší činnosti, která nějakou dobu trvala, to znamená, pro přípravu, 
kterou jsme minule potřebovali, abychom schválili příspěvky spolků a sdružení, tak zápis se 
zveřejnil na internetu.  
 
p. Kocman: Předložíme ho nebo projednat ho můžeme příště. Tak. Tak nejsou žádné dotazy 
k tomuto bodu? Bych se divil. 
 
p. Tůma: Já samozřejmě dotaz mám. Mně tady jednoznačně chybí nějaká první analýza 
COVID dopadů. Já myslím, že pan Pražák jako finanční ředitel jich ve své firmě udělal určitě 
několik, já taky, takže divím se, že vzhledem k tomu, že máme začátek června, tak nemáme 
aspoň jakoukoliv prvotní analýzu toho, jaký budou dopady COVIDU.  
 
p. Kocman: Já na to asi zareaguju, protože jsme se tím zabývali pochopitelně. Nemůžete mít 
prvotní analýzu, protože žádný dopady ještě teď nedokážete pořádně predikovat kromě 
toho, co jsem říkal asi před dvěma hodinami. Informace FINka, informace o hospodaření 
obce za květen budou k dispozici zhruba za týden, dřív se to prostě nedá zpracovat, takže 
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tam nemá smysl o tom spekulovat. Já jsem poprosil paní účetní, aby mi jenom pro dnešní 
jednání, a to jsem vám řekl, připravila srovnání daňových příjmů květen 2019, květen 2020 a 
tam jsem vám říkal, že je tam propad 2 100 000 korun, což je 36 %. To je jediný číslo, který 
v tuhle chvilku máme. Co se týče financí, tak to víte z minulého jednání, schvalovali jsme 
rozpočtové opatření, město na krizový řízení vydalo 30 000 korun. Takže to je finanční dopad 
konkrétní, který byl. Žádné další dopady zatím neevidujeme. Co se týká třeba nájmů, zatím je 
neřešíme, protože zatím není zřejmý, jakým způsobem se k tomu postaví vláda a jakým 
způsobem bude případně podnikatele vláda podporovat nebo jak jim pomůže, aby to přežili. 
Jakmile budou ty pravidla zřejmý, tak se k tomu nějakým způsobem postaví i město. Ale 
naštěstí to nejsou stěžejní příjmy, opravdu klíčovým příjmem města v našem případě není 
hospodářská činnost, ale pouze sdílení daně, takže tam vám říkám, jaký tam je dopad. To, co 
jsme si říkali asi už taky, je, že Svaz měst a obcí pomocí svého nástroje daňová kalkulačka 
predikuje, že pro Rudnou by měl být propad pro letošek 14 000 000 korun. Neumím to 
ověřit, neumím to nějakým způsobem verifikovat, prostě je to nějaký odhad a výpočet. A 
taky jsem říkal minulou středu, že na příštím jednání bychom chtěli představit nějaké 
nástroje, jak do budoucna s obecním rozpočtem pokračovat. Takže asi tak. Pane Prokope, 
nevím, jestli...  
 
p. Prokop: Já bych jednu věc krátce. Teďka máme bod, který se týká výborů, ale my bychom 
skutečně chtěli slyšet šéfy těch výborů reportovat a ne, abyste odpovídal vy, pane starosto. 
 
p. Kocman: Já jsem odpovídal na dotaz k výboru, proč tam není analýza COVID.  
 
p. Prokop: To je jedna věc. A druhá věc, myslím si, že by bylo dobré, protože už minule, když 
jsme probírali výbory, byl zmatek, my už jsme probírali čtyři výbory najednou, abychom to 
skutečně rozebírali výbor po výboru už z toho důvodu, abychom k jednotlivým výborům 
mohli případně přijímat nějaká ustanovení. Já bych se chtěl obrátit teďka na dopravní výbor. 
Jedná se o to, že do dnešního dne i přesto, že to bylo slíbeno ihned po jeho vzniku, dopravní 
výbor nepředložil jednací řád. Navíc provádí nějaké úkony, ke kterým vlastně zastupitelstvem 
vůbec není pověřen. Mě by skutečně zajímalo, jaká je ta jejich činnost, protože ty zprávy, 
které visí na webu, jsou zpožděné, jsou velice sporadické a dočetl jsem se dokonce, že 
nějakými úkoly je výbor pověřován radou.  
 
p. Kovács: Já tedy zareaguju. Na webu visí dohromady šest zápisů z šesti jednání dopravního 
výboru. Pokud vezmeme to poslední jednání nebo to šesté a páté jednání, tak tam stěžejním 
bodem byla pasportizace přechodů v Rudné, kdy se udělala pasportizace všech klíčových 
přechodů, nafotily se, naměřily se. Nějakou formou se udělala jejich kategorizace z hlediska 
rizika a následně dopravní výbor požádal radu města o společné jednání, kde se průběžné 
výstupy z této studie probraly, abychom získali další praktické informace ze strany města, a 
především hospodářského odboru a dohodli jsme se na nějakém dalším postupu, který by 
měl vyústit v to, které ty závěry dopravního výboru jsou realizovatelné a které by se potom 
měly zohlednit například v plánu investic. Takže my jsme se v rámci své činnosti sešli s členy 
rady a hospodářského výboru. Myslím si, že to v naší kompetenci rozhodně plně je. 
 
p. Tůma: Tak já nemohu souhlasit, já si myslím, že výbor zastupitelstva je poradní a iniciační 
orgán zastupitelstva. Já, když jsem asi před půl rokem tvrdil, že dopravní výbor nic nedělá a 
vy jste se proti tomu významně ohradil a začal jste vytahovat, kde upravujete jaké křižovatky 
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a děláte na bezpečnosti, tak já jsem dodneška neviděl jediný dokument a musím říct, že 
tento váš zápis je prostě směs nějakých hesel, který mně jako zastupiteli nejsou vůbec 
k ničemu. Já bych očekával tu vaši činnost zcela odlišnou od těchto pár hesel.  
 
p. Kocman: Dobře. Tak nikdo se nám do diskuze nehlásí. Hlásí, pan Viktora.  
 
p. Viktora: Já tady vidím v zápisu jednání rady, že rada řeší parkování v Rudné tím, že požádá 
výbor pro dopravu, aby zpracoval jakýsi návrh a podle mě je to v rozporu zase se zákonem o 
obcích tak jako vždycky, že zkrátka výbor je výborem zastupitelstva, jak tady zaznělo, nemá 
ho rada co úkolovat a tady se dokonce píše, že výbor pro dopravu navrhl parkovací stojany. 
Vůbec nevím, odkud má to pověření takto konat, to by mě zajímalo.  
 
p. Kovács: Já se k tomu tedy vyjádřím. Jak jste říkal, jsme poradním a iniciačním orgánem a 
dále dostáváme úkoly od zastupitelstva, tak pokud nás nějakým speciálním úkolem chcete 
pověřit, tak to tedy udělejte, ale my jednáme prostě svébytně tak, jak nám zákon a zvyklosti 
umožňují. Já tedy ještě budu reagovat na to, že se jedná o nějakou změť hesel. Já bych tedy, 
hovořil jsem tady o pasportizaci, my jsme zavnímali výtku z vaší strany, že ty zápisy nejsou 
dostatečně rozsáhlé a pokud tedy budu citovat z pátého jednání výboru pro dopravu, který 
jednal o pasportizaci přechodů pro chodce v Rudné, tak to tady můžu přečíst. Výbor pro 
dopravu provedl, čtu ze zápisu, výbor pro dopravu provedl pasportizaci přechodů pro chodce 
a míst pro přecházení s vyhodnocením jejich bezpečnosti. Na základě pasportizace byly 
stanoveny drobné úpravy nejrizikovějších přechodů. Pasportizace je přiložena k zápisu 
z jednání výboru pro dopravu. Nejnebezpečnější přechody, které je nutné řešit co nejdříve. U 
Lidlu. V případě parkujících vozidel není zajištěn rozhled z přechodu do Havlíčkova náměstí, 
přechod není vhodně osvětlen. U Ďolíku. Na přechodu není zajištěn rozhled ani v jednom 
směru, protože není osvětlen. Protože je přechod na konci obce, auta... Promiňte. Přechod 
není osvětlen, protože přechod na konci obce auta přijíždějící od Chýně zde dosahují vyšších 
rychlostí. Přechod je extrémně nebezpečný. Ulice Čelakovského. Místo pro přecházení není 
dostatečně osvětleno. V ulici Lidická. Přechod není osvětlen. V ulici 5. května. Opět tam 
přechod není osvětlen. V ulici V Aleji (za starou budovou školy). Jedná se o šikmý přechod, 
v rozhledu brání blízké keře, přechod není osvětlen. Přechod je extrémně nebezpečný. Tučně 
kurzívou. V ulici Příčná (za školou). Jedná se o šikmý přechod bez vodícího pásu, přechod 
není osvětlený. V ulici Příčná (u skautské klubovny). Přechod je za směrovým obloukem, není 
zajištěn rozhled směrem do Příčné ulice, jedná se o šikmý přechod bez vodícího pásu, 
osvětlení nefunguje. Mělo by být zde umístěno odlišné osvětlení, přechod je extrémně 
nebezpečný. Návrh nových přechodů pro chodce. Výbor pro dopravu navrhuje vybudování 
nových přechodů pro chodce v lokalitách Havlíčkovo náměstí. Místo přecházení je sice 
bezpečné a v souladu s právními předpisy, ale řidiči ani chodci neví, jak se na něm chovat, 
proto je nutné místo pro přecházení nahradit přechodem pro chodce. V ulici Čelakovského 
viz Havlíčkovo náměstí, to je to samé. Za autobusovou zastávkou u pošty. V této lokalitě je 
velký pohyb chodců směrem od zastávky na poštu. Nový přechod navrhujeme u nučického 
nádraží vedle autobusové zastávky před nádražní budovu. Velký pohyb chodců z vlaku 
uličkou do nové zástavby. U Rudňáčku přes Masarykovu. Pohyb dětí z a do pronajaté budovy 
centra. U Hořelické školy. V současné době je přechod již vyprojektován. Výbor pro dopravu 
obdrží dokumentaci k nahlédnutí. Tak já, to jsem jenom citoval zhruba tak jednu ze tří stran 
toho, co výbor pro dopravu projednával. Já tedy nesouhlasím s tím, že to je zmatečná, nebo 
jak jste to přesně řekl, nějaká změť hesel. Já myslím, že ten zápis poměrně dobře vystihuje, 
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co se dělo. Pokud narážíte na čisté jednání výboru, no, tak jste výbor slyšel a zkonstatoval, že 
navržená řešení dopravních problémů ve městě, především pak pasportizace přechodů, to 
jest to, o čem jsem teď mluvil, dohled nad realizací Havlíčkova náměstí, nehodovost na 
Havlíčkově náměstí, návrh nových přechodů pro chodce, konzultační a projekční činnost pro 
hospodářský odbor města... To je to, o čem tedy jsme jednali a je to pod bodem kompletace 
výstupů, takže na tom šestém jednání jsem se snažil naši předchozí práci nějakou formou 
shrnout. Takže... Já nevím, je to věc názorů, děkuju vám za váš názor, já myslím, že nějakou 
práci odvádíme.  
 
p. Viktora: Děkuju, trošku mi to připomíná tu debatu k participativnímu rozpočtu a k té práci, 
kterou jste uvedli při zpracování jeho zásad. Já bych očekával osobně od dopravního výboru, 
Gábore, možná bys měl trávit míň času na křižovatkách, na přechodech, počítání provozu a 
podobně, bude lepší, když to možná udělají lidi, kteří k tomu budou určený. Já bych čekal, že 
ty na zastupitelstvu si vezmeš slovo, řekneš za dopravní výbor. Tady vnímám problém v tom, 
že nemáme platnou pasportizaci v té a té oblasti a pojďme se tím zabývat a za stát dáš návrh 
na to, aby zastupitelstvo pověřilo radní, aby tuhle tu akci udělali. Přece jste to nedělali 
z vlastní kapsy, ne? 
 
p. Kovács: Ano, dělali. S panem Sedlačikem, odborným dopravním inženýrem jsme si rozdělili 
Rudnou. Prošli jsme jí, naměřili jsme jí, nafotili jsme jí podle těch instrukcí, který nám dal, a 
ty výstupy z toho udělali. Ty výstupy možná nejsou na profesionální úrovni, ale jsou zase 
relativně za dobrý peníz a poskytují podle mého názoru základní vstupní informaci pro 
nějaké další jednání. Znova říkám, pokud máš, Martine, pocit, že by dopravní výbor měl dělat 
něco jiného, buď tak laskav, navrhni usnesení. Zaúkolujte nás, my to přijmeme, nebo ne. 
Děkuju.  
 
p. Tůma: Já bych byl rád právě příště, kdybyste přednesl tuhle tu zprávu, protože, nezlobte 
se na mě, ale já mám v podkladech zápis číslo šest, na kterým teda trvám, že je změť hesel, 
které mi opravdu nic neříkají potom, co si je přečtu. A takhle jsme se přesně bavili před půl 
rokem a vy jste na nás začal vytahovat, děláme, dělám, ale my to nemáme kde vidět tohle. 
Proč nám ty podklady neposkytnete tak, aby bylo z toho, když si přečtu zápis šest, který 
mimochodem je z února, tak já nevím, z kolikátého je ten zápis pět, jo, to už se bavíme o 
věcech skoro půl roku starých, jo, tak ale my ty podklady nevidíme. Jako já se podívám na 
zápis číslo šest a tam je pro mě několik hesel.  
 
p. Kocman: Pan Kovács a potom pan Prokop. 
 
p. Kovács: Páté jednání proběhlo, jestli se nepletu, 19. listopadu 2019 a včetně zápisu je 
uveřejněno na webových stránkách města, jak jsme se dohodli.  
 
p. Prokop: Já bych chtěl říct, že ta práce by měla vypadat tak, že prostě dopravní výbor přijde 
s nějakými návrhy, prezentuje je zastupitelstvu a řekne, potřebovali bychom pověření 
k tomu a k tomu a my přijmeme usnesení, který je k nějaké činnosti pověří, nebo pověří 
někoho jiného, ať už to je hospodářský odbor nebo radu, to už je úplně jedno. Ale my 
skutečně nevíme, na čem děláte. Naposledy, jak říkal Cyril, tak jsi vytáhl ze šanonu nějaké 
fotky nebo nákresy, slíbil jsi, že, nikdo o nich nevěděl, ty jsi slíbil teda, že je následně pošleš, 
abychom je měli k dispozici, do dneška je nemáme. Uběhlo půl roku, jo. Takže skutečně si 
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dokážu představit tu práci a já nepochybuju o tom, že něco děláte, ale my o tom nevíme. A 
myslím si, že ten správný postup je takový, že vy odprezentujete nějaké záměry, které máte, 
zastupitelstvo vás k tomu usnesením pověří nebo pověří někoho jiného. Takhle, si myslím, že 
by to mělo probíhat u všech výborů.  
 
p. Kocman: Já vám k tomu dám technickou. Proto to máme na programu zasedání, a proto 
to zveřejňujeme na webu města, abychom o tom vedli diskuzi.  
 
p. Kovács: Jenom na to zareaguju, jak jsem říkal, ta pasportizace přechodů, my jsme zatím 
neposkytli zastupitelstvu finální výstup, jsem říkal, že máme průběžný výstup, který jsme 
konzultovali s Radou města a s hospodářským odborem, aby ten výstup zastupitelstva 
zapadal do nějakého reálného kontextu. Takže v tomhle tom duchu jednáme a myslím, že 
postup... Já si za ním stojím. Děkuju.  
 
p. Tůma: Já bych se znovu vrátil zpátky k tomu, kdy úplně stejný problém jsme řešili před půl 
rokem, kdy jsme vám říkali, že my nevidíme, co děláte, vy jste nám ukázal nákresy a my jsme 
říkali, fajn, tak nám je pošlete a my nebudeme potom tvrdit, že nevíme, co děláte. Já jsem 
myslel, že vy jste to tenkrát pochopil, ale po půl roce se o tom bavíme a vlastně nikam jsme 
se neposunuli.  
 
p. Kovács: Četl jste pátý zápis z jednání dopravního výboru? Nepřijde mi to, protože potom 
byste asi nemohl říkat, že nevíte, co děláme. Má tři stránky, který jsem shrnul na základě té 
kritiky, kterou jsem akceptoval, požádal jsem členy, abychom udělali souhrnný zápis, a to je 
zápis číslo pět, kde je opravdu hodně informací o tom, čím se dopravní výbor zabývá.  
 
p. Tůma: Nezlobte se, ale na květnové a červnové zasedání, kdy mám 18 bodů a k tomu 
materiály, tak nečtu zápis z listopadu 2019.  
 
p. Kocman: Takže máme ještě nějaké další dotazy k tomuto bodu? Veřejnost, pan Jakoubek, 
prosím.  
 
p. Jakoubek: Mě strašně zaujalo to s těmi přechody a říkám si, jestli to je pro lidi vhodný, co 
tady žijí, jestli by se jich nebylo nejlepší zeptat. Mně se zdá, že to dělají dva dospělí chlapi a 
jejich perspektiva může být úplně jiná než perspektiva maminy s dětma, s kočárky a 
důchodců. Tohle to je přesně úplně pole pro to se zeptat, kde by lidi, daleko, otočit to, ne to 
dát, ale jenom takový návrh... Jinak je to fantastický. Jenom si říkám, jestli ta vaše 
perspektiva... Vy jste chodec na rozdíl ode mě jak baletka, ale víte, co chci říct? 
 
p. Kovács: Chápu, máme v týmu profesionála dopravního inženýra, tak jsme to vzali z tohoto 
pohledu. Tak zpráva poté, co se rada k ní nějakou formou vyjádří z hlediska realizovatelnosti, 
ta bude zveřejněná, je poměrně obsáhlá. Tak nevím teď, jak na to zareagovat, pokud máte 
nějaký konkrétní námět, tak, prosím, spojte se, napište, rádi to nějakou formou 
prodiskutujeme.  
 
p. Kocman: Já to jenom doplním, že co se týče přechodů, tak oni nějakým způsobem v Rudné 
jsou rozmístěné, bavíme se tradičně o přechodech na krajských komunikacích a řešíme... 
Ono to má nějaké normy, nějaké parametry, ty podněty chodí průběžně, to se dočtete i 
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v zápisech z rady, že naposledy jsme řešili přechod dole u ŘSD kvůli dětem, řešili jsme 
přechod u restaurace Na Staré kvůli Drahelským, co chodí. Do toho ale vždycky musíme 
jednat potom o té úpravě s krajem, protože v drtivé většině jednáme o krajských 
přechodech. Nebo o přechodech na krajských komunikacích, abych byl úplně přesný.  
 
p. Kovács: Nejenom s představiteli krajské samosprávy, především s představiteli Policie 
České republiky, silničního odboru, nebo jak se to jmenuje, a to je často velice komplikované. 
A to, co by lidi selským rozumem chtěli, tak z nějakých důvodů je odmítáno, vesměs 
legitimních.  
 
p. Kocman. Tak děkuju.  
 
p. Tůma: Tak já bych měl určitě tady pro dopravní výbor nějaké nápady na to, čím by se 
mohli zabývat. Jedním z nich je plánované P+R u rudenského nádraží. Byl bych rád, abychom 
se zabývali tím, jaký dopad na Rudnou a její dopravu bude mít realizace tohoto P+R 
parkoviště. Já si myslím, že to, co tam dnes je, je pro občany Rudné plně vyhovující a já 
osobně si nepřeju, abychom v Rudné vytvářeli P+R parkoviště pro okolní obce. Opravdu tu 
dopravu tady máme kritickou. Masarykova ulice hovoří za vše. Takže to je jedna věc. Nevím, 
jestli to teda budeme muset schvalovat, nebo jaký bude další postup? A druhý bod je 
nadměrný hluk z dálnice D5, který víceméně obtěžuje polovinu Rudné opravdu dramaticky. 
Není už dne, kdy by prostě ta dálnice nehučela takovým způsobem, že se nedá být na 
zahradě. Takže zde bych byl rád, abychom přijali nějaký plán. Já jsem si od pana starosty 
vyžádal veškerou komunikaci za posledních deset let v této problematice jak teda ve 
Středočeském kraji, ŘSD, případně ministerstvu. Ještě jsem to detailně nepročetl, určitě se 
na to chystám. Pokud někdo má zájem o tyhle dokumenty, tak je určitě rád nasdílím. Ale 
myslím si, že zde bychom měli být zajedno a měli bychom jasně vymyslet plán, jak prostě 
neustále budeme tlačit na to, že toto je neakceptovatelné. Protože ten hluk z dálnice už je 
opravdu neúnosný. Jestli někdo bydlí na druhý straně Rudný za kopcem a slyší to míň, tak 
ten možná tenhle názor nesdílí, ale lidi, který bydlí na té straně od Masarykovy blíž k dálnici, 
tak si myslím, že tento názor se mnou určitě sdílí. A bylo by dobré, abychom opravdu 
v tomhle začali něco podnikat, ale tvrdého a neříkali, tohle nejde, tohle jsme poslali v roce 
2014.  
 
p. Kocman: Jestli vás můžu, pane Tůmo, poprosit, udělejte konkrétní návrh, co tvrdého 
máme provést a pojďme o něm jednat. Souhlasím.  
 
p. Tůma: Dobře, takže kdy bylo naposledy děláno měření hluku... 
 
p. Kocman: Nemusíte teď, nemusíte teď.  
 
p. Tůma: Ne to je zrovna jedna věc, kterou mám jasně rozmyšlenou. Kdy bylo naposledy 
děláno měření hluku z D5? 
 
p. Kocman: Dávno.  
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p. Tůma: Přesně tak. Takže to je první věc, kterou bych chtěl, abychom schválili, abychom 
obnovili opět měření hluku z D5 a zjistili, jestli porušuje limity, nebo ne, protože to je zásadní 
věc, od toho se musíme odpíchnout.  
 
p. Kocman: Tak tato problematika je samozřejmě mnohem složitější než to, co tady říkáte. 
Prosím, připravte to, zpracujme to, odhlasujme to, pojďme se tím zabývat. Děkuju.  
 
p. Tůma: Já bych prosil, jestli bychom mohli hlasovat o tomto bodu, protože ten je podle mě 
klíčový úplně k tomu, abychom se rozhodli, co budeme dělat dál. Protože pokud ty limity D5 
porušuje, tak potom máme jednoznačně trumf v rukávu a můžeme začít plánovat, co 
budeme dělat dál. Takže za mě, pokud jsme dělali měření dávno, tak to znamená, že to 
měření je zastaralé a pojďme to měření udělat znovu. To je podle mě první bod k tomu, 
abychom naplánovali, co dál.  
 
p. Kocman: Já bych chtěl od vás k tomu vědět, kolik to bude stát a chtěl bych vědět, jak s tím 
budeme, s tím nástrojem potom dál pracovat.  
 
p. Tůma: Dobře. Tak jestli můžu poprosit dopravní výbor, aby zjistil nějaký cenový rozsah, 
kolik toto bude stát.  
 
p. Kocman: Tak já bych si to vzal za své klidně, protože k tomu já směřuju. Pojďme si říct, 
k čemu nám takový materiál může být, protože ta měření proběhla a skončilo to nevalně. 
Stálo to strašně peněz a skončilo nevalně s tím, že pokud ty opatření nejdou realizovat, tak 
abychom se nedostali do toho, co jste kritizoval u územní studie. Že vyhodíme set tisíc a 
dozvíme se, že je to hlučný, že se s tím nedá nic dělat. Já bych chtěl napřed u toho znát, než 
ty peníze vydáme znovu, tak co s tím potom můžeme dělat s tím výstupem, to by mě 
zajímalo třeba. Takže já bych se napřed zabýval tímto a potom bych hned se věnoval měření 
hluku.  
 
p. Tůma: Dobře, tak jestli může teda dopravní výbor připravit nějaký návrh postupu a 
nějakou cenovou relaci, ve které by se mohlo pohybovat to měření a pojďme to na dalším 
zastupitelstvu projednat.  
 
p. Kocman: Dobře, děkuju. To je návrh případně k hlasování. Nějaké další příspěvky do 
diskuze?  
 
p. Kovács: Já s tím za dopravní výbor nemám problém, ale nikoliv do příštího zastupitelstva. 
Jo, takže pojďme se takhle dohodnout, že třeba… Jo, jako to bude znít divně. 
 
Ne, to... 
 
p. Kovács: Ale další relevantní zastupitelstvo je vlastně v září.  
 
p. Kocman: No, jasně.  
 
p. Kovács: Jo. 
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p. Kocman: Takže zdá se, že tady jsme diskuzi vyčerpali. Ne, ještě pan Prokop.  
 
p. Prokop: Já bych se chtěl obrátit na zdravotní výbor, který vznikl a od té doby jsem o něm 
neslyšel. K 31. 12. mělo k něčemu dojít, chtěl bych se zeptat, proč nemáme ani jednací řád, 
nemáme ani žádné zprávy z výboru? 
 
p. Pitrák: Tak pokud vím, tak jsou dva zápisy, visí, že jo, výbor na stránkách města, já jsem to 
nekontroloval, to nevím. S tím, že řešili jsme tam několik otázek, naposledy jsme řešili na 
konci loňského roku. Bohužel, co se týká letošního roku vzhledem k nemocnosti jednoho 
člena a následně druhého člena v souvislosti s COVID a zaměstnáním se nám nepodařilo sejít. 
Je tam několik momentů zabývajících se možností využití pozemků vedle domova pro 
seniory, možnosti vybudování zvláštních bytů, zvláštního určení, došlo i k jednání na 
Středočeského kraji, případně propojení služeb pro seniory. Dále se tam řešilo jedna bytová 
krize jedné seniorky a věc, která tam stále trvá, tak je to v rámci... To, jak správně teďka... 
Vlastně popsání, nebo nějaká analýza toho, v jakém stavu jsme tady s poskytováním 
sociálních služeb a zdravotních služeb. Tohle to tam stále visí s tím, že předpokládám, že na 
nějakém dalším zastupitelstvu přijdeme s nějakými návrhy, co by bylo potřeba řešit. Řešili 
jsme tam jednu věc s tím, že ve své době to nebylo možné, rozšíření pracovního místa pro 
sociálního pracovníka pro občany města Rudná, která tohoto pracovníka nemá.  
 
p. Kocman: Děkuju.  
 
p. Tůma: Já bych se přimlouval, jak říkal tady Radek Prokop, pojďme opravdu příště ty body 
rozdělit a udělat, co výbor, to bod, protože takhle my přeskakujeme ze zdravotnictví na 
dopravu a z dopravy na finanční a tak dále. Poprosím se teda vrátit k tomu bodu, k tomu 
požadavku na dopravní výbor, jestli... 
 
p. Kocman: Já čekám, až skončí diskuze, pane Tůmo, abychom mohli hlasovat o návrhu 
usnesení.  
 
p. Tůma: No, jasně, ale já mám třeba ještě další podněty ke kontrolnímu výboru, tak ale teď 
to tady máme rozjetý... 
 
p. Kocman: Tak dejte podněty kontrolnímu výboru, já si tady vedu zápis a dám návrhy 
k hlasování.  
 
p. Tůma: Dobře. Tak já, když jsem si pročetl zápis kontrolního výboru, tak tam nemůžu říct, 
že by nic nedělali, tam bohužel nedostávají ty podklady, o které žádají. Takže úkol trvá, je 
nejčastější věta v zápisech kontrolního výboru, protože prostě přestože žádá o plnění 
především radu, tak ty informace a podklady stále nejsou dodány. Týká se to jak Domu 
služeb, stále nemám projektovou dokumentaci, rozpočet a tak dále, týká se to kalkulace 
vodného a stočného. Všechno jsou to přijatá usnesení, která se neplní. Dále veřejné 
projednání technického auditu za účasti auditora. Stále se nestalo. Jeden z bodů, který bych 
rád, aby kontrolní výbor, přestože ho tam má jako vyřešený, tak aby ho vrátil na stůl, a to je 
zrušení komise na vyhodnocení nabídek pro druhé výběrové řízení. Já, když jsem se podíval 
na usnesení, tak tam se nikde nehovoří, že tato komise byla zřízena pouze na první výběrové 
řízení a že může být zrušena na to druhé. Takže z mého pohledu jde o jasné porušení. Ta 
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výběrová komise byla zřízena za účelem vybrání dodavatele a nikoli pouze na první výběrové 
řízení a na druhé už byla zrušena, takže za mě se jedná o porušení a byl bych rád, aby to 
kontrolní výbor přezkoumal.  
 
p. Kocman: Jenom rychle v reakci, vy jste toho řekl spoustu, tak tady je ten zápis. Já z něj 
jenom ocituju. Dnešního dne proběhla prezentace technického auditu zhotovitelem Ing. 
Peroutkou v sídle TS Rudná za účasti zastupitelů. Požadujeme seznámení, řešení cenové 
kalkulace vodného a stočného po technickém auditu. To tam je, a to jsme si řekli posledně, 
že Technické služby tam mají nějaký termín, dokdy to mají zpracovat a že k tomu nějakým 
způsobem vydají stanovisko. Ale znova vám zopakujeme to, co vy víte. Cena vodného a 
stočného se nelosuje z klobouku, ale vypočítává se z existujících parametrů a z odhadu 
budoucích parametrů, takže je to cena věcně usměrňovaná, kterou kontroluje ministerstvo 
zemědělství. Potom jste tam dál něco citoval u Domu služeb. Nevím, kde tady vidíte, že 
chcete kalkulace a možná P+R. A úkol trvá. Samozřejmě, že úkol trvá. Tak když trvá a když 
ten proces byl otevřen v minulém týdnu teprve a ta schůzka proběhla včera na ITI, no, tak 
prostě úkol trvá. Některé úkoly trvají rok, některé trvají dva. Některé se vyřeší za týden, 
některé trvají dva roky. Úkol trvá, neznamená, že tady máme hned něco dělat, ale že o tom... 
Že prostě jsme se neposunuli dál, protože jsme se z nějakého důvodu nemohli posunout dál. 
Reklamace  vad projektové dokumentace. Jsme si vysvětlili. Návrh na změnu auditora, to 
vám řeknu na příštím jednání, to je velmi jako zajímavá informace. Tady máte, informace, ne 
že neposkytují, tady vidíte, že finanční výbor se zpravidla dotazuje a dopřesňuje si, protože 
chce vědět informace. Tady máte napsáno komentář starosty města. Takže to tam je, slíbili 
jsme, a je to v zápisu z rady, že to bude odprezentováno, jakmile... Mělo to být na konci 
května, bohužel prostě vzhledem k situaci, vzhledem k tomu, jak tady teď prezentujeme, jak 
budeme pracovat dál, tak skutečně nevíme, kdy se můžeme efektivně k tomu sejít, abychom 
zvládli případný velký nápor, protože když přijde víc lidí, tak za těchto podmínek to 
nedokážeme zrealizovat. To je tvorba jednacího řádu, jsme řešili. Dopravu jste teď slyšel. 
Hazard jsme řešili minule. Smlouvy na údržbu majetku. Smlouvy jsou veřejně k dispozici, jsou 
v Registru smluv. Výběrové řízení, tam váš názor nechávám bez komentáře, je to váš názor, 
já se s ním neztotožňuju. Nějakým způsobem jsme postupovali, a to je všechno. Takže 
nemůžu říct, že bych s vámi mohl v něčem snad souhlasit. Prosím, pane Tůmo.  
 
p. Tůma: Tak to jsem ani nepředpokládal. Takže podklady pro kalkulaci ceny vodného a 
stočného. K této věci konstatujeme, že již bylo projednáno na listopadovém zasedání 
zastupitelstva v roce 2018. Pane starosto, některé úkoly trvají půl roku, některé rok? 
Nezlobte se na mě. Toto usnesení je z listopadu 2018. Takže nás tady netahejte za nos, je to 
prostě stále tak, že jakmile se něco týká Technických služeb, vy jste ve střetu zájmů, všechno 
zametáte pod koberec.  
 
p. Kocman: Opět váš názor.  
 
p. Tůma: Ano, to je můj názor. Teď nevím, jestli to je pravda, nebo názor, někdo to, prosím 
vás, posoudí? 
 
p. Kocman: To není podstatné.  
 
p. Tůma: Vy? 
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p. Kocman: Pojďme se věnovat programu, protože jinak postupujeme dál v jednání.  
 
p. Tůma: Ano, takže k dalšímu bodu, co jste říkal, já trvám na tom, že došlo k porušení 
našeho usnesení, protože v usnesení se neříká, že komise na vyhodnocení nabídek bude 
v případě zrušení výběrového řízení také zrušena. Já vám to usnesení klidně přečtu. 
 
p. Kocman: Nemusíte.  
 
p. Tůma: Takže na jakým základě vy jste došel k tomu, že ta výběrová komise nemusí být u 
druhého výběrového řízení?  
 
p. Kocman: Pane Tůmo, to už jsme tady projednávali na přechozích jednáních, já se k tomu 
nebudu vracet. Zdržujete nás i veřejnost.  
 
p. Tůma: Když nemáte odpověď, tak to takhle utnete? 
 
p. Kocman: Mám, projednávali jsme to, načtěte si to, v předchozích jednáních, máte přepisy.  
 
p. Tůma: Já to tam nevidím nikde.  
 
p. Kocman: Dobře. Já vím. Tak někdo se hlásil, promiňte, z veřejnosti? Jestli vás můžu 
poprosit. Jestli můžete potom pro přepis jméno, jestli... Poprosím.  
 
pí Steinmannová: Dobrý večer, já jsem Simona Steinmannová. Já jsem se poměrně zabývala 
tou otázkou parkoviště, plánovaného parkoviště P+R. Jsem ráda, že pan Tůma připomněl 
tady tu otázku. My jsme se o tom bavili na zastupitelstvu, tuším, že v listopadu loňského roku 
a chtěla jsem se zeptat právě pana Kovácse, jak se vyvíjí ten projekt? Nebo je to otázka 
právě, úkol trvá, znamená to, že jsme se nikam neposunuli? Nebo nejde mi ani o to, co se 
realizuje, ale spíš, jaký ten záměr máte, protože skutečně vést všechna auta přes celou obec 
na P+R parkoviště k vlaku, na vlakovou stanici, ze které málokdo jezdí, je zvláštní. Tím spíš, 
pokud byste chtěli to P+R parkoviště zpoplatnit. Pochybuju, že to bude někdo využívat. Tak 
tedy zpátky jenom, posunulo se něco od listopadu, máte záměr, chcete opravdu, trváte na 
tom parkovišti, nebo ne? 
 
p. Kovács: Já, aniž bych se vyhýbal odpovědi, já bych požádal nejdřív pana Kocmana, pokud 
by odpověděl, a to z toho důvodu, že vím, že tento týden absolvoval jednání, na kterým byl 
přítomen on jako starosta a má k tomu nejaktuálnější informace. Jestli bys jenom v krátkosti 
sdělil, jak to jednání dopadlo a na zbytek otázek potom odpovím. 
 
p. Kocman: Tak já jenom k tomu... Ta premisa vstupní je chybná, že chceme vést někam 
dopravu přes celou Rudnou. Ty auta už tady stojí v té Rudné, stojí před úřadem, stojí u Lidlu, 
stojí před obchody, u Růžové cukrárny. Ty auta tady už prostě jsou a město před několika 
lety koupilo od Českých drah pozemek, který už dneska ty lidi využívají částečně jako 
parkoviště. Je tam nějaká stará rampa a sklad, který jsme s tím podědili, a ten záměr je a už 
jste tady i slyšela, že se chystá nějaký, nebo rádi bychom rudenským občanům umožnili, aby 
si tady mohli zaparkovat v centru na dvě hodiny, na tři hodiny a obstarat si nákupy, služby a 
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doktory, ale nemůžou, protože tady stojí auta celý den a tyhle ty auta, který tady stojí celý 
den... A ujišťuju vás, že se to nezlepší ta situace, prostě ty obce... Nám do Rudný jede sedm 
spojů, sedm linek tady projíždí, do Drahelčic už jenom jedna ale. Takže ty okolní obce sem 
s těma autama budou jezdit, ti občani těch okolních obcí sem budou jezdit a ty auta tady 
budou někde nechávat. To, že je nechávají u nučického nádraží, nechávají je v ulici K Sídlišti, 
u té zastávky tady v centru, stojí to nahoře kolem nádraží. Prostě to je fakt, to není žádná 
nová věc a my nepřivádíme dopravu, my se snažíme tu dopravu, která už tady je, jí 
přesměrovat nahoru na to P+R, aby nezabírala místo rudeňákům. To, že se tady, a teď teda 
v centru v uvozovkách to kolem úřadu, se uvažuje o tom zpoplatnění toho dlouhodobého 
stání, ne, krátkodobého, neznamená to, že když si jdete nakoupit, že budete platit parkování, 
není k tomu důvod, ale osmihodinové, desetihodinové stání u Lidlu... Kdo jezdíte k Lidlu, víte, 
jak to tam vypadá někdy. Tak tam je opravdu spousta aut a ten Lidl to má zmonitorovaný, 
dělal si vlastní měření, který tam stojí celý den u toho obchodu. Takže my musíme vytvořit 
příležitost, aby ty auta měly možnost zastavit jinde než po celé Rudné, a tahle ta příležitost je 
parkoviště u vlakového nádraží. Ten záměr je několik let starý. A konkrétně teď já odpovím 
za, nevím za koho, za město asi, jelikož jsme se neshodli na tom, že to nechceme a už to bylo, 
je to v investicích připravené, tak v tom pokračujeme, a to jednání, o kterém mluvil pan 
Kovács, je, že je vypsaná poslední výzva v tomhle tom období na tyhlety parkoviště P+R a 
máme možnost poměrně vysokou dosáhnout na devadesátiprocentní dotaci úpravy toho 
prostoru tam. To znamená, že ten prostor se zkultivuje, zboří se ty objekty, který tam stojí, 
na kterých vznikne parkování. Vznikne tam telematika, aby bylo zřejmý, kolik těch míst tam 
je, ale prostě nekončí to, to se bude dít dál. Jako teď není úplně fakt prostor bavit se o tom, 
co se bude dít na Zličíně a co se bude dít v okolních obcích, ale ta situace je opravdu... Jako je 
kritická a pokud si sami nepomůžeme a nevytvoříme možnosti, aby občani jezdili dopravou, 
která bude fungovat... Autobusy přestanou fungovat za chvíli. Budou stát na Zličíně. 
Nedojedou na ten terminál, protože prostě tam je takový provoz, že se tam nedostanou. 
Nezlobte se, ale to jenom, to není nic, jako vím, že asi nevíte... Včera na té schůzce, ta 
schůzka byla včera, bylo konstatováno, že vlakový spojení Rudná, nebo Nučice, respektive 
Praha je jedna z nejvytíženějších linek vůbec tady v té přípražské oblasti. Jezdí tam opravdu 
strašně lidí tím vlakem, protože je to spojení ještě relativně spolehlivý a velmi efektivní za 25 
minut na Smíchov. Takže ta otázka fakt nestojí o tom, že chceme vést někam dopravu, ta 
doprava tady bude a my nemáme vůbec žádnou šanci se zbavit té dopravy z těch okolních 
obcí. Pokud je vjezd do Prahy jenom přes Rudnou a Chrášťany, tak ty auta to budou hledat tu 
cestu. Samozřejmě přes Jinočany a možná potom přes Zbuzany, že se dostanou, ale jinudy 
nepůjdou. Takže my hledáme možnosti a hledáme opatření, který ochrání maximum Rudné 
proti tomuhle tomu transitu, kterého se ale nezbavíme z podstaty věci. Jedno z těch opatření 
je to, co píšeme. Dušníky jižně od Masaryčky za přejezdem, tam se plánují nějaký, buď 
zjednosměrnění nebo úplně zneprůjezdnění té oblasti, chceme to taky přestavět. Stejně tak 
jako dům služeb tohle to zastavil koronavirus, já potřebuju ty lidi svolat a ty věci jim 
představit s tím dopravním inženýrem nebo s tou kanceláří, která to připravovala. Takže 
pokud mám odpovědět na tu původní otázku, záměr trvá, je velmi reálná šance, že se to 
v příštím roce bude realizovat. Tak a... 
 
pí Steinmannová: Děkuju, rozumím tomu, ale ta auta prostě tou Rudnou projedou. Jo, vy je 
protáhnete tím městem. Sice ráno tam a večer zpátky, ale protáhnete. Já jsem dávala 
k úvaze myšlenku dohodnout se s Nučicemi, aby se zkoušela ta doprava stáhnout tam, 
protože až se dostaví Vysoký Újezd, tak si dovedeme představit, pán, co to tady zmiňoval, jak 
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to bude vypadat. Nechceme tím městem projíždět. Mně osobně se to netýká, protože já 
jsem bokem, ale pro to město to zátěž bude. A ty Nučice, přece jenom tam nějaký prostor je 
a dohodnout se s Nučicemi, tak to to město trošičku ochrání.  
 
p. Kocman: Ano, o tom se jedná samozřejmě.  
 
pí Steinmannová: To je jedna věc a druhá věc jenom poslední, určitě to parkoviště P+R asi 
těžko bude využitelné pro lidi, kteří si jedou nakoupit k Lidlu, aby parkovali kilometr od toho 
nákupního centra a dostali se s nákupem zase tam, na to to využití nebude. To je... 
 
p. Kocman: To sice nebude. 
 
pí Steinmannová: No, no.  
 
p. Kocman: To nebude, ale nebude tam to auto stát celý den. Oni dojedou k tomu Lidlu, 
nakoupí si a odjedou.  
 
pí Steinmannová: Ano, ale nebudou využívat P+Rko. Jo, to... 
 
p. Kocman: To je otázka, to je možná jako předčasná úvaha.  
 
pí Steinmannová: No, to samozřejmě, jako to je snad jasný. To byste musel udělat 
kyvadlovou dopravu. 
 
p. Kocman: V okamžiku, kdy to bude zpoplatněný dlouhodobý stání v centru, tak jim nic 
jinýho nezbyde.  
 
pí Steinmannová: No, dlouhodobý ano, ale právě... No. 
 
p. Kocman: Dlouhodobý, ano.  
 
pí Steinmannová: No, ano, dobře. Ještě...  
 
p. Kovács: Já bych teda ještě si dovolil doplnit, tak ano, to P+R stále trvá, podařilo se Rudné 
s největší pravděpodobností získat poslední dotační peníze na P+R a v režimu 90 % dotace 
z IROPu, 10 % vlastní kofinancování. V příštím programovém období to bude s největší 
pravděpodobností 50 na 50. Takže to jenom potvrzuju, co říkal pan starosta, dotaci budeme 
jako město schvalovat její přijetí, to ze zákona spadá do gesce zastupitelstva. Nevím, jak jste 
to přesně myslela s tím zpoplatněním parkoviště, jestli pan starosta trefil odpovědi a vaše 
otázka směřovala k centru. Pokud náhodou směřovala... 
 
pí Steinmannová: K tomu P+R jenom.  
 
p. Kovács: Pokud směřovala k tomu P+R, tak to je takové věčné téma, které má jednoduché 
řešení. Je to naprosto neekonomický tam vybírat, takže prakticky nikdo to nedělá kromě těch 
obrovských parkovišť u metra, ale takovéhle menší lokální parkoviště se to prakticky neděje.  
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pí Steinmannová: No, jasně, to by byla ještě větší demotivace, tak to určitě, no.  
 
p. Kovács: A ta záležitost, jestli to stáhne novou dopravu do Rudné, anebo to naopak umožní 
odlehčit té dopravě, aby nejela třeba přes Rudnou dál do Prahy, aby motivovalo některý lidi, 
že skutečně to auto někde bezpečně zaparkují, nebo vůbec budou mít jistotu, že zaparkují a 
pak si sednou do toho vlaku, to je taky otázka názoru. Já osobně spíš zastávám ten názor, že 
ty P+R parkoviště je funkční koncept.  
 
pí Steinmannová: Jednoznačně.  
 
p. Kovács: Mají to v Německu, mají to v Rakousku, jako funguje to a mně osobně ty...  
 
pí Steinmannová: Pane Kovácsi, sama využívám, znám, není jiná cesta. 
 
p. Kovács: Ano. 
 
pí Steinmannová: Praha nás vytlačí ven, není jiná cesta, ale nám teďko jde... Jsme na 
zastupitelstvu Rudné. Nám jde o to, jak to probíhá, jak to vypadá ve městě. Takže jenom... 
Můžeme se donekonečna tady přít, jestli to bude, nebo nebude lepší. Já jenom říkám, že 
prostě tu dopravu tím místem protáhneme, pokud to parkoviště bude umístěné tam, kde 
teď plánujete. To asi stačí.  
 
p. Kovács: Anebo, promiňte, jestli můžu?  
 
pí Steinmannová: Ano. 
 
p. Kovács: Jenom v krátkosti na to zareagovat. Tak, anebo naopak, některý lidi z Chrášťan a 
z Jinočan nepojedou směr Praha, ale jedou v druhým směru, který je míň intenzivní, na to 
parkoviště a sednou na ten vlak, takže... 
 
pí Steinmannová: Tak fajn, že pomůžeme Praze, no. To je prostě a... 
 
p. Kovács: To myslím, že pomůžeme i sobě, že potom ty z nás, kteří jezdí do Prahy, ale jezdí 
nás většina do Prahy autem, já někdy MHD, někdy autem, tak jako tohohle činu té dopravy je 
podle mě na místě. Ta trať na to Smíchovský nádraží, ona je sice vytížená, ale ona je vytížená 
proto, protože jezdí na ní regionově a jsou spřažený jenom dvě. To je jedna z mála tratí, 
která ještě efektivně má vůbec kapacitu zvyšovat množství těch vlaků a na ty peróny se to 
vejde. Takže jestli máme nějak řešit hromadnou dopravu, tak ta železniční doprava tady má 
obrovský potenciál a nemyslím si za sebe, že to zhorší tu dopravu v té Rudné.  
 
pí Steinmannová: Absolutně ne, to si naprosto rozumíme. Já se pořád vracím jenom 
k jednomu, a to umístění P+R kontra průjezd městem na to parkoviště, které je na konci. Ale 
já bych to uzavřela. Já děkuju za odpověď, já myslím, že se nad tím asi všichni můžete 
zamyslet a tady to, bych řekla, no, tak je to doplněk.  
 
p. Kocman: Je to určitě potom ke zjednodušení, ale ono těch prostor, kde my v Rudné 
můžeme udělat parkoviště u terminálu hromadné dopravy, prostě nejsou ty pozemky.   
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pí Steinmannová: No, souhlas. Rozumím. Znova opakuji Nučice.   
 
p. Kocman: Jasně.  
 
pí Steinmannová: Děkuju.  
 
p. Kocman: S nimi se... Ty jednají a ty to s dráhami řeší.  
 
pí Steinmannová: Děkuju. 
 
p. Kocman: Děkuju.  
 
p. Tůma: Já si myslím, že tady je jedna zásadní věc. My tam nebudujeme parkoviště z místa, 
kde se nedá zaparkovat. Netvařme se, že když tam uděláme nový asfalt, tak tam naženeme 
lidi s auty. To není pravda. Dneska tam to parkoviště je a kdo ho zná a chce ho využívat, tak 
ho využívá a není pravda, že my najednou vybudováváme nové parkoviště. Ne, to parkoviště 
tam dneska je a je plně funkční. A jestli si myslíme, že dostaneme lidi z centra a od Lidlu, 
protože jim vyasfaltujeme krásně parkoviště před nádražím, tak to je totální omyl. Buďto se 
nám podaří dostat lidi z Lidlu a z centra tak, že tam dáme automaty na dlouhodobé 
parkování a pak je někam odsuneme pryč, ale rozhodně ne tím, že jim uděláme nový asfalt 
na stávajícím parkovišti u nádraží. A naprosto souhlasím tady se Simonou, že udělat 
parkoviště na druhým konci města směrem ku Praze, tak to ať mi nikdo netvrdí, že se nám 
tady doprava nezhorší, to se na mě, pane Kovácsi, nezlobte, ale jestli jste v dopravním 
výboru, tak doufám, že si myslíte, že pokud uděláme P+R, tak tam ty lidi naženeme a 
pojednou nám přes celý město. Chtěl bych říct jednu věc. P+R je značení oficiálních 
parkovišť, takže když někdo neví, že tam dneska může zaparkovat, tak ve chvíli, kdy to bude 
P+R, tak to bude vědět, že tam může zaparkovat. Takže my tam ty nový lidi ještě dostaneme, 
který dneska netuší, že se dá zaparkovat. A z Jinočan tam rozhodně nikdo parkovat nebude, 
oni mají svoji zastávku u své obce, takže opravdu pomůžeme možná Chrášťanům, tak to 
bude jediná obec, která se nás dopravně nedotkne, ale jinak jako za mě je to totální tragédie 
a nesmysl z pohledu zvýšení dopravy v Rudné.  
 
p. Kocman: Za mě je to totální nepochopení problému, pane Tůmo. My se nebavíme o tom, 
že někoho chceme přesvědčovat o nějakým asfaltu. Samozřejmě budujeme nový místa, 
protože, jsem to tady řekl, zboří se tam ta rampa a ten objekt a tam vzniknou další parkovací 
místa. To zaprvé. Zadruhé k tomu objektu, který tady vidíte, je nějaký věcný břemeno, tady 
se parkovat nesmí, protože tam je vjezd do té nádražní budovy, to zadruhé. A hlavně. Tady 
se nikdo nijak ničím netváří, říkáme, že ten primární přínos pro Rudnou je, že to parkoviště 
se zvětší, zkultivuje a umožní těm, kteří teď zneužívají, zneužívají je silný slovo, využívají tu 
možnost, že zaparkují kdekoliv v Rudné v centru a odjedou autobusem nebo vlakem do 
Prahy a nechají tady to auto osm, deset hodin přes den, tak tím blokují využívání služeb 
v Rudné pro občany Rudné, aby to parkoviště bylo obrátkové, ne celodenní. To je alternativa 
tohle to. Já vás prosím, já vám rozumím, vám se tohle nelíbí, navrhněte jinou plochu a 
budeme o ní jednat a vymyslíme tam parkoviště, souhlasím.  
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p. Tůma: Ale my ho… Pardon, my nemusíme vymýšlet parkoviště, my tam to parkoviště 
máme a jestli chceme dostat auta z centra Rudné, tak je musíme dostat z centra a ne tím, že 
jim uděláme nový asfalt na stávajícím parkovišti. Jako to, co říkám, tak je pravda. A vy jste si 
vymyslel... 
 
p. Kocman: Ano, tak je navrhněte někde jinde, to není problém. 
 
p. Tůma: Ale vždyť my tam už máme to parkoviště. To parkoviště tam dneska je.  
 
p. Kocman: Dobře, to... 
 
p. Tůma: Je tam u toho zákaz parkování, když říkáte, že se tam nesmí parkovat? 
 
p. Kocman: Není tam zákaz parkování. 
 
p. Tůma: Není, takže se tam může parkovat.  
 
p. Kocman: Je to manipulační plocha vlaku, která... Pardon. Pan Dobyáš? Jestli, prosím, teda 
je to k výborům. Ten příspěvek…. 
 
p. Dobyáš: Ten systém... 
 
To je jistě pravda.  
 
p. Kocman: ??? jednání výborů. 
 
P+R bych chtěl... 
 
p. Kocman: Ne, to není P+R, promiňte. Jednáme o výborech. Jo, takhle. Povídejte, promiňte, 
povídejte.  
 
p. Dobyáš: Já jsem jenom chtěl říct, že když v Praze se zavedlo P+R, tak se doprava posunula 
akorát dál do nejbližších bočních ulic vedle P+R, takže jestliže zpoplatníte centrum, může 
dojít k tomu, že se začne parkovat v bočních ulicích nedaleko centra, a to je trošku jinde než 
vaše plánovaný parkoviště.  
 
p. Kocman: Ne tak docela, pokud budou parkovat tam, kde parkovat nemůžou, tak pak už 
má pravomoci městská policie. A je opět, nezlobte se, je mylné se domnívat, že by ty auta 
tady nestály dneska. Podívejte se do ulice K Sídlišti, podívejte se i k tomu nádraží, do ulice 
Nádražní a do ulice Riegrova a tam to uvidíte, jak tam ty auta stojí. Nemusíte se rozčilovat 
kvůli mně.  
 
p. Dobiáš: Ale jak budete kontrolovat, když někdo parkuje, já nevím, třeba u pizzérii kousek 
v tý ulici, když tam nebude P+R, tak tam jako bude městská chodit a kontrolovat, hele, ten 
stojí dlouho, má značku středočeskou, je to rudeňák, není to rudeňák, kam se to posune? 
 
p. Kocman: U pizzerie třeba nemůže vůbec stát, protože v každém jízdním pruhu tři metry...  
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p. Dobiáš: No, myslím v té ulici, co tam vede dole, třeba u nějaký té realitky, tady ty boční 
ulice, ty to zasáhne zpoplatnění centra.  
 
p. Kocman: Dlouhodobý zpoplatnění centra možná, jo. Je to prostě o další koncepci a tohle 
je první krok.  
 
p. Šoch: Dobrý večer, Libor Šoch. Já na ten Lidl vidím z okna pomalu a můžu vám říct, že 
tohle to je nápad právě to P+R, aby ty lidi, který tam, ne, že tam stojí deset hodin nebo to, 
ale oni tam stojí několik dní. Když napadne sníh, tak tam dál náramně vidíte, takže tyhle ty 
lidi dostat od toho Lidlu, ano a můžou tam odjet normálně a můžou sednout na vlak a jet. A 
chtěl bych připomenout, ano, to parkoviště tam je, ale v jakém je stavu? Tak jestliže to bude 
inteligentně udělaný, no, prostě tak máme nějaký servis, že jo. Takže ty lidi, který tam 
dneska u toho Lidlu parkují, no, tak si řeknou, tady nebudu platit a pojedu tam a odstavím to 
a tam taky na ten autobus můžu anebo na ten vlak, má to logiku. No, vy to nechcete 
pochopit jako jiný věci, jo, ale je to tak. To je potřeba a myslím, že to bude řešení. A je to 
pozemek města a jinde to město prostě nemá. Tak teď jste to slyšel taky. Takže aspoň něco, 
hergot a ono to fungovat bude, nemyslete si, že ne.  
 
pí Steinmannová: Já jenom opravdu větu, už jo. Pane Šochu, ty lidi, kteří tam stojí několik 
dnů, tak ty zcela jistě, nesednou někam na vlak a nepojedou, ty ten problém nevyvolávají. To 
není přeci vůbec logický.  
 
p. Šoch: Ty tam z nějakého důvodu přijeli a prostě vypadnou. 
 
pí Steinmannová: Ano, ale ty zcela určitě teda necestují vlakem do Prahy, jo, to je úplně asi 
jiná otázka.  
 
p. Šoch: Ale proč tam to auto opustili? 
 
p. Kocman: Pardon, promiňte, tak diskuze je... 
 
pí Steinmannová: Ano, děkuju. 
 
p. Kocman: A neumím to uřídit takhle, takže děkuju za příspěvek. 
 
pí Kotvaltová: Já bych právě se zeptala... Jsem slyšet? 
 
p. Kocman: Já nevím, myslím, že ne.  
 
pí Kotvaltová: Notebook? 
 
Ale notebook si zavři.  
 
p. Kocman: Ne, ten notebook asi nevadí, ale takhle ???. 
 
pí Kotvaltová: Já bych se... Slyšet? 
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p. Kocman: Ne. 
 
pí Kotvaltová: Ne? 
 
Blíž, blíž.  
 
pí Kotvaltová: Chtěla bych se zeptat, jestli víme, kolik Rudnou projede aut jenom na Prahu za 
den? 
 
p. Kocman: Víme, já ty čísla uvedu v souhrnu tam a zpátky, je to mezi 11 až 15 000 aut 
nahoře u Šafránky podle toho, jak jede dálnice.  
 
pí Kotvaltová: Máme zhruba představu, jakou má mít kapacitu P+R? 
 
p. Kocman: 40 aut.  
 
pí Kotvaltová: Zatíží nás 40 aut směrem na Prahu, který tam pojedou parkovat, opravdu tak, 
abychom tady o tom hodinu debatovali, když tady projede 13 000 aut denně? Zvýší to tu 
dopravu opravdu o tolik? Úplně jednoduchá otázka.  
 
p. Kocman: Děkuju. 
 
p. Tůma: Úplně jednoduchá odpověď. Jakýkoliv zvýšení je špatně. To, že ten stav je hrozný, 
neznamená, že si ho můžeme klidně zhoršit.  
 
pí Průchová: Pane Tůmo, já mám pro vás návrh, co kdybysme dali před Rudnou značku zákaz 
vjezdu všem nerudenským lidem?  Mně už to přijde opravdu neskutečný.  
 
p. Tůma: Pokud byste to dokázala, tak vám zatleskám.  
 
p. Novák: Dobrý nápad. Já bych pověřil výbor pro dopravu, aby se zabýval car free zónou pro 
celou Rudnou, abychom opravdu tady auty nejezdili, znáte mě, já jezdím na kole a pojďme 
jezdit jenom na kole.  
 
p. Viktora: Myslím, že nejde jenom o to parkoviště, ale taky jde o to, že se do něj má 
investovat těch 10, 11 000 000, a to se zdá, že je taková ne zcela účelná investice vzhledem 
k tomu, že už se tady dá parkovat. O tom je také kus té debaty.  
 
p. Kocman: Je potřeba korektně říct, že toto je celá investice a my se na ní budeme podílet 
10 %. Ano, jsou to dotace, ale ano, zapadá to do širšího konceptu dopravy Prahy a toho 
prstence kolem Prahy. Jestli dovolíte, já bych vás požádal, pokud máme k tomuto bodu ještě 
něco, tak poslední příspěvek, protože věřím, že tady ještě budeme diskutovat chvilku o té 
kanalizaci. Takže pokud máte? Poslední kolo. Pokud ne, tak navrhuju hlasovat o návrhu pana 
Tůmy, který navrhoval pověřit dopravní výbor přípravou podkladů pro případné zadání 
měření hluku z dálnice D5. Kdo je pro? 14 hlasů pro. Proti? Nikdo. Zdržel se? Paní Průchová. 
Děkuju.  
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Děkuji.  
 

16. Projednání zpráv města a Technických služeb k problematice 
kanalizace v Rudné 

 
p. Kocman: Tak další bod je bez podkladů, protože jsme odhlasovali zařazení na minulém 
jednání před týdnem, neboť se jmenuje projednání zpráv města a Technických služeb 
k problematice kanalizace v Rudné. Jsou to dokumenty dostupné na webu města. Můžu, 
pane Dobyáši, můžu vás citovat, viďte? 
 
p. Dobyáš: Ano. 
 
p. Kocman: Já to zkusím tak, jak to vnímám a případně mě zkorigujte. Autorem nebo 
podnětem toho, autorem toho podnětu je pan Dobyáš, rudnický občan, který vyjádřil 
nějakou obavu o funkčnosti naší jednotné kanalizace s tím, že by se ta věc měla nějakým 
způsobem řešit, projednat a teoreticky nějakým způsobem přijmout opatření, aby ta obava, 
která směřovala od pana Dobyáše směrem k radě města, čili tu svojí zprávu předal panu 
Dejmovi, tak abychom se o tom dokázali nějak seriózně pobavit a říct si, co možné je a co 
není. To, co se stalo, je, že rada města požádala Technické služby jako vlastníka a 
provozovatele o vyjádření, to vyjádření, to stanovisko je taky na webových stránkách. Já se 
to pokusím sdělit ten závěr, který já bych z toho měl. Ten závěr je, že to, co pan Dobyáš v té 
své zprávě popisuje, je jev, který může nastat, je to vznik sirovodíku, sulfanu, to je teda jedno 
a totéž, sirovodík a sulfan. Je to plyn, který je jedovatý v nějaké koncentraci a je tady nějaká 
obava, jestli naše jednotná kanalizace při nějakém budoucím rozvoji zvládne se s tím 
popasovat. To stanovisko Technických služeb je, že to riziko teď bezprostředně nehrozí, že 
to, co je tam navrhováno, to jest nějaké provzdušňování a správné technické provedení 
budoucí oddílné kanalizace, protože ten rozvoj bude mít oddílnou kanalizaci už, tak je 
předpokladem k tomu, aby se tak nedělo k tomu vadnému chodu té kanalizace. A ještě jsem 
chtěl říct jednu věc a je tam nějaká poměrně racionální úvaha o tom, že pokud by se tak 
dělo, pokud by vznikal ten sirovodík, což je nějaká koncentrovaná kyselina, nekoncentrovaná 
kyselina, ředěná kyselina, tak ta v dlouhodobém působení na betonovou stoku může mít 
nějaké devastující účinky na tu stoku. Takže k tomu já jenom můžu doplnit, že to tam, nevím, 
jestli je v té zprávě, Technické služby jako vlastník a provozovatel o tom vědí o tom stavu 
pochopitelně, vědět musí a ty části, kde se ta kanalizace nedá vykopat, nebo by to bylo 
natolik nákladné a neefektivní, což je v podstatě celá Masarykova, tak existuje technologie, 
která laicky, jak jsem byl já poučený, nejsem odborník úplně, je něco jako rukáv, který se do 
té kanalizace prostrčí, vyfoukne se do té kanalizace a vytvrdí. Je to něco, co by mělo tomuhle 
tomu odolávat a mělo by to vyřešit kanalizaci, tu její opravu, než se někdy v budoucnu 
teoreticky rozhodneme, že i Masarykova stojí za to ve třech kilometrech rozkopat a oddělit. 
Ono opravdu ta problematika je poměrně dost komplikovaná, to téma určitě není 
k zahození, ale teď aktuálně v této vteřině asi nemá žádný konkrétní postupy než, že při 
opravách se tohleto bere na zřetel, a to tam v tom stanovisku je a při tom rozvoji, na které 
jste taky poukazoval, lokality V. Nováka a Šafránka pracovně, ty dvě rozvojový lokality 
nahoře v Dušníkách, tak musí být provedeny tak, aby se nestalo to, co vy tam, na co tam 
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upozorňujete, že by se stát mohlo. Takže na to jsme docela odpověděli, co jste psal, že 
v územním plánu jste to úplně neviděl, řeší to plány regulační a nějaký komplexní rozvoj. 
Prosím, pojďte doplnit k tomu nebo nám něco k tomu říct. Pokud jsem něco zapomněl, tak 
prosím o doplnění.  
 
p. Dobyáš: Připravil jsem si takový vyjádření... 
 
p. Kocman: Pardon ještě, Martine, můžu poprosit mikrofon lépe, jako aby sem nemusel pan 
Dobyáš... A děkuju.  
 
p. Dobyáš: Historie kanalizace sahá až 2 500 let před naším letopočtem a první známé 
pokusy o čištění odpadních vod jsou z let 700 před naším letopočtem. Tlaková kanalizace se 
řadí mezi alternativní a vznikla na konci 60. let v USA. V Česku se používá něco přes 20 let. 
Problémů, které jsou s tlakovou kanalizací spojené, a to především přestárnutí a zahnívání 
odpadní vody si všímá i odborná veřejnost. Evropské normy, které jsem vám poslal, už jsou i 
zákonným předpisem, čemu se má při projektování a provozování kanalizace předcházet. 
Hlavním bodem je sulfan a s ním spojený zápach. V roce 2004 se rozhodlo u zástavby území, 
které se má v blízké budoucnosti schválit územním plánem, v té době se ale neprojektovalo a 
nepočítalo s přečerpávací kanalizací, počítalo se s hloubkovou kanalizací, a kdyby se od té 
doby šetřilo a nová kanalizace se postupně realizovala, jediné území, které by potřebovalo 
přečerpávací stanici, by byla Jinočanská. Ostatní by byla gravitační a já bych tu nemusel stát. 
V Rudné je 43 tlakových jímek a ve výstavbě přibližně o dalších 16, to je dohromady něco 
kolem 60 zahnívajících jímek a přes kilometr dlouhé zahnívající potrubí. S novou zástavbou 
se dostaneme na kolik jímek? Něco kolem 100 jímek a přes tři kilometry dlouhé potrubí? 
V každé z těchto jímek a v každém metru potrubí vzniká zápach a může jedovatý sulfan. 
Rudenskou kanalizaci považuju za největší ekologický problém města Rudná. Kanalizační síť 
nebyla stavěna k účelům, ke kterým je používána, okolo 80 potrubí je v havarijním stavu, to 
znamená ty trubky a jejich spoje jsou popraskané a každý den se znečišťuje podzemní voda 
unikající stokovou vodou. Dále dešťové svody ze střech a ze stavebních ploch jsou v převážné 
míře zaústěny do tohoto havarijního systému, čímž dochází k zaplavování potrubí a dalšímu 
poškozování stokové sítě. Dešťové srážky, které dopadnou na území města Rudná, jsou 
odváděny ve velkém a přibližně 30 až 70 % veškeré vody, která na území dopadne, je 
odváděna ven z města říčním systémem. A do tohoto systému se zde naprosto nelogicky a 
nešetrně k životnímu prostředí naplňují zdroje agresivní zahnívající vody, se kterými je 
spojená síranová koroze. Životnost stávající kanalizační sítě s ohledem na nešetrné zacházení 
odhaduji maximálně na 30 let. Tím myslím to, že mohou začít lokální destrukce sítě. A místo 
lokálních oprav bude ekonomicky únosnější měnit větší části kanalizační soustavy. Bude 
ekonomicky výhodnější po částech budovat novou síť, než jí jen opravovat. Pokud nová 
hloubková kanalizační síť stojí 400 000 000 a rozložíme to do 30 let, vychází to 13 330 000 
ročně. Každým rokem, kdy se nová kanalizace zmenší, sobecky se přenáší problém na další 
generace, která chybná rozhodnutí jejích rodičů tvrdě zaplatí. Proto prosím, zamyslete se 
nad svým jednáním, činným jednáním. Nechte si vypracovat analýzu vývoje stávající 
kanalizace, byť ??? realizace nové kanalizace, anebo si aspoň nechte od někoho odborně 
posoudit vaše stávající postupy vytvořením jakýchkoliv analytických podkladů pro územní 
plán. A ještě bych chtěl říct teda druhý bod, vyjádřit se k drahelčickému napojení. Účastnil 
jsem se měření sulfanu v rudenské kanalizaci za vyústění drahelčické tlakové kanalizace ??? 
hodnoty. Nečinné přihlížení dlouhodobému obtěžování rudenských občanů, uvolňování 
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jedovaté látky do jejich ovzduší mně přijde krajně nepřípustné a jsem z takového jednání 
silně znechucen. Na všech kanálech od vyústění drahelčické kanalizace až po čistírnu 
odpadních vod by mělo proběhnout měření, kanály by měly být osazeny filtry a problém by 
měl být nadále dlouhodobě zkoumán. Děkuju.  
 
p. Kocman: Co k tomu říct. Až na ten konec ty fakta byly, tam byly fakta až na ten konec. 
Drahelčice, k těm bodům se vyjadřovat nebudu. To s vámi tady bude mluvit paní starostka 
z Drahelčic. Já jenom k té naší kanalizaci. Vy jste to řekl perfektně. Opravovat a v horizontu 
30 let to budeme mít opravený. Ano, souhlasím, to se děje. Uvidíte ve výroční zprávě, 
nakonec jste to tam i četl, u těch Technických služeb, jaký peníze se do toho dávají. Máme 
tady poměrně naivní představu tady kolegů mých zastupitelů, že jde ruku v ruce vodné, 
stočné a drahé opravy. Tak myslím, že už taky chápou, že to tak úplně není. Pokud si někdo 
myslí, že někdo zaplatí dotace, tak nezaplatí, protože na opravy dotace nejsou, jsou na 
budování nových sítí. V podstatě jste to řekl dobře. Potvrdil jste to, co se děje. Měření 
sulfanu, zdroje skutečně nevím, tam zdroj neumím posoudit, ale pravděpodobně k tomu 
máte nějaký důvod, proč to tvrdíte. Takže já za sebe říkám, ano, je to trošku víc emotivní, než 
jsem to říkal já. Myslím si, že máte v lecčems pravdu. Technické služby se tím zabývají, 
protože se tím vaším podnětem zabývaly, když psaly to stanovisko. Já bych opravdu byl velmi 
opatrný jenom v tom strašit občany tím, že se tady všichni otráví sulfanem. To opravdu není. 
Je potřeba v rámci toho korektního jednání říct, že ano, máme 43 přípojek tlakových a 
dalších asi 16 nebo 18 se buduje a pak máme taky asi 1700 gravitačních. Takže o tom 
problému, o kterým vy mluvíte, se dotýká necelého 3 % přípojek, kde by to mohlo být. Já to 
nechci fakt jako zmenšovat, nechci to zveličovat, jenom konstatuju fakta. Bavíme se o 
naprosto minoritní části a i přesto si to zaslouží pozornost bez diskuze, to s vámi souhlasím. 
Ale byl bych opravdu opatrný v některých těch silnějších prohlášení, možná dokážeme 
vymyslet v budoucnu, jak to udělat, možná se některý Zastupitelstva usnesou, že svůj 
investiční rozpočet věnují dceřiné společnosti a prostě budou to nějakým způsobem dotovat 
tu opravu. Prostě má to nějaký svoje parametry. Souhlasím s vámi, že by bylo skvělý otočit 
prstenem a mít v Rudný oddělenou kanalizaci, ale prostě buďme realisti, taková věc se 
prostě nepovede. To číslo, které jste zmiňoval, je nějaký odhad pár let starý někde mezi 350, 
400 miliony tenkrát. Jenom to zpracovat pasport je několik milionů korun. Musí být... 
samozřejmě Technický služby jako každá provozující společnost musí mít plán obnovy, musí 
podle něj postupovat. Kolegové to vědí, protože ty informace si zjišťovali i tady se o tom 
mluvilo minule. Bude se aktualizovat nějaký kanalizační řád, určitě se tomu věnují ty 
Technický služby tomu, co říkáte, ale... Jsem rád, že na to upozorňujete, ale není to problém 
teď akutní. Je to problém, který může opravdu nastat za léta, za několik desítek let a to 
řešení té nové zástavby. Je to jak říkáte, prostě ta Šafránka bude pravděpodobně gravitační, 
protože tam to z kopce je a V. Nováka skutečně musí gravitačně se spojit u nějaký větší 
čerpačky, ono je to popsaný v tom materiálu Technických služeb. O tom se uvažuje, je to 
v běhu a dál nevím, co bych k tomuhle měl říct, takže já za sebe děkuju za podnět, byť se ???  
veřejnost a kolegové i veřejnost, aby věděla, pan Dobyáš chce o tom chce jednat, chtěl 
jednat, takže jsme o tom spolu mluvili na samostatné schůzce. Já si toho opravdu vážím a 
říkám, říkal jsem vám svůj názor, že já bych si představoval ten postup trošku jinak, ale ten 
výsledek je stejný, ke kterému se dneska dobíráme. Umím si představit, že doporučíme 
Technickým službám, aby se tím problémem zabývaly, aby v nějakým horizontu nám zkusily 
nebo občanům Rudné představily nějaký plán, který říkáte. Můžeme požádat i nějakou 
nezávislou autoritu, která zkontroluje potom ten návrh Technických služeb a řekne: „Ano, to 
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co oni říkají, má hlavu a patu.“ Nebo: „Ne, je to nesmysl.“ A podle toho se bude pracovat, ale 
prostě jako zase znova, nebuďme naivní v tom, že se nic neděje, prostě ty věci se dějí, akorát 
možná ten výsledek není a třeba nemůže být o moc jinačí než v tuhletu chvíli v tomto čase 
dneska, než je. Takže za mě děkuju a tolik prostě ode mě a víc k tomu asi říkat nebudu, 
prosím příspěvky, když tak potom, dotazy a odpovědi.  
 
p. Fišer: Já bych k tomu měl jednu poznámku. Žiju celý život v Rudné, tehdy jsem pracoval i 
na investičním oddělení tady na městě a už v době, kdy se tady začaly dělat různé úpravy 
místní kanalizace, tady dělal tajemníka pan Tomšů, možná starší lidi ho znají. Nechával si 
zpracovávat od Hydroprojektu, což v té době byla, bych řekl, jedna z renomovaných 
projekčních kanceláří, která se zabývala vodou, kanalizací, vodními díly celkově. Dost s nimi 
spolupracoval, nechával si tady dělat návrh nebo studii nebo tehdy vedení města ohledně 
odkanalizování Rudné. Snažil se najít způsob, jak Rudnou udělat pouze na gravitační 
kanalizaci. Nevychází to spádově. Bylo by to tak hrozně drahý, šlo by se do hrozně velkých 
hloubek. Možná že tato studie by se někde v archivu našla, to nedovedu říct, ale byla tehdy 
zpracovávána a teprve na základě této studie se došlo k tomu udělat tady ty velké 
přečerpávací stanice, protože to se jevilo jako jediné ekonomické řešení v té době. Dneska 
samozřejmě doba za těch 30, 35 let postoupila, asi by se to dělalo jinak, různě tunelovat a 
jiné způsoby, k tomu se nechci vyjadřovat, ale ta snaha nedělat ty přečerpávačky tady už byla 
dávno. To je všechno. 
 
p. Kocman: Tak jestli dovolíte, tak podle jednacího řádu zastupitelé a potom hned vám dám 
slovo.  
 
p. Prokop: Mě jako překvapuje, že se k takové závažné věci vyjadřuje pouze jeden ze 
zastupitelů. Ostatní mlčí. Vyjadřuje se předseda představenstva Technických služeb, který 
samozřejmě bude obhajovat Technické služby. Já si myslím, že tenhle problém, na který 
upozornil někdo z veřejnosti, je tak závažný, že by stálo za to se nad tím zamyslet a nějakým 
způsobem se k tomu jako zastupitelé postavit, všichni, ne jeden. Ne jeden. Prostě měla by 
tady být nějaká úcta k veřejnosti, která se tím zabývá, protože už ten problém sulfanem 
v Rudné je, já myslím, že pan Dobyáš i sděloval, že naměřený byl, vím, že byl naměřen a 
nebylo naměřeno malé množství. Takže já bych... jako tam i zaznělo, tam byla výzva k tomu, 
aby byla nějaká studie nezávislá. Technické služby, já jsem Technické služby oslovil e-mailem, 
aby nějakým způsobem daly stanovisko k té studii a odpovědi na další otázky 14. 4. Do 
dnešního dne mi, přestože mají povinnost do 30 dnů odpovědět, mi odpovězeno nebylo. Na 
mojí urgenci mě víceméně pan Eckert poslal někam, jakože mi odpovídat nebude. Takže 
takhle se vede komunikace ze strany Technických služeb a na problémy, na který upozorní 
občan, tak na Zastupitelstvu nastane mlčení. To mi přijde velice nehezké k veřejnosti. 
 
p. Kocman: Já jenom... Vidíte, kolegové budou reagovat. Jelikož jste si vzal slovo jako druhý 
po mně, tak jste asi kolegům nedal příliš prostoru, prosím tedy kolegy. Pan Vlček, potom pan 
Dejm a potom pan Kovács.  
 
p. Vlček: Já si myslím, že... 
 
p. Kocman: Nezapnuto.  
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p. Vlček: Já si myslím, že tím, že se celou tou problematikou intenzivně zabývají jak 
Technické služby, tak i město, vám vlastně to shrnutí řekl pan starosta. To znamená, nejedná 
se o to, že by byla neúcta, v žádném případě, naopak. Velké díky a znova upozorňuju toho, 
čím se vlastně ty Technické služby zabývají v dnešní době. Ale tady je ta filozofie. 300 milionů 
vezmeme z rozpočtu během 30 let? Můžeme?  To všechno tohle popsal pan Kocman. To 
znamená, ta diskuze dál asi nevím, jestli má smysl, jak je současný stav ???. Takový, jak byl 
popsán. 
 
p. Dejm: Já jsem s panem Dobiášem mluvil, když mě tu zprávu dával. V podstatě, řekl bych 
neodkladně, jsem ji převzal z Rady města. A Rada města, v podstatě bezodkladně to zadal na 
Technické služby a požádal je o vyjádření. Já nechápu, z čeho pan Prokop vychází, že to 
Zastupitelstvo nezajímá a že se tím nechceme zabývat. Já kdybych se tím nechtěl zabývat, tak 
jsem si to támhle od pana Dobyáše ten e-mail vzal, přečetl, smazal a dál bych se k tomu 
vůbec nevyjadřoval a nikam bych nic dál neposouval. Je to posouváno od začátku, co jsem to 
od pana Dobyáše dostal. Já jsem mu děkoval, když jsme se u nás o tom bavili a já teď nevím, 
jaký teď čekáte, že tady bude výstup, že budeme dál se tady v tom šťourat, rýpat. Nezlobte 
se na mě, dostali jsme stanovisko Technických služeb, nikdo z vás ani z nás tady tomu prostě 
nerozumí. Nejsme nikdo odborníci na vodné, stočné, na sulfan, tak teďko se tady o tom 
můžeme nekonečně bavit, nekonečně dál pokračovat. Máme nějaké stanovisko, dohodli 
jsme se, že zadáme nějakou nezávislou studii a myslím si, že jasně naznačujeme, že se tím 
problémem zabýváme, protože se jím zabývat chceme. Tak bych nerad, aby nám tady 
opozice zase podsouvala nějaký názor, který si ještě ke všemu vymyslí. Děkuju. 
 
p. Kovács: Tak já také po té spršce zbytečných invektiv, jak se o to nikdo nezajímá, bych se 
k tomu vyjádřil. Takže já jsem nejdřív, ještě jednou pane Dobyáši děkuju za ten zájem, který 
jste o to projevil, jako je to správný impulz a Rada se tím zabývala. Já jsem si počkal na výstup 
z Rady i z Technických služeb a nechal jsem si udělat k tomu nezávislé vyjádření, nikoliv 
oficiální formou, mám vyjádření od dvou lidí, kteří jsou vodohospodáři. Jeden je ředitelem 
velké vodohospodářské společnosti, druhý člověk je členem představenstva a ve 
vodohospodářství dělá celý život. Takže jsem mu předal jak vaše podklady, tak stran města a 
Technických služeb a požádal jsem ho, jestli by mi k tomu mohl dát nějaké soukromé 
stanovisko. Já vám teď odcituju stanovisko toho prvního člověka. Ten druhý člověk mi dal 
prakticky naprosto identické stanovisko. Takže jestli mohu, budu citovat. Nebudu říkat, kdo 
to je, požádal mě, abych ho jmenovitě nezmiňoval. „Pan Dobyáš má v mnoha ohledech 
pravdu, zejména co se týče tlakové kanalizace s domácími čerpacími stanicemi. Se zápachem 
je to už trochu přitažené za vlasy, i když je to na mnoha místech reálný problém, který velmi 
obtěžuje senzoricky. Neviděl bych to jako významný zdravotní problém. Zápach navíc může 
být způsoben i merkaptany“, a to vůbec nevím, co je „které obtěžují ještě více, ale nemají 
zdaleka takové zdravotní a technické důsledky. Obecně tlaková kanalizace jako třeba 
v Chrášťanech je technicky i ekonomicky špatně, pokud je šance na gravitaci nebo kombinaci 
gravitace a centrálního čerpání. Zápach se dramaticky snižuje použitím centrálních čerpacích 
stanic. U domovních čerpacích stanic je mnohem delší doba zdržení a tím větší šance tvorby 
zápachu. Technické služby ??? příliš obratně, ale v zásadě správně. Pardon, dobře, přečtu 
celé. Snad bych očekával, že jako městem zřizovaná organizace budou mít lepší znalost 
územního plánu a plánovaných záměrů, nicméně na to odpověděla Rada v kontextu toho 
regulačního plánu. Pak také není pravda, že musí souhlasit s projektem, což ale pan Eckert 
rozporuje. S ohledem na ČOVku související kanalizace a charakter připojované lokality 
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mohou vyžadovat konkrétní uspořádání čerpací stanice podle potřeby projektovou přípravu, 
následně inflace dávkování chemikálií pro potlačení zápachu kanalizace a tak podobně. Také 
by měli být opatrní v konstatování, že je kanalizace ČOVka bez problémů připravena na 
tlakovou kanalizaci nebo že jí je to jedno. Síť v Rudné bude asi místy z betonu a beton ať je 
sebelepší neodolá dlouhodobě kyselině sírové, která se ze sulfanu tvoří. Zároveň je síť 
jednotná a obsahuje dešťové oddělovače, pokud vím. Větší podíl tlakové kanalizace znamená 
větší koncentraci znečišťujících látek, za deště budou přepadat do potoka a v budoucnu 
mohou znamenat vysoké poplatky za odlehčování. Větší čerpací stanice se tak vybavují nebo 
připravují na vybavení inteligentního řízení, při kterém se omezují čerpání za deště. Shrnutí. 
Jestli opravdu nehodláte stavět, povolit kanalizaci čistě tlakovou s čerpáním u každé 
nemovitosti, měl by se s tím stavební úřad a Technické služby poradit. Takže v zásadě jako 
stanovisko vám dává za pravdu s tím faktickým konstatováním těch faktů, nicméně nevidí ty 
dopady a ty závěry natolik dramaticky. Já když jsem ještě potom dál to komunikoval, ty 
závěry, tak jsem se to snažil shrnout takto, aby to bylo lidsky. Takže pokud to shrnu. Žádnou 
paniku, jen prostě dodržovat dobrou praxi, snad vzniká, to je fakt. Ale existuje mnoho řešení 
více či méně ekonomicky vhodných. Největším problémem jsou ty betonové trubky, takže 
prioritně vyměňovat. Regulační plán nebo tlakovku, ale žádat centrální čerpací stanice, na to 
mi bylo odpověděno: potvrzeno, všechno jako přesný shrnutí. Takže já osobně bych jako 
doporučoval, mně teda osobně přijde, že to stanovisko těch Technických služeb vlastně říká, 
že o tom problému ví a že ho řeší a řekl bych, že ho dokonce chtějí řešit úplně shodně s tím 
návrhem, co mi tady píšou dva nezávislí odborníci na tuhletu problematiku. Na druhou 
stranu si myslím, že byť tedy z mého pohledu jak město, tak i ten územní plán, který 
připravujeme, není... jde správným směrem, aby to nebyl problém, tak si myslím, že 
abychom to jako stvrdili, že zastupitelé se tou problematikou zabýváme a bereme ji správně, 
byť zdůrazňuju, přijde mi, že z těch zpráv a z těch reakcí to řešení je Technických služeb je 
správné, tak bych navrhl, abychom jako Zastupitelstvo přijalo následující usnesení, aby bylo 
vidět, že opravdu se s tím vážně chceme zabývat, budeme chtít některé informace od 
Technických služeb. My nemůžeme Technické služby Rudná ze zákona úkolovat, proto 
navrhuji, abychom jednali o následujícím usnesení: „Zastupitelstvo města Rudná doporučuje: 
1) Provést analýzu rozsahu betonového potrubí v kanalizační síti Rudné. 2) Zohlednit prioritu 
výměny betonového potrubí v rámci obnovy kanalizační sítě.“ To jest, vlastně tyhlety dvě 
usnesení reagují na ten nejpalčivější problém, to znamená, abychom byli informováni o tom, 
kolik té betonové kanalizace máme a abychom byli ujištěni o tom, to, co Technické služby 
říkají, že prioritně obměňují tu betonovou kanalizaci tak, aby nedošlo k jejímu zbytečnému 
opotřebování a ztráty hodnoty toho majetku města. „3) V rámci regulačního plánu v oblasti 
V. Nováka požadovat centrální čerpací stanice, jak bylo původně zamýšleno, s prvky 
inteligentního řízení s cílem eliminace poplatku za odlehčování vod.“ Tím reagujeme na to a 
stvrzujeme jenom to, o čem se bavíme při přípravě územního plánu, že pro tu celou oblast, 
která je u Šafránky a za V. Nováka, která už je 16 let určena jako území pro zastavení a tímto 
územním plánem zpřísňujeme podmínky pro její zastavění, vydáním tzv. regulačního plánu, 
který byl zmíněn a vysvětlen v tom stanovisku města, tak my vlastně jako tady znovu 
stvrzujeme veřejně, to zas jako zastupitelé chceme, aby ten regulační plán trval na tom, že 
tam bude centrální čerpací stanice, to znamená žádná tlaková kanalizace u domu, žádný 
prostě malý instalace. A potom ještě bych v reakci na to, protože to je nová informace, tu já 
jsem nikde neviděl, dneska od vás zazněla okrajově a řešili jsme samozřejmě i situaci, a to 
jsem tady necitoval, co když to někde prostě smrdí. Situace je opravdu velice jednoduchá, 
nikdo nechce, aby to někde smrdělo a na to existují řešení více či méně nákladná. Jsou různé 
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filtry, jejichž náklady na pořízení jsou od tisíců korun a provozní náklady stovky korun 
měsíčně, to je podle mě věc, kterou si můžeme dovolit. Případně jsou nějaká dražší řešení, 
kde ty filtry jsou účinnější a pak je to dražší. No, tak pokud je tady řečeno, že někde ty kanály 
smrdí, tak prostě nechť Technické služby zajistí měření toho obsahu sulfanu a instalují tam ty 
filtry. Pokud to tedy někde smrdí. Já v Rudný bydlím už poměrně dlouho, nemám úplně 
detailní znalost toho, ale pokud prostě někde takový kanál se vyskytuje, tak myslím, že tady 
není jediný zastupitel, který by prostě trval na tom, ať ten kanál smrdí dál. Takže to je 4. bod 
toho usnesení, kdy tedy navrhuji, že nechť, a ten nemám zformulovaný písemně, takže si to 
teď dám, prosím vás, dohromady. Nechť tedy Technické služby, že doporučujeme, aby 
Technické služby identifikovaly zapáchající kanály a udělaly kroky k změření toho sulfanu a 
případně instalovaly filtry na ty kanály, což je standardní technologie, která řeší to 
odfiltrování toho sulfanu. Takže jako ten smrad je problém, který by se tady mohl 
vyskytnout, má své řešení. Co se týče těch dopadů na zdraví, že by nás to mohlo otrávit, tak 
když jsme potom ještě telefonicky s těmi lidmi probírali, říkali „Ano“, ale to jsou úplně 
extrémní koncentrace. Jeden z těch lidí to... nechci to, prosím vás, opravdu zlehčovat, takhle 
mi to ty odborníci řekli. Řekli: „Ano. Výfukový plyny v těch garážích taky zabijí, když se tam 
zavřeš. Ale prostě na ulici ne.“ A v drtivé většině těch případů samozřejmě ty koncentrace 
takhle silné nejsou a to by to nejdřív opravdu muselo neuvěřitelným způsobem páchnout a 
myslím si, že já teda osobně o takovým místě v Rudný nevím. Pokud existuje, tak je to moje 
chyba a prostě řekněte tedy nebo kdokoliv z občanů, kdo se cítí tím smradem a sulfanem 
ohrožen, no tak nechť tedy zkontaktuje Technické služby a Technické služby nechť to jako 
standardně vyřeší. Takže toliko můj příspěvek k této věci. Pokud... teda byl bych rád, 
abychom o těchto 4 návrzích usnesení hlasovali. A potom bych ještě prosil radu, jestli tady 
padla od Honzy Dejma informace, o tom, že chceme udělat nějakou studii, tak případně 
k tomu ještě trošku víc informací. Luboš Kocman, starosta, říkal tedy, že Technické služby 
připraví návrh a že se dá na něčem podrobit, tak jestli byste to jenom mohli rozvést, protože 
myslím si, že tady v této otázce neexistuje jaksi sporu o pozice, koalice, prostě pokud ten 
problém tady je a zatím si nejeví, že by tady jako akutně byl, tak prostě se s ním zabývejme a 
myslím si, že prostě vedení města to vzalo velice vážně a ty kroky k tomu, aby se to nějak 
přiměřeně prošetřilo, se zatím realizují. A tyto usnesení k tomu jenom pomůžou. Děkuju. 
 
p. Kocman: Děkuji. Tak já jsem... Jo, pan Seidl. 
 
p. Seidl: Já jenom krátce. Jako Rada města vnímáme stav té kanalizace. Je to obrovský 
problém, nebereme to na lehkou váhu. Tam zaznělo 400 milionů odhad. Osobně si myslím, 
že bude daleko vyšší číslo, ale kdekoliv teď máme nějakou havárii na kanalizaci nebo děláme 
novou silnici, jdeme do země, tak se snažíme aspoň kousky vyměnit, aby byla nová, aspoň ty 
části... Já vím, že to není moc, ale jsem za to rád, že do tohohle se peníze investují a tu 
kanalizaci někde novou máme tak, jak má bet a jakou bychom si přáli mít v celé Rudné. Ale je 
to fakt jakoby běh na dlouhou trať. 
 
p. Kocman: Dobře, já tady... Pan Tůma. 
 
p. Tůma: Tady byl dotaz na pana Dejma, jestli by mi teda mohl odpovědět. Jestli jste nedával 
pozor, tak vám to zopakuji. 
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p. Dejm: Studii máme v plánu zadat. Jestli už byla zadaná, nevím, ale mluvili jsme o tom. Tak 
to je celý.  
 
??? tato informace. 
 
p. Dejm: Jo, o studii jsme se bavili, ano. 
 
p. Tůma: Takže ta studie není zadaná nebo je to v usnesení Rady nebo jak si to máme 
vysvětlit? Protože já jsem pochopil z toho, že jste zadali studii. 
 
p. Dejm: My jsme zadali, my jsme zadali ten požadavek na Technické služby a to je to 
stanovisko, které k tomu Technické služby daly. 
 
p. Tůma: Ne. Stanovisko Technických služeb mě moc nezajímá, mě zajímá nezávislá studie. Já 
jsem pochopil váš... 
 
p. Dejm: Podle mě ještě studie v tu chvíli nebyla zadaná. 
 
p. Tůma: Aha, takže to jsem ho pochopil jinak. 
 
p. Kocman: Ale já myslel, že o tom mluvil pan Kovács. 
 
p. Dejm: Neporozumění. Já jsem, předtím jsem hovořil, předtím jsem hovořil o tom, že 
jsme... to je návaznost na tu posloupnost těch kroků, který jsem dělal s panem Dobyášem, že 
jsme si zadali ne studii, ale závazné vyjádření na Technické služby, o jejich stanovisko. Ale 
bavili jsme se o tom, že zadáme studii. Seriózní studie na tohle téma, to ano. Ale abych řekl 
pravdu, teď úplně nejsme schopen reagovat na to, v jakým je to teďko stavu. 
 
p. Tůma: Vyjádření Technických služeb pro mě není nezávislá studie. 
 
p. Dejm: Ale já to nespojuju, to bylo nepochopení, já nespojuju vyjádření Technických služeb 
a odbornou studii. Ta samozřejmě nebude pod technickou správou, odbornou studii po 
Technických službách. To jako nedává smysl. 
 
p. Tůma: Jasně, tak v tom případě si myslím, že by určitě v usnesení nemělo chybět to, že 
opravdu chceme nějakou nezávislou studii, protože... 
 
p. Dejm: Tak na tom se domnívám panuje shoda, že to tam klidně můžeme do toho usnesení 
dát. 
 
p. Tůma: Já jsem měl ještě jeden dovětek. Já jsem rád, že tady můžeme probírat i věci, které 
nelze oddělovat, tak doufám, že pro příští jednání to bude precedens.  
 
p. Kocman: Jo, to je diskuze, pane Tůmo, tohle, protože ten bod jsme zařadili bez dalších 
podkladů.  
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p. Dobyáš: Já bych tedy poprosil, aby byly změřeny kanály za vyústění drahelčické kanalizace. 
Tam je třeba 300 jímek a tam ty extrémní situace mohou vznikat. Tam bych začal jako první a 
od toho bodu bych se určitě odebíral dál.  
 
p. Kocman: No, dobře. Já, jelikož skutečně nevím, jak vypadá ta kanalizační síť z Drahelčic, 
kde je ten výstup? Vy to víte z hlavy?  
 
p. Dobyáš: Ano. 
 
p. Kocman: Že to je zatrubněný až kamsi... 
 
p. Dobyáš: Je to nedaleko potravin. 
 
 
p. Kocman: Já si právě myslím, že to není úplně ta hlavní větev. Že to vede pod Ředitelstvím 
silnic a dálnic, ale... 
 
p. Dobyáš: 150 v průměru vyústění, máte to namalovaný v kanalizačním řádu.  
 
p. Kocman: Jasně, jasně, ale říkám, nemyslím si, že... 
 
p. Dobyáš: Přímo na křižovatce. 
 
p. Kocman: Přímo na křižovatce Na Staré, ano.  
 
p. Dobyáš: Ale měla by se brát v úvahu celá cesta až k čistírně odpadních vod, jo. Třeba i za 
Stavmatem může docházet k úniku jedovatého sulfanu. To záleží na stavu kanalizaci.  
 
p. Kocman: Může, my jsme si to tady řekli. Dobře. Chcete hovořit? Paní Steinmannová. 
 
pí Steinmannová: Děkuju. Tady na tom tématu já jsem zainteresovaná daleko víc možná než 
na jiných, protože bydlím v blízkosti čistírny odpadních vod a to bydlení z tohoto důvodu 
není zrovna příjemné. A proto jsem se zeptala přímo pana Eckerta, když se to teda otevřelo, 
na jeho názor kromě jiného ještě a informace, která nám přišla od něj, je trošičku v rozporu 
s tím, co tady tvrdíte. Pan ředitel operativně sdělil mimo jiné, že informace a články týkající 
se tzv. sulfanové hrozby jsou ničím nepodložené šíření poplašné zprávy, které je v České 
republice trestné. Autor nadále informace o tom, že autor přehání, že jsou to obecné 
informace stažené z internetu, prostě naprosté zlehčování. Takže zaprvé bych chtěla říct, že 
je velice nemilé, když ředitel Technických služeb to tam podsouvá jakousi výhružku. My, když 
se budeme tímto zabývat, vlastně šíříme poplašnou zprávu nadále. To se mi vůbec nelíbí a už 
vůbec se mi nelíbí, že tady není jednota. Takže já tady nemám jako žádnou jistotu v tom 
smyslu, že se s tím budete zabývat, protože předseda představenstva Technických služeb pan 
starosta pravděpodobně asi jedná stejně jako jedná jeho podřízený, podřízený... jeho 
výkonný pracovník. 
 
p. Kocman: A to vám přijde korektní? 
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pí Steinmannová: Já vám to můžu ???. 
 
p. Kocman: Já myslím to, co říkáte teď. 
 
pí Steinmannová: A co? Co prosím? 
 
p. Kocman: Že pravděpodobně nějak jednám asi možná, aniž byste cokoliv věděla? Ne, vy se 
neptáte, vy konstatujete. 
 
pí Steinmannová: No ano, dávám tam ten kondicionál, mohlo by být, ptám se, je to tak? 
 
p. Kocman: Ano, jste ve stejném omylu jako pan Prokop. Ta funkce je naopak doplňková 
k tomu. Krom toho, že mám majetkovou odpovědnost za to, co by se tady mohlo dít na 
rozdíl teda od pánů a krom toho, že tady třetí období mám podle zákona hájit zájmy občanů, 
tak to je ten důvod, proč se tady o tom dneska třičtvrtě hodiny už bavíme, proč to 
projednáváme, proč jsme se potkali s panem Dobyášem. Ale vracíme se pořád ke stejnému 
problému. Já jsem to na začátku definoval. My si myslíme, že by tady ten problém mohl 
nastat. Pan Dobyáš je o tom přesvědčen mnohem víc než třeba někteří my. My to 
nesporujeme, nikdo neřekl, že takový problém neexistuje. Ale nezlobte se, já opravdu budu 
chtít fakta, já za chvilku položím otázku jenom, kdo to zaplatí, to všechno. Tohleto není 
problém, protože my se můžeme tady usnést a pokud se Zastupitelstvo usnese to zaplatit, 
tak to zaplatíme my všichni. Jo, to je potřeba jako říkat, ty věci říkat A a B. Je říkat potřeba, že 
pokud chceme, aby v tomhle státě jsme se chovali podle zákona a přeje si to pan Dobyáš, 
aby kanalizace byla podle zákona, nepřeje si to nikdo víc než my všichni tady, to vás ujišťuju 
teda, tak prostě děláme nějaký opatření, ale stejně tak, jak jsem říkal u parkování, nežijeme 
v ideálním světě, žijeme s nějakým stavem, který existuje, my ten stav máme vylepšovat, 
máme ho vylepšovat pořád tak, jak můžeme a to se děje v tuhletu chvíli. A nezlobte se, byť 
se vším, co tady zaznělo, opravdu to nelze než souhlasit, tak mně přijde skutečně jako velmi 
nekorektní na necelých 3 procentech případného zdroje problému argumentovat tím, že se 
Rudná otráví sulfanem. Nezlobte se, podle mého osobního názoru, to je jedno, jestli starosty 
nebo Kocmana nebo předsedy představenstva, je to naprosto nekorektní. Proto se tím 
zabýváme, zazněly i nějaký informace, které jsou a celý to směřuje k tomu, že se chystáme 
tomu problému věnovat. To, že bydlíte u čistírny... nezlobte se, ta čistírna tam byla 
pravděpodobně asi dřív než... nebyla?  
 
pí Steinmannová: Nebyla. 
 
p. Kocman: Nebyla? Takže už tam vidíte dlouho, čistírna tam už je taky dlouho. Nikdo jsme si 
to nevymysleli, prostě... 
 
pí Steinmannová: Já k tomu mám takový přístup, jako někde prostě ta čistírna být musí, 
někde musí být sběrný dvůr. Takže já absolutně jako nerozporuju to, že je problém čistírny, 
kde je zástavba. My jsme tam byli dřív než čistírna, ale jde o to, že jestliže nastane nějaký 
problém, tak ho minimálně nezlehčovat. Vy si trošku i odporujete, protože z úst z řady z vás 
před chvílí vzešlo, že problém berete zcela vážně, že ho nebudete podceňovat, oceňuju, což 
je opravdu jako diametrální rozdíl od toho, co říká pan ředitel Eckert. Takže jenom bych 
prosila, aby zvítězil ten názor náš, aby se hrozba nepodceňovala, aby se tím teda někdo 
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zabýval a aby se nepostupovalo podle názoru teda pana ředitele Eckerta. Byť je to výkonný 
orgán a jak vy říkáte, Technické služby nemůžete nějakým způsobem ovlivnit. Já si myslím, že 
město Technické služby, osobně si myslím, že město Technické služby absolutně nemá pod 
kontrolou. Já mám tady ještě jiné důvody a až budeme mít trošku víc prostoru, tak vám 
ukážu proč. To je asi všechno, děkuju vám. 
 
p. Kocman: Děkuju. Výborně, pan Tůma. 
 
p. Tůma: Takže já děkuju za tohle vyjádření, které potvrzuje, pane Dejme, moje slova, že 
analýza Technických služeb sulfanu je naprosto k ničemu, protože jestli jste si teďko mohl 
vyslechnout, co pan ředitel Eckert řekl k téma sulfanu, tak k čemu je nám ten dokument, co 
nám tady pan starosta od Technických služeb předložil? Jaká je teda skutečnost? Je to 
několikastránkový dokument seriózní, anebo je to informace - šíříte poplašnou zprávu? Co si 
mám teda z toho vybrat? 
 
p. Dejm: Pane Tůmo, četl jste to vyjádření od Technických služeb? 
 
p. Tůma: Ano. 
 
p. Dejm: Poslouchal jste, co říkal pan Kovács?  
 
p. Tůma: Ano. 
 
p. Dejm: Liší se to nějak zásadně? Liší se to nějak zásadně? Já jsem neříkal, že se tyto dvě věci 
liší. Já jsem říkal, že se to liší od vyjádření pana ředitele Eckerta, jestli jste mě poslouchal 
dobře. Pro mě je směrodatné tohleto stanovisko, to stanovisko Technických služeb. 
Samozřejmě mě mrzí, teď ho ani nevidím, jestli pan Eckert něco takového někde sdělil, to 
samozřejmě já nevím.  
 
p. Tůma: Napsal to, vždyť to četla.  
 
p. Dejm: Ano, dobře, ano, ano, já jsem to nedostal. 
 
p. Dejm: Mohli byste mě nechat mluvit? Já to vůbec nezlehčuju. Já jsem v tuto chvíli nic od 
paní nečetl, dozvěděl jsem to teďko před 10 vteřinami nebo před minutou a reaguju na to, že 
vy neustále mícháte dvě věci dohromady. Vy mícháte vyjádření Technických služeb a 
odbornou studii.  
 
p. Tůma: Ne. Nemíchám. 
 
p. Dejm: Jo. Vždyť jste to před chviličkou řekl.  
 
p. Vlček: Já se domnívám, že tato diskuze se rozmělňuje, že Zastupitelstvo problému 
opravdu směřuje velice seriózně a to chci tedy určitě ujistit i veřejnost. A byl bych rád, 
abychom přijali návrh usnesení pana Kovácse, čímž jasně dáme najevo veřejnosti, že vlastně 
Zastupitelstvo o problému ví a že bude konat, aby se snažilo tyto problémy eliminovat. 
Neříkám odstranit, protože to asi odstranit nelze. Bydlím tady přes 20 let a vím, co se třeba 
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v minulé zástavbě dělalo, že se prostě dělala ta splašková ze střechy stejná kanalizace. 
Nevím, proč se tak tenkrát dělo, ale tak se dělo. To znamená, já budu pro, abychom dali 
jasný signál veřejnosti i k nám dovnitř, že se všichni seriózně touto problematikou zabýváme 
a návrh usnesení pana Kovácse přijali. A skončíme u diskuze, to je nesmysl, je to dokola.  
 
p. Kocman: Prosím, pojďme nějak finalizovat.  
 
p. Viktora: Děkuju. Já bych tady rád dal jasný signál veřejnosti i tady dovnitř, v tom slova 
smyslu všem. Jenom se tak trošku obávám, že kdybych se ho zeptal, o jakém usnesení 
vlastně pan Kovács mluvil, tak myslím si, že byste to dokázat zreplikovat neuměl, ale... Nebo 
zkusíte to?  
 
Jo. 
 
p. Kocman: Pan Kovács to usnesení přečte. 
 
p. Viktora: Je to jasný. Podívejte, já mám teda slovo, já si myslím, že tím nejjasnějším 
důkazem, že tomu dáme nějakou váhu, tady tomu problému, který tady řešíme, bude to, 
když toto téma přesuneme na další Zastupitelstvo, protože už máme 22:22, moje dcera, když 
vidí tenhle čas, tak vždycky říká: „Něco si přejme.“ Stejná čísla.  
 
p. Kocman: Prosím k věci. 
 
p. Viktora: Takže já bych byl pro to, abychom tady už nic neřešili. Pojďme prosím vás už 
domů, pojďme to přesunout na další jednání a tomu dáme důstojné místo.  
 
p. Vlček: Já nesouhlasím. Já navrhuju, aby se konalo a řešilo se návrh usnesení, aby se o něm 
dneska hlasovalo, protože budeme si o tom povídat za měsíc, za dva, za tři, veřejnost 
potřebuje okamžitou reakci Zastupitelstva.  
 
p. Prokop: A já nesouhlasím s panem Vlčkem. Ten důvod je jasný, pan Kovács nám tady 
citoval něco, co si potulně někde z blízka nějaký informace, zastupitelé neměli čas se s tím 
seznámit. Napsal si nějaká usnesení, asi čtyři dlouhá. Zase jsme neměli možnost se s nimi 
seznámit, takže pojďme se k tomu postavit důstojně, pojďme tento bod vzít, udělat z něho 
řádný bod Zastupitelstva za tři neděle, ať pan Kovács nám pošle ty materiály, ať si je můžeme 
nastudovat, ať se k tomu ještě můžeme zeptat, ať nám dá to usnesení, které navrhoval a 
schvalme je potom. 
 
p. Dejm: Já se domnívám, že je to úplně jedno, protože z toho pana Kovácse, toto vaše 
domnělé usnesení nebo zprávy nebo něco takového, v tom návrhu usnesení o tom není ani 
čárka, jestli jsem teda dával dobře pozor. Myslím si, že jsou tam jasné body, ke kterým se 
můžeme vyjádřit už teď. Tak nevidím sebemenší důvod, proč bychom to měli odkládat a proč 
bychom se k tomu nemohli hlasováním vyjádřit už teďko. 
 
p. Kovács: Já taky jednoznačně trvám na tom, abychom tento bod prostě doprobrali včetně 
těch usnesení, nic nám nebrání v tom se přece jako znova tím tématem zabývat. Já ty 
usnesení mám sepsaný, čtvrtý jsem si doformuloval a teda po té diskuzi já myslím, že je tady 
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jednoznačná shoda na tom, že pokud tedy je vhodné udělat nějakou nezávislou oponenturu 
k tomu stanovisku Technických služeb, no, tak prosím k návrhu přidáme 5. usnesení, které 
prostě doporučí Zastupitelstvo, aby se prostě tohleto udělalo. Je to jednoduchý jak facka. A 
opravdu já teda musím říct, já nevím jako, jestli někde děláme nějakou komunikační chybu, 
ale na mě teda dnešek rozhodně nepůsobil tak, že by jako vedení města, ať starosta nebo 
Rada, se k tomu stavěli zády. Opravdu já tenhleten názor prostě nesdílím a jestli pan Eckert 
poslal nějakou zprávu, která nevím, v jakým byla kontextu, možná prostě přecitlivěle 
reagoval na to jako ředitel Technických služeb, že prostě v zásadě po internetu kolují prostě 
zprávy typu: otrávíme se sulfanem. Já nevím, já to nechci nikterak soudit, ale pan Eckert není 
zastupitel. Dneska je tady Zastupitelstvo, jednáme jako zastupitelé, takže já, dobře, 
respektuju váš názor, ale musím říct, že nevím, proč jste k němu dospěla ve vztahu teda 
k Zastupitelstvu, ale budiž. Takže já jsem připraven potom návrh těch usnesení opět 
přednést.  
 
p. Vlček: Já navrhuji, aby bylo hlasováno o každém jednotlivém bodu samostatně, protože 
souhlasím s panem Viktorou, že nejsme schopni, já nevím, 10, 15 vět odsouhlasit najednou. 
To znamená každý ten bod odsouhlasit nebo neodsouhlasit samostatně. To je můj návrh. 
 
p. Tůma: Můj návrh je odsouhlasit ten jediný bod a to je, že chceme zadat nezávislou studii. 
Všechny ostatní návrhy vycházejí z nějaké anonymní analýzy, kde nemůžeme znát ten zdroj, 
takže nezlobte se na mě, přijímat nějaký usnesení na základě anonymní osoby, která něco 
někomu sdělila, ale nechce být jmenována, není pro mě důvěryhodný. Takže pojďme se 
domluvit, že schválíme to, že chceme nezávislou studii. Na tom se asi všichni shodneme. A až 
budeme mít tu nezávislou studii, tak budeme přijímat další rozhodnutí. Děkuji. 
 
p. Kocman: Tak teď nevím, kdo tam byl dřív. 
 
p. Pražák: Já jenom, na mě pan Kovács udělal dojem, že se seznámil s tím, co pan Dobyáš 
předložil a získal si další informace, jako asi všichni jsme se snažili získat nějaké informace. Na 
to téma nám přednesl svůj názor a podle svého názoru nějaká usnesení a ty tady navrhuje. 
Tak já bych v žádným případě tady neřešil, kdo z nás v podstatě získal informace, ale to si 
mohl každý z nás dát nějaký usnesení, návrh nějakého usnesení, tak pak Kovács dal toto. Tak 
o nich pojďme hlasovat.  
 
p. Dejm: Proto já říkám třeba za sebe, budu hlasovat na základě podkladů od pana Dobiáše a 
na základě vyjádření Technických služeb. Já třeba budu dělat, že jsem pana Kovácse vůbec 
neslyšel a budu na základě toho hlasovat. To není sebemenší problém.  
 
p. Dobyáš: Ohledně usnesení od pana Kovácse, výměna betonových potrubí a myslí, že se 
tlaková kanalizace může s betonem setkat. To, když si vezmeme kanalizaci tady v Rudné, tak 
výměna může stát několik desítek milionů. Tak bych do toho nešel, i když bylo by to fajn asi. 
 
p. Kovács: Pardon, já se omlouvám za ten incident. Nezlobte se, to nebylo nic osobního. Já 
teda, jestli můžu, tak já bych znova přečetl ty návrhy usnesení, protože toto jsem 
nenavrhoval, abychom dneškem rozhodli o tom, že někde investujeme desítky milionů 
korun, to určitě ne. Já tedy navrhuju, protože nemůžeme jako Zastupitelstvo města ze 
zákona, ve vztahu k Technickým službám, jim něco ukládat. Takže já navrhuju, abychom jako 
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zastupitelé měli usnesení, kterým jako Zastupitelstvo města doporučuje, aby Technické 
služby: 1) Provedly analýzu rozsahu betonového potrubí, abychom vůbec zjistili, kolik ho 
v Rudný máme. 2) Protože i z těch konzultací s těmi odborníky pro mě vyplynulo, že to je 
skutečně ten největší problém, který tady máme, 2) zohlednit prioritu výměny betonového 
potrubí v rámci obnovy kanalizační sítě. Možná je to řečeno laicky, ale jasně to vystihuje 
podstatu věci, která říká: „Proboha živého, prostě jestli tady máme tak velký problém 
s betonem a tou kyselinou, která ho prostě rozleptává, chraňte ten majetek.“ Což i pan 
Eckert v tom vyjádření za Technické služby jasně napsal, tam to je napsaný. Říká, že beton je 
problém a že ho prioritně odstraňují. To znamená, my tady jenom vyjadřujeme prostě 
v zásadě s těmi body i to, co město a Technický služby říkají, jen to stvrzujeme. 3) Řešení je 
bod, který říká, že doporučujeme v rámci regulačního plánu v oblasti Šafránka a V. Nováka 
požadovat centrální čerpací stanice, jak bylo původně zamýšleno, s prvky inteligentního 
řízení s cílem eliminace poplatku za odlehčování vod. Tímto řešíme další námitku z toho 
vašeho materiálu, jen ji stvrzujeme, protože takhle jsme o územním plánu jednali. To není 
žádná novinka. Jenom proto, že to téma tady je, tak to znova stvrzujeme, aby to bylo jasný, 
aby to bylo čitelný. Ale za sebe říkám, není to prosím žádná novinka, o tom normálně 
jednáme, v tomto duchu jednáme. 4) Doporučujeme Technickým službám provést 
zmapování zapáchajících kanálů, provést měření hladiny sulfanu a zvážit instalaci pachových 
filtrů. A 5. usnesení, to, co zde tedy zaznělo. Pokud zde tedy panuje taková nedůvěra vůči 
Technickým službám, tak potom 5) nechat stanovisko Technických služeb nezávisle posoudit, 
tečka. Jako meritum věci je v tom usnesení deklaratorní, co jako zastupitelé chceme, je 
naprosto jasně sděleno. Takže toto je těch 5 usnesení, které už mám i sepsány. A já trvám na 
svém právu předložit návrhy usnesení. Trvám na svém právu prezentovat svůj názor a 
prosím, abychom dnešní bod bez přerušení dotáhli. 
 
p. Viktora: Já jsem to bedlivě poslouchal, dělal jsem si poznámky a myslím si, Gábore, že 
prvně ty návrhy jsi říkal jinak. A já teda jsem z toho zmaten, protože v těch projevech 
neumím rozlišit, co říkáš jako návrh usnesení, co je nějaká deklarace. Já jsem si tady odnesl, 
že máme hlasovat o tom, že betony prodáme. Možná jsem tomu špatně rozuměl, ale prostě 
nezlob se na mě, já...  ty čtyři dokumenty... Já mám tady usnesení. To tady sypeš z rukávu. Já 
bych je chtěl vidět na papíře nebo bych chtěl požádat pana starostu, ať to tady promítne, 
nebo ať nám to pošle mailem, jestli ho má. Prosím vás, nechme to na příští zasedání.  
 
p. Kocman: Pan Dejm. Ne, nechce.  
 
p. Kovács: Já trvám na hlasování a žádám vás, pane starosto, jestli byste mohl návrhy 
usnesení změnit a promítnout, ať se pan Viktora může opravdu jasně vyjádřit svým 
hlasováním, případně se zdržet či být proti. 
 
p. Dejm: Já tomu furt nerozumím, Martine. Myslím teda Viktoro, jo. Když bychom ten bod 
teďko nechtěli projednávat a nechtěli bychom o něm hlasovat, tak vy byste byl první, který 
by jste se ozvali, že ten bod nechceme projednávat a že o něm nechceme hlasovat. My tady 
máme 5 jasných konkrétních bodů, ve kterých se můžeme vyjádřit jako Zastupitelstvo a vám 
to zase vadí. Já opravdu nerozumím, o co vám jde. Předpokládám, že před každým hlasování 
návrh usnesení přečteme a budeme o něm hlasovat. Máte tady dvě kamery, běží tady 
audiozáznam, tak vůbec nechápu, v čem je problém.  
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p. Kocman: Podle jednacího řádu využívám práva ukončit tuto rozpravu. Žádám, aby bylo 
hlasováno o ukončení rozpravy. Kdo je pro ukončení rozpravy? 13 pro. 12 pro, omlouvám se. 
Proti? 2, pan Prokop a pan Viktora. Zdržel se? Pan Tůma. Nyní podle jednacího řádu prosím 
pana Kovácse, aby každé to usnesení jednotlivé přečetl zvlášť a následně o něm budeme 
hlasovat. Prosím, usnesení číslo 1. 
 
p. Kovács: Dobře tedy. Usnesení č. 1: „Zastupitelstvo město Rudná doporučuje provést 
analýzu rozsahu betonového potrubí v kanalizační síti města.“ 
 
p. Kocman: Kdo je pro navržené usnesení? 12 pro. Proti? Nikdo. Zdržel se? Pane Viktoro? 
 
p. Viktora: Já nevím, co si o tom mám myslet. 
 
p. Kocman: Hlasujeme, je to jednoduché. Pro, proti, zdržel se. Takže zdržel se. 3 se zdrželi. 4, 
takže se omlouvám. 11 pro, proti nikdo, 4 se zdrželi. Druhé usnesení k tomuto bodu? 
 
p. Kovács: Druhé usnesení: „Zastupitelstvo města doporučuje prioritně zohlednit výměnu 
betonového potrubí v rámci obnovy kanalizační sítě.“ 
 
p. Kocman: Kdo je pro? Hlasujeme, pánové, prosím. Rozprava skončila. 10 pro. Proti? Nikdo. 
Zdržel se? 5. Pan Prokop, pan Viktora, pan Tůma, pan Sýkora a pan Fišer. Prosím třetí návrh 
usnesení k tomuto bodu. 
 
p. Kovács: Třetí návrh usnesení zní: „Zastupitelstvo města doporučuje v rámci regulačního 
plánu pro území Šafránka, V. Nováka požadovat centrální čerpací stanice, jak bylo původně 
zamýšleno, s prvky inteligentního řízení s cílem eliminace poplatku za odlehčování vod.“ 
 
p. Kocman: Prosím, kdo je pro? 10 pro. Proti? Nikdo. Zdržel se? Pan Prokop, pan Viktora, pan 
Tůma, pan Sýkora a pan Novák. Zapisovatelé mají? Mají. Tak čtvrtý bod. 
 
p. Kovács: Návrh usnesení číslo 4: „Zastupitelstvo města Rudná doporučuje Technickým 
službám Rudná provést zmapování zapáchajících kanálů, provést měření hladiny sulfanu a 
zvážit instalaci pachových filtrů.“ 
 
p. Kocman: Kdo je pro navržené usnesení? 12 hlasů pro. Proti? Nikdo. Zdrželi se? 3. Ještě 
tam je jedno. 
 
p. Kovács: „Zastupitelstvo města Rudná doporučuje nechat nezávisle posoudit stanovisko 
Technických služeb Rudná k problematice sulfanu.“ 
 
p. Kocman: Kdo je pro navržené usnesení? 14 hlasů pro. Pane Prokope, pro, nebo proti? 
 
p. Prokop: Pro. 
 
p. Kocman: Pro, 15 hlasů pro. Děkuju. Děkuju teda. Tímto ten bod je uzavřen. Děkuju 
veřejnosti za účast.  
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17. Rozpočtové opatření č. 2/2020 
 
Ještě tady máme jeden bod, který, doufám, zvládneme rychle a pak teoreticky ještě, pokud 
budete mít rychlé dotazy. Nevím, jestli je budeme umět zodpovědět, ale minimálně je 
zaznamenáme. Ten bod, který máme, je podle našeho předchozího usnesení seznámit 
Zastupitelstvo s rozpočtovým opatřením 2, které přijala Rada města 16. března. Jsou k tomu 
dotazy od kolegů nějaké? Rychle způsobím, zase v podkladech to bylo kompletně provedeno 
a je to přesunutí právních služeb v těch větších položkách z té zálohy, kterou máme na právní 
služby, přesunutí na jednotlivé paragrafy tam, kam ty jednotlivé právní služby patří. Příjmy 
ani výdaje se nemění v tomto směru. 
 
p. Tůma: Moje obligátní otázka, za kolik je tam AK Šimberský dohromady prosím? 
 
p. Kocman: Nevím, tady se podívejte. Je to v podkladech.  
 
p. Viktora: Můžete prosím vás trochu pomoct s tou navigací, kde to v těch podkladech je 
číslo? 
 
p. Kocman: Ano, 16, je to bod 16, rozpočtové opatření 2. Je to i zveřejněno na webu města 
pochopitelně.  
 
p. Tůma: Takže už jsem to našel. Takže raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, 
jedenáct položek je tady, na té výdajové straně a z toho valné raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, 
sedm, osm, devět položek, které jdou za AK Šimberský.  
 
p. Kocman: Ano. 
 
p. Tůma: A máme tady naši slavnou právní analýzu za 92 000. 
 
p. Kocman: Ano. 
 
p. Tůma: Tak to gratuluju.  
 
p. Kocman: Vy jste si ji objednal jako zastupitel. 
 
p. Tůma: Já jsem chtěl dodat od právníka větu: „Obec může kdykoliv změnit vyhlášku.“ Já 
jsem nechtěl 11 stránek za 92 000. Jenomže proto, že vy jste nám nedodal objednávku, tak 
vůbec nevíme, co jste objednali. Vy jste objednal, jak se jiné obce vypořádávají s vyhláškou. 
Já jsem chtěl pouze vyjádření, jestli můžeme okamžitě změnit vyhlášku a jaký to bude mít 
dopad. 
 
p. Kocman: A to jste dostal. 
 
p. Tůma: Já jsem k tomu dostal dalších 11 zbytečných stránek. 
 
p. Kocman: Dobře. Tak pro vás byly zbytečné, je mi to líto.  
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p. Tůma: Ve finále zbytečné byly, protože vy jste ten hazard stejně tady ponechali, takže ve 
finále to bylo vyhozených 92 000, protože pan Dejm, ten chce počkat, až to dostavěj a pak to 
zakázat. 
 
p. Kocman: Kdežto vy to chcete teď zakázat a až to dostavěj, tak to povolit. To je 
argumentace. Pánové, prosím, pojďme k rozpočtovému opatření. 
 
p. Tůma: Nepodsouvejte mi nic, co jsem neřekl, jo? Buďte tak hodnej, děkuju. 
 
p. Kocman: Ne, to se stalo, tak se hlasovalo.  
 
p. Tůma: Ne. 
 
p. Kocman: To bylo ve vašem návrhu. 
 
p. Tůma: To není pravda. Já jsem navrhoval nulovou toleranci hazardu, takže ne. 
 
p. Kocman: A hned za tím bylo: „Jakmile budou jasná pravidla s budoucím provozovatelem, 
můžeme se domluvit, za jakých podmínek hazard v Rudné povolit.“ 
 
p. Tůma: To není pravda. Já jsem říkal: „Až bude znám provozovatel.“ Až budeme znát 
provozovatele, tak si můžeme začít jednat na zeleném stole. 
 
p. Kocman: To jsem zase říkal teďka. Dobře. 
 
p. Viktora: Já mám... Vy si se mnou jinak nepovídáte než tady, tak mi nezbývá, než se zeptat 
tady. Prosím vás, jak jsme posledně schvalovali návrh úpravy té vyhlášky regulující hazard, 
tak jsme vyndali z toho nebo navrhujeme vyndat tu regulaci dvou automatů, je to tak? A 
znamená to tedy, vyplývá mi z toho správně, že nyní každá provozovna, která má 12 a více 
automatů, což je tuším z toho zákona, který reguluje hazard, tak tady je vlastně... My je tady 
můžeme bez dalšího mít?  Rozumím tomu správně, nebo ne? 
 
p. Kocman: Nerozumíte.  
 
p. Viktora: A Jak je to tedy správně?  
 
p. Kocman: Podívejte se do vašeho záznamu, o čem jsme se bavili tady. Jistě vám to z toho 
vyjde potom. Bavili jsme se o tom, že tady výherní hrací automaty nechceme, že připravíme 
návrh vyhlášky a dál o něm budeme jednat. Je zbytečné dělat závěry bez dalšího. Prosím 
k rozpočtovému opatření číslo 2. Jsou dotazy? Nejsou. Návrh usnesení, není to jenom 
formální věc o informování. V tomto případě tedy teď, že se neusnášíme. Já bych dal prostor 
ještě případně veřejnosti, pokud vážila své kroky, má-li nějaké dotazy, které bychom dokázali 
buď rychle zodpovědět, nebo zaznamenat. Já, než budu pokračovat, než se rozmyslíte, ano, 
tak jestli můžu vás poprosit, jestli můžu poprosit, na mikrofon bych potřeboval kvůli tomu, 
abychom vás slyšeli a kvůli záznamu. Poprosím jméno, abychom měli. Pan Roth? 
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Různé 
 
p. Alexandr Roth: Alexandr Roth, dobrý den. Vy jste ukončil rozpočtové opatření a jdu do 
různého, jo? 
 
p. Kocman: Ano. 
 
p. Alexandr: Tak vrátím se k Životu v Rudné a k článku pana Šocha, mezi mé stížnosti. Vy jste 
mi tam odpověděl, že za Život v Rudné nemáte žádnou odpovědnost, že to dělá paní 
redaktorka, která nekomunikuje už poněkolikáté. Takže na konci píšete, že město Rudná si 
časopis vezme k sobě a že vytvoří jasná pravidla pro přijímání příspěvků do tohoto časopisu. 
Takže se chci zeptat, jak to teda postupuje, jak to je daleko, kdy budou jasná pravidla a na co 
se můžeme těšit.  
 
p. Kocman: Tak já doufám, že jasná pravidla budete mít už pro další číslo, protože jsme se 
domnívali bohužel naivně, že dokážeme standardními pravidly tenhle časopis uřídit. Bohužel 
asi ne, takže zřizujeme institut redakční rady. Týká se to, oslovil jsem našeho vydavatele, ne 
toho, ne Technické služby, ale společnost Gemmapress, která nám časopis tiskne. Ta 
doporučila paní, která má zkušenost s vydáváním radničních periodik, není z Rudné. Má za 
úkol připravit ta jasná pravidla, jak ty příspěvky mají vypadat. Já jsem vám psal, že názory 
určitě mají zaznívat, ale má být zřejmé, jak mají zaznívat, protože to, co se poslední dobou 
děje, a to nemyslím poslední vydání ale poslední měsíce, je skutečně na hraně toho, jak má 
radniční periodikum vypadat. Abych byl úplně přesný, tak je to periodikum vydávané 
územním samostatným celkem. Ale pro zjednodušení tomu říkáme radniční periodikum. A 
budou to jednoznačná jasná pravidla a rozhodovat o těch příspěvcích podle těch pravidel 
bude ta redakční rada. Já skutečně jsem daleko k tomu, to jsem vám psal, já taky příspěvky 
kolegů nečtu, protože prostě k tomu mám nějaký důvod. Stejně jako ostatní přispěvovatelé 
tam město poskytne příspěvky a nyní tu povinnost má vydavatel Technické služby Rudná. Ty 
příspěvky zpracovává slečna Preková. Já se jí úplně nedivím, že nechce tu práci dál dělat, 
prostě projevila to přání, že to dělat nechce. Technické služby z toho nemají žádný profit, že 
vydávají časopis Život v Rudné, takže je ten návrh, abychom to udělali tak, jak si skutečně 
myslíme, aby vydavatelem se stalo město Rudná a aby stanovilo a vyžadovalo dodržování 
tiskového zákona, aby i časopis Život v Rudné byl zdrojem seriózních informací pro občany 
města. 
 
p. Alexandr: Což je jedině dobře. Kdy a kde tedy budou ty pravidla k nahlédnutí nebo kdy 
se... 
 
p. Kocman: Jakmile budou hotová, s tou paní jsem se sešel v minulém týdnu, požádal jsem ji, 
aby se rozmyslela, jestli takovou práci vůbec chce přijmout a za jakých podmínek, my 
skutečně na tom děláme. Věřím tomu, že to buďto stihneme už na letní číslo, a jsem 
přesvědčený, že od září budou pravidla rozhodně nebo pro zářijové číslo budou pravidla 
nastavená a ten převod pod město vám neumím říct, protože teď řešíme, jestli dokážeme 
převést to vydavatelské číslo nebo jestli musíme zřídit nové vydavatelské číslo. A tu registraci 
novou vydavatele. Trvá to 30 dní, není to žádná složitá věc, ale teď řešíme řekl bych 
důležitější věci a tohleto... Je to v běhu, ale není to připravený dál. Takže doufám, že v létě, 
nejpozději pro zářijové číslo. Prosím, jestli si můžu troufnout to takhle říct. 
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p. Alexandr: Dobrá, děkuji. 
 
p. Kocman: Prosím, pan Šoch. 
 
p. Šoch: Nebudu zdržovat. Rád bych reagoval, protože jsem byl zmíněn jako autor toho 
článku, tak bych na tomto místě chtěl vyjasnit občanům, kteří mi vyjádřili souznění toho 
článku masivní podporu a souhlas. Děkuji. 
 
p. Kocman: Díky. Tak prosím ještě paní Steinmannová. 
 
pí Steinmannová: Děkuju. Já vám bohužel podporu nevyjádřím, jsem velice smutná z toho, 
jakým způsobem se umíte vyjadřovat o lidech. A ještě jsem chtěla k tomu AK Šimberský, už je 
to úplně mimo, poslední větu, já bych vám dala drobnou právní radu úplně zadarmo. 
Pokavaď máte posudek od advokáta, tak ten má určitou časovou validitu. Takže jestliže 
počítáte s tím, že tento posudek může být ještě platný a ta informace v něm obsažená validní 
ještě za několik měsíců nebo let, kdy se chcete rozhodnout o tom, jak dál s hazardem, tak to 
neschovávejte, protože samozřejmě budete si muset udělat aktualizaci a potom případně se 
rozhodovat znova a znova platit. Děkuju. 
 
p. Kocman: Samozřejmě, ale to je rozhodnutí, který musíme respektovat, ono to takto je. 
Děkuju. Zdá se, že dneska máme vyčerpáno. Nemáme, ještě pan Seidl. 
 
p. Seidl: Já jenom, v květnu jsme si připomněli výročí ukončení 2. světové války. Já bych chtěl 
podat návrh na udělení čestného občanství města Rudná, štábnímu kapitánu Holečkovi, 
protože si myslím, že takto význačná osobnost našeho města, která zde žila a hrdina 2. 
světové války si to zaslouží a myslím, že už ho měl dávno mít. 
 
p. Kocman: Děkuji za návrh. Toto bychom měli připravit, zpracovat na další zasedání. Tak zdá 
se, že jsme dnešní pořad vyčerpali. Já vám děkuju za účast. Další jednání se bude konat 24. 
června, jak bylo avizováno, je to za 3 týdny. S největší pravděpodobností už zase v Obecním 
domě v obřadní síni. Děkuji a hezký večer, na shledanou. 
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