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Vážený pan starosta, Mgr. Zdeněk Kučera 

Vážení členové Rady městské části Prahy 18 

Bechyňská 639 

199 00 Praha 9 

 

 

V Praze dne 14.4.2020 

 

 

Věc: Vytýkací dopis 

 

 

Vážený pane starosto, pane magistře Zdeňku Kučero, jsem nucen vám jménem svým a současně 

i jménem zastupitelského klubu Krásné Letňany zaslat tento vytýkací dopis a stěžovat si na 

nesprávný výkon funkce starosty vaší osobou. 

 

Mezi základní povinnosti starosty patří příprava jednání, svolávání a řízení zasedání Rady 

městské části. Zde však vaše činnost je nesprávná. Tímto vám vytýkáme, že jste v rozporu 

s jednacím řádem Rady MČ Letňany a běžnými konvencemi opakovaně nezabezpečil, aby: 

• Rada byla svolána řádně a včas 

• Rada dostala kompletní podklady 

• Rada projednávala program v souladu se zaslanými podklady 

 

Příkladem může být poslední Rada, kterou jste svolal jako mimořádnou večer předchozího dne 

v 17.30 hodin s tím, že se Rada uskutečnila již v devět hodin ráno následujícího dne, aniž by 

v podkladech bylo uvedeno, proč nemohou být oba body programu projednány o týden později 

na řádně svolané Radě. 

  

Podklady pro jednání Rady, které zabezpečujete a které byste měl kontrolovat z hlediska 

úplnosti i věcného obsahu jsou nekompletní a nesprávné. Mnohdy je zaslán jen návrh dodatku 

některé smlouvy, ale již ne kopie vlastní smlouvy, nebo kopie rozhodnutí, o která se uzavření 

původní smlouvy opíralo, atd. Podklady mají nesprávně uvedená čísla parcelní a v případě 

pořizování investic a oprav chybí rozpočty, takže není zřejmý počet kusů, nebo výměry. 

 

Za největší z nedostatků vaší činnosti lze označit skutečnost, že připouštíte, aby se na program 

Rady zařazovaly nově body těsně před zahájením jednání Rady, s jejichž projednávání členové 

Rady nebyli předem seznámeni. Ve všech těchto uváděných skutečnostech je potřeba zmínit, 

že se až na výjimku nejednalo o mimořádné záležitosti, které by nestrpěly lhůtu pro řádnou 

přípravu podkladů. 

 

My zastupitelé klubu Krásné Letňany chceme vykonávat svoje funkce s nejvyšší mírou 

odpovědnosti k voličům, kteří nám svěřili své hlasy. Rozmanitost a rozsáhlost podkladů, které 

projednáváme na Radě a následně v Zastupitelstvu je veliká a je třeba se na jednání řádně 
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připravit. V případě smluv je mnohdy potřebné provést konzultaci s právním odborem, 

v případě prodejů majetku si ověřit situaci na trhu konzultacemi s makléři či obchodníky, při 

objednávání stavební a opravářských prací je potřeba řádně prostudovat a upřesnit zadávací 

dokumentaci. 

 

Věříme, že tímto vytýkací dopisem, vás pane Zdeňku Kučero přimějeme k tomu, abyste svůj 

úřad starosty vykonával zodpovědněji v souladu s vnitřními předpisy Rady a Zastupitelstva, 

jakož i s běžnými zvyklostmi. 

 

 

Jménem svým i jménem klubu Krásné Letňany 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Pavel Sehnal 

1. místostarosta 
 


