
„Kostlivci Žvahov 2016“ 

(neřešené kauzy ve školním areálu Žvahov k 1. 9. 2016) 
 

1) Rekonstrukce 2005 – úspěšná žaloba TCP na „bezdůvodné obohacení“ MČ (náklady 
TCP 2,45 mil. Kč), soudce opakovaně urguje mimosoudní vyrovnání – TCP souhlasí, 
radnice to dosud odmítala, od září 2015 užívá stravovací pavilon B také ZŠ Žvahov  

 

Místostarosta pro školství V. Šolle: Ve věci vedené Obvodním soudem pro Prahu 1 pod sp. 
zn. 13 C 103/2008 - žalobce Taneční centrum Praha - konzervatoř o.p.s. (o zaplacení 4 103 
468,- Kč), žalovaní: Hl. m. Praha, MČ Praha 5, bylo poslední jednání ve věci nařízené na 5. 
5. 2016 ve 13 hodin soudem odročeno, přičemž důvodem odročení byla potřeba soudu 
seznámit se s písemnými podáními účastníků. Soudní spor tedy nebyl ukončen.  Podle 
sdělení odboru majetku bylo v roce 2005 TCP objednatelem prací ve výši 1 552 341 Kč.  

 

Reakce TCP: Soudní spor nebyl ukončen, protože z dosavadních jednání soudu vyplynulo: k 
bezdůvodnému obohacení MČ na úkor TCP skutečně došlo a soudce tedy opakovaně  
navrhuje mimosoudní vyrovnání. S tím TCP souhlasí, ale MČ to opakovaně odmítla a stále 
nesmyslně hledá nějaké právní obstrukce. Soudce varuje, že tím vznikne MČ značná škoda za 
mnohaleté úroky z dluhu. Odbor majetku poskytuje klamné informace – skutečný objem 
prací  hrazený TCP byl (podle znaleckého posudku zadaného MČ) 2,49 mil. Kč. Je to zřejmě 
jen osobní ješitnost radních a křečovitá snaha za každou cenu nějak  poškodit TCP! 

 

 

2) Havarijní opravy v areálu – 14 zdokumentovaných a vyúčtovaných případů v období 
2006-2011, náklady TCP = 2,6 mil. Kč bez součinnosti s MČ, TCP nepodalo v žádném z 
těchto případů žalobu ani nežádalo uhrazení nákladů (lze chápat jako dar Praze 5)  

        

 Šolle: Jedná se o období 2006-2011. Proběhly opravy se souhlasem MČ Praha 5?  MČ 

 

Reakce TCP: Bylo to období, kdy MČ odmítala jednat s TCP o jakýchkoliv – i havarijních – 
opravách a od roku 2010 dokonce trvala na vyklizení areálu. TCP – jako uživatel a řádný nájemce 
(jak nakonec potvrdil soud) havarijní opravy zajistilo a uhradilo, vzhledem k úrovni „kontaktů“ s  
MČ ani úhradu  nepožadovalo. Zde je vidět dlouhodobě typický přístup MČ jako pronajímatele ke 
svěřenému majetku a k nájemci TCP. 
  
 

3) Havarijní opravy a rekonstrukce tělocvičny (pavilon A) v 2009 – 2010 (náklady TCP = 1,2 
mil. Kč), radnice odmítla jakoukoliv součinnost, ale TCP nepodalo žalobu, od září 2015 
užívá tělocvičnu také ZŠ Žvahov (lze chápat jako dar Praze 5)  
 

Šolle: Jedná se o období 2009-2010.  Proběhly opravy se souhlasem MČ Praha 5? 

 

 Reakce TCP: dtto jako bod 2), náklady na opakované havarijní opravy a novostavbu podlahy = 
1,2 mil. Kč. 
 

 



4) Žaloba MČ + soudní spor o vyklizení TCP ze Žvahova: žalobu na „neexistenci nájemní 
smlouvy“ podali 29. 7. 2010 Jančík, Vávrová, Herold, Zapletal a další radní. V období 
2011 – 2012 odmítly žalobu soudy všech stupňů (Obvodní, Městský, Nejvyšší). MČ 
změnila žalobu na „neplatnost nájemní smlouvy“ – podal ji 21. 2. 2011 advokát MČ 
(starosta R. Klíma ji neprojednal s Radou MČ). Ústavní soud 28. 2. 2013 odmítl žalobu a 
všechny rozsudky zrušil, v květnu 2013 MČ stáhla žalobu, zrušila exekuci – ovšem 
pouze z „procesně strategických důvodů“ (tento výrok TCP považuje za nemorální a 
žádá jeho revizi), dne 24. 7. 2014 podepsala s TCP aktualizovanou nájemní smlouvu ve 
formě dodatku k původní nájemní smlouvě z roku 2006  

 

Šolle: Podrobně se lze s komplikovanou „právní odyseou“ seznámit v příloze tohoto mailu. 
Stručněji lze konstatovat, že uvedená informace není správná. Skutkový stav je následující:  
 

Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 9. listopadu 2011 č. j. 54 Co 243/2011-109 byl 
potvrzen rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 21. února 2011 č. j. 10 C 124/2010-80, 
kterým soud uložil žalované TCP povinnost vyklidit nemovitosti specifikované v rozhodnutí, na 
adrese Pod Žvahovem 463, 152 00 Praha 5, jejichž správa byla žalobkyni – MČ P 5 -  svěřena 
hlavním městem Praha; odvolací soud změnil pouze lhůtu k vyklizení tak, že lhůtu k vyklizení 
stanovil k 15. červenci 2012. Usnesením Nejvyššího soudu ze dne 12. července 2012 č. j. 26 
Cdo 1333/2012-131 bylo odmítnuto dovolání žalované jako nepřípustné.  
 

Ústavní soud však k návrhu stěžovatelky – TCP – rozhodl tak, že rozsudek Obvodního soudu pro 
Prahu 5 ze dne 21. února 2011 č. j. 10 C 124/2010-80, rozsudek Městského soudu v Praze ze 
dne 9. listopadu 2011 č. j. 54 Co 243/2011-109 a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 
července 2012 č. j. 26 Cdo 1333/2012-131 se zrušují, a to z důvodu, že ačkoli předmětná 
nájemní smlouva podle zjištění soudů neměla dostatečně přesně vymezený předmět nájmu, 
tedy nebyly přesně specifikovány nemovitosti, se kterými je žalovaná oprávněna nakládat, obě 
strany přesto neměly pochybnosti o tom, co je předmětem nájmu, neboť tento byl dán 
rozsahem faktického užívání předmětných nemovitostí. Lze tedy dle Ústavního soudu 
předpokládat přinejmenším konkludentní konsens obou smluvních stran ohledně předmětu 
nájmu. V této souvislosti je třeba pro úplnost uvést, že režim této smlouvy se řídí ustanoveními 
§ 663 a násl. občanského zákoníku a pro platnost smlouvy se nevyžaduje písemná forma. 
 

V dané situaci, po odpadnutí exekučního titulu nebylo možno samozřejmě vést exekuci a 
úspěch v nalézacím řízení též v úvahu nepřicházel, tudíž bylo na místě vzít žalobu zpět. 
 

MČ Praha 5 uzavřela s TCP v roce 2014 nájemní smlouvu na dobu neurčitou, která mohla být 
novým začátkem.  

 

Reakce TCP: Tzv. právní rozbor (anonymní objednavatel, autor i datum) je klamným 
dezinformačním dokumentem, který vůbec nesděluje podstaty žalob, ani rozsudků – z hlediska 
informovanosti občanů je zcela bezcenný! Ústavní soud v únoru 2013 zakončil 3 roky trvající 
nesmyslný spor o nájemní smlouvu ve prospěch TCP. Přesto někteří nemravní ignoranti dosud 
opakují, že nájemní smlouva nikdy nebyla uzavřena - přitom Jančíkova rada (+ Herold, Vávrová, 
Zapletal a další) z podpisu této smlouvy udělali 10. – 11. října 2006 dvoudenní předvolební show 
zakončenou tiskovou besedou v Portheimce – všichni zúčastnění si to musí pamatovat! Tzv. 
právní rozbor neuvádí závažné skutečnosti, např., že starosta Klíma začátkem roku 2011 musel 



rozšířit  žalobu na „neexistenci nájemní smlouvy“ podanou Jančíkovou radou (kterou všechny 
soudy postupně zamítly) o „neplatnost nájemní smlouvy“  a to bez projednání v radě. Ústavní 
oud jasně řekl, že radnice je ve sporu právně „silnější stranou“, která přeci musí vědět, co 
pronajímá a řádně to uvést do smlouvy – není možné za to šikanovat nájemce. V „právním 
rozboru“ není ani zmínka o tom, že rada v říjnu 2006 vzala vlastním usnesením podpis nájemní 
smlouvy s TCP na vědomí a v roce 2010  podala na TCP žalobu, protože nájemní smlouva 
neexistuje. Celá tato kauza je hrubým mravním pochybením a porušením etiky veřejné služby – 
všichni viníci i ti, co ji dnes znovu otevírají a omlouvají,  by měli odejít z veřejné služby!  
 

5) Rekonstrukce 2014 - úhrada nákladů TCP z 04/2014 – viz souhlas MČ s úhradou 
nákladů + předložena přesná fakturace TCP – odstranění havarijního stavu všech WC 
buněk „východ“ (náklady 2,17 mil. Kč), bývalá radní Kratochvílová ale objednala revizní 
znalecký posudek, který byl záměrně podhodnocený o 440.000,- Kč, TCP trvá na 
úhradě faktur - zadalo revizní znalecký posudek - probíhá  
 

Šolle: 14. 7. 2015 schvaluje RMČ v novém složení uznání a úhradu částky 1 787 780 Kč ve 
prospěch TCP o.p.s, kterou TCP vynaložilo na technické zhodnocení části budovy Pod 
Žvahovem. Částka je hrazena formou zápočtu oproti nájemnému. MČ P5 bere zpět žalobu na 
pana Pražáka, školníka TCP o.p.s., ve věci neoprávněného užívání služebního bytu areálu, jako 
akt dobré vůle. 

 
Reakce TCP: Odbor výstavby MČ v  průběhu stavby schválil její realizaci i rozpočet 2,107 Kč – což 
bylo přesně dodrženo a oprava ihned řádně vyúčtována originálními fakturami. Tzv. znalecký 
posudek radní Kratochvílové (půl roku po skončení stavby) byl zcela zbytečný a záměrně 
zkreslený (o 400.000,- Kč), aby účelově poškodil TCP.  Na splnění  slibu okamžitého vyúčtování a 
slíbenou revizi celého postupu čekáme dosud.  V prosinci 2016 začala MČ vracet  nájemné TCP 
aniž  došlo k jakékoliv dohodě o změně nájemní smlouvy – kde je hrazení nájemného přesně 
popsáno – to svědčí také o nekompetentnosti  Úřadu MČ. 
 

  
6) Chybná správa areálu firmou Centra: v období 2010 – 2015, chybně stanovené a 

předražené paušály, nepřijatelné vícenáklady, předražené zakázky subdodavatelů, 
nekvalitní kontrolní činnost MČ. TCP získalo podklady až po uplatnění Zákona č. 106 o 
svobodném přístupu k informacím, zpracovalo trestní oznámení + znalecký posudek – 
vyšetřování probíhá  

 

Šolle: 7. 8. 2015 byla na základě výběrového řízení podepsána smlouva se správní firmou 
Austis. 

 
Reakce TCP: V období 2005 – 10 zajišťovalo správu areálu bezplatně TCP. Po zcela nekorektní 
správě firmou Centra (identifikovali jsme výrazně předražené vícepráce a neefektivně zadané a 
nekontrolované paušální platby – ztráty jdou do stovek tisíc Kč) projednalo v roce 2014 TCP 
obnovení přímé správy areálu. Nová rada MČ v listopadu 2024 původní návrh samozřejmě 
odmítla ... jako vše, co pochází od TCP a přivedla další „správní firmu“ Austis!  TCP zpracovalo 
kritická zjištění o „hospodaření“ Centry formou trestního oznámení a podání  kontrolnímu 
výboru MČ. Ten dosud vůbec  nereagoval (od  března 2015!) a také vyšetřování trestního 



oznámení je podezřele stále odkládáno. Z morálního, odborného i politického hlediska je to zcela 
nepřijatelný vývoj! 
 

7) Nesplněno usnesení o rekonstrukci Žvahova za 22. mil. Kč: po urgenci Magistrátu v 
dubnu 2013 vydala Rada MČ na 26. zasedání usnesení ze dne 18. 6. 2013 „o 
nevyhovujícím technickém stavu objektu Pod Žvahovem spolu s návrhem na 
revitalizaci zmíněného objektu pro účely užívání nájemcem Taneční centrum Praha – 
konzervatoř„. MČ zadala pouze megalomanský a částečně chybný a předražený 
projekt, který předpokládal vyklizení TCP z technických a provozních důvodů – z 
inciativy TCP a některých zodpovědných zastupitelů nerealizováno  
 

Šolle: Nevím, zda je tvrzení pravdivé. Domnívám se, že realizace citovaného usnesení by mohla 
být napadnutelná. TCP je soukromá škola.  MČ není oprávněna podporovat z veřejných zdrojů 
soukromý subjekt. 

 
Reakce TCP: Údaje o TCP jako „soukromém“ nebo „podnikatelském“ subjektu nebo dokonce 
„soukromém byznysu“ (jak říká R. Klíma) jsou záměrně klamnými, resp. lživými – v daném 
kontextu až urážlivými - výroky!  Svědčí to o naprosté nekompetentnosti nebo nemorálnosti 
autorů (otázka je, co je horší). Tento výklad ostře odporuje dikci Občanského zákona, Zákona o 
hl. m. Praze i Školského zákona. TCP je občanská nezisková nekomerční instituce - formálně 
„zapsaný ústav“, který na základě zápisu do soudního rejstříku, rejstříku škol MŠMT a akreditace 
vzdělávací koncepce vykonává „ veřejnou vzdělávací a kulturní službu“ – tedy je legislativně na 
stejné úrovni jako školy veřejné! MČ musí investovat do svěřených školských objektů a udržovat 
je v řádném stavu bez ohledu na statut a zřizovatele škol, které zde sídlí!  (viz např. Vltavská, U 
Santošky atd.).  Mimochodem: MČ  podporuje řadu i tzv.  „soukromých“  subjektů ze svých 
zdrojů. 
 

8) Odmítnutí úpravy (prodloužení výpovědi) nájemní smlouvy TCP – opakované žádosti z 
2013 – 2014 z důvodu osmiletého vzdělávacího cyklu školy, 3 – 5 leté produkční 
smlouvy, ochrana investic do majetku obce a odborného vybavení - roční výpověď 
„bez udání důvodu“ možná poprvé v 07/2017 (návrh TCP min. do roku 2022), odmítl 
místostarosta Šolle, protože TCP má smlouvu na dobu neurčitou a není proto třeba se 
obávat výpovědi  

 

Šolle: RMČ P5 deklarovala svým usnesením na jaře 2016 ve vztahu ke smlouvám 
v areálu Pod Žvahovem následující dvě zásady: 

 Budeme dodržovat uzavřené nájemní smlouvy a vynucovat jejich dodržování ze strany 
nájemců v zájmu zabezpečení klidu, pořádku a nezbytné spolupráce mezi subjekty, 
kterým areál MČ pronajala ke konkrétním účelům. Všechny subjekty se k této 
povinnosti zavázaly a stvrdily podpisem, že hrubé porušení těchto zásad může být 
důvodem vypovězení nájemní smlouvy. 

 Všechny tyto smlouvy jsou uzavřeny na dobu neurčitou a MČ tak smluvní vztah vnímá. 
Výpovědní lhůty však nebudeme prodlužovat, neboť by to bylo v rozporu s koaliční 
smlouvou a programovým prohlášením RMČ, kde se ve vztahu ke školským objektům 
zavazujeme, že nájemní smlouvy nesmějí být uzavírány na dobu několika volebních 
období. Rovněž se chceme v této záležitosti držet principu rovného smluvního postavení 
mezi pronajímatelem a nájemcem.  



 

Reakce TCP: Je absurdní – a velmi podezřelé, když Rada MČ  bez problémů uzavře nájemní 
smlouvu na tzv. “ruské kolo“ na 20 let s naprosto nerovnými sankčními podmínkami, ale  
v oblasti školství – u významné vzdělávací instituce – to údajně lze pouze na jedno volební 
období. Takto se nechovají  žádné  samosprávy, se kterými TCP spolupracuje. V petici za 
záchranu TCP na Žvahově bylo jednoznačně občany navrhováno poskytnout škole  právní jistotu 
alespoň na dobu dvou vzdělávacích cyklů. Petice  byla předána radnici 12. 9. 2016, ale starosta 
odpověděl (v rozporu se zákonem)  až 5. 1.2017 – samozřejmě negativně – viz návrh  výpovědi z  
23.11.2016. 

 

9) Odkládání výstavby pavilonu D se dvěma malými tělocvičnami (4 alternativy): Tisková 
zpráva MČ z 21. 5. 2014: „Ukončení letitého sporu s TCP umožňuje smysluplně jednat 
o revitalizaci areálu a odstranění závad. Městská část Praha 5 má na tuto revitalizaci 
připraveno necelých 22 milionů Kč. Po dohodě s nájemcem probíhá obnova po 
etapách, probíhající výuka se tedy nebude muset přerušit“. Odbor výstavby obnovil 
zakázku na dokončení projektu přístavby pavilonu D. TCP v rámci přípravy provozu ZŠ 
souhlasilo s redukcí své nájemní smlouvy – uvolnění tělocvičny pro provoz ZŠ. 
Následně MČ přípravu projektu a výstavby pavilonu D zrušila.  

 

Šolle: Výdaj 22 miliónů z veřejných zdrojů ve prospěch soukromého subjektu je pochybný a byl 
by napadnutelný. Tyto události, jsou-li pravdivé, s přípravou provozu ZŠ nemohly souviset, 
teprve 16. 12. 2014 RMČ přijala rozhodnutí o zahájení provozu odloučeného pracoviště 
stávající základní školy zřizované MČ Praha 5 v budově Pod Žvahovem 463 od 1. 9. 2015. 

 
Reakce TCP: Místostarosta Šolle evidentně tento bod nepochopil. První část je přesná citace z 
tiskového prohlášení MČ, kde radnice již poněkolikáté oficiálně slibuje TCP dostavbu 
požadovaných a slibovaných prostorů. TCP dále upozorňuje na následné kroky MČ: odbor 
investic přijal pouze jedinou ze 4 variant studie TCP a zajistil  aktualizaci projektu výstavby 
pavilonu D  z roku 2005 (2 malé tělocvičny a taneční zkušebny). Vnitřní vybavení by zajistilo a 
financovalo TCP.  Investice MČ by činily cca 14 mil Kč. Pro rok  2015 byla výstavba pavilonu 
zařazena do seznamu investic. Po volbách v listopadu 2014 však byla výstavba pavilonu D opět z 
rozpočtu vyřazena. Mezitím TCP redukovalo svou nájemní smlouvu tak, aby tělocvičnu mohla 
používat od září 2015 nová ZŠ. 
 

10) Opakované odmítání vzniku „koordinační skupiny“ pro „Vizi Žvahova“ od MČ: neexistuje 
střednědobý koordinační harmonogram revitalizace a rekultivace školního areálu do 
podoby „Komunitního centra Žvahov“ přesto, že to navrhují odborníci, občané i obě 
školy a uživatelé areálu – viz studie TCP (9 etap ve třech letech). Není kvalitně 
připravena rekonstrukce „sídel dvou škol a komunitního centra“ pro vzdělávání, 
kulturu, sport, environmentální a polytechnické aktivity, rekultivace zeleně a instalace 
ekologických systémů ani projekt komunitní zahrady, resp. zahradní architektury 
(údajně taková participace občanů a odborníků není třeba!)  
 

Šolle: „Vize Žvahov“ není dokumentem MČ Praha 5, nikdy takový dokument nepřijala ani 
neobjednala. MČ P5 má svoji „vizi“. Rozhodně podporujeme projekt návratu I. stupně ZŠ Pod 
Žvahovem, neboť Hlubočepy, Zlíchov a Žvahov jsou autentické komunity, jejichž zájem na 
vlastní škole považujeme za legitimní. Základní škole areál vždy sloužil a jejím prostřednictvím 



komunitě občanů zmíněných čtvrtí. Základní škola má přirozený komunitní potenciál a pro jeho 
naplnění a rozvoj je partnerem pro MČ právě základní škola. Přejeme si rovněž obnovení II. 
stupně ZŠ.  

 
Reakce TCP: TCP vždy podporovalo vznik ZŠ, resp. řádné využití celého areálu a jeho 
vzdělávacího a komunitního potenciálu. Kapacita areálu je dostatečná pro obě školy, i když by ZŠ 
zavedla devítiletý vzdělávací cyklus. Protože MČ nikdy žádnou koncepci neměla, zpracovalo TCP 
vlastní studii a zdarma ji poskytlo MČ i veřejnosti. Nebylo by fair porovnávat odbornou a 
„komunitní“ kapacitu TCP a jakékoliv jiné školy v ČR, natož ZŠ (viz výkonové ukazatele, 
akreditace  a reference TCP).  Šolle spolu s předsedou školského výboru Damaškem soustavně 
odmítali jakoukoliv iniciativu TCP, aby zamlčeli skutečné aktivity, kvality a kapacity TCP – a 
především jeho kritické postoje, které odhalují nekoncepčnost a nekompetentnost radnice hned 
v několika směrech. Proto MČ vždy odmítala se s vizí TCP seznámit a využít ji, soustavně odmítá 
také naprosto logický návrh občanů i odborníků na zřízení koordinační skupiny pro zásadní 
revitalizaci Žvahova do podoby  komunitního centra. 
 

11) Chybně zadaný a realizovaný projekt rekonstrukce 2015: náklady MČ pouze 7,2 mil. Kč, 
neodstranění havárií a závad (Hyg. služba HMP a Stav. Úřad P5) + nerespektován 
aktuální rozsah a rozvrh ZŠ a TCP, realizovány chybné části projektu (přes včasné 
výhrady), nekvalitní harmonogram, koordinace a kontrola  

 

Šolle: Naopak. Projekt se podařilo splnit. Proběhla rekonstrukce části objektu včetně 
odstranění některých závad z protokolu OSI a 1. 9. 2015 byla po 10 letech Pod Žvahovem 
znovuotevřena základní škola. 

 
Reakce TCP: TCP dlouhodobě iniciovalo znovuotevření ZŠ a vytvářelo pro to vhodné podmínky. 
Ihned po vystěhování Gymnázia Buďánka v létě 2010 zaslalo MČ a zveřejnilo na webu provozní a 
kapacitní údaje volné poloviny areálu a samostatně zajišťovalo komunitní provoz a údržbu 
areálu (při nefunkčnosti správní firmy Centra). Od května 2015 MČ skutečně odstranila některé 
závady z protokolu OV a hygienické služby – ale pouze v prostorách určených pro ZŠ.  Tento 
postup evidentně odporuje zákonu a řádné správě obecního majetku. Po chybném zpracování 
projektu došlo i k několika závadným rekonstrukčním krokům, chybám v koordinaci prací a 
výraznému rušení výuky TCP. Přístup pověřených radních (Šolle, Richter) lze charakterizovat jako 
záměrnou šikanu, poškozování činnosti TCP a nekompetentní, resp. nehospodárnou správu 
městského majetku.  
 

12) Chybně zadaný a realizovaný projekt rekonstrukce 2016: náklady MČ pouze 7 mil. Kč, 
chybně prezentovaný a schválený – a nakonec ani nevyčerpaný - rozpočet 13 mil. Kč, 
neodstranění havárií a závad (Hyg. služba HMP a Stav. Úřad P5) + nerespektován 
aktuální rozsah a rozvrh ZŠ a TCP, nekvalitní harmonogram a koordinace, zpoždění a 
nedodělky prací, nedostatečný stavební dozor, kolaudace a informace uživatelům  

 

Šolle: Naopak. Projekt se podařilo splnit. Proběhla rekonstrukce další části objektu včetně 
odstranění některých dalších závad z protokolu OSI a 1. 9. 2016 nastoupily do školy další děti. 

 
Reakce TCP: Projekt byl splněn s hrubými chybami, resp. kolaudačním i vadami. Přístup radních 
byl shodný, jako v roce 2015, pouze rozpočet byl tentokrát splněn pouze na 50%. V investičním 



rozpočtu 2016 MČ schválila částku 13 mil. Kč, ale místostarosta Šolle byl schopen zadat 
rekonstrukční práce pouze na 7 mil. Kč! Termíny byly výrazně zpožděné – dodavatel byl vybrán 
až v polovině června (!) pro rekonstrukci, která měla být ukončena po letních prázdninách. 
Termíny dokončení a kolaudace tedy logicky nemohly být dodrženy, opět byla výrazně narušena 
výuka – dokonce významná mezinárodní odborná akce TCP a  6 kolaudačních závad (které při 
kolaudaci nebyly řádně evidovány) není odstraněno dosud!  Navrhovaný objem a harmonogram, 
resp. etapizace rekonstrukcí urgovaný TCP nebyl akceptován. Opět nebyly řádně odstraněny 
žádné hygienické závady a rekonstruovány žádné výukové prostory  TCP.    
 

 

13) Grantová žádost Fondu životního prostředí/EU na zateplení budov na Žvahově: 
předražený projekt MČ (27 mil. Kč) v roce 2014 odmítnut Fondem ŽP, v roce 2015 
přerušena projektová příprava (údajně kvůli rekuperaci), v prosinci 2016 žádost údajně 
připravena k podání (rozpočet již 35 mil. Kč) s neověřenými rekuperačními jednotkami 
a výrazně předraženým rozpočtem (návrh TCP na revizi projektu a rozpočtu zatím 
odmítnut)  
 

Šolle: Ne údajně, ale skutečně kvůli požadavku rekuperace ze strany Státního fondu životního 
prostředí bylo třeba doplnit projektovou dokumentaci a návrh byl podán v prosinci 2016. 
Realizaci plánujeme v roce 2017. Jedná se především o zateplení celé budovy, výměnu všech 
oken. Rovněž je připravena další etapa rekonstrukce v rozsahu veřejné zakázky malého 
rozsahu tak, aby časově mohla být ukončena nejpozději před 1. 9. 2017, kdy očekáváme 
nástup dalšího ročníku. 

 
Reakce TCP: Na konci roku 2015 obdržela MČ metodický pokyn, kde byla uvedena potřeba 
rekuperace. V ČR si s tímto technickým požadavkem ihned poradily desítky žadatelů o EU grant, 
ale MČ trvalo rok, než nechala projekt zateplení doplnit. Přestože byla další uzávěrka grantu 
21.12. 2016, schválila Rada MČ podání žádosti na zateplení až 11.1. 2017.  V rozpočtu na rok 
2017 není do investic  Prahy 5 zateplení Žvahova zařazeno! Chování MČ je dlouhodobě 
podezřelé – realizace zateplení za grantové prostředky EU  by min. na 5 let zablokovalo změnu 
užívání areálu, což je zřejmě pro netrpělivé developery již nepřijatelné. Předpokládáme, že žádný 
zkušený občan Prahy 5 nevěří slibům,  že po případném odchodu TCP by byla  na Žvahově 
opravdu  zachována ZŠ?!  
 

14) MČ narušuje standardní bezpečnostní opatření TCP v areálu: 16. 6. 2016 vydala 
jazykově a obsahově chybný „Dopravní řád“, za peníze občanů zajišťuje bezpečnostní 
službu, která pomáhá udržet automobilový a kamionový provoz výrobní firmy Dantik 
ve školním areálu. TCP po mnoha urgencích od 1. 9. 2016 zajistilo vlastní bezpečnostní 
službu, která přesně podle nájemní smlouvy „strpí“, ale přísně kontroluje, pohyb cizích 
vozů a osob pouze „v doprovodu zaměstnance Dantiku“ (snížení počtu osobních 
vozidel a kamionů ze 72 na 5 denně). MČ toto opatření TCP odmítá a snaží se udržet 
volný přístup k pavilonům firmy Dantik a opakovaně vyhrožuje TCP žalobou a výpovědí 
nájemní smlouvy.  

 

Šolle: MČ Praha 5 se neztotožňuje s názorem TCP, že „bezpečnostní služba“, zajišťující správu 
areálu Žvahov, je nefunkční. Je plným právem MČ Praha 5, jakožto pronajímatelky areálu, 
zajišťovat správu, resp. též ostrahu areálu, dle svého uvážení. Přesto jsme s TCP jednali ve věci 



připomínek k dopravnímu řádu. Bylo dohodnuto, že TCP zašle návrh přepracování dopravního 
řádu prostřednictvím své právní zástupkyně právní zástupkyni MČ Praha 5 Mgr. Monice 
Jiráskové. Nestalo se tak.  
O bezpečí žáků a všech osob, pohybujících se v areálu, je postaráno díky bezpečnostním 
opatřením. Vjezd vozidel do areálu je ze strany pronajímatele, tedy městské části, velmi 
omezen  
a regulován. Např. mobilními zábranami je jasně vymezen prostor pro pohyb dětí a pro 
pojíždění vozidel, do vzájemného kontaktu by se proto vůbec neměly dostat. Pokud je nutné, 
aby vozidla vjela do prostor, které jsou vyhrazeny pro pohyb dětí (škol), firma Dantik o tom 
předem informuje. Také je dopravním značením zakázán vjezd do areálu v době příchodu dětí 
do školy. Děti a vozidla se tak prakticky potkávají pouze u vrátnice, což je ovšem běžná 
městská situace. V areálu je také snížena rychlost na 20 km / hod. a umístěn videotelefon, 
který slouží k identifikaci příchozích a přijíždějících osob. Naplánována je výstavba retardéru u 
přechodu pod školou (realizace bude uskutečněna, jakmile nastanou příznivější klimatické 
podmínky). 
V ulici Pod Žvahovem je dále instalováno svislé dopravní značení ZÓNA 30 a vodorovné 
dopravní značení POZOR ŠKOLA. Za zatáčkou u konce budovy před vjezdem do zadní části 
areálu je na začátku štěrkové cesty umístěn zpomalovací retardér. 
Zmiňovaná vlastní bezpečnostní služba TCP, která narušovala práva ostatních nájemců byla 
v rozporu s nájemní smlouvou a MČ P5 dal za pravdu soud, neboť jsme se na něj museli po 
neúspěšných snahách a výzvách vůči TCP, aby takového jednání zanechalo, obrátit.  
Soud dal MČ Praha 5 za pravdu.  

 
Reakce TCP: Působení výrobní firmy uprostřed školního areálu je nezákonné -  odporuje 
územnímu plánu a provoz prodejny a velkoobchodního skladu dokonce odporuje přímo nájemní 
smlouvě Dantiku. Provoz firmy odporuje také stavebně technickým předpisům a (zřejmě stále 
neexistující) povinné dokumentaci.  Za bezpečnost žáků zodpovídá ředitel školy a nikoliv MČ, 
tedy bezpečnostní opatření jsou povinností vedení školy, nikoliv pronajímatele. TCP záměrně 
nechalo bez oponentury proběhnout poslední soud, aby získalo co nejdříve pravomocný rozsudek  
s přesnými povinnostmi uživatelů areálu. Rozudek soudu z 23. 1. 2017  nyní MČ jednoznačně 
porušuje – je v něm  uvedeno, že cizí osoba – návštěvník musí prokázat svou totožnost a sdělit, 
kterého z nájemců areálu chce navštívit. Soud to dále nespecifikoval, takže lze předpokládat, že 
evidenci cizích osob zajistí vždy sama navštívená instituce, která současně převezme za 
návštěvníka plnou odpovědnost při pohybu ve školním areálu – jak doporučuje MŠMT a 
bezpečnostní experti (100% návštěvníků jsou zákazníci nebo dodavatelé firmy Dantik. Strážní 
služba Austisu DUX toto ani po vydání rozsudku neprování a neplní ani několik další vlastních 
směrnic a Dopravní řád vydaný MČ. TCP zaslalo podrobnou korekturu tohoto velmi nekvalitního 
„Dopravního řádu“ již 14.11. 2016 do datové schránky a e-mailem všem zainteresovaným 
pracovníkům MČ.  Situaci považujeme za nekorektní nehoráznost ze strany MČ a za nepřijatelné 
zneužívání  prostředků MČ (předražená a nefunkční vrátná služba bez řádné kontroly MČ stojí 
občany Prahy 5 cca 2.000,- Kč denně, celkem již přes 180.000,- Kč. 
 

15) MČ odmítá vyklizení výrobní a obchodní firmy „Dantik“: na pozemcích „veřejná 
vybavenost“ s účelem užívání „školní areál“ firma dlouhodobě hrubě porušuje Územní 
plán i vlastní nájemní smlouvu a zabírá prostory, které obě školy i občané nezbytně 
potřebují pro školní a komunitní provoz. TCP zpracovalo právní rozbor a výzvu 
zastupitelům (19. 10. 2016), na které MČ vůbec nereaguje. TCP podalo trestní 



oznámení na radní P. Richtera a V. Šolleho (maření úředního výkonu, zneužití 
postavení úřední osoby, nečinnost, porušování pravidel při správě cizího majetku)  

 

Šolle: Podle ÚP se jedná o plochu veřejného vybavení, kde je výjimečně přípustné funkční 
vybavení: Administrativní plochy, obchodní zařízení s celkovou plochou nepřevyšující 200 m2 
prodejní plochy, čerpací stanice pohonných hmot a manipulační plochy, malé sběrné dvory. 
Provoz firmy Dantik tedy není v rozporu. Firma Dantik zde působí od roku 1992, jedná se o 
řádného nájemce, který navíc provádí restaurátorské práce na špičkové úrovni a mj. se podílí 
na vzdělávání učňů v oboru truhlář, rámař. Podobný provoz zde byl i před rokem 1992. 
V objektu sídlilo servisní a materiálové středisko ONV Praha 5 a vyrábělo polotovary do 
školních dílen ve školách v Praze 5. 
Dále Městská část Praha 5 opakovaně upozorňuje TCP, že již při uzavření nájemní smlouvy bylo 
TCP známo, že k areálu mají nájemní vztahy též další subjekty, zejména Danilo Česal – Dantik, 
a že tyto subjekty mají do areálu přístup. TCP tak mělo povinnost již při uzavírání smlouvy 
uvážit, zda mu tento stav umožní plnit své povinnosti uložené mu školským zákonem a jinými 
předpisy. Smlouva podepsaná TCP obsahuje články, kterými TCP bere na vědomí, že část 
předmětu výpůjčky je pronajata panu Danilo Česalovi a dalším nájemcům a že je povinno 
strpět přístup a příjezd těmto nájemcům a osobám odvíjejícím oprávnění vstupu od těchto 
nájemců. 

 
Reakce TCP:  Z Šolleho textu  jasně vyplývá, že působení Dantiku je v rozporu s územním plánem. 
Při podpisu smlouvy v roce 2006 MČ slíbila, že Dantiku končí nájemní smlouva v roce 2008, dále 
nebude prodloužena a !kubánský“ pavilon bude vrácen do školního provozu. To ale bylo po 
intervenci Dantiku zrušeno. Výrobní firma dlouhodobě prokazatelně lže o své skutečné činnosti 
ve školním  areálu a vytváří korupční a protekční prostředí pro „zainteresované“ radní. Jejich 
chování je naprosto neslučitelné s mandátem komunálního politika a poškozuje prestiž 
samosprávné demokracie. TCP zpracovalo a zaslalo všem zastupitelům podrobný právní rozbor i 
výzvu k ukončení protiprávního stavu v areálu již 14. 9. 2016. 
 

16) Pozdě a chybně zadané a výrazně předražené statické posouzení pavilonu A: průběh a 
výsledek výběrového řízení nese znaky zmanipulované zakázky (cena 676.000,- Kč s 
negativním výsledkem – nedoporučená přístavba dvou tělocvičen na pavilon A). TCP v 
říjnu 2016 objednalo revizní posudek (rozpočet max. 145.000,- Kč) – radnice tvrdí, že 
nemá žádnou stavebně technickou dokumentaci!?  

 

Šolle: Výběrové řízení na statické posouzení provedení nadstavby nad stávající tělocvičnou bylo 
provedeno v souladu s požadavky právních předpisů. Informace o průběhu výběrového řízení a 
vypracovaná dokumentace je k dispozici v oddělení Odboru majetku a investic.   
V archivech ÚMČ P5 byla dohledána pouze část stavebně technické dokumentace, která však 
neobsahuje části, týkající se objektu tělocvičny.  

 

Reakce TCP: Bylo opakovaně zjištěno, že MČ nemá stavebně technickou dokumentaci k většině 
objektů školního areálu! Statický posudek pavilonů přilehlých k hlavní budově by měl být 
zásadním dokumentem pro dostavbu areálu do provozuschopného stavu pro dvě školy a 
komunitní centrum. Konkrétně: statický posudek pavilonu A (tělovýchova) by zadán až v létě 
2016 (!) – zakázka byla od počátku zmanipulovaná a konečný posudek několikanásobně 



předražen. Důkazy dodá TCP občanům  na vyžádání!  Realizace nástavby nad tělocvičnou je 
jedním ze základních – a naprosto reálných – záměrů revitalizace areálu.  
 

17) Chybně plánovaná, zadaná a prováděná rekultivace zahrady a herních prvků: dosavadní 
úpravy v září – říjnu 2016 probíhají nekoordinovaně a bez projektu, není zohledněn 
současný stav a provoz v areálu, absence plánu zasíťování a pěších koridorů k 
budoucím stanovištím komunitního centra (zemní úpravy, přesun hmot a odvezení 
zeminy, obnovení zahradních cest, výstavba tří dětských herních sestav). Došlo ke 
zdržení výstavby a nedodělkům, lze předpokládat pozdější opravy, změny, vícepráce a 
vícenáklady velkého rozsahu při skutečném budování „komunitního centra“. TCP zadá 
postupně revizní posudky a bude žádat ekonomický audit.  

 

Šolle: Posouzení stávajícího stavu ploch areálu určených k výstavbě herních sestav bylo 
provedeno v součinnosti odboru školství ÚMČ P5, odboru správy veřejného prostranství a 
zeleně ÚMČ P5 a statutárního zástupce ZŠ Kořenského. 
Dětské herní sestavy byly vybrané a schválené tak, aby co možná nejlépe odpovídaly věkové 
skladbě žáků, jejích potřebám a zejména vyhovovaly požadavkům právních předpisů. Před 
instalací herních sestav byla provedená rekultivace předmětných míst a jejich okolí tak, aby 
byla bezpečná. Dále byl obnoven původní chodník, který zajistí dobrý přístup k jednotlivým 
sestavám. Pod tento chodník byla uložena průchodka, kterou je možné v případě potřeby 
zavést přívod elektřiny do zadní části areálu. Tato trasa rozvodu elektřiny je plánovaná tak, 
aby se v budoucnu mohla stát součástí soustavy venkovních rozvodů elektřiny. Všechny práce 
jsou prováděny s ohledem na vizi budoucího rozvoje areálu. 

 
Reakce TCP: Nájemce TCP nebyl přizván k přípravě rekonstrukce zahrady – vše probíhalo zcela 
bez oficiálních projektů a plánů. Původní umístění jednoho z herních prvků i chodníku bylo 
v průběhu stavby změněno, včetně přístupu k pavilonu G (Tesko) – zcela bez projednání s TCP. 
Kabelovou průchodku iniciovalo TCP až v průběhu stavby – zcela improvizovaně a bez stavebních 
plánů (dosud není dokončeno). Na sucho do trávy osazené betonové obrubníky zahradní cesty 
poškodil nejprve nákladní vůz čistící povrch hřiště  a později v celé délce kontejnerové nakladače 
odvážející zeminu z prostorů hracích prvků (opět firma Centra). MČ dosud žádnou vlastní  vizi 
revitalizace areálu ani rekultivace zahrady nepředstavila a studií  TCP se odmítá zabývat.  
 

18) Chybná správa areálu firmou Austis: v období 2015 – 2016, chybně stanovené paušály 
– neplnění periodických úkolů, nepřijatelné vícenáklady + důvodné podezření z 
předražených zakázek, nekvalitní kontrolní činnost MČ. TCP navrhuje zpracování 
podrobného ekonomického auditu (+ další postup – viz firma Centra – bod 6)  

 

Šolle: Správní firma areálu byla vybrána na základě řádného výběrového řízení v souladu 
s požadavky právních předpisů. Zde uvedená tvrzení jsou nepravdivá a nepodložená.  
Správní firma Austis  řádně a pečlivě plní veškeré uložené povinnosti, dané smlouvou. Firma 
důsledně komunikuje se všemi zainteresovanými organizacemi (ÚMČ P5 a nájemníci areálu), 
svou práci odvádí v požadované kvalitě a maximálně se snaží dosáhnout co možná nejlepšího 
výsledku ve všech směrech. 
Pověření zástupci ÚMČ P5 provádějí kontrolu plnění povinností uložených správní firmě 
pravidelně a jakékoliv skutečnosti, týkající se správy areálu jsou okamžitě řešeny. 

 



Reakce TCP: TCP  trvá na svých výhradách ke kvalitě služeb Austisu (chybně zadané paušální 
platby, nezdůvodněné vícepráce .... typické chování tzv. „správní“ firmy. Nezávislý ekonomický 
audit musí na důvodná podezření občanů jednoznačně odpovědět.   
 

 

TCP od počátku tohoto volebního období neúspěšně nabízí pomoc a participaci na zpracování 
„vzdělávací koncepce“ a „kulturní strategie“ Prahy 5, včetně příslušných kapitol městského 
rozpočtu a nadregionální koordinace s vyšším územně správním celkem (Magistrát HMP). TCP 
je v těchto oblastech plně akreditováno ústředním orgánem státní správy (MŠMT), má 55 
letou zkušenost s poradenskou činnosti v regionech ČR v těchto oblastech (umělecká a 
vzdělávací činnost v 70 městech a 46 ZUŠ) a aprobované odborníky právě v těch oborech, 
které jsou žádány pro komunitní aktivity: vzdělávání, kultura, umění, sport, rehabilitace, 
kompenzační a relaxační aktivity.  
Pokud by kdokoliv pochyboval o pravdivosti těchto údajů nebo chtěl ověřit kritickou situaci na 
Žvahově, TCP má k dispozici přes 2000 stran dokumentace, 80 položek fotoarchivu a 
videoarchivu a 3 hodiny audionahrávek z jednání s dotčenými představiteli Městské části 
Praha 5. Jsme připraveni na veřejnou prezentaci a obhajobu těchto faktů ..... ale především na 
okamžité odstranění kritického stavu a zahájení účinné revitalizace „Žvahova“ za přímé 
participace občanů a odborníků.  
 

 

Šolle: Děkujeme za nabídku.  

 

Reakce TCP: MČ od samého počátku tohoto volebního období záměrně bránila TCP v jakékoliv 
spolupráci, určitou roli hraje jistě prostá lidská ješitnost poražených ze soudních sporů, ale 
především strach viníků z odhalení, resp. formulování  trestně právní odpovědnosti při správě 
městského majetku a prostředků. Dotčení radní se logicky bojí kontaktu se zkušenou a prestižní 
občanskou institucí, která se snaží být korektně kritickým, důsledným a otevřeným partnerem 
veřejné samosprávě.  Mimo jiné to dokazuje tento materiál. Místostarosta Šolle není schopen na 
„kostlivce“ TCP kompetentně reagovat, natož zajistit odstranění uvedených závad. O bezradnosti 
orgánů MČ řešících tzv. „koncepci vzdělávání“  svědčí i dokumenty na webu MČ.  
 

 

 

8. 2. 2017    Zpracoval  Ing. Antonín Schneider  

 

10. 2. 2017     Odpověď V. Šolleho spolku Prokopovo (nezasláno TCP)

    

2. 3. 2017    Reakce Ing. Vejmelky a Ing. Schneidera – za TCP 

 


