
Interpelace 

Střet zájmů ve věci řešení nedostatku školských kapacit v oblasti Košíře, Plzeňská a 

pronájmu školské budovy v ul. Plzeňská Vašemu Gymnáziu mezinárodních a veřejných 

vztahů Praha s.r.o.  

14. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5 

15.12. 2020  

Mgr. Renáta Zajíčková 

Starostka  

 

Vážená paní starostko,  

obracím se na Vás s interpelací k Vašemu střetu zájmů ve věci řešení nedostatku školských 

kapacit v oblasti Košíře, Plzeňská a pronájmu školské budovy v ul. Plzeňská Vašemu 

Gymnáziu mezinárodních a veřejných vztahů Praha s.r.o.  

 

I.  

Dne 25.5. 2020 jsem rezignovala na funkci místostarostky Městské části Praha 5 z důvodu 

Vašeho zásadního střetu zájmů.  

Mojí rezignací se samozřejmě problém, na který jsem veřejně upozornila nevyřešil a bylo a 

je zcela zřejmé, že i nadále vrhá stín na legitimitu jakýchkoliv kroků, které jako starostka a 

členka rady s kompetencí pro oblast školství činíte, a to zejména ve vztahu k řešení nedostatku 

školských kapacit v oblasti Košíře, Plzeňská.   

Klub TOP 09 tuto situaci po mé rezignaci reflektoval usnesením z dne 2.6. 2020, kdy kromě 

jiného požaduje, abyste zvážila nabídku zapůjčení (vrácení) několika tříd v objektu pronajatém 

Vašemu gymnáziu zpět městské části za účelem uspokojení kapacitních potřeb základního 

školství v oblasti. Tento požadavek Vám byl prezentován tehdejší předsedkyní klubu, Ing. 

Jarmilou Svobodovou na osobním jednání dne 8.6. 2020.  

Následně jsme čekali další bezmála tři měsíce, než jste se k této zásadní otázce vyjádřila. 

Až dne 24.8. 2020 jste na jednání koalice přislíbila uvolnění části třetího patra pro několik tříd 

základní školy. Tento Váš příslib, i když zatím pouze ústní, jsme považovali za vstřícný krok 

k zahájení jednání o komplexním řešení.  

Od té doby až dosud, což jsou další téměř čtyři měsíce jste však žádné kroky směřující 

k realizaci uvolnění části kapacity Vašeho gymnázia pro potřeby městské části zatím neučinila. 

Z dostupných informací je přitom známo, že Vaše gymnázium nevyužívá kapacitu školní 

budovy v plné míře a že by její částečné přenechání pro potřeby městské části nepředstavovalo 



zásadní omezení. Přitom pro městskou část a její občany by i takové dílčí řešení situace bylo 

velmi přínosné, jakkoliv jej nelze považovat za definitivní.  

 

S ohledem na to se Vás tedy ptám a žádám odpověď na tyto otázky:  

1) Kdy jako starostka na jedné straně a zároveň jako nájemce na straně druhé zahájíte 

jednání o změně nájemní smlouvy, případně o jiném obdobném ujednání, kterým bude 

zúžen rozsahu nájmu budovy ve výše uvedeném smyslu?  

2) Jaké další kroky je nutné učinit k tomu, aby mohla některá ze škol z dané oblasti umístit 

do školské budovy v ul. Plzeňská své třídy?  

3) Kdy jako starostka a členka rady pro oblast školství zahájíte příslušné administrativní 

kroky nezbytné pro umístění třídy do uvedené budovy, zejména o zápis do rejstříku 

škol?    

 

II.  

Usnesením zastupitelstva MČ ze dne 25.2. 2020 Vám byl uložen úkol cit.: „Ukládá 

starostce předložit ZMČ Praha 5 k projednání studii ZŠ Podbělohorská, volumetrická studie, 

včetně podkladů pro vyhodnocení alternativ řešení navržených v petici z hlediska kapacit  ZŠ, 

nákladů a právních aspektů s termínem do 31.12. 2020.“   

 Peticí zmíněnou v usnesení ZMČ se míní petice s názvem „Neberte dětem školní 

zahradu! Nechceme polovičatá a nehospodárná řešení“, která byla projednávána na 

předmětném zasedání ZMČ.  Petenti pojmenovali jako možná řešení situace s nedostatečnou 

kapacitou základních škol v lokalitě Cibulka, Plzeňská kromě jiného využití školské budovy 

v ul. Plzeňská nebo výstavbu nové školy v oblasti Cibulka.  

  Jelikož je dnešní zasedání ZMČ poslední v tomto roce a na jeho jednání jste výše 

uvedený bod nepředložila, je zřejmé, že výše citovaný úkol, nebude v zadané lhůtě splněn. 

Přitom volumetrická studie pro výstavbu školské budovy v zahradě ZŠ Podbělohorská už je 

dávno hotová a projednaná ve školském výboru, možnost výstavby budovy školy v lokalitě 

Uhelných skladů na Cibulkách, v místě dnešní budovy speciální školy, jste projednala 

s vlastníkem hl.m. Prahou a máte od ní písemnou odpověď,  na školskou budovu v ul. Plzeňská, 

kterou si pronajímá Vaše gymnázium je vyhotoven stavebně technických průzkum a pro 

možnost výstavby v lokalitě ul. Nepomucká schválila rada MČ zadání volumetrické studie už 

23.9. 2020.  

 Lze tedy mít za to, že jsou potřebné vstupní informace k tomu abyste moha daný úkol 

splnit jsou již k dispozici.   

S ohledem na to se Vás tedy ptám, a žádám odpověď na tyto otázky:  

 



4) Proč nebyl splněn úkol dle usnesení zastupitelstva ze dne 25.2. 2020?  

5) Do kdy bude úkol splněn? 

6) Kdy lze očekávat předložení předmětných dokumentů do Školského výboru MČ Praha 

5?  

 

Děkuji za ústní i písemnou odpověď.  

 

S pozdravem  

 

 

 

Nadežda Priečinská  

Zastupitelka  MČ Praha 5  


