
Odpověď Mgr. Kohoutové na dotaz Ing. Jiřího Hájka podaný na jednání ZMČ dne 15.12.2014 

 

Odpověď zaslána emailem v následujícím znění: 

 

Vážený pane Hájku,  

 

děkuji za Váš dotaz, který mi předala kancelář starostky MČ Praha 20 včera, tj. dne 8. 1. 2015. Odpovím Vám dle 

svého nejlepšího vědomí a svědomí, nicméně předesílám, že otázka tak, jak byla položena, se zodpovědět nedá.  

Vydávání Hornopočernického zpravodaje uložila MČ Praha 20 Chvalskému zámku při vzniku naší příspěvkové 

organizace 1. 10. 2011. To znamená, že po tři roky sleduji ekonomický i další vývoj HPZ. Mohu zodpovědně říct, 

že ceny tisku i grafického zpracování máme velmi úsporné – patřičné smlouvy jsou k dispozici na Chvalském 

zámku.  

 Stále větší problémem se však stal v posledních dvou letech neustále narůstající celkový rozsah HPZ. Z 

původních cca 36, max. 40 stran vč. obálky se obzvlášť v roce 2014 stalo běžných 48 stran, dokonce měl HPZ i 

52 stran. Při rozpočtovém řízení na rok 2015 jsem tedy požádala o vyšší částku na HPZ z důvodu vzrůstajícího 

rozsahu i důvodu toho, že musíme dodržovat rozpočtovou kázeň. MČ však toto navýšení zamítla, a tak 

nezbývalo než dohodnout se na tom, že HPZ v roce 2015 nepřesáhne 40 stran vč. obálky, abychom dodrželi 

stanovený rozpočet na HPZ. Tento fakt byl zanesen do pravidel stanovených redakční radou.  

 V souvislosti s nutným celkovým zkráceným rozsahem HPZ byla ještě na „staré“ redakční radě (konec roku 

2014) diskutována i otázka ohledně příspěvků zastupitelů a občanů. Bylo dohodnuto, že každá politická strana 

či hnutí má nárok na jednu čtvrtinu tiskové strany a pro občany to měla být jedna polovina tiskové strany. Paní 

redaktorka Dana Mojžíšová byla pověřena dodat údaj o počtu znaků pro občana, což se v HPZ objevilo jako 

oněch 1 000 znaků.    

Nový předseda redakční rady Mgr. Ladislav Stýblo na první redakční radě v tomto roce 2015 jasně řekl, že 

pravidla jsou neúplná a je třeba je dopracovat. Já s tímto plně souhlasím – stejně jako celá redakční rada. Lze 

tedy očekávat v těchto věcech vývoj. 

Chcete-li na mě vy či Zastupitelstvo MČ propočítat, jakou úsporu představuje oněch 1000 znaků, měla bych mít 

k tomuto výpočtu jasné proměnné a pracovat s jasnými údaji. Mohu vypočítat průměrný počet stran minulého 

roku či průměrný stránkový rozsah příspěvku občanů v minulém roce a průměrné náklady. I když se tento 

rozsah lišil číslo od čísla, průměrné číslo by vypočítat šlo. Ale s čím ho srovnat? Rozsah pro příspěvky pro občany 

bude diskutován novou redakční radou a pravidla budou dopracována.  

 Zodpovědět váš dotaz, jak byl položen, proto nyní není možné. Počkejme tedy, prosím, na nová dopracovaná 

pravidla nové redakční rady a na vývoj počtu příspěvku občanů do HPZ a pak budeme moudřejší.  

 Děkuji Vám a srdečně zdravím 

Mgr. Alexandra Kohoutová, ředitelka Chvalského zámku  

 


