
Cílem  vyšetřování  KK  je  co  nejdříve  a  nejefektivněji  shromáždit  kompletní  informace

k výběrovým řízením se všemi podklady – transparence směrem ven i dovnitř.

• Jaroslav Vlk,  který střídal  Janusze na pozici  analytika ve výběrové komisi,  se  hlásil  do

Pražské energetiky, Pražská Energetika Holding, Pražská plynárenská, Pražská plynárenská

distribuce a Pražská plynárenská Holding. Matěj Kubíček byl údajně ve všech komisích, ale

přitom se sám hlásil na Obecní dům a Prague City Tourism. Jak je to možné?

• Hoskovec údajně prošel výběrkem na pozici vedoucího poradců. Toto VŘ ovšem není nikde

dohledatelné. Prosíme o podklady.

• Dále žádáme o informace k VŘ do představenstev městských firem (např. Operátor ICT) +

jakákoliv další interní VŘ dovnitř městských firem organizovaná Piráty

• Jakým postupem se dostala M. Valdmanová k Mahrikovi? Vytvořila se pro ni pozice, někdo

se propustil, kde je to zdokumentováno?

• Je Lucie Horáková příbuzná se zastupitelkou Evou Horákovou? Kde je výběrové řízení?

• Jak řešil klub podněty PKS ohledně doplácení a přeplácení poradců primátora?

• Michaela Krausová: proč nemá nikde zdůvodněnou odměnu v souladu s PPU? Kde je výkaz

práce? Proč má Krausová smlouvu na VŘ jako místopředsedkyně poslaneckého klubu a

nevšiml si toho ani Profant, ani Krausová, ani Krupa? Proč dostala 20k za dvě třetiny doby v

posledním měsíci jako předsedkyně klubu, a ne dvě třetiny těchto 20k?

• Petr  Přenosil:  jak a  kde vykazuje svoje úkoly? Není  nahraná podepsaná verze smlouvy,

přestože se tak tváří.

• Veronika  Kubičková:  stále  ani  nemá  účet  na  redmine.pirati.cz.  Vykazování  je  v  jejích

úkolech zadaných smlouvou, proč to dělá Míra zpětně? 

• PR manažerka Martina Vacková:  v registru smluv je jen změna výše odměny, není  tam

zadávací dokument, tedy původní smlouva. Dodat.

• Projektová  manažerka  Cinkaničová:  Dodatek  ke  smlouvě  opět  nepodepsaný.  Kde  jsou

pravidelné výkazy?

• Tomáš Vovsík: za co je placen? Kde má výkaz? Ve smlouvě je povinnost vykazovat na

redmine a on tam ani nemá účet.

• Správkyně PiCe A.  Hradilová:  v  redminu nemá nic  vykázáno,  ani  přiřazené  úkoly,  kde

vykazuje? 

• Proč Bartošovi, Krausové a Hřibovi platíte snídani? 

• FO 26.11/2019 – mzdy DPP PHA 1-8/2019 (již vyplaceno) – podivný příkaz na x tisíc, který

nikam nevede. Má být vyplacen O. Kallaschovi, ale jsou tam nuly místo čísla účtu. Za co,

proč je to exportováno do banky? Dostal to snad na ruku? Kde je nějaký výkaz, doklad? 


