Zpráva starosty o jednání obce Horoměřice s Královskou kanonií premonstrátů (KKP) na Strahově

Po nástupu na úřad, jsme se jeli představit celá rada obce na KKP Strahov a jednání s panem opatem
a jeho týmem bylo velmi vstřícné a příjemné.
Toto jsme zopakovali ještě jednou, kde již byli vzneseny návrhy na řešení pozemků ze strany obce,
jako například potřeba obce na pozemek, umožňující záliv autobusové zastávky, pozemku na školu a
případně na školku . Dále bylo vedení KKP informováno o stavu parku a rybníka v jejich vlastnictví,
které má obec dlouhodobě v pronájmu.
Na základě těchto jednání nám bylo přislíbeno, že rada opata projedná záliv autobusové zastávky a že
máme připravit projektovou dokumentaci. Ostatní požadavky, že budou na pořadu příštích jednání
rady opata.
Dne 16.4 2019 proběhla schůzka s JUDr Valešem a panem provizorem KKP Norbertem Vehovským
PhD. na OÚ Horoměřice, jejíž výsledkem jsou listiny OUHO/1278/19/IP (přil. č.1), OUHO/2061/19/IP
(příl. č.2) za OU Horoměřice a KKP-528/2019 (příl. č.3) za KKP.
3.6 2019 dopisem KKP 528/2019 (příl. č. 3), kde KKP souhlasí s vrácením pozemků Z 38 a Z39 do
zemědělského půdního fondu a kde jsme my naopak respektovali posun plánované komunikace na
okraj obce, aby nedošlo k porušení stávající celistvosti pozemků pro zemědělské využití – dokument
č.j. OUHO/1515/19/IP (příl. č. 4).
Dne 16.6 2019 proběhlo jednání s JUDr Valešem za KKP na OÚ Horoměřice ohledně zálivu a
vypořádání dotazu na Panskou zahradu, na základě tohoto jednání jsou listiny KKP-709/2019 (příl. č.
5) a OUHO/2096/19/IK (příl. č.6).
Dne 1.10 2019 proběhlo jednání s panem opatem na Strahově, kde jsem připravil návrh revitalizace
parku a hlavně rybníku pod Luky a vysvětlil, že když obec není vlastník těchto objektů, tak nemá právo
žádat o dotaci na revitalizaci, což bylo KKP odmítnuto, a že je to naše věc, když to máme v pronájmu.
Pokusil jsem se panu opatovi předložit návrh, že oni jako vlastníci předloží žádost o dotaci a my to vše
za ně vyřídíme, což pan opat odmítl.
Po této schůzce jsem jel na ministerstvo zemědělství znovu jednat o možnosti získání dotace na
revitalizaci rybníku i když nejsme majitelé, ale i tato opakovaná schůzka byla bezvýsledná.
Při jednání na KKP byl znát emoční posun pana opata k naší obci či ke mne jako starostovi, neboť
jednání bylo vedeno v duchu okázalého nepřátelství ze strany KKP.
Dne 23.10 2019 obec zaslala dopis KKP OUHO/3187/19/IP (příl. č. 7), ve kterém jsme oslovili pana
provizora o možnosti odkoupení zájmových pozemků pro obec.
Dne 22.1 2020 jsem na základě pověření rady obce se ještě jednou pokusil jednat s KKP panem opatem,
ale výsledek byl stejný jako v říjnu 2019.
Vše by se dalo shrnout do opakovaného rčení „Vy po nás pořád něco chcete, ale nic nám nedáváte…“

Dne 12.2 2020 jsem se ještě jednou pokusil jednat na Strahově s bývalým opatem panem Josefem
Pojezdným, kde jsme si vysvětlili vzájemné postoje obce a KKP.
22.4 2020 dopis KKP-455/2020 (příl. č. 8) autobusová zastávka v Lipkách.
29.5.2020 Informační sdělení KKP zastoupené panem JUDr Valešem o dopisu Castelfranco, s.r.o. KKP
– příl. č. 9.
Toto považuji za klíčový bod změny postoje KKP k naší obci.
1.6.2020 jsme dopisem KKP-583/2020 ( příl. č.10) byli informováni, že KKP nesouhlasí s chystanou
změnou Z38-Z39 a že přehodnocují vzájemnou spolupráci s naší obcí.
Obec odpověděla 2.7.2020 dopisem OUHO/1902/2020 (příl č. 11).
Na základě této komunikace došla od KKP výpověď nájemní smlouvy KKP-742/2020. (příl.č. 12)
Na poznámku, že o tom nebylo zastupitelstvo obce informováno, jsem sdělil panu opatovi dopisem
OUHO/2442/2020/IP (příl. č. 13), že tomu tak není.
3.7 2020 mail od pana JUDr. Valeše (příl. č. 14), kterým sděluje, že můžeme zastavit práce na
geometrickém zaměření zastávky v Lipkách, neboť žádná smlouva se uzavírat nebude.
Ještě mi dovolte se pozastavit u žádosti KKP-714/2020 (příl. č. 15), kde nás KKP žádá o zaslání
kolaudačního rozhodnutí k lékařskému domu parc. č 212, kterému jsme samozřejmě vyhověli, ale rád
bych poukázal na to, že obec mohla tento objekt v roce 2016 získat od Středočeského kraje, kde záměr
byl zveřejněn od 12.7.2016 do 22.12 2016 na úřední desce Středoč. kraje za cenu ve výši 4 000 000 Kč.
Nyní KKP prodává tento objekt za 25 000 000 Kč se ziskem zhruba 600 %.
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