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Znění úkolu: odpovědět písemně občanovi R. Vašíčkovi na dotaz:

1. vysvětlit občanů,;;, zjakého důvodu odstupuje

2. vyvrátit podezření ze střetu zájmů vzhledem k vaší podnikatelské činnosti

3. jaké další funkce v rámci ÚMČ Praha 11 zastáváte

4. jakjste ;nanažersh‘ propojen s akciov?ni společnostmi MÉ Praha 11

Vážený pane Vašíčku,

děkuji Vám za dotazy, pokusím se na ně odpovědět k Vaší maximální možné

spokojenosti.

1. Zfunkce uvolněného radního odstupuji proto, že jsem nebyl schopen dát funkci

přidanou hodnotu, kterou si zasluhuje. Funkce vyžaduje mnoho časit k řešení

každodenních záležitostí. S tím byl spoje;; ůthun mých ostatních aktivit

a hromadící se úkoly a zahraniční cesty, které jsem odkládat Věřím, že ;m

nástupce bude na tuto pozici plné zaméřen a dá ji přidanou hodnotu, kterou si

zasluhuje.

2. Nevím, jaké podezření ze střetu zájmů máte na mysli, mohu pouze konstatovat,

že jsem se nikdy nezúčastnil žádného výběrového řízení ani nedodával žádné
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externí služby. Stejné tak žádná z/irem, ve které figuruji. V tomto duchu hodlá;,i

postupovat ido budoucna.

3. V rámci úřadu zastávám funkci neuvolněného radního a občas uvařím kávu

paní asistentce nebo upeču koláč pro ostatní členy rady.

4. S akciovými společnostmi nejsem manažersA propojen.

Pokud b;‘ pro Vás Mo odpovědi nebyl dostatečné, rád odpovím na vaše doplňující

otázky.

Závěrem bych rád podotkl, že veškerá moje politická aktivita je zaměřena na zlepšení

situace a spokojenosti občanů (nejen) na Praze 1!, nikoliv na zlepšeni mé osobní

situace.

S pozdravem

Jan Říčař
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