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(Jednání zahájeno ve 13:00)
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Vážené dámy, vážení pánové, protože
bylo 13 hodin, tak si vás dovolím požádat, abyste zaujali svá místa v jednacím sále. Děkuji.
Zároveň vás prosím, abyste potvrdili svoji přítomnost zasunutím kartičky.
Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení vedoucí odborů, vážení hosté. Dovolte
mi, abych zahájila jednání 11. zasedání zastupitelka MČ Praha 4.
11. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 bylo řádně svoláno a při jeho zahájení je
přítomno 39, nyní již 40 zastupitelů. Obdržela jsem následující omluvy. Omlouvá se paní
kolegyně Jelínková z rodinných důvodů. Dále pan kolega Derka, je pracovně mimo Prahu. Pan
kolega Paris, z důvodů karantény covid. Pan kolega Vansa, bez udání důvodu. A pan kolega
Kaplan, který se původně omluvil, vidím, že přišel, takže ho vítám. Pan kolega Kaplan
s technickou.
Zastupitel pan Mgr. Tomáš Kaplan: Dobrý den, všem. Paní starostko, já jsem se chtěl
jenom na úvod zeptat. Myslím, že většina z vás ví, že na pracovišti pana Kováříka je rozšířená
ta – jak on nazývá - čínská chřipka. A s ohledem na bezpečnost zejména rizikových, neříkám
to kvůli sobě, ale zejména těch z nás a z veřejnosti, kteří jsou rizikovými skupinami, tak se chci
zeptat, zda, případně proč není pan místostarosta Kovářík v karanténě. Respektive jak je
zajištěna bezpečnost z tohoto pohledu všech účastníků tohoto dnešního jednání. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Pane kolego děkuji a pan Kovářík již
se hlásí, takže ho požádám o vysvětlení.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Učinil jsem patřičný dotaz, neb jsem
nikoho z těch, o kterých hovoříte, nepotkal. Učinil jsem dotaz, zda se to vztahuje i na ty, kteří
je nepotkali. Nevztahuje.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Pan kolega Kaplan.
Zastupitel pan Mgr. Tomáš Kaplan: Protože známe místostarostu, jestli by nám
jenom mohl říct, komu ten dotaz učinil a jakým způsobem?
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Pane kolego, prosím.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Standardně. Zodpovědné osobě úřadu, čili
panu tajemníkovi.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Takže, pane kolego, jestli vám takhle
stačí odpověď? Děkuji.
A ještě, než dám slovo panu Horovi, tak ještě paní kolegyně Sýkorová mě zde v sále
požádala o to, že bude muset opustit jednací sál v 16 hodin. Takže to je poslední omluva, kterou
jsem přijala.
Pan kolega Hora.
Zastupitel Ing. Jan Hora: Děkuji za slovo. Čistě pro můj klid bych rád upozornil, že
inkubační doba té – jak říkáte - čínské chřipky je poměrně dlouhá. To znamená, že tu je reálné
riziko, že došlo k nákaze před detekcí u dotyčné osoby.
Říkám to z toho důvodu, že já patřím mezi ty rizikové osoby. Já jsem astmatik a pokud
bych byl nakažen, mám velmi pravděpodobně těžký průběh. Proto vás, pane místostarosto,

4

11. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 ze dne 23. 9. 2020

prosím, zvažte tu účast v sále. Ty roušky budou fungovat zhruba půl hodiny. Pak, až nasáknou
vlhkostí, tak už nám moc nezafungují. Prosím.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji. V souladu s mimořádným
opatřením ministerstva zdravotnictví ze dne 17. září t. r., jež vstoupilo v účinnost 18. září,
žádám všechny zastupitelky a zastupitele, úředníky městské části Praha 4 i veřejnost, aby po
celou dobu pobytu v budově radnice měli nasazenou ochrannou roušku chránící ústa i nos.
Roušku můžete odložit pouze v případě konzumace jídla nebo pití na dobu nutnou.
Současně žádám všechny přítomné, aby v případě pohybu mimo hlavní sál nevytvářeli
hloučky čítající více osob, než je nezbytně nutné, a dodržovali rozestupy. Veřejnost žádám, aby
se pohybovala pokud možno pouze ve vyhrazených prostorách ve 2. a 3. patře a nevstupovala
do označených neveřejných prostor. Děkuji.
Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 ověřili a podepsali paní
Mgr. Iva Kotvová a pan RNDr. Pavel Fikar bez věcných připomínek. Zápis je k dispozici
u pracovnic organizačního oddělení. Členové Zastupitelstva do něho mohou během jednání
nahlédnout a vznést k němu připomínky. Pokud další připomínky nebudou, bude zápis
považován za schválený.
Ověřením dnešního zápisu pověřuji prosím, kdo se přihlásí? Takže vidím paní kolegyni
Michkovou, děkuji. A pan kolega Vácha. Děkuji.
K dnešnímu zasedání Zastupitelstva byla přijata opatření, která odpovídají vydané
informaci ministerstva zdravotnictví. Jednání Zastupitelstva jsou pro všechny občany veřejná,
z jednání Zastupitelstva probíhá online obrazový a zvukový přenos, na který bych chtěla tímto
všechny přítomné v sále upozornit z důvodu ochrany osobních údajů, tzv. GDPR. Tento přenos
může být sledován též na webových stránkách MČ Praha 4.
Pro přehlednost zopakuji postup k diskuzním příspěvkům dle Jednacího řádu
Zastupitelstva MČ Praha 4. Doba diskuzního příspěvku člena Zastupitelstva se omezuje
na 5 minut s možností druhého příspěvku v téže věci v délce max. 3 minuty s možností spojení.
Za technickou poznámku se považují procedurální návrhy týkající se způsobu projednání bodu
programu nebo upozornění na porušení jednacího řádu nebo právního předpisu.
Za faktickou poznámku se považuje reakce na vystoupení předřečníka, rychlé zpřesnění
faktu nebo oprava výroku řečníka. Nelze v nich uplatňovat věcná stanoviska k projednávané
otázce. Přednesení nesmí překročit 2 minuty. Pro hladší průběh dnešního jednání navrhuji
předkládat návrhy členů Zastupitelstva na zařazení či vyřazení bodu do Návrhu programu
písemně organizačnímu oddělení. Dávám o tom procedurálně hlasovat.
Technická pan kolega Kaplan.
Zastupitel pan Mgr. Tomáš Kaplan: Abychom mohli hlasovat, tak musíme vědět, o
čem budeme hlasovat. Absolutně netuším z toho přednesu, o čem máme hlasovat? Jestli můžu
ještě? Já pak, až dokončíme diskuzi k tomu, co teď bylo uvedeno, tak s ohledem na ten
nesrozumitelný návrh poprosím o 5minutovou přestávku pro jednání klubu.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Takže povoluji 5minutou přestávku
na jednání klubu. Promiňte, pane kolego, pan kolega Štěpánek se přihlásil.
Zastupitel Mgr. Petr Štěpánek: Děkuji za slovo. Já jsem vás nechtěl přerušovat během
vašeho projevu. Já považuji za naprosto nevhodné, aby kolega Vácha, jehož odvolání, nebo
návrh na odvolání byl avizován předem, aby byl ověřovatelem. Dále se odvolávám na to, že
minimálně 18 let, co já jsem členem Zastupitelstva, byla vždy možnost ověřovatele, byl-li o
tom zájem, jednoho ze strany koalice a jednoho ze strany opozice. Pokud neuplatní tu možnost
kolegové od Pirátů nebo z klubu starostů nebo KDU, tak jsem připraven se ujmout funkce
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ověřovatele. Jsem ochoten to postoupit komukoli, ale chtěl jsem vás poprosit, abyste dodržovala
tuhle zvyklost. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Ano, pane kolego, já s vámi
souhlasím, ale já jsem celou dobu koukala do sálu, a nikdo se nehlásil. Takže pak jsem byla
upozorněna na pana kolegu Váchu. Zdá se mi ta vaše připomínka naprosto relevantní a
souhlasím s ní, také se mi to nezdálo vhodné. Takže pokud mohu, tak bych druhým
ověřovatelem pověřila pana kolegu Štěpánka, ale hlásí se pan kolega Vácha.
Radní pan Filip Vácha: Pane kolego Štěpánku, souhlasím s vámi. Bohužel ze sálu se
z opozice nikdo nepřihlásil, tak jsem si dovolil přihlásit. Jestliže o tu funkci máte zájem, milerád
vám ji přenechám.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Zopakoval jste, pane kolego, pouze
to, co jsem konstatovala. Takže pan kolega Zicha.
Zastupitel Mgr. Lukáš Zicha: Děkuji za slovo, hezký den přeji.
Já se jenom ještě připojuji ke kolegovi Tomáši Kaplanovi, kterému – a myslím si, že většině
v sále – není jasné, o čem se má hlasovat. Tak jenom, aby ta přestávka nebyla teď, ale abyste
nám řekla teď, o čem budeme hlasovat, aby ty kluby měly o čem jednat. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Dobře, tak já tedy ještě, když si pan
kolega Vácha vzal slovo, tak znovu potvrzuji, že druhým ověřovatelem bude pan kolega
Štěpánek.
A chtěla jsem dát hlasovat o tom, že by veškeré návrhy, které budou předávat členové
Zastupitelstva jako zařazení či vyřazení bodu do programu, podávali organizačnímu oddělení
písemně.
Já nevím, co k tomu dál dodat, jestli je to nesrozumitelné? Pan kolega Kaplan
s technickou.
Zastupitel pan Mgr. Tomáš Kaplan: Paní starostko, promiňte, ale to, co se nám tady
teď odehrává, to je snaha o změnu jednacího řádu jakýmsi procedurálním hlasováním bez toho,
že bychom vůbec věděli, co je navrhováno. Já chápu, že nám chcete zamezit tomu, abychom
navrhovali naše body ústně, ale ten závazný předpis, kterým se musíme řídit, to je jednací řád.
Tam je napsáno, že by to mělo být především písemně. Ale vy nemůžete takhle změnit jednací
řád tím, že si tady něco odhlasujeme. Je to hezký pokus, my si to prodiskutujeme, ale i kdybyste
to prohlasovali, tak je to neplatné.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: V pořádku, ještě pan kolega Štěpánek.
Zastupitel Mgr. Petr Štěpánek: Já bych podpořil to, co říkal kolega Kaplan. Už jsme
to tady diskutovali myslím dvě Zastupitelstva zpátky, když se objevily tyhle lístky
na vyplňování názvů. Víte, že jsme se tím dobrovolně řídili a velmi pravděpodobně budeme
také. Na druhou stranu ze zákona o hlavním městě Praze a z hlediska platného jednacího řádu
nemůžete zabránit rychlé reakci zastupitele, který v daný moment bude nucen se okamžitě
přihlásit a takovou věc ohlásit s předstihem.
Tak já bych navrhoval, abychom si vážili toho, že i přes naši těsnou koalici/opozici
23/22 a přes značné ideologické nebo i věcné rozdíly v náhledech na některé věci tady pořád ta
jednání probíhají s nějakým respektem k jednacímu řádu a k zákonu o hlavním městě Praze.
Myslím si, s užitečnými půtkami občas, které zajdou daleko, ale pořád tyto dva dokumenty
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respektujeme. Navrhuji, abychom do toho nešťourali, nehrabali a nenutili jeden druhého o to
bojovat.
Může dojít k paradoxu, kdy to, co tady historicky a zvykově funguje, přestane fungovat
úplně. Tím nevyhrožuji, ale mám už své zkušenosti s tím, jak takovéhle snahy dopadnou. Tak
vy jste nás tady poučila, my to bereme na vědomí, nenechávejte nás o něčem hlasovat a pojďme
k projednání programu.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: V pořádku, pane kolego, já to
respektuji. Byl to návrh, já na něm netrvám. Pakliže vy jste mi to objasnil tímto způsobem a v
podstatě i berete na vědomí, že se snažíte nějakým způsobem respektovat to, že je nějaká
mimořádná situace, tak pochopitelně já od toho klidně ustoupím. A já osobně jsem to v žádném
případě nemyslela žádným takovýmhle způsobem. To mi věřte. Takže v pořádku, pokračujeme.
Obdrželi jste, dámy a pánové, návrh programu dnešního zasedání Zastupitelstva MČ
Praha 4. Na stůl jste dostali doplnění některých materiálů, o jejichž zařazení se nemusí hlasovat.
Jednak vám předložil 1. místostarosta pan Ing. Kovářík informaci k čerpání účelové dotace na
opatření v souvislosti se šířením koronaviru se stavem k 31. 8. 2020.
Dále pan tajemník Kárník k Informaci pro zastupitele zóny placeného stání na území
MČ Praha 4. A pak uvolněný člen Rady pan Dr. Hrdinka – Informace o nastalých zásadních
změnách v systému údržby veřejných ploch zeleně a úklidu veřejných prostranství. Na stole
nadále máte ještě vytištěnou opravu bodu č. 3b). Je to změna v Návrhu usnesení, která je
barevně vyznačena.
A nyní, pokud máte nějaké jiné návrhy k zařazení na program dnešního jednání. Jako
první je přihlášen pan kolega Zicha, prosím, máte slovo.
Zastupitel Mgr. Lukáš Zicha: Děkuji. Samozřejmě odevzdám i písemně. Vzhledem
k okolnostem budu velmi stručný. Chtěl bych zařadit bod jako č. 4, a to je „Informace radního
Tomáše Hrdinky ke schodům na Spořilově“.
Jak je známo, Praha 4 ohradila schody na Spořilově, dala tam ceduli: „Schody jsou
uzavřeny, jsou v majetku magistrátu, my s tím nemáme nic společného. Hezký den, Praha 4“.
Já si myslím, že toto sdělení občanům – obecně jsem to říkal – nějaké takovéhle
informační, že schody nejsou v majetku Prahy 4, že jsou v majetku magistrátu, tam prostě je
s podpisem Prahy 4.
Já si myslím, že to je velmi nevhodné. Magistrát také nechodí po Praze, nezavírá
chodníky a nepíše tam: „To je TSK, to je Prahy 4, to je soukromníka“. Já si myslím, že tento
způsob jednání je absolutně nevhodný.
Jen bych se chtěl zeptat pana radního, aby nás v tomto bodě informoval, jestli udělal
nějakou aktivitu k tomu, aby magistrát ty schody dal do rozpočtu, nebo jestli už je to v plánu,
nebo kdy se začne kopat. Mám takové informace, že to v plánu je, ale občané to nemají. Tak
jenom, jestli se kompetentní radní o to zajímal, kdy začne oprava a v jakém rozsahu.
2. bod je č. 5, to tady předkládám na základě požadavku občanky Prahy 4 v zastoupení,
a to je vyhodnocení online výuky na jaře. Jsou rozporuplné obavy rodičů, že výuka nebyla úplně
kvalitní. Děti dostávaly nakopírované materiály, měly si je přečíst, že se nejedná o online
výuku, ale zasílání naskenovaných učebnic. Tak jestli máte nějaké vyhodnocení, zda ta online
kvalitní výuka probíhala nějakým způsobem řízeně z Prahy 4, nebo to bylo individuálně na
každém učiteli? Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Já také děkuji, nyní je přihlášena paní
kolegyně Kotvová, prosím.
Zastupitelka Mgr. Iva Kotvová: Dobré odpoledne všem, děkuji za slovo.
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Já bych ráda za Klub Praha 4 sobě, Zelení a nezávislí navrhla zařazení řádného bodu č. 3
a ostatní body pak přečíslovat. A bod by byl – „Informace k údržbě veřejných ploch zeleně
a úklid veřejných prostranství v Praze 4“.
My se domníváme, že tato záležitost, jak známo údržba veřejných ploch zeleně a úklid
zabírá podstatnou část rozpočtu. Je to také věc, která je občany velmi bedlivě hodnocena. A je
to i věc, která může řádným způsobem napomáhat k řešení výzev, kterým aktuálně čelíme.
Čili já bych ráda, abychom se k této věci mohli vyjádřit. Máme mezi sebou zkušené ať
už bývalé radní, nebo odborníky, čili bych poprosila zařadit to jako řádný bod. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Já také děkuji, nyní je přihlášen pan
zastupitel Slanina, prosím.
Zastupitel Mgr. Jan Slanina: Paní starostko, děkuji za slovo. Já si dovoluji navrhnout
nový bod č. 3 – „Zóny placeného stání“ - a následující body přečíslovat. Jednak se domnívám,
že by tohle mělo být projednáno jako řádný bod. A zejména tam vnímám perkuse nejen na
problematiku státní správy, ale i na pozici samosprávy. Domnívám se, že bychom opravdu měli
projednat zóny placeného státní jako samostatný bod. A navrhuji bod č. 3 a ostatní body
přečíslovat.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, nyní je přihlášen pan
zastupitel Hora.
Zastupitel Ing. Jan Hora: Děkuji za slovo. Já navrhuji jako bod č. 3 a ostatní body
přečíslovat téma „Změn jednacích řádů výborů zastupitelstev a doporučení pro Radu pro
jednací řád Rady a komisí Rady“. A to zejména s ohledem na možnost distanční účasti. Byl
bych rád, kdybychom tenhle bod mohli projednat. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Já také děkuji, dalším přihlášeným je
pan kolega Kutílek, prosím.
Zastupitel pan Petr Kutílek, M.A., M.S.: Děkuji, paní starostko. Já si jednak dovolím
podpořit návrh pana kolegy Slaniny na projednání parkovacích zón, protože si myslím, že
chaos, který tady nastal v té věci v gesci pana místostarosty Kováříka je věc, která si zaslouží
diskuzi na Zastupitelstvu. Tak, aby se nic podobného už příště nestalo.
A ono to souvisí s tím bodem, který chci navrhnout také. Paní Vedralová už má ode mě
písemný návrh a doprovodím ho. A sice na zařazení bodu č. 3, případně podle toho, jak budou
schváleny další body, po těch informacích č. 2. Zařazení bodu „Svolávání komisí Rady MČ“.
Navrhuji ten bod proto, že konkrétně moje zkušenost v dopravní komisi, kterou jsem
tady zmiňoval už několikrát, je velmi tristní. Myslím, že to vlastně odpovídá tomu, jaký chaos
nastal kolem parkovacích zón teď. Dopravní komise se schází ve frekvenci zhruba jednou za
půl roku, ačkoli na to tady opakovaně upozorňuji. A minule byla svolána dokonce jen
s předstihem 6 dnů a občané byli informováni vyvěšením 3,5 dne před konáním komise.
To považuji za naprosto skandální. Považuji to za zásadní omezování otevřenosti
radnice a demokracie na naší městské části. Myslím také, že to mizerné svolávání komisí vede
k mizernému fungování některých částí úřadů.
Netýká se to jenom komise pro dopravu. Víme třeba, že komise pro územní rozvoj
a komise pro školství jsou teď svolány na 5. 10. obě současně, paralelně. Což je věc, které jsme
se tady dříve snažili vyhnout, tak, aby všichni zastupitelé a všichni občané, které mohou zajímat
různá témata, měli možnost se zúčastnit.
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Je to věc, které se dá velmi snadno předcházet tím, že komise budou mít pravidelný
zhruba měsíční cyklus a budou stanovovány předem tak, aby se nepřekrývaly a tak, aby
zastupitelé měli pravidelný režim a mohli počítat s jednáním komisí zastupitelé i občané. Čili
to je zdůvodnění toho bodu, který prosím zařadit. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Já bych si jako starostka dovolila
k tomuto technickou, protože já s vámi, pane kolego, souhlasím. A ke komisi 5. 10. vám chci
říct, že jsem rozporovala opět, protože samotné mně to vadilo, protože jsem host té jedné
komise. A bohužel není to moje kompetence to změnit. Já jsem na to upozorňovala od začátku,
že bych ráda, aby se ty komise nepřekrývaly, ale nedošla jsem k tomu, že by se mi podařilo toto
zvrátit. Takže vím o tom, přesně o tom, co uvádíte, a taktéž se mi to nelíbí. Děkuji vám.
Pan kolega zastupitel Kaplan.
Zastupitel pan Mgr. Tomáš Kaplan: Paní starostko, teď si dovolím trochu nezdvořile
vás pokárat. Obyčejně tak činí pan místostarosta Kovářík, ale teď jste to udělala vy. Prosím,
není v souladu s jednacím řádem při návrhu jednotlivých bodů na jejich projednání reagovat
a k těm věcem se vyjadřovat. Znovu opakuji, je to právě a jen o tom, abyste ty body zařadili,
řekli nám vaše stanoviska a seznámili s nimi nás i občany. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Beru na vědomí, pane kolego,
a omlouvám se. V pořádku. Takže nyní je přihlášena paní kolegyně Rejchrtová Petra, prosím.
Zastupitelka Mgr. Petra Rejchrtová: Dobré odpoledne, děkuji za slovo. Prosím o
zařazení bodu „Neposkytování informací zastupitelům a členům komisí“. Byla bych ráda,
kdybychom zde projednali situaci z letošního léta, kdy členové komisí a odborných týmů, které
měli vyhodnocovat studie na Dům sociálních služeb Hudečkova, nedostali podklady v
předstihu, aby si je mohli prostudovat.
Dále já jako zastupitelka jsem žádala z titulu své funkce o poskytnutí těchto materiálů.
Nedostala jsem je, žádala jsem tudíž přes informační zákon, nedostala jsem je v řádné lhůtě.
Bylo mi, podle mě obstrukčně sděleno, že se teprve musí nějaké složky povinného subjektu
poradit. Ačkoli už téměř měsíc, nebo možná více než měsíc, věděli o tom, že tyhle materiály
chci, že je požaduji. Potom si prodloužili lhůtu a následně po mně požadovali zaplacení,
uhrazení nákladů za pořízení skenování, ačkoli materiály byly předváděny na komisi
elektronicky a tudíž elektronická verze musí existovat.
Nejsem jediná, kdo si stěžoval, že tyhle materiály nemá. Vím, že i další opoziční
kolegové opoziční je žádali, a nedostali. Odpověď, že někde jsou vystaveny, já jsem je nenašla.
Není mi vůbec známo, kde se s nimi občané mohou seznámit. Takže toto všechno je potřeba
projednat zde.
A kromě toho se domnívám, že zápisem z jednoho hodnotícího týmu by se měl zabývat
kontrolní výbor, protože zápis je v tom duchu – „Byly představeny 4 studie a jejich pořadí je
následující“. Jinak nic. Takže buď jsem nedostala všechny materiály, anebo je to naprosto
nedostatečný podklad hodnocení jednotlivých studií.
Zápis z 2. týmu jsem nedostala vůbec. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Paní kolegyně, prosím ještě, za jaký
bod chcete zařadit?
Zastupitelka Mgr. Petra Rejchrtová: Děkuji, byl by to bod č. 8. Pokud dojde
k přečíslování, tak před nynější bod č. 8.
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Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Ano, děkuji vám. Nyní je přihlášen
pan zastupitel Štěpánek, prosím.
Zastupitel Mgr. Petr Štěpánek: Dobré odpoledne, rozmáhá se nám tady zlozvyk dávat
informace na stůl, aniž by byly zařazeny do programu Zastupitelstva. V takovém případě je
vůbec nejasné, zda takové informace jsou vůbec součástí schůze, protože ze zákona o hlavním
městě Praze je jasné, že zastupitelé mají možnost se k takovým věcem vyjádřit a navrhovat
usnesení. A v případě, že nejsou zařazeny na schůzi Zastupitelstva, tak toto právo jim dané
zákonem samosprávně ztrácejí v rozporu s tímto zákonem.
Je-li např. na informacích čerpání účelové dotace na opatření v souvislosti s šířením
koronaviru uvedeno, určeno pro 11. zasedání Zastupitelstva, tak musí být možnost jej zde
projednat.
Takže já apeluji na předkladatele, jsou tady ty materiály tři, každý ví, kdo to je, z Rady
je to ještě kolega Hrdinka, tak tam už kolegyně Kotvová dala návrh na zařazení. Takže já ještě
dám návrh na zařazení těch dalších dvou bodů.
Jeden z nich, jak už jsem citoval i název i určení pro 11. zasedání, tak je čerpání dotace.
Takže tam navrhuji, aby byl zařazen za „Informaci o rozpočtovém hospodaření“, tzn. jako bod
č. 3. A další „Informace k zónám placeného stání“ bude schválen jako onen bod č. 4.
Tzn. před stávající bod č. 3, byl by tam blok informací. Předám samozřejmě
organizačnímu.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, nyní je přihlášen pan
zastupitel Růžička, prosím.
Zastupitel Ing. Ondřej Růžička: Dobrý den já bych rád zařadil body. Jednak bod
„Autovraky“. Mně přijde, že za poslední dobu je těch autovraků na Praze 4 strašné množství.
Na to, že to má v gesci ODS a pan Kovářík, který by zaparkoval úplně všude a jedno parkovací
místo stojí půl milionu, tak nám se tady válí stovky aut, která zabírají tahle drahá místa. Myslím,
že by stále za diskuzi tohle téma tady otevřít na Zastupitelstvu, protože to je tragédie.
A další bod je „Bezpečnost v ulice Novodvorská“. Dostávám několik e-mailů od lidí
tam, že ta ulice není dobrá. Že se tam pohybuje několik různých feťáků a že situace pro děti
v okolí školek je špatná. Tak bych docela rád tohle téma bezpečnost zařadil do programu
Zastupitelstva. Protože si myslím, že by se tohle mělo probrat. A oba body bych dal jako č. 4,
5. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Já také děkuji. S technickou se hlásí
paní kolegyně Michková, prosím.
Zastupitelka paní Lucie Michková, Bc.: Děkuji, k tomu, co řekl kolega Růžička.
Skutečně není pravda, že odtahování vraků má na starosti pan Kovářík. Děkuji. Nebo spíš
faktická.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Paní kolegyně, asi jste se dopustila
téhož, co já před chvílí, takže asi to není v pořádku. Nyní je s přednostním právem přihlášen
pan kolega Kaplan, ale nikdo ho nevyužívá, takže si myslím, že nyní bude mít slovo paní
kolegyně Ballay, prosím.
Zastupitelka paní Bc. Verona Ballay: Tak děkuji, pěkné odpoledne.
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Já bych nejdřív ráda podpořila bod Petra Kutílka ohledně komisí, protože např. komise kultury
se nesešla již několik měsíců. A protože se nesešla několik měsíců, tak já tedy navrhuji bod do
programu jako bod č. 4 – „Koncepce kultury MČ Prahy 4“.
Protože pan místostarosta Hroza se vždycky oháněl tím, že musí být koncepce, musí být
plán, musí se vědět, co se dělá, jak a za co. Ale protože už je rok a půl ve funkci, a stále to tady
nemáme a komise kultury se nekoná, tak já nemám jinou možnost, než se zeptat tady. Takže
bych ráda slyšela nějaký plán dopředu. K tomu máme ještě koronavirus, nějaké akce se budou
konat, nebudou, vlastně v podstatě k tomu nic nevíme.
Ještě bych si neodpustila, že mě teď překvapila akce Nuselské pivní slavnosti. K tomu
bych chtěla nějaké vysvětlení, což by se určitě zvládlo i v tom bodu. Příkazní smlouva na
uspořádání této akce se společností Benzund je na částku 563.800 Kč včetně DPH. Dávat
takovéhle peníze...
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Já bych vás požádala o klid v sále,
protože paní kolegyně sedí v 1. řadě, a téměř ji neslyším. Moc prosím. Pokračujte, paní
kolegyně.
Zastupitelka paní Bc. Verona Ballay: To je těmi rouškami.
Dávat takové peníze za oslavu v podstatě alkoholu, tolik stovek tisíc, asi není úplně v pořádku.
Ještě z rozpočtu městské části a právě v této době. Ale dobře. Dalo by se to asi možná i nějakým
způsobem přejít, akorát že tuto akci zasponzorovala společnost Na Florenci Development
částkou 300.000 Kč. Tzn., že developer nám tady financuje kulturní akce.
Já bych ráda v tom bodě probrala, z jakého důvodu to je? Jestli teď budeme zavázaní té
firmě do budoucna? Nebo proč si to firma nemohla pořádat sama a my jsme mohli dát záštitu.
Tak děkuji za zařazení bodu.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Ano, děkuji, nyní ještě pan kolega
Kaplan, prosím.
Zastupitel pan Mgr. Tomáš Kaplan: Děkuji za slovo. Já budu nyní krátce navrhovat
body k doplnění programu. Vždy prosím o zařazení za bod č. 3 a následné přečíslovat.
1. bod, který bych prosil zařadit, se jmenuje „Duplicitní pracovněprávní vztahy v Ústavu
sociálních služeb Prahy 4 a Zdravotnickém zařízení MČ Praha 4“. To je jeden bod.
Dále bych se fakticky připojil k tomu, co zde bylo řečeno od kolegů. Ale prosím také,
aby to bylo projednáno a hlasováno o tom mém návrhu, já to nazývám „Informace pro občany
MČ Praha 4 o platbách za tzv. modré zóny a aktuální stav“.
Je moc pěkné, že nám tady dáte něco na stůl, ale to není kvůli nám, to je kvůli občanům.
Pak bych prosil zařadit další bod, ten nazývám „Úklid veřejných prostranství a stav
jednání se společností ROSSY SERVICE“.
Potom bych vás opětovně požádal, to je další bod, tomu říkám „Zveřejňování
interpelací“, o zařazení bodu „Zveřejňování interpelací“. Já už jsem zastupitelům psal, takže
jenom pro občany, tento můj opakovaný návrh má velmi půvabný vývoj. Nejdříve tedy
kolegové Piráti, za což díky, začali se ptát sto šestkou a vytěžovat úředníky, aby byly interpelace
zasílány. Následně ANO, a za to děkuji, začalo na svých stránkách zveřejňovat interpelace. A
jako to úplně nejpůvabnější mi přijde, že tady je něco pověšeno před jednacím sálem dneska.
Jestli tedy toto má být zveřejňování interpelací, tak to je docela půvabný konec. Nebude to
konec.
Další bod, který bych navrhoval k zařazení, nazývám „Procházka po Spořilově“. Teď
se nám tady rozmohlo, že pořádáme procházky po našich městských částech. Tahle stála asi
80.000 Kč.
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Další bod, který bych navrhl k projednání, je odvolání pana radního Filipa Váchy. Já
jsem již rozesílal zastupitelům, takže opět to je informace pro občany. A věřím, že se nám tady
pan radní obhájí a nebudou to již úředníci a ostatní členové Rady, kteří za to můžou.
Mám dva zásadní důvody. Ten jeden, který je úplně nejdůležitější a který je ke škodě
na majetku městské části Praha 4. To je uzavření dodatku ke smlouvě o realizaci výstavby
tělocvičny na Bítovské, kdy – jak nám ostatně i pan radní Vácha správně napsal – ta akce byla
vysoutěžena ještě za minulého vedení. A byla uzavřena byť standardní, tak velmi kvalitní
smlouva se společností Vistoria, což je bývalý Navatyp. Kolegové z ODS si vzpomenou.
A to, co se nyní děje, to, co se stalo, je z mého pohledu naprosto neuvěřitelná záležitost.
Protože přestože ta smlouva obsahuje zcela jasná ujednání o tom, že je odpovědností Vistorie,
aby si prověřila stav inženýrských sítí, aby si prověřila stav staveniště předtím, než zahájí
stavbu, a pokud tak neučiní, tak jde vše na její náklady, tak my zde máme zvýšení o 3 mil. Kč
bez DPH a uzavření dodatku, který je naprosto v rozporu s původní smlouvou a který fakticky
znamená, že platíme o 3 miliony víc, než bylo původně vysoutěženo.
Ty smlouvy a ty standardní obchodní podmínky tu nejsou proto, abyste měnili dodatky,
tak, jak jste nám psal, že je můžete změnit. Můžete, ale pokud měníte něco za co nemáte platit
v něco, za co máte zaplatit 3 miliony, tak je to, zdvořile řečeno, chybné a neuvážené.
Dalším důvodem, proč bych chtěl, aby byl projednán bod „Návrh na odvolání pana
radního Filipa Váchy“, je postup, který je zaujat ze strany pana radního ve věci realizace
přípravy sociálního objektu Hudečkova. Ono už to tady také zaznělo, takže jenom krátce. Tady
zatím není žádná škoda na majetku, možná nějaké vynaložené prostředky, ale to, co se tady
děje, to je z mého pohledu naprosto absurdní a fascinující.
Já jsem vám tam přikládal zápis z jednání té komise, která o tom rozhodovala.
A na jednání té komise pan Hroza v zastoupení pana Váchy tvrdí, že studie, která prosím již
byla vysoutěžena a byla vybrána jako vítězná a bylo za ni zaplaceno, takže tuto studii nemají
členové Rady k dispozici. S tím, že je tam poprvé členům komise promítána.
Vůbec nechápu, jak můžete nemít něco, co jste už vybrali, k dispozici v papírové, ani
elektronické podobě, a vůbec nechápu, jak chcete tuto největší investiční akci, o které už dnes
všichni víme, jak dopadne v tomto volebním období, jak chcete zodpovědně realizovat a být
schopni si před občany takovýto postup obhájit.
Ze všech těchto důvodů navrhuji, aby byl zařazen tento bod. A prosím, aby nám pan
radní Vácha umožnil tento bod projednat, ať už následně dopadne to hlasování jakkoli. Protože
je sice moc pěkné, že nám poslal včera večer nějakou reakci, zpracovanou věřím, že ne právníky
městské části. Ale řekněte to občanům a vysvětlete nám, v čem se mýlím a umožněte nám vést
diskuzi o tomto bodu. Takže za to děkuji.
A jako poslední bod, který bych chtěl navrhnout k projednání, a já si případně tu
prezentaci nechám na interpelaci, protože se obávám, že se zachováte jako vždy a žádný z bodů
opozice nepustíte. To je stav a náklady, které vynakládá městská část na pojištění jejího
majetku. Omlouvám se panu místostarostovi, on si to pečlivě zapisuje, omlouvám se za to.
Můžeme to nazvat „Pojištění městské části Praha 4“, ať to zjednodušíme.
Mám k tomu velice zajímavou prezentaci. Nevím, kolik z vás tuší, jaké náklady se platí.
Nevím, kolik z vás tuší, kolik se inkasuje. Nevím, kolik z vás tuší, kdy byly ty smlouvy
aktualizovány, s kým a jak jsou uzavřeny. Ale pokud si to chcete poslechnout, je to velmi
zajímavé a rád to ukážu občanům, protože celý ten příběh toho pojištění je opravdu příběhem
zajímavým a velmi nehospodárným pro městskou část Praha 4. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Já také děkuji. A nyní je přihlášen
s technickou ještě pan kolega Vácha, prosím.
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Radní pan Filip Vácha: Děkuji, paní starostko za slovo. Jenom opravuji, není to
technická, nýbrž podle jednacího řádu faktická. To, co uvedl pan Kaplan ve svém návrhu, není
pravda. Vysvětlil jsem vám to v odpovědi v dopise. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: (Ze sálu zaznívá, že panu Váchovi
nebylo rozuměno.) Mohu, pane kolego, poprosit ještě jednou. Děkuji.
Radní pan Filip Vácha: Slyšíte mě? (Odpověď: „Děkuji, ano.“) Děkuji, také vás
slyším, perfektní. Jenom jsem řekl, že to, co uvedl v návrhu pan kolega Kaplan, který nám včera
poslal, že není pravda, že vysvětlení jsem poslal v dopise, o kterém pan Kaplan říkal, že jsem
ho zaslal. A vám kolegům též. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Já také děkuji. S technickou ještě paní
Petra Rejchrtová, prosím.
Zastupitelka Mgr. Petra Rejchrtová: Děkuji, krátká faktická poznámka. Mám zde
vytištěné e-maily, ve kterém mi jednotlivé odbory a člen Rady sděluje, že nemá k dispozici
studie na Hudečkovu. Pan Vácha mi na můj e-mail neodpověděl.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, nyní ještě s technickou
přihlášen pan kolega Kunc, prosím.
Zastupitel pan Ing. Daniel Kunc: Je to faktická, dobré odpoledne. Já bych chtěl jenom
zmínit, že byl odsouhlasen dodatek č. 2 k té smlouvě se společností Vistoria na další
vícenáklady. Asi podle dalšího změnového listu. Ale abychom se v tom všichni zorientovali,
co ta stavba přináší, jaké další nároky na rozpočet, jestli tam budou ještě nějaké další vícepráce,
pojďme si ten bod schválit. Nebo pojďme si to vysvětlit, nebo nechme si to vysvětlit od pana
radního Váchy, prosím. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Já také děkuji. A nyní už se do diskuze
nikdo nehlásí, takže já si dovolím předat jako vždy slovo panu Kováříkovi, který sepisoval
všechny vaše návrhy bodů do programu. Takže mu nyní předávám vedení Zastupitelstva.
Děkuji.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já to
vezmu standardně, jak to máme ve zvyklostech, od konce. Začnu posledním z návrhů návrhem
pana kolegy Kaplana, jako bod č. 3 zařadit, pan kolega mě poslouchá, pojištění majetku městské
části Praha 4. Já jsem to zkrátil, tak, jak jste hovořil.
Čili začneme hlasováním o zařazení bodu jako trojky – „Pojištění majetku městské části
Praha 4“. Hlasujeme po zaznění zvukového signálu, pro proti, zdržel se. (Hlasuje se.)
18 pro, 0 proti, 20 se zdrželo.
Návrh nebyl přijat.
Další návrh na zařazení do programu, opět pan kolega Kaplan. „Návrh na odvolání pana
radního Váchy“. Hlasujeme po zaznění zvukového signálu, pro proti, zdržel se. (Hlasuje se.)
17 pro, 19 proti, 5 se zdrželo.
Návrh nebyl přijat.
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Další z návrhů pana kolegy Váchy. Zařadit jako bod č. 3 „Procházka po Spořilově“.
Omlouvám se, pana kolegy Kaplana, „Procházka po Spořilově“. Teď v tuto chvíli asi těžko
technická. Procedurální, tak prosím.
Zastupitel Mgr. Petr Štěpánek: Neslyšel jsem, o čem hlasujeme a chci navrhnout
trochu zlepšení, abychom to slyšeli. Jestli by bylo povoleno předsedajícímu schůze sejmout
roušku na ten moment, kdy mluví. Tady vidím kolegu, že nechce, tak ne.
Prostě není tě slyšet, Zdeňku. A dáváme to písemně. Tak ten druhý návrh je, že
vzhledem k tomu, že ho dáváme písemně, by to možná šlo promítnout.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Zkusím to blíž k mikrofonu a
srozumitelněji. Já myslím, že to bude lépe slyšet. A děkuji za připomínku. Sám jsem si to
uvědomil, že jsem byl daleko od mikrofonu, vezmu to blíž, aby všichni rozuměli.
Čili návrh pana kolegy Kaplana jako bod č. 3, „Procházka po Spořilově“. Hlasujeme po
zaznění zvukového signálu. (Hlasuje se.)
18 pro, 2 proti, 20 se zdrželo.
Návrh nebyl přijat.
Další z návrhů pana kolegy Kaplana, jako bod č. 3, „Zveřejňování interpelací“.
Hlasujeme po zaznění zvukového signálu, pro proti, zdržel se. (Hlasuje se.)
20 pro, 0 proti, 12 se zdrželo.
Návrh nebyl přijat.
Další z návrhů pana kolegy Kaplana s delším názvem – „Úklid veřejných prostranství
a stav jednání s ROSSY...“ Teď nebudu říkat další názvy té společnosti. Hlasujeme po zaznění
zvukového signálu. (Hlasuje se.)
18 pro, 0 proti, 20 se zdrželo.
Návrh nebyl přijat.
Další návrh jako bod č. 3, pan kolega Kaplan, zařadit bod „Informace pro občany
Prahy 4 o platbách ze zóny placeného stání“. Hlasujeme po zaznění zvukového signálu.
(Hlasuje se.)
18 pro, 0 proti, 17 se zdrželo.
Návrh nebyl přijat.
A poslední z návrhů pana kolegy Kaplana, jako bod č. 3 zařadit bod - „Duplicitní
pracovněprávní vztahy ÚSS a Zdravotnictví zařízení“. Hlasujeme po zaznění zvukového
signálu. (Hlasuje se.)
18 pro, 1 proti, 21 se zdrželo.
Návrh nebyl přijat.
A nyní návrh paní kolegyně Ballay, zařadit jako bod č. 4 bod s názvem „Koncepce
kultury MČ Praha 4“. Hlasujeme po zaznění zvukového signálu pro proti, zdržel se. (Hlasuje
se.)
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18 pro, 0 proti, 19 se zdrželo.
Návrh nebyl přijat.
A můžeme přikročit k návrhům pana kolegy Růžičky. Zařadit jako bod č. 5 „Bezpečnost v okolí Novodvorské“. Hlasujeme po zaznění zvukového signálu. (Hlasuje se.)
18 pro, 0 proti, 11 se zdrželo.
Bod nebyl přijat.
A další návrh pana kolegy Růžičky, bod č. 4 se stručným názvem „Autovraky“.
Hlasujeme po zaznění zvukového signálu, pro proti, zdržel se. (Hlasuje se.)
21 pro, 0 proti, 16 se zdrželo.
Tento návrh nebyl přijat.
A můžeme přikročit k bodu pana kolegy Štěpánka, jako bod č. 4 zařadit „Informaci o
zónách placeného stání“. Hlasujeme po zaznění zvukového signálu pro proti, zdržel se. (Hlasuje
se.)
18 pro, 0 proti, 16 se zdrželo.
Návrh nebyl přijat.
A jako bod č. 3, také návrh pana kolegy Štěpánka, zařadit bod „Čerpání dotace
COVID-19“. Hlasujeme po zaznění zvukového signálu pro proti, zdržel se. (Hlasuje se.)
18 pro, 0 proti, 15 se zdrželo.
Návrh nebyl přijat.
Dále zde máme návrh paní kolegyně Petry Rejchrtové, jako bod č. 8 zařadit –
„Neposkytování informací zastupitelům a členům komisí“. Hlasujeme po zaznění zvukového
signálu pro proti, zdržel se. (Hlasuje se.)
18 pro, 0 proti, 20 se zdrželo.
Návrh nebyl přijat.
Dále návrh pana kolegy Kutílka, jako bod č. 3, zařadit „Svolávání komisí Rady MČ
Praha 4“. Hlasujeme po zaznění zvukového signálu pro proti, zdržel se. (Hlasuje se.)
18 pro, nikdo proti, zdrželo se 19.
Návrh nebyl přijat.
Dále zde máme návrh pana kolegy Hory, jako bod č. 3 zařadit „Změny jednacího řádu
výborů a doporučení ke změně jednacího řádu komisí Rady“. Hlasujeme po zaznění zvukového
signálu pro proti, zdržel se. (Hlas v sále.)
Zmatečné hlasování. Ale v tom, co jste dával, to nemám. Omlouvám se, tak já to přečtu
i s tím, jak to říkal pan kolega Šandor. Čili prosím, tohle bylo zmatečné hlasování. Čili návrh
k zařazení bodu - „Změny Jednacího řádu Zastupitelstva, výborů Zastupitelstva a doporučení
ke změně Jednacího řádu komisí Rady“.
Můžeme hlasovat po zaznění zvukového signálu pro proti, zdržel se. (Hlasuje se.)
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18 pro, 0 proti, zdrželo se 22.
Návrh nebyl přijat.
A ještě jednou se panu kolegovi Horovi omlouvám, on to totiž jinak přečetl, než jak to
dal písemně, takže se omlouvám.
Další návrh je pana kolegy Slaniny, zařadit bod s názvem „Zóny placeného stání“.
Hlasujeme po zaznění zvukového signálu pro proti, zdržel se. (Hlasuje se.)
18 pro, 0 proti, 19 se zdrželo.
Návrh nebyl přijat.
Další návrh je návrh paní kolegyně Kotvové, zařadit jako bod č. 3 - „Informace k údržbě
zeleně a úklidu na Praze 4“. Hlasujeme po zaznění zvukového signálu pro proti, zdržel se.
(Hlasuje se.)
18 pro, 0 proti, zdrželo se 16.
Návrh nebyl přijat.
A návrh pana kolegy Zichy, jako bod č. 5 zařadit - „Vyhodnocení online výuky na jaře
2020“, předpokládám. Hlasujeme po zaznění zvukového signálu. (Hlasuje se.)
18 pro, 0 proti, zdrželo se 21.
Návrh nebyl přijat.
A dále návrh pana kolegy Zichy, zařadit jako bod č. 4 - „Informace pana radního
Hrdinky“, jestli to správně čtu, „schody na Spořilově“. Četl jsem to správně? Děkuji, čili
můžeme hlasovat po zaznění zvukového signálu pro proti, zdržel se. (Hlasuje se.)
18 pro, 0 proti, 16 se zdrželo.
Návrh nebyl přijat.
A tím jsem vyčerpal všechny protinávrhy, nebo doplňující návrhy na program dnešního
jednání. Čili můžeme hlasovat o návrhu programu. Já se omlouvám, já jsem vás neviděl, pan
kolega Kaplan.
Zastupitel pan Mgr. Tomáš Kaplan: Neomlouvejte se, děkuji za slovo.
Jenom upozornění. Čekal jsem na to, jestli to přijde, nicméně nepřišlo. Upozorňuji, že návrh
programu, tak, jak bylo Zastupitelstvo svoláno a jak byl rozeslán zastupitelům, neobsahuje ty
dva body, od paní Vedralové jsme to myslím dostali, které jste se pak snažili do toho programu
doplnit. Protože jste tak neučinili, tak jenom vám chci říct, že budeme hlasovat o programu,
který byl rozeslán spolu s pozvánkou na toto Zastupitelstvo. Jenom na to upozorňuji.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Pane kolego, k tomu bych se teď dostal.
Akorát jste mě předběhl, protože jsem se zrovna chystal nechat hlasovat o zařazení těchto dvou
bodů. Omlouvám se, ale trochu jste mě přeskočil. Protože skutečně musíme jednotlivě hlasovat,
protože jste nedal návrh o nich hlasovat jednotlivě, tak dávám návrh hlasovat o zařazení bodu
3i) a 3j) do programu jednání Zastupitelstva. To jsou prosím ty, které jste dostali nikoli
v řádném termínu, ale následně od našeho organizačního.
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A jsou zařazovány proto, protože se jedná o využití předkupního práva a vyprší tam
termín, dokdy Zastupitelstvo může tohoto předkupního práva využít, nebo nevyužít. Jsou
zařazovány takto časově proto, protože příští Zastupitelstvo už by byly irelevantní.
Čili hlasujeme o zařazení těchto dvou bodů 3i) a 3j). (Hlasuje se.)
29 pro, 1 proti, 8 se zdrželo.
To bylo prosím jenom zařazení těch dvou bodů. Čili ty byly zařazeny.
A nyní můžeme hlasovat o celkovém programu tak, jak byl odeslán, s body, které jsme
před chvilkou odhlasovali, čili s body 3i) a 3j). Myslím, že to je zřejmé pro všechny, o čem
hlasujeme. Hlasujeme o programu takto doplněnému o bodu 3i) a 3j). Hlasujeme po zaznění
zvukového signálu. (Hlasuje se.)
23 pro, 0 proti, 16 se zdrželo.
Dnešní program jednání byl přijat.
A já si dovolím opět vrátit řízení schůze paní starostce, aby mohla nechat zvolit
Návrhový výbor.
Bod č. 1
Návrh ke zřízení Návrhového a volebního výboru pro 11. zasedání Zastupitelstva
MČ Praha 4 a k volbě předsedy a členů výboru
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Já děkuji. Program dnešního zasedání
jsme schválili. A tudíž, vážení zastupitelé, dámy a pánové, nyní můžeme přistoupit k dalšímu
bodu jednání a tím je „Návrh zřízení Návrhového a volebního výboru pro 11. zasedání
Zastupitelstva MČ Praha 4 a k volbě členů výboru. Prosím zástupce jednotlivých klubů o
návrhy na členy tohoto výboru. Prosím. Pan kolega Vácha.
Radní pan Filip Vácha: Děkuji za slovo, za klub TOP O9 kolegyni Jitku Zykánovou,
děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Pane kolego, promiňte, já jsem vám
vůbec nerozuměla, koho navrhujete.
Radní pan Filip Vácha: Omlouvám se, paní starostko, za klub TOP 09 paní kolegyni
zastupitelku Jitku Zykánovou.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Ano, děkuji, prosím další návrhy.
Takže pan kolega 1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík. (Pan Kovářík: „Honza byl dřív.“)
Takže pan kolega Hušbauer.
Radní pan Jan Hušbauer: Krásné odpoledne, děkuji za slovo. Za klub ANO Radek
Lacko.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, pan kolega Kovářík.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Děkuji, nechtěl jsem předbíhat svého
slovutného kolegu. Klub ODS navrhuje osvědčenou členku Návrhového a volebního výboru
paní kolegyni Cingrošovou.

17

11. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 ze dne 23. 9. 2020

Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, nyní pan kolega Jaroš, prosím.
Zastupitel Mgr. Adam Jaroš: Tak za klub Piráti a nezávislí navrhuji Josefa Vlacha.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji. A paní kolegyně Kotvová.
Zastupitelka Mgr. Iva Kotvová: Za Klub Praha 4 sobě, Zelení a nezávislí navrhujeme
paní Alžbětu Rejchrtovou.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Ano, děkuji. Takže já ještě jednou
přečtu navrhovaná jména. Za top 09 paní kolegyně Zykánová, za ANO 2011 pan kolega Lacko,
za ODS paní kolegyně Cingrošová, za Piráty a nezávislé pan kolega Vlach. A za Společně
pro Prahu 4, STAN a KDU-ČSL paní Alžběta Rejchrtová. Aha, pardon, za Prahu 4 sobě, Zelení
a nezávislí, já se omlouvám kolegům. (Smích.)
Já se velice omlouvám, promiňte. Tak prosím, připravte si hlasovací zařízení a budeme
hlasovat po zaznění zvukového signálu. (Hlasuje se.)
Já vám děkuji, 37 pro, proti 0, zdržel se 1.
Návrh byl přijat pod usnesením 11Z-01/2020.
Takže nyní prosím členy výboru, aby zaujali místo u vyhrazeného stolu.
Bod č. 2
Informace o rozpočtovém hospodaření a plnění finančního plánu ekonomické činnosti
za období 1 – 6/2020
Takže já prosím, abyste zaujali svá místa.
A dalším bodem dnešního jednání je „Informace o rozpočtovém hospodaření a plnění
finančního plánu ekonomické činnosti za období leden – červen 2020.
O úvodní slovo tohoto materiálu poprosím pana 1. místostarostu Kováříka, prosím, máte
slovo.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Děkuji, paní starostko. Já nebudu dlouho
zdržovat, protože to je informace za 6 měsíců tohoto roku, čili již mírně neaktuální.
Za prvních 6 měsíců tohoto roku jsme ve ztížených podmínkách z hlediska rozpočtu
městské části hospodařili s přebytkem, a to tak, že jsme čerpali příjmy v celkové výši, která
byla o 43 mil. Kč vyšší, nebo obdrželi příjmy, která byla o 43.629.000 Kč vyšší než výdaje.
Příjmy byly čerpány ve výši 390 milionů. Teď ty statisíce vynechám, protože to myslím, že
není potřebné, a výdaje ve výši. Špatně. Příjmy ve výši 434 mil. Kč a výdaje ve výši 390 mil.
Z toho pramení tedy přebytek 43 mil. Kč.
Zastavil bych se u příjmů, kde ……/pan kolega Růžička a paní kolegyně Michková, já
se vám omlouvám, že vás ruším. Pokud vás ruším moc, tak…. Ruším je stejně, tak to nemá
smysl. To nevadí, to se nedá nic dělat. Ruším je v jejich zábavě.
Příjmy městské části v 1. pololetí byly ovlivněny situací pandemie a nouzového stavu,
kde zejména v oblasti třídy 1, čili vlastních příjmů městské části z poplatků, bylo plnění nižší,
než předpokládané. Dostali jsme se do situace, že poplatky z pobytu a zábory z veřejného
prostranství nebyly plněny v předpokládané výši daného roku. Zejména proto, protože byly
odpuštěny zábory veřejného prostranství z předzahrádek, což je logické. A poplatky z pobytu
samozřejmě logicky spadly tím, že se nekonal cestovní ruch.
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Nutno říct, že ovšem tyto výpadky nebyly pro městskou část nijak zdrcující, protože my
z těchto poplatků nemáme žádné rozhodující zásadní příjmy, kterým bychom zásadním
způsobem ovlivnili fungování rozpočtu.
Třída 2 byla plněna v očekávatelné výši za 1. pololetí, kde většina těchto příjmů souvisí
s věcmi, které byly buď z pokut, které byly vybírány, přestože několik týdnů byl nouzový stav.
Tak jsou vlastně vybírány zpětně, protože na základě hlášení se vybírají se zpožděním. Tak ty
jsou splněny nad předpokládaný počet. Ostatní příjmy odpovídají tomu, co se v pololetí dalo
očekávat.
Na základě toho jsme nemuseli zapojovat tolik vlastních ušetřených peněz. My jsme
nezapojovali žádné ušetřené peníze z minulých let v 1. pololetí. A zatím jsme je nemuseli
zapojovat ani do měsíce srpna. Čili tolik příjmová strana.
Na výdajově straně je nutno říct, že v běžných výdajích my máme vždycky v 1. pololetí,
tady je dotaz, jak čerpáme výdaje v této oblasti. Máme některé peníze poslány dopředu. My
jsme v tomto případě výrazně více čerpali peníze z dotace na věci související s pandemií, které
samozřejmě jsou čerpány větším procentem, než by odpovídalo plnění. Promítlo se to zejména
v oblasti sociálních služeb, kde tyto peníze byly nejvíce potřeba. A částečně i ve školství, ale
tam si uvědomme, že vždycky rozhodující peníze se posílají v červencovém účtování.
Co se týká běžných výdajů, tak v podstatě se dá říct, že jsme na víceméně normálním
stavu čerpání těchto výdajů. Jen pokud budete hodnotit čerpání mezd, počítejte, že vždycky
červnová výplata není zúčtována v červnu, ale zúčtovává se v červenci, čili ve mzdách jsme
vlastně o měsíc pozadu. Občas se na to někdo ptá, protože to je běžný rys. My doúčtováváme
tak, aby to bylo 12 měsíců. Vždy v 12. měsíci v prosinci máme vlastně jakoby dvoje výplaty
zaúčtovány.
Čili to se týká rozpočtové části. Zde asi nemá cenu, abych více rozebíral. Samozřejmě
čerpání investic je nižší, než plánované. Nutno říct, že však je vyšší než v loňském roce. Přece
jen se mírně podařilo navýšit to procento, které je ale i nadále velmi nízké. Jsme na hodnotě
12,5 % ke schválenému rozpočtu a necelých 10 % k upravenému rozpočtu.
Zde si myslím, že se sluší poděkovat některým členům Zastupitelstva za to, že se snaží
plnit příjmy městské části. Zejména bych chtěl poděkovat kolegům ze STANu, protože se
zasloužili o to, že se nám podařilo získat dotaci na projekt Zápolí a na zavlažovací systémy.
Protože se přimluvili u svého kolegy a podařilo se nám to získat. V tomto směru bych také
poprosil – a budu o tom jednat s panem kolegou Horou, jestli by se nám nepodařilo přece jen
dosáhnout vlídnějšího pohledu resortního radního pro školství, protože tam nám přislíbené
dotace, tedy nejen nám, zatím nejsou poslány.
Ale myslím, že je to dáno situací ve školství obecně, nejsme na tom hůř jako městská
část Praha 4 než ostatní. Ale měli bychom najít nějaký vlídnější postup, jak to řešit. Ale chtěl
jsem kolegům ze STANu poděkovat. Myslím, že si to zaslouží, protože ten rozpočet to uvítá a
pomůže to fungování městské části.
To je v oblasti, kterou máme z hlediska čerpání dotací. Jinak víte, že se nám podařilo
získat dotace na působení proti přehřívání našich škol. Byly rozděleny do škol jak na vnitřní
zastiňovací systémy, tak na vnější systémy. V tuto chvíli se již připravují realizace. A u těch
vnitřních systémů předpokládám, že budou v nejbližší době dokončeny.
Co se týká ekonomické činnosti, tam ta situace nikdy není v 1. pololetí růžová.
A v situaci, kdy jsme měli i ztíženou pozici nouzovým stavem, tak se nedalo čekat, že bude
přehnaně růžová. Na druhou stranu musím říct, že jako celek jsme v situaci, kdy situace je lepší
než v loňském roce. Ale přesto v ekonomické činnosti 1. pololetí je vždy neradostné. Čili zatím
se z hlediska tvorby hospodářského výsledku, přesněji zisku, za letošní rok ekonomická činnost
za 6 měsíců nevyvíjela podle předpokladů. V 8. měsíci je to již lepší, ale stále se neblížíme
plánovanému výsledku.
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Trochu nám pomůže to, že se nám podařilo dojednat s panem náměstkem Vyhnánkem,
že budeme moci část nevyčerpaných výdajů na dotaci na náklady související s koronavirem, že
budeme moct tyto peníze použít i na opravy v ekonomické činnosti. Zejména opravy bytů a
dalších prostor, což nám pomůže i v plnění ekonomické činnosti.
Musím říct, že s panem náměstkem jsme to jednání vedli dlouho. Podařilo se nám najít
takovou formu, která je i z hlediska účetního a kontrolního v pořádku. Není to jenom pro naši
městskou část, podařilo se to dojednat pro všechny městské části. Ale to jednání jsme s panem
náměstkem vedli poměrně dlouho.
Já bych se teď nezdržoval říkáním jednotlivých těch, já bych zodpověděl případné
dotazy. Tak, jak jsem to odpovídal členům finančního výboru. Možná bych jen okomentoval,
jak se na to ptal kolega Štěpánek, protože si myslím, že čerstvá informace k 20. 9., kterou jste
dostali rozdanou, by si také zasloužila stručný komentář.
Tady bych chtěl říct, že tak, jak se nám daří čerpat tuto dotaci, tak čerpáme primárně na
bezpečnostní prostředky. S tím, že se souhlasem města čerpáme část na opravy, tak, abychom
mohli nahradit nezrealizované výnosy, tak, jak to bylo s městem dohodnuto.
Čili tolik stručný komentář za 1. pololetí a zodpovím vaše dotazy tak, jak budu řečeny.
Děkuji vám.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Takže já děkuji předkladateli.
Otevírám diskuzi k tomuto bodu. A přihlášen je pan kolega Kaplan. Takže pan kolega Kaplan
dává přednost panu kolegovi Horovi, takže prosím, pane kolego, máte slovo.
Zastupitel Ing. Jan Hora: Děkuji za slovo. Já bych rád reagoval na tu výzvu, abych se
přimluvil na magistrátu. Já to samozřejmě s kolegy budu diskutovat, ale je tam jeden zásadní
problém. Protože oni se mě zeptají, jak se nám tady spolupracuje? A ta odpověď bude znít,
zamázneme vám úplně vždycky to, co navrhujeme, úplně vždycky.
Jak asi myslíte, že moji kolegové budou rozhodovat, když musí omezené prostředky
rozdělit mezi více částí a uslyší ode mě, že se tu s námi nikdo nebaví. Já to přednesu, já jim to
řeknu, ale asi víte, jak to dopadne, když jim odpovím na tu otázku takto.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, pan kolega Kaplan.
Zastupitel pan Mgr. Tomáš Kaplan: Děkuji, já nejprve poděkuji panu místostarostovi
Kováříkovi za to poděkování mým kolegům ze STANu, kteří se skutečně přimluvili za to, aby
investice do zeleně byly provedeny. Pevně věřím, že skutečně budou provedeny. To už je na
vás. A jenom se připojím k tomu, co řekl kolega Hora. Vy po nás chcete spolupráci, vy po nás
chcete přímluvy, ale vy nám nezařadíte ani úplně neproblémové body. A vy nám neumožníte
projednat a probrat s vámi cokoli. Vy se s námi prostě nebavíte. Je moc hezké, že nás žádáte
o pomoc, ale to, co děláte, ty skutky, to je pravý opak toho, o co žádáte. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, paní kolegyně Michková.
Zastupitelka paní Lucie Michková, Bc.: Já jsem předtím nepozdravila tuším, tak vás
zdravím všechny tady v sále i veřejnost.
Nechci tady rozdmýchávat debatu o tom, kdo se s kým víc baví. Troufám si říci, že ve
výboru pro bezpečnost, kde je pan kolega Hora členem, velmi diskutujeme jeho návrhy.
Respektive pana kolegy Derky, ohledně jeho dotazníku přísedících u soudu jsme normálně
prodiskutovali a je to věc, která se stane platnou záležitostí. Ale tady jde přece primárně
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o čtyřku. Tady přece nejde o to, jestli se máme rádi, nebo nemáme rádi a co si zamázneme.
Díky. (Potlesk.)
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, nyní je přihlášen pan
zastupitel Kunc, prosím.
Zastupitel pan Ing. Daniel Kunc: Děkuji za slovo, děkuji za přednes a za informace.
Bohužel ta zpráva o čerpání prostředků v polovině roku nebyla projednána na finančním
výboru. Finanční výbor se zatím po létě nesešel. Trochu se tomu divím, protože Rada schválila
zásady a harmonogram přípravy rozpočtu na rok 2021, kdy už měl být schválen, nebo projednán
ve finančním výboru návrh příjmů na příští rok.
Ono je to dost důležité, protože teď tady projednáváme plnění, kde už se projevuje
současná epidemiologická situace, nebo současná ekonomická situace, do níž se promítá
epidemie. Už nám začaly vypadávat některé příjmy. Teď samozřejmě je ve hře finanční vztah
od hlavního města Prahy, který už měl být také navržen a městská část měla ten návrh nějakým
způsobem připomínkovat, nebo dát k němu stanovisko. Takže nevíme, jak ten finanční stav
bude vypadat pro příští rok. A nemáme ani představu, jak budou vypadat naše vlastní příjmy.
Já bych apeloval na to, aby Rada zajistila dodržování harmonogramu a zásad
pro schvalování a projednávání rozpočtu na příští rok, který je standardně dobře velmi kvalitně
připraven finančním odborem. Velmi podrobná informace pro všechny zastupitele i pro občany,
jak se přijímá rozpočet, je nejdůležitější skoro rozhodnutí Zastupitelstva. A vždy se během
přípravy rozpočtu proces projednával podrobně se všemi zastupiteli. Všichni zastupitelé byli
zváni na seznámení s rozpočtem na příští rok za minulého starosty Petra Štěpánka. A bylo by
dobré, aby se tato tradice dodržela i v současné konstelaci. Zatím se dostáváme minimálně
s finančním výborem do určitého zdržení.
Ekonomická situace bude samozřejmě obtížná. Nevíme, jestli hlavní město dodrží
finanční stav, který byl dodržen pro letošní rok, přes ty výpadky daňových příjmů na straně
Prahy a potřebujeme se tomu přizpůsobit. U těch našich správních poplatků a daňových příjmů
jsou výpadky jak na straně třeba poplatků za užívání veřejného prostranství nebo poplatků za
ubytování nebo i správních poplatků, protože se samozřejmě tlumí ekonomická aktivita. Tam
budou výpadku v řádu možná nižších desítek milionů korun a rozpočet se tomu bude možná
muset přizpůsobit už v letošním roce.
To je první dotaz, jestli už se připravují pro letošní rok nějaká úsporná opatření
na výdajovou stranu rozpočtu. Dále v ekonomické činnosti ta tabulka, kterou vidíme, tak
vypadá velmi dobře, protože plánovaný výsledek hospodaření 65 mil. Kč je tam formálně
dodržen nebo i vylepšen. K 30. 6. vychází výsledek hospodaření 67 mil. Kč, ale obávám se, že
tam chybí náklady na straně ekonomické činnosti odborů, které jsou plánované, které jsou vždy
doúčtovány až v 2. části roku. Typicky mzdy nebo nájem za radnici,
A vidíme, že je už velmi špatný výsledek v té zprávě, v té části, kterou pro nás vykonává
4-Majetková, kdy pro celý rok je plánovaný výsledek 158 mil. Kč, a za pololetí je tam zisk
55 mil. Kč. Takže v té ekonomické činnosti se zřejmě v tom příštím pololetí přehoupneme
do minusu a nebudeme mít příspěvek z ekonomické činnosti, jaký jsme mívali pravidelně.
Dále samozřejmě tradičně kapitálové výdaje. Na jedné stranu tam máme celkové číslo,
které je řekl bych neuspokojivé, tradičně nízké. Těch 10 % realizace kapitálových výdajů. Ale
opět to je stejné jako v minulém roce. Je tam jedna velká investice do tělocvičny ZŠ Bítovská,
která tohle číslo vylepšuje. Ale z té tabulky „Čerpání investičních výdajů“ je vidět, kolik
naplánovaných akcí má čerpání nula.
Spojuji příspěvky.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: V pořádku.
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Zastupitel pan Ing. Daniel Kunc: Vlastně je to komentováno i v té textové části, kdy
se přiznává, že řada akcí nejen, že se přesouvá do dalšího pololetí, ale už vlastně se přiznává,
že se tam nic neděje. Že nelze očekávat do konce roku ani žádné čerpání. Takže když se
podíváte do té tabulky, tak v ochraně životního prostředí i v tom vzdělávání, v bytové politice
je strašně moc akcí, kde se vůbec nic neděje. A to je špatně. To indikuje to, že to číslo,
těch 10 % je opravdu slabý ukazatel toho slabého výkonu v kapitálové a investiční oblasti.
Takže toto je opravdu upozornění. Domnívám se, že se to potvrdí bohužel na konci roku,
kdy spoustu těch věcí se nebude realizovat. A to je špatně.
Navrhuji usnesení k tomu projednávání rozpočtu na příští rok. Usnesení zní:
„Zastupitelstvo MČ Praha 4 žádá Radu MČ Praha 4, aby zajistila projednání přípravy rozpočtu
v souladu s přijatými zásadami a harmonogramem přípravy rozpočtu pro rok 2021“.
Ukládá Radě, Zastupitelstvo ukládá Radě. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Já také děkuji. A nyní je přihlášen
pan zastupitel Hora, prosím.
Zastupitel Ing. Jan Hora: Pokusím se být krátký. Jenom bych rád poděkoval paní
kolegyni Michkové za ten příklad. Bezpečnostní výbor skutečně funguje úplně jinak, než
funguje Zastupitelstvo. A projevuje se to i na tom, že problémy, které je potřeba adresovat na
magistrátu, jsou adresovány výrazně snáz. Byl bych rád, aby si z toho koalice vzala příklad.
Protože pokud bychom tak na Zastupitelstvu fungovali, vůbec bych nemusel říct tu větu, co
jsem řekl. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, nyní je přihlášena paní
kolegyně Petra Rejchrtová, prosím.
Zastupitelka Mgr. Petra Rejchrtová: Děkuji za slovo. Já bych měla krátkou reakci na
pana radního Váchu, který tedy tleskal tomu, že nám jde primárně o čtyřku. Takže bych se ho
ráda zeptala, jak jemu jde o čtyřku, když tají materiály do komisí a odborných týmů, aby mohly
ve prospěch čtyřky kvalifikovaně rozhodnout s náležitou přípravou.
A dále bych se ráda zeptala, jak jde o čtyřku panu místostarostovi Svobodovi, který
ačkoli je gesční radní, má na starosti Hudečkovu, tak to v materiálech vůbec nemá. Podle čeho
tedy rozhodují a jak jim o čtyřku jde?
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji a nyní požádám předkladatele
pana Kováříka.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já jenom jsem chtěl říct pro pana kolegu
Kunce, aby to zaznělo pro vás všechny. Ano, máme 14denní zpoždění proti harmonogramu se
svoláním finančního výboru. Je to dané tím, že o 14 dní letos máme později, i když velmi
dobrou spolupráci s městem, a o 14 dní později máme podklady. Uvědomte si ovšem, že pro
město to nebylo jednoduché dát dohromady podklady, z kterých jsme mohli toto dát, protože
město se potýká s tím, že na něj dopadá zásadní tíha výpadku v rozpočtovém určení daní. Čili
bych vám neměl co dát.
V tuto chvíli už to s panem kolegou Lackem řešíme, abychom dali konkrétní termín.
Protože původně plánovaný termín by znamenal, že bych vám dal v podstatě prázdnou
informaci o tom, že se ještě jedná. Protože v oblasti financí se jednalo na úrovni starostů a pana
náměstka o tom, jaký bude vztah k městské části.
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Můžu vás všechny v tuto chvíli předběžně uklidnit. Podařilo se dojednat tu věc, že tak,
jako v minulých letech to, že z rozpočtového určení daní jsme jako město získávali víc než
kolik bylo ve schváleném rozpočtu procentuálně pak rozpouštěno městským částem – a ta
částka navíc se nerozpouštěla, tak v letošním i příštím roce lze očekávat, že to bude přesně
opačně. Čili že ta částka, kterou město získalo z rozpočtového určení daní, bude menší než
podíl, který pak z ní rozpouští městským částem.
Čili pro pana kolegu Kunce a pro vás, kteří to řešíte a budeme řešit, je již Radou HMP
projednáno k vyjádření městským částem, je to týden stará informace, návrh, který teď budeme
projednávat. A to, že částka bude ve výši minimálně letošního roku tam, kde narostl počet
obyvatel, navýšena o nárůsty související s počtem obyvatel.
Tento základní předpoklad tvorby rozpočtu na rok 2021 je dojednán. Já bych skutečně
chtěl poděkovat všem, kteří se o finance na úrovni města starají. Bylo to jednání dlouhé, složité,
náročné a s panem náměstkem Vyhnánkem velmi konstruktivní. Zrovna tak máme velmi
konstruktivní jednání dopravy. A neberte to, pane kolego Horo, že jsem vás jakkoli úkoloval
v tom školství, je to spíš dané tím, že to je složitější situace.
Uvědomme si, že letos se školství potýká se spoustou jiných problémů. O to to jednání
s panem radním bylo složitější, a proto bych ho vedl rád společně i s vámi. Ale pokud to jednání
povedu sám, tak rozhodně to není tak, že bych si vás dovolil úkolovat. To byla jenom spíš
záležitost, protože to bylo výhodnější pro nás pro všechny. Ale pokud o to nebude zájem, já
myslím, že ale z vaší strany je zájem, že to můžeme klidně udělat společně.
Jinak k dotazům pana kolegy Kunce. Z hlediska finančního stavu jsem odpovídal,
z hlediska harmonogramu také. Čili máme tam v tuto chvíli necelých 14 dní skluz, který
bychom měli dohnat. My již máme připravené podklady, takže finanční výbor dostane nejen
příjmy, ale dostane už vlastně i rozpracovaný první návrh čtení. Čili to spojíme už do jednoho,
takže tam už ten skluz zase vyrovnáme.
Ale já jsem čekal na to, abych vám neříkal odhad na to, abych vám neříkal odhod toho,
jak se dohodneme s městem. Víte, že pro naši městská část jsou peníze, které dostáváme
z rozpočtovému určení daní od města podstatné, protože jsou zásadní částí příjmů rozpočtu.
Nemluvím teď za městskou část, protože to je menší částka. U nás to je významná část, proto
to je významná informace.
Co se týká ekonomické činnosti, já jsem hovořil o tom, že to není úplně ideální. Na
druhou stranu je prozatímní plnění výrazně lepší než v loňském roce. Tak, jak říkal pan kolega
Kunc, ve mzdách samozřejmě nemáme 6. měsíc. Tak jak ho nemáme v rozpočtu, nemáme ho
ani v ekonomické činnosti. To dorovnáme na konci roku. Plus tam nemáme odpisy, které se
vždycky dělají ve 12. měsíci.
V tuto chvíli tam máme mírně více splněno, než bychom měli čekat, tak je to ale stále
méně, než kolik budeme potřebovat na konci roku. Ale také jsem vysvětloval, jak toho
dosáhneme, abychom se nedostali do problémů.
Podstatná věc, a to jsem zapomněl říct a děkuji panu Kuncovi, že mi to připomněl,
podstatná věc je, že my nebudeme jako MČ Praha 4 z hlediska jak pololetních výsledků, tak
výsledků za 8 měsíců letos muset přistupovat k tomu, že bychom měnili strukturu nebo základní
čísla rozpočtu. Protože přestože, že některé příjmy jsou nižší, tak to z velké části dorovnala...
(Upravovaný mikrofon kolegou.)
Ten mikrofon je strašně nízký, já za to nemůžu. Ten mikrofon je dělaný pro menší lidi.
Je to dělané skutečně pro menší jedince, protože my, kteří jsme narostli tak trochu mírně nad
průměr, tak si nedosáhneme na mikrofon. Asi si ho těžko můžu utrhnout a vzít do ruky. Takže
se omlouvám, jestli mně někdo špatně rozuměl. Já se tedy ohnu. Já se víc ohnu.
Čili nebudeme muset zasahovat do letošního rozpočtu. A v případě rozpočtu na příští
rok uvidí pak finanční výbor, následně my všichni, že máme cestu, kterou bychom byli schopni
toto plnit. Samozřejmě má to dopad na přípravu investic, které jsme ještě nezahájili. Nemá to
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dopad na ty, které jsou již zahájeny. Ale nebudeme muset rušit nějaké zásadní aktivity městské
části, protože tím, že bude zachován vztah město versus městská část na úrovni mírně vyšší než
letošní rok, tak budeme i rok 2021. Ale o tom není ten materiál – a říkám to dopředu – budeme
schopni sestavit. Čili to je jenom informace dopředu.
Žádné další dotazy nebyly, tak je asi nezodpovím. Já jsem nemluvil jako závěrečné
slovo, takže ještě diskuze pokračuje, možná ještě nějaký zazní.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Takže nyní je přihlášen pan zastupitel
Kaplan, prosím.
Zastupitel pan Mgr. Tomáš Kaplan: Paní starostko, já jsem chtěl jenom po dokončení
tohoto bodu navrhnout, nebo požádat o 15minutovou přestávku. Ideálně z organizačních
důvodů ještě před interpelacemi, pokud se tento bod stihne dokončit. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, nikoho již přihlášenému
k tomuto bodu nevidím, takže diskuzi uzavírám. Ptám se pana kolegy Kováříka, zda ještě bude
mít nějaké závěrečné slovo?
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Vzhledem k tomu, že žádný další dotaz
nepadl a už jsem dotazy zodpověděl, a i vzhledem k prosbě pana kolegy Kaplana bych si ušetřil
závěrečné slovo na jindy. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Nyní budeme po zaznění zvukového
signálu hlasovat o bodu č. 2. Promiňte, Návrhová komise samozřejmě. Takže předávám slovo
Návrhové komisi, prosím.
Členka Návrhového a volebního výboru paní Klára Cingrošová: Máme tady návrh
usnesení od pana kolegy Kunce ve znění: „Zastupitelstvo MČ Praha 4 ukládá Radě MČ
Praha 4, aby zajistila přípravu a projednání připravovaného rozpočtu pro rok 2021 v souladu
s přijatými zásadami a harmonogramem sestavení rozpočtu MČ Praha 4 na rok 2021“.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, s technickou se hlásí pan
kolega Kovářík.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Jenom jako předkladatel, já už jsem se
přemístil jinam. S návrhem se neztotožňuji, vysvětlil jsem, že zpoždění nenastalo na naší straně
a už jsme ho schopní stáhnout.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, takže nyní budeme hlasovat
po zaznění zvukového signálu o tomto návrhu. (Hlasuje se.)
Pro 13, proti 2, zdrželo se 22.
Tento návrh nebyl přijat.
Pan kolega Růžička s technickou.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Do zápisu, pan kolega Růžička hlasoval
pro.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Takže prosím do zápisu o tuto opravu.
Děkuji.
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A nyní budeme hlasovat o původním návrhu, takže prosím Návrhový výbor. To je
vlastně informace, takže pardon.
Takže nyní vyhlašuji na žádost pana kolegy Kaplana 15minutovou přestávku na jednání
klubů. A sejdeme se zde ve 14:50.
(15minutová přestávka.)
(Jednání zahájeno ve 14:50.)
Bod č. 3
Majetkové dispozice
Bod 3a) k prodeji pozemků parc. č. 2052/1, parc. č. 2052/2, parc. č. 2053/1
a parc. č. 2053/2, vše v katastrálním území Nusle
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Vážené dámy, vážení pánové, bylo
14:50, a proto prosím, abyste zaujali svá místa v jednacím sále. Děkuji.
Takže ještě jednou žádám, abyste zaujali svá místa a budeme pokračovat v dnešním
jednání. Dostáváme se nyní k bodu č. 3. A tím je „Prodej bytových jednotek“. Poprosím pana
místostarostu Hrozu, aby se ujal úvodního slova. Děkuji.
Pan kolega Štěpánek s technickou.
Zastupitel Mgr. Petr Štěpánek: Bod č. 3 jsou „Majetkové dispozice“, je tam třeba
prodej pozemku Lidl, takže se nejedná jenom o bytové jednotky. Čtu to tady přímo z Návrhu
programu. Jenomže byl ten bod představen jako „Prodej bytových jednotek“, tak upozorňuji,
že se jedná o celkové majetkové dispozice, že je tam třeba prodej pozemku korporaci také.
Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Pane kolego, děkuji za upozornění.
Já se omlouvám, ale mám... Takže přecházíme k bodu č. 3 „Majetkové dispozice“. Já jsem
obdržela ten rozpis špatně, já se velice omlouvám. Takže teď, když nahlédnu do programu, tak
děkuji vám za upozornění. Takže o úvodní slovo poprosím stejně tak pana kolegu Hrozu.
Místostarosta pan Michal Hroza, Bc.: Vážené dámy, vážení pánové, děkuji za slovo
paní starostce. V bodu č. 3a) Rada MČ doporučuje Zastupitelstvu MČ prodat Bytovému
družstvu Na Veselí zastavěné a funkčně související pozemky. Ty zastavěné bytovým domem,
samozřejmě ve vlastnictví tohoto bytového družstva za kupní cenu u těch zastavěných pozemků
za cenu dle cenové mapy Prahy. A u těch funkčně souvisejících za cenu dle znaleckého
posudku, v tomto případě ve výši 30 % cenové mapy Prahy.
Ta kupní cena bude hrazena ve splátkách po dobu 20 let, tak, jak umožnilo
Zastupitelstvo svým rozhodnutím. Celkově se jedná o cenu 5.485.491 Kč. Jedná se prodej
pozemku parcely 2052/1, 2052/2, parc. 2053/1 a 2053/2, vše v katastrálním území Nusle.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Takže všechno, pane kolego? Takže
já otevírám diskuzi k tomuto bodu. Nikoho přihlášeného do diskuze nevidím, takže uzavírám
diskuzi a předávám slovo Návrhovému výboru.
Členka Návrhového a volebního výboru paní Klára Cingrošová: Budeme hlasovat
k bodu č. 3a) programu na Návrh usnesení 11 Z – 2/2020.
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Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Budeme hlasovat po zaznění
zvukového signálu. (Hlasuje se.)
33 pro, nikdo proti, zdrželi se 4.
Tento návrh byl přijat.
A přecházíme k bodu 3b). A opět předkládá pan zastupitel Hroza.
Bod 3b)
k prodeji části pozemku parc. č. 2020/1 a části pozemku parc. č. 2023 označených dle GP
č. 2360-54/2019 jako pozemek parc. č. 2020/1 a jako pozemek parc. č. 2023/3, oba
v katastrálním území Nusle
Místostarosta pan Michal Hroza, Bc.: Vážené dámy, vážení pánové, děkuji za slovo.
V bodu č. 3b) Rada MČ doporučuje Zastupitelstvu MČ prodat zastavěný a související pozemek.
Zastavěný bytovými domy vlastníků jednotek za celkovou kupní cenu 10.373.275 Kč, kdy tu
zastavěnou část navrhujeme prodat za cenovou mapu Prahy. A funkčně související
a nezastavěnou část za 50 % cenové mapy Prahy dle znaleckého posudku.
Pro vaši informaci, 10 vlastníků bytových jednotek uhradí cenu hned, 5 bude splácet
po dobu 10 let a 31 vlastníků ve splátkách nad 20 let, tak, jak umožňuje rozhodnutí
Zastupitelstva městské části.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Takže já děkuji, otevírám diskuzi
k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí, takže uzavírám diskuzi a dávám slovo Návrhovému výboru,
prosím.
Členka Návrhového a volebního výboru paní Klára Cingrošová: Budeme hlasovat
k bodu programu 3b), usnesení má číslo 11 Z – 3/2020, a je ve znění předloženém Radou.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Hlasujeme po zaznění zvukového
signálu. (Hlasuje se.)
34 pro, nikdo proti, zdrželi se 4.
Tento návrh byl přijat.
Přecházíme k bodu 3c). Opět pan kolega Hroza.
Bod č. 3c)
k prodeji části pozemku parc. č. 1748/17 v katastrálním území Michle,
označené dle GP č. 3316-68/2019 jako díl a, o výměře 29 m2
Místostarosta pan Michal Hroza, Bc.: Tak já velice děkuji za slovo. K bodu č. 3) Rada
MČ navrhuje, doporučuje Zastupitelstvu MČ uzavřít s vlastníkem bytového domu pořízeným
v rámci privatizace smlouvu o smlouvě budoucí kupní k části pozemku o výměře 29 m2.
Z důvodu přesahu na pozemek městské části v zamýšleném zateplení domu. A to za kupní cenu
205.270 Kč včetně DPH. Je to cena samozřejmě dle cenové mapy Prahy 2020.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, otevírám diskuzi k tomuto
bodu. Nikdo se nehlásí, proto uzavírám diskuzi a předávám slovo Návrhovému výboru.
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Členka Návrhového a volebního výboru paní Klára Cingrošová: Nyní hlasujeme
k bodu programu č. 3c) usnesení 11 Z – 3/2020.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, hlasujeme po zaznění
zvukového signálu. (Hlasuje se.)
31 pro, 1 proti, zdrželo se 7.
Návrh byl přijat.
Paní Cingrošová.
Členka Návrhového a volebního výboru paní Klára Cingrošová: Já jsem se původně
hlásila, já jsem hlasovala pro.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Ano, děkuji, takže prosím o opravu
do zápisu.
A přicházíme k bodu 3d), opět požádám pana kolegu Hrozu.
Bod č. 3d)
k prodeji část pozemku parc. č. 1052/163 označené dle GP č. 3007-260/2019
jako pozemek parc. č. 1052/396 v katastrálním území Krč
Místostarosta pan Michal Hroza, Bc.: Tak já děkuji paní starostce za slovo. V bodu
č. 3d) Rada MČ doporučuje Zastupitelstvu městské části prodat část pozemku, jedná se o 79
m2, společnosti Lidl v souvislosti s rekonstrukcí a úpravami prodejny potravin. Na tom
pozemku bude umístěna část zastřešení vstupu do prodejny, exteriérový čisticí prostředek, tedy
rohož a betonová dlažba. Kupní cena je 581.187 Kč včetně DPH a je stanovena znaleckým
posudkem ve výši samozřejmě 100 % cenové mapy Prahy.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, a než dám slovo panu kolegu
Zichovi, máme k tomuto bodu přihlášeného občana. Takže poprosím pana Janouška.
Občan V. Janoušek: Děkuji vám, dámy a pánové, k tomuto bodu my jsme se
s projektovým manažerem firmy Lidl panem Mičánkem opakovaně asi pětkrát setkali. Jsme
rádi, že nám potvrdil, že rekonstrukce té Normy má být ve formátu současné prodejny. Tzn.
z důvodů toho, že větší by se jim tam ani nevyplatila, neuživila by se.
Co se týká tohoto pozemku, tady bych velmi rád poprosil, jestli byste mohli zvážit tu
okolnost, že promenáda je v Generelu veřejných prostranství označena jako cesta KR 03, tzn.
Krč 03, a že to má být podle Generelu veřejných prostranství spojovací důležitá cesta mezi
véčkem, tou promenádou v Pujmanové a potom ke stanici metra Olbrachtova.
A v Generelu veřejných prostranství je tomuto tématu věnována celá stránka. Já myslím,
že asi více o tom řekne paní zastupitelka Rejchrtová. Já bych jenom velmi poprosil, aby nedošlo
k tomu, aby ta promenáda bude hned vepředu uzavřena nějakým blokujícím způsobem. To
znamená, aby se profil promenády nezmenšil a nesmrsknul.
Dovoluji si upozornit pouze už jenom na to, že Lidl má koupený pozemek ve tvaru L
kolem celé té části, co je Olympie, tedy v té půlce, a potom také směrem k parkovišti. Takže
prodejem této části, té půlky toho pozemku, on si jakoby ten svůj pozemek srovná hranici. Cosi
jako scelí nebo srovná. Což chápu. Na druhou stranu bych chtěl upozornit, že tak jako jsme
přemýšleli o Corynthii, jestli náhodou tam ta změna územního plánu nepovede k prodeji toho
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pozemku, tak tady, na rovinu, my se bojíme toho, aby nám tam jednoho dne ten Lidl nezmizel
a nevyrostl nám tam velký mrakodrap. Prostě lidská obava. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Já také děkuji. A nyní je přihlášen
pan zastupitel Zicha, prosím.
Zastupitel Mgr. Lukáš Zicha: Děkuji za slovo. Já bych chtěl požádat v tomto bodu,
aby opravdu každý koaliční zastupitel tomu věnoval maximální pozornost, protože prodej
tohoto pozemku je opravdu velmi špatný návrh.
Jestli můžu poprosit zobrazit obrázek, poslední stránku navrhovaného bodu. Pane
Hrozo, ono změnit názor není ostuda. Já jsem ho také změnil. Pánové z Lidlu, když jsem byl
místostarosta pro majetek, také byli v kanceláři, kde jsem jim řekl, že by s tím nemusel být
problém, ale že to chci udělat na místním šetření. Další den jsme se sešli na tomto předmětném
pozemku se zástupci Lidlu a samozřejmě, když mi sdělili, že oni tuhle promenádu chtějí
zastavit, tady chtějí postavit – omlouvám se za to slovo, ale aby koaliční zastupitelé vnímali –
tady prostě chtějí postavit opičárnu, tady chtějí postavit stříšku na nákupní vozíky. Záměrně to
v důvodové zprávě vypadlo.
V důvodové zprávě to není, lžou. Píšou tam pouze, aby náhodou neovlivnili prodej
tohoto pozemku, tak že tam chtějí udělat zámkovou dlažbu. Ale realita je taková, že tady chtějí
postavit střechu a umístit zde nákupní vozíky. My jsme je upozornili na to, že nákupní vozíky
jde samozřejmě umístit vedle té provozovny úplně v pohodě. Takže já si myslím, že Praha 4
půl milionu za zničení této promenády opravdu nepotřebuje.
Žádám, paní starostko, abyste před hlasováním udělala 5minutovou pauzu na jednání
klubů, abyste to ještě všichni, především koaliční zastupitelé, mohli opravdu vážně zhodnotit.
Já už po vás nic do konce volebního období chtít nebudu, ale toto prostě nemůžete odhlasovat.
Toto je zvěrstvo. Chcete tady prodat Lidlu kus zelené plochy, aby tam postavil stříšku na
nákupní vozítky. Děkuji, prosím, věnujte tomu maximální pozornost a tento bod nedovolte
schválit. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Já také děkuji. A protože právě
jednáme 2 hodiny, tak přerušuji projednávání tohoto bodu a přicházejí na řadu interpelace
občanů. Jako prvního tady mám přihlášeného pana Žáčka. Interpelovaným je Rada a obsah
interpelace je K-Index. Prosím.
Interpelace občanů
Občan P. Žáček: Dobrý den, děkuji za slovo. Já poprosím ještě o slidy. Tak jestli můžu
na další slide.
Já bych si vám dovolil představit K-Index, index korupčního rizika, zkráceně K-Index.
Hlídač státu jako nezisková organizace zkalkuloval pro státní instituce a samosprávy míru
korupčního rizika, nějaký umělý index, a seřadil radnice třeba v městských částech, což je můj
další slide, a pro městské části v Praze ten žebříček vypadá takhle.
Na 1. místě se umístila Praha 3, pak Praha 7, Praha 14. A určitě tušíte, proč tenhle bod
přednáším jako interpelaci. Praha 4 se s velkým odstupem umístila na definitivně posledním
místě. Všechny okolní městské části jsou na tom lépe než Praha 4.
Myslím si – a to je moje otázka – na dalším slidu vidíte, že ten důvod, proč Praha 4
dopadla tak špatně, všichni tušíme nebo známe. Já jsem tady v rámci minulých interpelací
upozorňoval třeba na netransparentní výběrová řízení. Novou zakázkou, která budí spoustu
pochybností, je třeba zakázka na tiskové služby za 17 mil., která byla zveřejněna nedávno. Ale
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jsou to i další IT zakázky v režii pana radního Mítha. O firmě PURGATIO a těch ostatních
kauzách, které tady jsou, už jsem mluvil.
Moje otázka definitivní, a to je ten závěrečný slide, je, co udělá Rada městské části pro
to, aby se v hodnocení korupčního indexu posunula z posledního místa. Jak zprůhlední
zadávání zakázek a proč stejně neprůhledné zadávání zakázek panuje i v dalších zřizovaných
organizacích, jako je 4-Majetková, 4-Energetická nebo Zdravotnictví zařízení městské části
Praha 4. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, vypršel vám čas. s další
interpelací... Promiňte, pan kolega Kovářík se hlásí s reakcí.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Samozřejmě, že odpověď bude písemná,
ale na tu první otázku musím reagovat, neb jsem si dal tu práci, že jsem si vzal nejen tu titulku,
kdo je na kolikátém pořadí, ale vzal jsem si také na stránce Hlídač státu zveřejněná data,
z kterých vychází – a dlouho vás nezdržím, pouze řeknu hodnoty za 1. v pořadí, za Prahu 3 a
za Prahu 4, která je poslední v pořadí.
Čili jedno z hodnocených kritérií, počet skrytých cen. Praha 3 – 8,5 %, Praha 4 – 8,9.
To je jediné kritérium, kde jsme horší než Praha 3.
Počet skrytých smluvních vztahů. Praha 3 – 0,2 %, Praha 4 – 0,1.
Počet zakázek, kde mezi členy orgánů jsou politici nebo osoby, které daly dar nějaké
politické straně. Praha 3 – 9,1 na 1. místě, Praha 4 na posledním místě – 8,6 %.
Počet zakázek na otázku napojení nebo v orgánech politici nebo dar politické straně.
Praha 3 – 11,38 %, Praha 4 – 8,76 % v roce 2020.
Počet smluv, které nesplňují kritéria a jsou podezřelé z toho, že nejsou uzavřeny v
souladu se zákonem. Praha 3 – 126 smluv, Praha 4 – 35 smluv.
Počet smluv, v kterých jsou nedostatky. Praha 3 – 1096 smluv, Praha 4 – 346 smluv.
Neříkám to proto, že by to bylo skvělé. Máme tam spoustu věcí k odstranění a spoustu
věcí ke zlepšení. Pouze říkám, že na splnění bodu č. 1, to jest řešení v žebříčku, musíme nejprve
zjistit, jak se z těchto zveřejněných pevných dat stává žebříček. Protože když vezmu pevná data,
jsme prakticky ve všech kritériích lepší než Praha 3, která je první, a ve vlastním žebříčku jsme
nakonec poslední.
Takže přepočet těch prvních dat v ten vlastní výsledek, když si vezmu metodiku, jsem
rodem matematik, tak podotýkám, že ten vzoreček z těch pevných dat nevychází. Musí
vycházet z něčeho zcela jiného, tudíž ta zveřejněná metodika, z které vychází K-Index,
o kterém hovořil pan Žáček, tak ten K-Index je počítán z něčeho jiného, než ze zveřejněných
dat, které jsou na té stránce, která to dokládá. Čili to je jenom k bodu č. 1, zbytek dáme písemně.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji. Přihlášen je pan kolega
Kaplan.
Zastupitel pan Mgr. Tomáš Kaplan: Děkuji za slovo, jenom velmi krátká reakce. Já
tohle mám na panu místostarostovi asi úplně nejradši ze všeho. On vezme shodná čísla, jako
vzali ti, kteří ten Index připravovali, a dokáže nám říct ve třech nebo pěti minutách, že na
základě stejných čísel došel k úplně opačnému výsledku.
Takže jsem rád, že podle pana místostarosty Kováříka je městská část naopak tou
nejlepší, ale když se pak na to skutečně podíváte, tak tomu tak není.
A poslední věta, pane místostarosto, důvodem, proč městská část Praha 4 je v tomhle
Indexu s přehledem úplně poslední, je mj. třeba to, co předvádíte tady ohledně interpelací, které
nám tady dáváte na tabulích, jak žákům 1. stupně, vybrané podle vás, a stále nejste schopni je
zveřejnit.
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Takže to jenom na vysvětlení toho, proč je Praha 4 tam, kde je. Je to právě proto, co
děláte.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Já děkuji, já dám ještě slovo paní
Kotvové, ale interpelace není diskuze a interpelovaná byla Rada. Takže, paní kolegyně, když
jsem dala slovo panu Kaplanovi, tak dám rychle slovo i vám samozřejmě.
Zastupitelka Mgr. Iva Kotvová: Dobře, děkuji vám. Já jenom velmi rychle. My jsme
včera rozesílali pozvánku na kontrolní výbor. Jelikož jsem tuhle věc zaznamenala, tak jsem to
dala na program, kde se tomu můžeme podrobněji věnovat.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Já vám děkuji za doplnění. A nyní
požádám pana Ing. Petra Horálka, který interpeluje pana kolegu Hrozu a pana kolegu Svobodu.
A obsahem interpelace je nový Dům seniorů. Prosím, pane kolego.
Občan Horálek: Děkuji za slovo, hezké odpoledne vám všem. Já jsem se jako občan
zúčastnil v polovině srpna zdravotně sociální komise, kde hlavním, nebo klíčovým bodem byl
právě výstavní Dům seniorů Hudečkova. A to mě inspirovalo k tomu, abych přišel mezi vás a
položil odpovědným členům Rady několik otázek.
Jedná se evidentně o investiční akci, která je velká, možná největší, kterou tato Rada
chystá. Tudíž se vás chci zeptat alespoň rámcově, kde na tuhle investici chcete vzít peníze? To
je můj první dotaz.
Zadruhé, na komisi byla prezentována, alespoň rámcově, studie, kterou v té době údajně
ještě Rada neschválila, možná, že už ji schválila. Tak se chci zeptat pana místostarosty Hrozy,
kdy tato studie bude v plné verzi zveřejněna. Protože na té komisi on slíbil, že se veřejnost s ní
bude moci seznámit.
Za další by mě zajímalo, jak budete provozovat tento Dům seniorů. Nebo minimálně se
musíte už zamýšlet nad provozem. Jestli provoz bude zajišťovat Praha 4, nebo nějaká
organizace zřízená Prahou 4, anebo soukromým subjektem. I to byly dotazy, které padaly na té
komisi, ale žádné odpovědi tam dány nebyly.
Můj dotaz se také týká, proč v tom Domě seniorů plánujete fakticky byty
s pečovatelskou službou. Jestli tam patří, nebo ne. A pokud ano, tak jaké pro to máte argumenty.
A také na té komisi padl od pana místostarosty Hrozy názor, že předchozí projekt – jak
on říkal ODS, ČSSD - byl naddimenzovaný. Takže by mě zajímaly důvody, proč si myslí, že
byl naddimenzovaný? Jestli na počet klientů, nebo na beton, nebo na metry čtvereční? Takže
mě zajímá ten důvod.
A poslední dotaz je, jestli plánujete ještě nějaký další Dům seniorů, nejenom
Hudečkova. A současně bych této Radě chtěl poděkovat, že se vůbec tímto projektem zabývá,
protože předchozí Rada, předchozí koalice 4 roky s tímto projektem nedělala vůbec nic. Děkuji
za pozornost.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Já vám také děkuji a přihlášen je a
vyjádřit se chce pan kolega Hroza.
Místostarosta pan Michal Hroza, Bc.: Děkuji za slovo paní starostce. Já na část té
otázky jsem asi ochoten a schopen odpovědět hned. Nebudu se rozhodně plést do gesce svého
kolegy pana radního Svobody, pana místostarosty Svobody. Nicméně otázka, kdy je ta vítězná
studie k dispozici, tak na webu městské části. A výstava všech těch studií je k dispozici
v dolním vestibulu radnice na Budějovické, takže jsou k dispozici všem občanům, tak, aby si
mohli tu věc prohlédnout.
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Pak tam byla ještě otázka... Tak to je asi za mě, já jsem na té komisi zastupoval svého
kolegu, pana radního Váchu, který jako radní pro investice má samozřejmě tu věc na starosti.
Takže my se s panem kolegou Svobodou domluvíme a nějakým způsobem se písemně
vyjádříme. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, paní kolegyni Rejchrtové se
omlouvám, ale protože to není diskuze, takže je mi líto, odpověděl pan kolega Hroza. Byl
interpelován občanem.
Zastupitelka Mgr. Petra Rejchrtová: Jenom upřesnění, protože na stránkách jsem to
nenašla, ale v té schránce jsem byla v pondělí, a také jsem nic nenašla. Tak jestli by mohl být
kolega konkrétnější.
Místostarosta pan Michal Hroza, BC.: Je to v systému EZAP, my vám pošleme
odkaz, tak, abyste to bez problémů mohla stáhnout. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: A nyní s další interpelací je přihlášen
pan Ing. Janoušek, interpeluje Radu. A znění interpelace – „Vlivy objektů RPKH Skanska,
Obchodní společenské centrum mezi Arkádami a stanicí metra Pankrác“. Prosím.
Občan V. Janoušek: Dámy a pánové, já tímto interpeluji radního pro územní rozvoj,
dopravu a životní prostředí z toho důvodu, že jsme byli na veřejném projednání rekonstrukce
tramvajové trati Na Veselí a potom prodloužení tramvaje až k poště.
Bohužel tam nezaznělo, možná ani zaznít nemohlo, že to nebylo známo, že poslední
Rada HMP schválila výjimku s uzávěry pro kolejová vozidla, tedy uzávěry stavební. A sice pro
objekt, který je dlouho diskutován a v tuto chvíli má podobu podle dokumentace osmipatrovou.
A sice je to objekt, dříve se tomu říkalo Obchodní společenské centrum Arkády mezi metrem
Pankrác a Arkádami.
Co vím, tak Skanska a možná i Central Group teď dělaly studie dopravy, jak vyjdou
křižovatky Na Pankráci, Hvězdova, Sdružení a Na Pankráci, na Strži. A obávám se, že intenzita
dopravy tohoto objektu v tom nebyla zahrnuta. Aspoň já jsem to tam nenašel. Takže poprosím
znovu o provedení aktualizaci dopravně inženýrských podkladů.
Vím, že v dokumentaci Rezidence Park Kavčí hory je ze strany TSK taková filipika
o tom, že údaje se nezměnily. Ale tady s panem Petrem Horálkem, coby zastupitelem, jsme byli
za radním Dolínkem a žádali jsme ho tehdy o provedení přepočtu studie dopravy. Doposud
k tomu nedošlo.
Poslední příslib řekl radní Hlaváček na Gremiální radě IPRu, kde řekl, že se bude dělat
studie celé Pankráce. Prozatím se to bohužel smrsklo jen na zmenšenou podobu Rezidence Park
Kavčí hory. To není studie vlivu na životní prostředí, to je jenom toho samotného objektu. Nic
na tom nemění, že si ji nechali zaregistrovat.
Odpověď z MMR je poměrně obsáhlá a upozorňuje na to, že to je velmi redukovaná
studie pouze vlivu na panorama. Takže prosím, jestli je možné udělat aktualizaci dopravně
inženýrských podkladů, nebo jak se toho coby kompetentní radní zhostíte. Prosím nějakou
odpověď, aby se to vyřešilo dřív, než z toho bude nějaký větší problém. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Já také děkuji. Nevidím, že by se
někdo hlásil, že se vyjádří. Takže v tom případě přecházíme k poslední interpelaci z řad občanů.
Požádám znovu pana Žáčka, který opět interpeluje Radu. A obsah interpelace jsou „Zakázky“,
prosím.
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Občan P. Žáček: Já bych využil té druhé interpelace, jak už zaznělo, k interpelování
Rady. Rád bych revidoval, nebo zeptal se na zakázky pro členy Rady. Jestli můžu další slide.
Jenom krátká rekapitulace. Kolegu Hrdinku asi všichni znáte. Jenom bych chtěl
upozornit, že před příchodem do Rady pracoval ve Výzkumném ústavu vodohospodářském, je
uvolněným radním. Nicméně podle všech informací i nadále v ústavu pracuje. Je to zvláštní,
když je uvolněný zastupitel, nebo člen Rady, ale dobře.
To, co mě překvapilo mnohem víc, je na dalším slidu. Městská část Praha 4 dne
6. 11. 2009 uzavřela smlouvu, vidíte tam i její číslo, takže si to můžete ověřit. A k mému
velkému překvapení najala Výzkumný ústav vodohospodářský, tedy zaměstnavatele pana
Hrdinky, aby vypracoval odbornou studii vodní rebilance biotopového koupaliště Lhotka za
pěkných 181.258 Kč.
A teď k mé otázce.
Moje první otázka je, jestli odstoupí pan radní Hrdinka sám, nebo ho Zastupitelstvo za
konflikt zájmů odvolá?
Druhá otázka, jestli považujete za vhodné, aby městská část zadávala zakázky členům
Rady bez výběrového řízení?
Třetí otázka je, jestli se podílel pan radní Hrdinka na zpracování studie? A v rámci
odpovědi na mou interpelaci bych rád požádal i o tu vlastní studii, která byla předmětem plnění
této objednávky.
A otázka na ostatní členy Rady je, jestli je to jediná zakázka, kterou městská část zadala
některému z členů Rady nebo Zastupitelstva. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Takže já také děkuji. Pan kolega
Hrdinka, jestli se vyjádří.
Radní RNDr., Ph.D. Tomáš Hrdinka: Ano, děkuji, milerád vám odpovím písemně.
Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Takže děkuji a tímto jsme vyčerpali
všechny interpelace z řad občanů a vracíme se k projednávání bodu č. 3d)
Pokračování bodu č. 3d)
A máme zde přihlášenou jako první paní Petru Rejchrtovou, prosím.
Zastupitelka Mgr. Petra Rejchrtová: Děkuji, tak já bych navázala na kolegu Zichu,
který měl před interpelacemi svůj příspěvek. A rozhodně mám k tomu několik bodů.
Zaprvé. Prodejem pozemku dojde k poškození promenády. Výstavbou za zastřešení
dojde k poškození promenády. Je to estetická záležitost, pokud by se tam dělalo jenom nějaké
zastřešení. Jenomže tam jde o mnohem víc. Důvodem, proč potřebují tento pozemek, je
umístění nákupních košíků a odůvodnění, se kterým Lidl přišel, když žádal, ještě když jsme
seděli v Radě, o odkup tohoto pozemku, tak bylo to, aby pokladní viděly na ty košíky.
Úplně klidně mohou mít ty košíky z druhé strany, tam, co jsou uskladněny nyní. Není
s tím žádný problém. Nic se tam neděje. Stěžovali si, že se tam shromažďují osoby, které tam
popíjejí alkohol. To ovšem není dáno těmi košíky, ale tím, že tam měli budku na nějaké noviny
a dobře se tam sedělo. Není proto naprosto nutné, aby měli v promenádě, která by měla zdobit
tuhle tu část, uskladněný svůj nějaký materiál.
Mnohem horší ovšem než stránka estetická je stránka majetková. I kdybychom se smířili
s tím, že tam bude to, co nazval kolega Zicha opičárnou, tak tady dochází k prodeji majetku,
přichází do soukromých rukou. V okamžiku, kdy se majitel rozhodne tenhle pozemek zastavět,

32

11. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 ze dne 23. 9. 2020

anebo pozemek přeprodá, tak máme velice ztížené podmínky při tom, kdyby tam někdo chtěl
ten pozemek celý zastavět. Je to v soukromých rukách, nemáme na to vliv.
Já bych apelovala na všechny, kdo teď sedí v koalici a dovolila bych si dát nešťastný
příklad, který se nám tady táhne už kdovíjakou dobu, kdy ODS tady naprosto neuváženě prodala
pozemek v obytné oblasti, jedná se o Heráleckou. Protože je to soukromé, tak se neustále místní
dohadují a obávají, co jim tam na tom místě vyroste. Tady si zaděláváme na podobný problém.
Nikde není dáno, že navěky tam bude jenom nějaká stříška a logo Lidlu, které také
nemusí naprosto být zrovna v centru promenády. Prosím vás ne. Rozmyslete si to, zauvažujte,
co všechno může nastat, protože zastupitel nerozhoduje jenom v horizontu svého mandátu na 4
roky. Rozhoduje na daleko delší dobu a rozhoduje, prosím vás, dost často i nevratně. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Také děkuji, nyní je přihlášen pan
zastupitel Štěpánek, prosím.
Zastupitel Mgr. Petr Štěpánek: Dobré odpoledne, děkuji za slovo. Já bych rád
připomněl v této věci, kde už byly promítnuty některé snímky, že se jedná o součást promenády
a zeleň. Jen na úvod řeknu, z českých supermarketů a hypermarketů a jejich vlastníků a
provozovatelů má Lidl asi ve vztahu k zeleni nejhorší pověst.
Jenom, když si zadáte do svého oblíbeného vyhledavače, tak jako první stránka vám
vypadne stránka, která se jmenuje „Kácení stromů u prodejen Lidl“. A pak, když tady v pořadí,
v jakém mi to vyšlo, tak v Aktuálně „U Lidlu se zase kácí stromu“. iDnes – „U prodejen Lidl
padlo 102 stromů“. Tady máme Novinky – „Lidl se distancoval od kácení stromů“. Či „Kácení
stromů poblíž prodejen Lidl“. Archiv iHned – „Byl v Lidlu, když firma kácela stromy, teď je
radním pro životní prostředí za ODS“ a tak dál, atd.
Prosím vás, to se netýká žádného z radních za ODS odsud, to je tady jenom z novin.
Tak tady máme firmu, která někdy v období kolem roku 2000 potud, tedy skoro 20 let, má
velmi špatnou pověst v oblasti s nakládáním se zelení.
Shodou okolností právě ten vytržený pozemek, který tady dneska Rada nabízí k prodeji,
je zeleň. Je zeleň, je součástí promenády, veřejného prostranství, chcete-li, můžeme to nazvat
korzem, pěší zónou – nemyslím teď ve smyslu dopravního značení, ale toho, jak to je.
To sídliště, které tam je, je podle jednotného územního rozhodnutí na celou plochu. A
právě tento prostor od zastávky 193 až po školku Horáčkova je veřejným prostranství, bez
ohledu na vlastnictví, a i přes různé překážky, které tam dneska jsou, jako to zábradlí a sloupy
takové té stříšky, která je před těmi obchody na pravé straně a dalšími drobnostmi, tak je i přes
tohle všechno v celém tom prostoru nenarušena.
A ve chvíli, kdy my se tady vzdáme vlastnictví toho, co je tam teď perfektně vidět na
tom leteckém snímku – děkuji, tak samozřejmě tenhle prostor a kontrolu nad ním nenávratně
ztratíme. Lidl je jedna ze společností, která velmi úzkostlivě lpí na jednotném designu. Ale
víme třeba tady z Budějovické nahoře nebo dole pod Albertovem, že to jde i jinak. Že i Lidl,
pokud je na něj vyvinut dostatečný tlak, tak se přizpůsobí tomu území.
Součást těch pozemků, které Lidl bude využívat a vlastnit pro tu vlastní prodejnu, tak je
po obou stranách té prodejny. Takže on ty košíky klidně může mít na pravé straně k tomu
parkovišti. Ono zhruba okolo poloviny lidí stejně si bude pak ten nákup odvážet tím směrem,
takže to není vůbec nic proti ničemu.
A Lidl skutečně podle toho, co tam přiložili, nechte tenhle snímek, to stačí, tak tam dá
k prodejně – nechte tam ten snímek. Já jsem jenom myslel, abyste nedávala další. Tak on dá
k prodejně ty košíky, udělá tady tu opičárnu, jak to tady bylo nazváno, a tuhle zeleň on vydláždí.
Aby ten prostor, který tam ukrojí z té promenády, nějakým způsobem nahradil.
To je naprosto neakceptovatelné a je to špatně. Navíc, pokud Lidlu neprodáme ten
pozemek, tak to pořád nebrání městské části, aby s Lidlem nespolupracovala na tom, pokusit
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se dohodnout o smysluplném umístění těch nákupních košíků. A může mu případně, když to
bude všechno v pořádku, vyjít vstříc pronájmem některých pozemků. Takže není nejmenší
důvod jim to takhle naslepo prodávat, když dneska už víme se stoprocentní jistotou, že oni tam
tu zeleň zlikvidují.
Takže já apeluji tady na zastupitele, aby tento návrh nepodpořili, abychom si dali čas
k dalším jednáním, protože těch řešení je tady spousta. A pokud to dneska prodáme, tak
důsledek je jediný. V celé té sérii hříchů proti zeleni, jak jsem tady vyjmenovával, přibude další.
A vedle něj ještě nastane druhá věc, že narušíme integritu této zhruba 60 staré promenády a
Lidl nám tam postaví, jak tady bylo řečeno, tu opičárnu.
Takže prosím, abychom to dnes neprodávali. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Já také děkuji. Dalším do diskuze je
přihlášena paní Alžběta Rejchrtová, prosím.
Zastupitelka Mgr. Alžběta Rejchrtová: Ano, děkuji za slovo. Já bych navázala na své
předřečníky. A zejména na občana pana Víta Janouška.
Skutečně ta promenáda je významným veřejným prostranstvím, který byl podrobně
zpracován v Generelu veřejných prostranství. A proč jsme si nechali zpracovat ten Generel?
Nejen proto, abychom zvelebovali veřejná prostranství, ale také, nakládali s majetkem,
abychom věděli, která ta prostranství jsou nezastavitelná. A konkrétně tady pro to prostranství
navrhují architekti a urbanisté i úpravu tohoto prostranství, která by byla velkorysejší, která by
umožnila lepší pohyb chodců a spolupráci s majiteli soukromých pozemků nebo soukromých
staveb.
Když vstupujete do tohoto prostranství od ulice Milevská, tak je to absolutně děsivé.
Rozbitá dlažba, tam, kde má Norma košíky, tak to je také příšerné. Za tím Lidlem je další
prostor mezi Lidlem a tím věžákem, nebo tím panelákem. To patří hlavnímu městu Praze,
totálně nevyužité, zadlážděné, zanedbané.
Takže já jsem také pro to, abychom tento prodej odložili a začali jednat i s tím Lidlem.
Protože tady by měla být nějaká smlouva, teď se tomu říká ve stavebním zákoně plánovací
smlouva, my jsme to měli jako smlouva o společnosti na rozvoji městské části. A je nutné, aby
i ti majitelé do těch prostranství nějak investovali, snažili se to zlepšit, snažili se to zatraktivnit.
Tady já to nevidím, a proto stejně s kolegy apeluji na to, aby byl tento prodej odložen
a aby si městská část tento poměrně strategický pozemek držela.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Já vám děkuji, nyní je přihlášen pan
zastupitel Růžička, prosím.
Zastupitel Ing. Ondřej Růžička: Dobrý den, tak já jsem taky zásadně proti a apeluji
na ostatní členy Zastupitelstva. Za strategické pozemky ještě úplně směšnou cenu na Pankráci
za 5 nebo 6000 za metr, rozbít tam tu promenádu. Je to ostuda. To si tam potom vylepte plakáty
před volbami k tomu stánku s těmi vozíčky.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, nyní je přihlášen pan
zastupitel Kutílek, prosím.
Zastupitel pan Petr Kutílek, M.A., M.S.: Děkuji za slovo. Já bych chtěl požádat pana
místostarostu Hrozu, aby ten materiál stáhl. Skutečně se chci přihlásit tady k tomu, co říkal pan
Janoušek, co říkala paní Alžběta Rejchrtová a další kolegové tady.
Ten prostor, který chcete prodávat, to je skutečně součást významné promenády
sídlištního celku na Pankráci. Já k tomu mám celkem osobní vztah, protože před nějakými
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30 – 35 lety jsem ještě jezdil hodně na kole, tak jsem tam jezdil pravidelně z Antala Staška na
Kavky přesně po téhle promenádě a vím, jak to tam vypadá. Teď nedávno jsem tam vyzvedával
nějaký nákup z internetový prodejny a viděl jsem tam maminky s dětmi, jak tam chodí. A tady
vy jim chcete doprostřed nastavit nákupní vozíky. To je úplně neuvěřitelná záležitost.
Respektive chcete umožnit Lidlu, aby se to tam stalo.
V tom veřejném prostoru, který má nějakou celkovou koncepci, mohl by být
zrekultivován či dále zkultivován, tak jak za paní tehdy radní Alžběty Rejchrtové bylo
připraveno, a tohle vy chcete prostě jenom prodat.
Nejde už jen skutečně o to, že veřejný prostor zanedbáváte, tak jako jste rozbili ten
koncept rekonstrukce Táborské a teď tam bude probíhat jenom oprava tramvajové tratě a
vozovky, a chodníky a další zůstanou v zoufalém stavu. Tak vy nejenom že zanedbáváte veřejné
prostory, už aktivně ten veřejný prostor chcete prodávat, rozprodávat a stavět tam klece na
vozíky? Skutečně?
Takže moje prosba na pana místostarostu Hrozu, pokud chce být místostarostou pro
majetek a kulturu, a ne tedy místostarostou pro prodej majetku a nekulturu, ať prosím tenhle
záměr stáhne, tak, abychom ho tady nemuseli odmítnout Zastupitelstvem. Apeluji skutečně na
všechny kolegy, pokud by náhodou pan místostarosta tu mou výzvu nevyslyšel, tak abychom
tuhle divokou privatizaci veřejného prostoru na Pankráci odmítli Zastupitelstvem.
Prosím vás všechny, jestli v této koalici, kde možná ještě jsou někteří zastánci
devadesátkové divoké privatizace, abychom v tomhle už nepokračovali, abychom ochránili
veřejný prostor na Pankráci. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, nyní je přihlášen pan
zastupitel Zicha, prosím.
Zastupitel Mgr. Lukáš Zicha: Děkuji, je to můj krátký druhý příspěvek. Já jen tuším,
že tady pan kolega místostarosta chce bojovat s tím, že nám chce říct, že věří tomu, že Lidl chce
postavit nákupní vozíky vedle. Tak držím palce této důvěře, ale opravdu to tak není.
Já jsem na těch jednáních osobně byl na tom místě, a i kdyby tomu tak nebylo, tak tento
pozemek Lidl nepotřebuje. Takže já dávám návrh neprodat a zrušit záměr pronájmu. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Já také děkuji, nyní je přihlášen
s přednostním právem pan Kovářík. Nevyužívá ho, takže požádám pana zastupitele Slaninu,
prosím.
Zastupitel Mgr. Jan Slanina: Děkuji za slovo. Já se musím připojit k předřečníkům,
protože tenhle prodej vnímám opravdu jako velmi nešťastný. Na jedné straně si pamatuji, že
jsme se s Lidlem snažili jednat a snažili jsme se mu opravdu vymyslet jiná místa pro umístění
těch košíků tak, aby nebylo nutné těmi košíky zasahovat tolik do té promenády. A tím pádem,
aby nepotřebovali tenhle pozemek. Lidl nebyl ochoten se o tom bavit.
Na mě to skutečně budí dojem, protože víte, že se už mnohokrát v téhle zemi
v kuloárech říkalo, že Lidl není jenom obchodník s potravinami, ale také investor realit. A tohle
je přesně ta situace, kdy mu dáváme možnost za velmi levnou cenu koupit lukrativní pozemek.
A otevřeně říkám, na mě se nedávno obrátili občané, po kterých chceme víc než 8000
za metr za to, aby si koupili zahradu u svého domku, která ani jiným způsobem využitelná není,
a tady pozemek v de facto jádru městské části, v komerčně velmi využitelném území, nabízíme
za 6000 Kč.
Mně opravdu připadá, že tady si prodáváme rodinné stříbro a navíc ještě obrovsky
riskujeme charakter veřejných prostranství v naší městské části. A rozhodně nedoporučuji tohle
prodávat a připojuji se k návrhu tenhle prodej zastavit. Děkuji.
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Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Já také děkuji. Nyní je podruhé
přihlášena k tomuto příspěvku paní Alžběta Rejchrtová, prosím.
Zastupitelka Mgr. Alžběta Rejchrtová: Děkuji. Já bych ještě dodala, že by Praha 4
měla vstoupit do jednání s hlavním městem Prahou, která má ten pozemek vedle. Pokud vím,
tak ten vchod je posunutý k tomu pozemku, který je blíž tomu paneláku. Jak jsem říkala, to
prostranství je naprosto zanedbané. Ty košíky by mohly stát tam. A rozhodně ta stříška, což je
něco absolutně hyzdícího, tak by tam tak nevadila.
Ale vůbec by bylo dobré vytvářet tlak na Lidl, aby upustil od toho svého
architektonického modelu těch krabic a aby tam dal něco, co to prostředí zvelebí. Doporučuji
opravdu stáhnout ten materiál, jednat o tom se všemi zúčastněnými, hlavně s hlavním městem
Prahou – ti mají ten pozemek, který nám svěřený není, a ten, který nám je svěřený, neprodávat.
Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Já také děkuji, nyní je přihlášen pan
zastupitel Kovářík.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já myslím, že myšlenka jednat s městem
o tom, aby se to řešilo jako celek, je nepochybně v pořádku. Já jsem si absolvoval jednání
s různými obchodními řetězci z hlediska rozvoje a musím říct, že Lidl je skutečně jeden z těch
nejhůře jednajících, nebo s kterým se jedná nejsložitěji, to je pravdou.
A já si myslím, že existuje spousta různých pohledů, jak k tomu přistoupit, protože Lidl
drží svůj evropský nebo světový koncept, který poměrně velmi nerad a těžce opouští. Myslím
si, že tohle je věc, kterou si musíme zvážit všichni. A jinak bych jako předseda klubu požádal
o 10minutovou přestávku před hlasováním k tomuto bodu.
Starostka 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, já jenom podotýkám, že pan kolega Zicha
již požádal o přestávku na jednání klubu. Takže nyní je přihlášen pan kolega Štěpánek, prosím.
Zastupitel Mgr. Petr Štěpánek: Tak ještě jednou dobré odpoledne. Já jsem s návrhem
usnesení počkal, až proběhne diskuze, jestli bych se ještě dozvěděl něco nového, ale evidentně
je tady předložený materiál a jsou tady tedy názory, proč bychom to neměli projednávat.
Po konzultaci s kolegou Zichou bych ještě upravil ten jeho návrh na společný návrh
kolegy Zichy a mé maličkosti. Tam, jak ho máme promítnutý, tak by zůstala stejná ta jednička
– „Bere na vědomí, že záměr prodeje pozemku“. A dvojka by se přeformulovala. Namísto
„rozhodlo“ bude „zamítá“ a pak bude pokračovat „prodej části pozemku, parcelní číslo
specifikované v příloze tohoto usnesení, označené dle geometrického plánu“ – a dále beze
změny.
Čímž Zastupitelstvo, pokud tento návrh schválí, tak zamítne tento prodej. Jinak to
odůvodnění jsem dal v tom mém prvním příspěvku, takže vás teď s tím nebudu dál zdržovat.
Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji. Ano, nyní je s technickou
přihlášen pan Zicha.
Zastupitel Mgr. Lukáš Zicha: Děkuji, já jenom, abych dal jednacímu řádu pořádek,
tak si osvojuji tento návrh Petra Štěpánka a jsme oba předkladatelé tohoto návrhu. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji. A nyní pan kolega Kaplan.
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Zastupitel pan Mgr. Tomáš Kaplan: Děkuji za slovo, jenom velmi krátce. Myslím si,
že tenhle bod je vůbec o filozofii pojímání toho, proč tady jako zastupitelé sedíme a to, co
chceme dělat v rámci Prahy 4. Podle mého názoru všichni, bez ohledu a to, kde aktuálně sedíme,
jsme tady proto, abychom se pokoušeli Prahu 4 rozvíjet tam, kde můžeme, což jsou zejména
veřejná prostranství, a ne, abychom se pokusili Prahu 4 rozprodávat nebo rozprodat.
A poslední poznámka, jenom ať to tady zazní. Tohle z dlouhodobého hlediska skutečně
není o stříšce na vozíky, ty můžou být někde úplně jinde. To je o budoucím developmentu
v místě, kde je dneska byť ne úplně krásná, ale stále ještě zeleň. Máme to rozvíjet, ne
rozprodávat. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Já také děkuji a vidím, že do diskuze
se již nikdo nehlásí. Takže nyní vyhlašuji... Ještě, promiňte, závěrečné slovo pana kolegy
Hrozy.
Místostarosta pan Michal Hroza, Bc.: Tak já velice děkuji za slovo paní starostce. Já
jsem pozorně poslouchal samozřejmě i někdy emočně zabarvená slova některých z opozičních
zastupitelů. Jenom chci upozornit na jednu věc, že více než od tří z vás tady padlo, že tento
prostor má být použít jako přístřešek na vozíky. Toto je informace mylná, kterou tady říkal pan
zastupitel Zicha a paní zastupitelka Rejchrtová to po něm opakovala a někteří další jste z toho
také měli obavu.
Ve skutečnosti v tom materiálu, který máte, a takto je to i dohodnuto s Lidlem, tak je
umístění těch vozíků jinde. Dokonce přesně tam, kde jste říkali, že by měly být. Ono to je
logické. Je to od toho parkoviště, tzn. na této straně, v tom zákresu v té studii samotného Lidlu
je to přesně takto zakresleno, takže ta informace, kterou má pan zastupitel Zicha, je minimálně
stará. Není to prostě pravda.
Jedná se o to, že na ten pozemek, který případně prodáme, bude opravdu umístěn
přístřešek. Tím si myslím, že na rozdíl od té stávající situace, kdy tam máme promenádu, která
ovšem v tomto bodě je přerušena zábradlím a je tam zanedbaný trávník, na který nikdo nemůže,
tak toto bude přístupné. To znamená tu promenádu to podle mého soudu nijak neohrožuje. To
je jedna věc.
Druhá věc. Byla tady obava z toho, že ztratíme ten trávník. Já si myslím, že pan kolega
zastupitel Štěpánek trošku zavádějícím způsobem tady mluvil o stromech, které Lidl někde
jinde poškodil nebo pokácel. My tady na tom pozemku samozřejmě žádné stromy nemáme.
Tam na té fotografii dobře uvidíte, že je to takový nepřístupný zanedbaný trávník.
Nicméně my – a v tom materiálu to samozřejmě máte, to vyjádření OŽPADu je jasné.
My to prodáváme s podmínkou náhradní výsadby. My samozřejmě dbáme na to, aby i o tuto
drobnou část zeleně městská část nepřišla. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Protože to je bylo závěrečné slovo,
tak už technická není přípustná. Takže, pane Kaplane, nejste přihlášen, ale vy jste chtěl?
Zastupitel pan Mgr. Tomáš Kaplan: Já jenom úplně krátkou faktickou. Teď se to tady
úplně rozmlžilo. A já se ptám, proč se to tedy vůbec prodává? Protože teď jste to úplně posunul.
Proč to chcete prodávat?
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Já nyní přerušuji jednání
Zastupitelstva na jednání klubů a sejdeme se zde v 16 hodin.
(10minutová přestávka.)
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(Jednání opět zahájeno v 16:04.)
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Vážené zastupitelky, vážení
zastupitelé, přetáhli jsme už zmiňovanou přestávku o 4 minuty. Já se omlouvám, pan kolega
Vácha jako předseda klubu TOP 09 požádal ještě o 3 minuty přerušení. Teď to zase zřejmě bere
zpátky. Já vidím, že se diskutuje dál, takže já ještě přeruším jednání na 3 minuty.
(3minutová přestávka.)
(Jednání opět zahájeno v 16:08)
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Vážené zastupitelky, vážení
zastupitelé, budeme pokračovat v našem jednání. A předávám slovo panu kolegovi Hrozovi.
Místostarosta pan Michal Hroza, Bc.: Já možná vzhledem k tomu, že tady bylo
spoustu otázek, které ne všechny zůstaly zodpovězeny, tak bych poprosil paní starostku o to,
abychom znovu otevřeli rozpravu k tomuto bodu.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Takže budeme nyní hlasovat. Ne,
budeme pokračovat v rozpravě. Já se omlouvám, já jsem ti vůbec nerozuměla přes tu roušku.
Takže budeme hlasovat o znovuotevření rozpravy. To jsem přesně chtěla říct. Takže hlasujeme
po zaznění zvukového signálu. (Hlasuje se.)
39 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
Tento návrh byl přijat, takže otevírám znovu diskuzi k tomuto bodu. A slovo má pan
kolega Kaplan, prosím.
Zastupitel pan Mgr. Tomáš Kaplan: Děkuji za to znovuotevření diskuze a položím
prosím kolegovi Hrozovi dva dotazy.
Jestli by mohl vyjasnit, co v tom předmětném prostoru, který se chystáme prodat, Lidl
tvrdí, že bude? Jestli tam tedy budou ty vozíky, nebo nebudou? Nebo tam bude jenom stříška?
A pak druhý dotaz. I když tedy připustím to, že Lidl ty prostory potřebuje pro vozíky
nebo cokoli jiného, proč jim to nepronajmeme nebo nezabřemeníme? Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, nyní je přihlášena paní
kolegyně Michková.
Zastupitelka paní Lucie Michková, Bc.: Já chci také poděkovat za to znovuotevření
diskuze, protože některé věci zazněly až v závěrečné řeči. Takže ještě jednou děkuji.
Já tam tu lokalitu velmi dobře znám. Chodím tam odmalička, pamatuji si jako dítě, kdy
tam bývávaly příjemné nákupní možnosti. Ta lokalita je bohužel dotčená supermarkety, které
jsou okolo. Lidé většinou navštěvují supermarket na Pankráci, v Arkádách, anebo samozřejmě
dojíždějí za nákupními možnostmi i na Budějovickou.
Mám tam i pár přátel – a myslím, že je nutné, aby to tady zaznělo - kteří se těší na novou
prodejnu potravin. Protože ta Norma, v jakém je stavu dneska, je doopravdy strašná. A já tomu
strašně fandím. A dneska se nebavíme o tom, jestli tam ta prodejna bude, nebo nebude, kéž by
tam byla brzy a ti lidé tam skutečně mohli nakupovat. Je pravda, že tam chodí teď hodně starších
občanů, protože to mají blízko. A tímto třeba i pomůžeme mladým lidem, aby nechodili
do Arkád, ale chodili nakupovat tam. To jsem chtěla, aby tady zaznělo.
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Druhá věc je rozšíření toho průchodu na promenádě. Já můžu skoro souhlasit se všemi
kolegy z opozice s tím, že to je promenáda, že to je nějaký koncept. Bohužel tahle promenáda
byla v patrnosti vedena snad naposledy, když byl starostou Pavel Horálek, který tam udělal
nějaký přístřešek. Můžeme se donekonečna bavit, jestli je to hezké, nebo to hezké není. Tenkrát
se tam vybudovalo i to hřiště, které ve vší upřímnosti vedle hospody by možná potřebovalo
nějakou opravu nebo možná i přemístění. A velkou péči by zasloužily i ty fontány, které tam
jsou, patří do toho sídliště.
Takže tomu bych určitě také fandila. Jestli pan Hrdinka mě poslouchá, tak by bylo určitě
super, kdyby se na tuhle lokalitu zaměřil. Protože tomu trávníku, který je uprostřed, by skutečně
prospělo, kdyby tam ještě fungovaly tyhle věci.
Já si skutečně nejsem jistá tím, co tam tedy bude? Tady kolega Zicha říkal, že tam budou
košíky, pak to říkal ještě někdo. Pane místostarosto, prosím vás, řekněte nám jasně, co tam
bude.
A mám k tomu ještě jednu věc. Pokud by tam byla ta stříška, aby na lidi, když budou
vcházet nebo vycházet do toho obchodu Lidl, tak na ně nebude pršet. A tím, že se prodá kousek
té zelené trávy Lidlu a rozšíří se ten průchod do té promenády, protože dneska je poměrně úzký
a potkávají se tam lidi, kteří procházejí od autobusu, s lidmi s košíky, kteří vyjíždějí z Normy,
tak já budu radši.
Na druhou stranu říkám, že by stálo i za to, aby ten zbylý pozemek, který navazuje na
ten pozemek, který chceme prodat – a uvidíme, jestli ho prodáme, jestli by nebylo vhodné, aby
si ho Lidl také pronajal a také ho udržoval. Protože nám tam zbude asi 50 m, nebo já nevím,
kolik má ten pozemek, tam budou odházené vajgly od těch lidí, kteří tam budou čekat
na manželku, až vyjede s košíkem z toho Lidlu, a my tam stejně budeme muset chodit a uklízet
to.
Takže samozřejmě oni můžou říct, že to uklízet budou. Ale já bych přece jen byla ráda,
aby to bylo zaneseno ve smlouvě, že si ten pozemek pronajmou a budou se o něj starat. Snad
jsem svoji otázku řekla jasně. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Já také děkuji, nyní je přihlášen pan
zastupitel Slanina, prosím.
Zastupitel Mgr. Jan Slanina: Já také děkuji za znovuotevření diskuze, protože pokud
jsem dobře pochopil to, co nám pan místostarosta říkal v závěrečné řeči, tak podle něj by
na tom pozemku, který máme prodávat, neměly stát vozíky, neměla by tam dokonce stát ani
ta stříška, takže pak už vůbec nechápu, proč ten pozemek prodáváme.
Jak už říkali předřečníci, pokud tam jde jen o to, postavit tam stříšku nebo vozíky, stačil
by pronájem nebo věcné břemeno. Já to spíš chápu tak, že je to jenom o tom, aby tam bylo
možné zrušit ten trávník a udělat tam dlažbu, po které lidé budou chodit, protože ten dosavadní
průchod bude zatarasen těmi vozíky. A aby ti lidé nemuseli dělat takové složité esíčko, tak jim
tam chce Lidl udělat dlažbu a umožnit jim chodit po tom dosavadním trávníku.
Kromě toho, že to sami o sobě považujeme za pochybené, protože každý kousek
propustného povrchu, každý kousek zeleně, který v městské části máme, tak bychom neměli
bez rozmyslu likvidovat. Ale rozhodně to nechápu jako důvod, proč by se ten pozemek měl
prodávat. Tím skutečně akorát umožňujeme Lidlu zvětšovat si jeho realitní impérium, ale to je
tak všechno. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Já také děkuji. Nyní je přihlášená paní
Rejchrtová Petra.
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Zastupitelka Mgr. Petra Rejchrtová: Děkuji za slovo, já bych se znovu ráda zeptala
na jednu věc. Nebo varovala před jednou věcí. A chtěla bych vyjádření tady pana radního
Hrozy.
Když pomineme stříšku, vozíky, kterou si Lidl může postavit na pronajatých pozemcích,
dokonce se uvažovalo jenom s nějakém právem stavby nebo nějakou jinou možností, jak by to
mohl realizovat, tak chtěla bych vědět, jak se staví k tomu, že se tady scelí pozemek, který může
být potom jakožto soukromý pozemek zastavěn soukromým investorem a tím pádem se zúží
celá promenáda. Tím pádem se ta promenáda poškodí. Jak tedy se k tomuto staví a co nám
k tomuto do budoucna řekne? Jak ošetří, že ta promenáda bude zachována. Třeba v tom nevidí
žádné riziko.
Dál je opravdu v neutěšeném stavu, takže by mě zajímalo, jestli se tomu hodlá městská
část věnovat. Místo takovýchto neuvážených prodejů.
A potom by mě zajímala ta náhradní výsadba, kterou tady pan kolega Hroza zmiňoval.
Nejdřív řekl, že tam nejsou žádné stromy a pak řekl, že samozřejmě bude uložena náhradní
výsadba, takže kdyby mi to vysvětlil, co se tam vlastně bude dít.
I bez toho prodeje totiž jsme s Lidlem jednali o tom, že by tam udělal nějaké úpravy.
Ten prodej jsme na Radě zamítli a nechápu, proč se nám to sem vrací, když celá věc už byla
na celkem dobré cestě.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, nyní je přihlášen pan
zastupitel Štěpánek.
Zastupitel Mgr. Petr Štěpánek: Dobré odpoledne, děkuji za slovo. Já myslím, že se
tady už chytáme za slovo. Když tam dáte snímek toho Lidlu, tak tam je jasné, co tam bude.
Když se tam půjdete podívat, Lidl je jeden z nejkonzervativnějších řetězců z hlediska vzhledu
svých prodejen, takže jak to bude vypadat se můžete jet podívat skoro na kterékoli místo
v České republice. S těmi výjimkami Budějovické nebo Albertova, kdy oni ty vozíky umisťují
v podstatě jednotným způsobem. Teď mě nechytejte za slovo, ale drtivá většina prodejen to tam
má.
A tady z toho jejich nákresu, jestli ho tam můžete dát, tak je to také zřejmé. Oni ty
vozíky vysunou dopředu před prodejnu, čímž ten prostor před Normou, který je dneska
průchozí a kudy se chodí z jedné strany trávníku, z druhé strany se chodí naproti do restaurace,
tak ten bude zastavěn markýzou a stáními pro ty vozíky, to jsou tam vidět ta zábradlí, takže tam
už nepůjde projít.
Proto oni usilují o další pozemek vně toho, co už mají, protože by nešlo podél prodejny
procházet. A tím pádem výsledek bude, že ta zeleň, která je tady navržená k prodeji, tak bude
zlikvidována a bude využita pro dlažbu. Takže to, co tady lidé říkali, tak obě ta tvrzení byla
pravdivá, protože likvidace té zeleně bude důsledkem výstavby stání pro vozíky. A bude
potřeba další prostor, kterým bude potřeba procházet.
A to si myslím, že je vážný důvod pro to je neprodávat. Protože Lidl má samozřejmě
možnost dát si vozíky po straně té budovy, protože tam ty pozemky má. Má je jak k tomu
parkovišti, tak na druhou stranu. Samozřejmě k bydlení by to bylo nevhodné, protože by je to
tam rušilo, ale na té straně k parkovišti, tam je úplně naprosto vhodná plocha. Protože od toho
sídliště a od těch dalších provozoven na promenádě je to odhlučněno vlastní stavbou té prodejny
Lidlu. Jediný hluk z toho zacházení s tím bude do toho parkoviště, takže tam to klidně může
být. A pak tady tu zeleň vůbec nepotřebují, protože podél toho Lidlu bude normálně vepředu
procházet, bude tam vstupovat, bude tam vycházet, bude tam moct být ten roh s těmi koši, jak
to mají, když se kamkoli půjdete podívat. Takže není nejmenší důvod jim tohle prodávat.
V tomhle směru by měl věcně příslušný radní, já nevím, jestli na to půjdete od lesa, od
územního rozvoje, nebo od vlastnictví, nebo společně, to už je mi celkem jedno. A v tomhle
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směru můžete s Lidlem vstoupit v jednání, ať si ty košíky dá ze strany a ať ponechá ten průchod
tak, jak tam dnes je. A ať ponechá tu zeleň minimálně v tom stavu, v které je dneska. Mně by
třeba za mě vůbec nevadilo, kdyby se to zábradlí tam zlikvidovalo a ten prostor by byl volný
průchodný, ta zeleň se zkvalitnila, vysadil by se tam případně strom atd.
Ale to, že ta zeleň dneska není optimální, tak řešením není, že ji prodáme a necháme ji
do mrtě zlikvidovat. Tak to pojďme stáhnout, zamítnout, nezabývat se tím dneska, mně je jedno,
která z těchto variant to bude. A ať vstoupí věcně příslušní členové Rady do dalších jednání, ať
se to s Lidlem domluví na stranu.
Jinak to, že tam bude kvalitnější sortiment, až tam bude Lidl, že ta Norma teď, Lucko,
to nikdo nezpochybňuje, to je jasné. Ale nevím, proč bychom se tím měli nechat vydírat a
museli jim dávat veřejné prostranství a promenádu nebo prodávat, když to není potřeba. Stačí,
aby trošku ustoupili z toho svého rigidního „layoutu“ a dali to po straně k tomu parkovišti.
Stejně část lidí si to poveze do kufrů aut a tak to tam aspoň budou mít blíž. Já si to klidně jako
člověk, který to nosí v ruce nebo vozí na kole klidně o těch pár metrů tu cestu prodlouží.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Všechno? Děkuji. Takže nyní pan
zastupitel Hroza.
Místostarosta pan Michal Hroza, Bc.: Tak já velice děkuji paní starostce za slovo. Já
doufám, že jsem si tady udělal poznámky správně. Začnu tím, na co se ptal pan zastupitel
Kaplan, tedy co tam bude?
V materiálu v důvodové zprávě je, že na pozemku této parcely budou umístěny dva
nosné ocelové sloupy markýzy ukotvené v betonových patkách. A do části pozemku bude
zasahovat exteriérová čisticí rohož a okolní bude provedena betonová dlažba.
Já nedokážu říct nic jiného, než že tam musí být to, co je v důvodové zprávě, nic jiného.
Tak to je odpověď.
Proč prodáváme? Já si myslím, že ty důvody, proč prodáváme, jsou za mě nejméně dva.
Tím prvním je, že si myslím, že si tento prostor zaslouží veřejné vybavení 21. století. Že
chceme, aby tam byla prodejna, která bude nějakým způsobem kultivovat veřejný prostor. Že
to bude nějak vypadat a že z toho místa, které při vší úctě, tak možnost kultivovat jste to měli
také. Takže neházejme teď vzájemně na sebe vinu. Nějakým způsobem tento prostor vypadá
a my musíme usilovat o to, aby vypadal lépe.
Druhým důvodem je, že za to městská část získá prostředky, které může využít
nepochybně někde jinde. A to způsobem, který pomůže našim školám a dalším věcem. Takže
určitě není zanedbatelný ani tento důvod.
Paní zastupitelka se ptala na ten druhý pozemek. Já myslím, že to je srozumitelně dobrý
nápad, jednat s Lidlem o tom, aby v souvislosti s tímto prodejem získal starost o ten druhý
pozemek. Nepochybně to učiníme, aby se tak stalo. Děkuji za ten podnět.
A jinak jenom řeknu, že určitě, než bude cokoli v souvislosti s tímto pozemkem
směřováno ke katastru, tak tomu bude předcházet smlouva s Lidlem, která ty naše podmínky,
které vyplývají z důvodové zprávy, zanese do té smlouvy s Lidlem. Tak, abychom měli jistotu
toho, že budou dodrženy.
Další byl pan kolega Slanina, který se ptal, jestli tam nebude stát nic a jestli ten prodej
je zbytečný? Tak není, protože tam skutečně bude nějaký stavební prvek těch dvou pilířů k té
markýze. Takže pokud chceme umožnit tu rekonstrukci, tak je to třeba.
Paní kolegyně Rejchrtová se věnovala té budoucí výstavbě. To je věc, která spadá
do kompetence jiných radních. A zároveň máme tady státní správu, která přece bude rozhodovat
o tom, co ano a co ne. A náhradní výsadba, to je něco, co budeme specifikovat.
Pan kolega Štěpánek podnět, že by bylo dobré, aby na rozdíl od současnosti to tam bylo
skutečně prostupné, aby se odstranilo zábradlí. Tak samozřejmě součástí toho Lidlu je, že to
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tam bude samozřejmě průchodné, na rozdíl od současnosti, což si myslím, že je také další bonus
toho, co tu schvalujeme.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Skončil jste, pane kolego? Děkuji.
Takže nyní je přihlášen pan zastupitel Kutílek, prosím.
Zastupitel pan Petr Kutílek, M.A., M.S.: Děkuji, paní starostko, za slovo. Já zareaguji
na pana místostarostu Hrozu, pokud je tedy ještě místostarostou. Vy jste ho titulovala „pan
zastupitel Hroza“, tak nevím, jestli nerezignoval mezitím. Nebyl by to špatný nápad možná.
(Paní Michková: „Promiňte.“)
Ale na pana místostarostu Hrozu a na paní kolegyni Lucii Michkovou. Já s ní také
souhlasím, že asi zlepšení sortimentu v tom obchodu je fajn, ale nevím, jestli se to skutečně
musí dít na úkor veřejného prostoru tady. A reaguji na to, co tady paní kolegyně Michková
říkala, že se tomu prostoru nikdo nevěnoval To právě není pravda.
V poslední době paní, tehdy radní, Alžběta Rejchrtová tenhle prostor zahrnula
do Generelu veřejných prostranství a začala se připravovat úprava tohohle prostoru. Tak, aby
se zpátky tam vytáhly ty kvality, které to pro to sídliště má. Zavřely se tam herny, mimochodem.
Byla tam ta hračkárna, o které jste mluvila, apod.
Takže je to prostor, který celkově má šanci do budoucna. Ale pokud to budeme
parcelovat a rozprodávat, tak to definitivně zdevastujeme. Abych navázal na to, co tady říkal
pan kolega Kaplan, že to je skutečně o té základní filozofii, jestli tady chceme spravovat obec
nějakou, nebo jestli tady chcete rozprodávat zbytky majetku obce.
Zatím mám pocit, že pan místostarosta Hroza, místostarosta pro majetek a kulturu,
vlastně neví, co s tím majetkem dělat. A tak prostě, když přijde nějaký developer, tak je
připravený odprodat.
Padlo tady od Petry Rejchrtové, že už probíhalo jednání tím směrem, aby se tenhle
prostor řešil jinak, aby k tomu prodeji dojít nemuselo. A teď tady skutečně prosím ty z vás
z koaličních zastupitelů, kteří chcete skutečně dokázat, že už se posouváte někam dál, než za tu
devadesátkovou divokou privatizaci, tak abyste tenhle prodej nepodpořili. Protože tohle je kus
veřejného prostoru, na který je zpracovaná základní studie a který si zaslouží naši pozornost a
naši péči, a ne naše zanedbávání a rozparcelování. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Také děkuji. Nyní je přihlášen pan
zastupitel Hora, prosím.
Zastupitel Ing. Jan Hora: Děkuji. Předem se omlouvám, jak je diskuze složitá, možná,
že už to někde zaznělo, odpověď na dotaz, který teď položím. Co přesně se stane, když ten
pozemek prodáme Lidlu a on si tam něco umístí, co je v souladu se zákonem, a co se nám vůbec
nelíbí?
Takže to by mě zajímalo, co bude městská část dělat v takovém případě, že oni třeba tu
ústní dohodu nedodrží a prostě si tam dají něco, co zákonu neodporuje? Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Já také děkuji. A nyní jsem se
přihlásila já. A jenom z jednoho důvodu, nechci mluvit dlouze.
Přesně tady odtud já pocházím. Tady jsem se narodila a přesně tady tu situaci znám.
Znám tam všechny občany, bydlí tam i moje maminka. A chtěla bych plně podpořit paní
kolegyni Michkovou, protože ta řekla všechno tak, jak to cítím úplně stejně já.
A musím ji podpořit v tom, že místní občané, které tam znám velmi dobře, se netěší
na nic jiného, než že tam bude prodejna Lidlu. A je to přesně tak, jak říká paní kolegyně. Jsou
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tam hodně staří lidé, kteří jezdí nakupovat, včetně mojí maminky, která jezdí 193 dvě stanice
nakupovat na Arkády. Protože oni tam nemají jedinou šanci si nakoupit.
Nyní je přihlášen do diskuze pan Kovářík.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: On mi částečně vzal můj příspěvek pan
kolega Hora. Já si myslím, že ta diskuze by byla dneska výrazně kratší, kdyby to, co Lidl
projednává, bylo řešeno smluvním ujednáním. Kdyby to smluvní ujednání jsme v tuto chvíli
měli, nebo kdybychom ho měli k dispozici, nebo kdybychom ho měli jako součást materiálu,
tak myslím, že pro nás všechny by diskuze byla výrazně kratší.
Myslím, že nikdo z nás, aspoň většina z nás nemá pocit, že tam nechceme Lidl. Ať už
si o něm a o jeho konceptu myslím, co chci, tak je to rozhodně zlepšení oproti obchodní situaci
v místě samém. A rozhodně to je výrazně lepší než Norma.
Nemá cenu tady rozebírat, kde měla Norma košíky a proč ty košíky tam nebo onde.
Tohle je přece věc, kterou s nimi musíme smluvně dotáhnout. Teď je jenom otázka, jestli ta
smlouva má být dřív, než ten materiál jde do Zastupitelstva, nebo jestli má být dřív, než to dáme
na katastr nemovitostí. V každém případě ta smlouva bude muset být.
Bez té smlouvy to nemůže fungovat. O ničem jiném to principiálně není. A ušetřili
bychom si spoustu diskuze. A plně souhlasím s panem kolegou Horou z opozice, že bychom si
ušetřili spoustu diskuze. Kdybychom to, co máme jako slib Lidlu, nebo návrh řešení Lidlu, jsme
měli dáno do paragrafů a buď to řešili jako smlouvu před Zastupitelstvem, kterou může Rada
uzavřít jako smlouvu o smlouvě budoucí, anebo jsme to řešili jako smlouvu o Zastupitelstvu,
než to dáme na katastr. Ale v každém případě bez té smlouvy se stejně neobejdeme.
Stejně tak, jako jsme měli smlouvu... Nebo smlouvu, tam jsme smlouvu nepotřebovali,
když jsme s Petrem Štěpánkem projednávali Globus, tam jsme bez smlouvy všichni splnili,
nebo zatím plníme všichni to, co se dohodlo. U Lidlu samozřejmě bych tu smlouvu také rád
viděl, protože není to totéž.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, nyní s přednostním právem
paní kolegyně Kotvová. Nevyužije, takže dávám slovo panu kolegovi Růžičkovi, prosím.
Zastupitel Ing. Ondřej Růžička: Já tady tomu Lidlu taky rozumím, ale Lidl na
Štúrovce má pronajatý pozemek, má tam normálně prodejnu na městském pozemku, funguje
to. A úplně stejně může fungovat tenhle Lidl, se stejnými parametry, jako má Lidl s městem na
Štúrovce, takže ten pozemek může mít pronajatý. Může o to pečovat, může se o to starat a my
budeme mít možnost s ním vést diskuzi ohledně toho prostoru. Tady tím, jak říkal kolega Hora,
si tu možnost diskuze zavřeme, co kde budeme chtít. A budeme zase jenom koukat a říkat si,
ježiš, my jsme to prodali, už se k tomu nemůžeme vyjádřit.
Takže já nevím, proč se tady bavíme o prodeji, proč se to nepronajme úplně stejně jako
na té Štúrovce?
Starostka 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, nyní je přihlášen pan zastupitel Kunc,
prosím.
Zastupitel pan Ing. Daniel Kunc: Děkuji, já nebudu opakovat, co už tady padlo. Jenom
pro diváky, nebo ty, co sledují jednání, nejednáme o 79 m2 prodeje, jednáme o tom, jak se má
zacházet s obecním majetkem, s veřejným prostorem. Tady vy jako koalice věříte tomu, že
developer nějakým způsobem vylepší veřejné prostranství, že je nejlepší ten pozemek svěřit
soukromému sektoru. Jak je vidět, tak opozice má úplně opačný pohled, že není možné takto
soukromému sektoru ustupovat. Jenom proto, že přijde investor a řekne, já chci tady ten
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zbývající pozemek, abych si tady tu svoji parcelu scelil, aby to zapadalo do mého konceptu. A
vy mu jdete ten pozemek prodat.
Podle mě opozice se shodně na tom, že takhle se s majetkem obce nebo se správou věcí
veřejných zacházet nemá. Ale bohužel vy si myslíte něco úplně jiného, a já vám to samozřejmě
nejsem schopen vyvrátit, nebo změnit váš názor, ale ten materiál je strašně smutný. Dokladuje
to to, jak vy jednáte, nebo spíš nejednáte se soukromým sektorem.
Odpovídá to tomu, že třeba se nejedná s developery o poskytnutí bytů při výstavbě. Víra
v to, že je nejlepší nechat to vyřešit soukromníka, je fatálně chybná. A v téhle lokalitě na to
časem můžeme doplatit.
Tomu Lidlu tam chybí kousek pozemku a vy mu jdete na ruku tím, že mu to prodáte
za cenovou mapu. To je nehoráznost i ve správě majetku jako řádného hospodáře. I když
odhlédneme od toho filozofického rozdílu mezi námi a vámi, tak vy se nechováte jako řádní
hospodáři. Dva sousední vlastníci by se nikdy nedohodli na těch podmínkách, které nám tady
předkládá pan Hroza, a který to ještě doprovází zjevně nesprávnými údaji při tom předkladu.
To není možné.
Vezměte si, že vám jako vlastníkovi chybí kousek pozemku, abyste si scelil pozemek a
mohl na něm potom udělat nějaký hodnotnější projekt. A přijdete za tím sousedem a řeknete:
„Prodejte mi to za cenovou mapu.“ Tak ten se vám vysměje. Ale vy bohužel napíšete do
důvodové zprávy, že je potřeba to tomu Lidlu prodat proto, že si to přeje. To je úplně nehorázné.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, nyní je přihlášen pan
zastupitel Zicha, prosím.
Zastupitel Mgr. Lukáš Zicha: Děkuji, já jenom musím reagovat hlavně tady na
kolegyni Michkovou, která říká, že se bavíme o tom, jestli tam bude Lidl, nebo nebude. Já bych
chtěl říct, že tady ten materiál není o tom, jestli tam bude Lidl, nebo nebude. O tom je
rozhodnuto bez nás. To se dva podnikatelské subjekty domluvily, že si prodají něco, co si
prodaly přes hodnotu 100.000 Kč/m2. My tady chceme Lidlu prodat za 6.000 m2.
A hlavně ta debata není o tom, jestli tam bude Lidl, nebo ne. Lidl tam prostě bude o nás,
bez nás. My se bavíme o tom, jestli chceme zlikvidovat tu promenádu, nebo ne. Jestli vám tady
nevadí, že tam postavíme to, co nám tady vyjmenoval kolega Hroza, že to tam vybetonujeme a
postavíme stříšku, jestli tohle necítíte pod kůží, nebo jestli vám tohle nevadí, tak OK. Tak jim
to pronajměte na 10 let a těch půl milionů korun za 10 let dostanete z nájmu.
A ještě k panu Kováříkovi, který říká: „Já vím, tenhle materiál je špatný. Kdyby se to
projednalo jinak, kdyby se udělala smlouva o smlouvě budoucí k pronájmu, tak bychom tady
tak dlouho nebyli.“
Tak, pane Kováříku, jste místostarosta a jste spolupředkladatel tohoto materiálu, tak už
tomu přestávám rozumět. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Také děkuji, nyní je přihlášen pan
zastupitel Kubín.
Zastupitel Ing., MBA Ondřej Kubín: Hezký den všem, ještě jsme se dneska neslyšeli.
Já bych se nejprve chtěl ohradit proti těm slovům, co tady zaznívají, že to jsou divoké
devadesátky a divoké privatizace. Tohle je část pozemku, který je vkousnutý do jiného
soukromého pozemku. A jak už tady zaznělo, v podstatě ten majitel si tam může dělat,
v uvozovkách, co chce.
A pokud bychom tam nechali tu zeleň, tak on si tam stejně může okolo postavit zídku,
nebo cokoliv, a promenáda tam nebude. Tímto, že mu vyjdeme vstříc, v uvozovkách, vyjdeme
vstříc, tak díky tomu scelíme kus a naopak ta promenáda zůstane zachovaná. Zlepší se tam to
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prostředí, které je teď opravdu šílené, a ten pozemek, který prodáváme je již vklíněn mezi dva
soukromé subjekty.
A pak tady ještě zazněla věc ohledně nákupních košíků. Ze schématu, který máme
v důvodové zprávě, jasně vyplývá, že je na rohu, tak, jak tady zmínil pan doktor Štěpánek,
blízko tomu parkovišti. Není tedy před budovou a nebude tedy přímo naproti vchodu. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Také děkuji. Nyní je přihlášená paní
Rejchrtová Alžběta, prosím.
Zastupitelka Mgr. Alžběta Rejchrtová: Děkuji za slovo. Já opravdu nechápu, proč
byla otevřena rozprava, když pořád probíráme jedno a to samé. Ale jen bych chtěla říct panu
Kubínovi, ten majitel si tam nemůže dělat, co chce. A o čem opozice mluví? Tak mluví také o
tom, že mělo předcházet nějaké jednání, které by vedlo k dohodě, ke smlouvě, jak bude
kultivovaný ten veřejný prostor.
A měla by to být i trojstranná dohoda. Protože ten pozemek za tím Lidlem je naprosto
tristní a patří to hlavnímu městu Praze. A pokud chceme něco s tímto pozemkem dělat,
pronajímat – my jsme rozhodně všichni pro ten pronájem – tak bychom měli dotlačit ten Globus
k tomu, aby se zavázal, že bude kultivovat ten veřejný prostor. Jako jsme to v minulém
volebním období udělali s tím Globusem, kde já jsem dojednala studii na rekultivaci parku.
Nevím, jak to teď probíhá, ale Globus se zavázal, že ten park bude rekultivovat. A dokonce
snad na tu studii i přispěl.
Takže opravdu, jak říkal pan Kovářík, tady musí být nějaké smluvní ujednání předem.
A teprve potom můžeme rozhodnout.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, nyní je přihlášena do diskuze
paní Lucka Michková, prosím.
Zastupitelka paní Lucie Michková, Bc.: Já si dovolím ještě takový malý vstup pro
kolegu Kutílka. Já bych nezpochybňovala vůbec práci Alžběty Rejchrtové s Generelem
veřejných prostranství. Já jsem i pro ten materiál hlasovala, byť jsem se na stránkách Pirátů
dozvěděla, že zpracovatelem toho projektu je kolegyně Petra Rejchrtová. Takže to si určitě
musíte vyřešit mezi sebou, jak to je. Samozřejmě my, co víme, tak víme, že to připravovala
Alžběta Rejchrtová. A rozumím také tomu, co říká. Takže to byla jenom taková vsuvka, kterou
jsem chtěla říci, děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Také děkuji. Nyní je přihlášena paní
kolegyně Kotvová, prosím.
Zastupitelka paní Mgr. Iva Kotvová: Děkuji za slovo. Já už jenom velice krátce.
Jedná se tady o promenádu ve stárnoucím sídlišti. O tom, že to tam zaslouží zkultivovat jak
z hlediska sortimentu, tak z hlediska toho neutěšeného špinavého okolí si myslím, že je také
bez debaty. Ale to, že tady dáváme někomu bianco šek, jak s tím prostorem naloží, to je
neodpustitelné, když máme nástroje, abychom si dopředu ošetřili, jak to tam bude vypadat.
Zaznělo to tady mnohokrát. A vůbec nerozumím tomu, proč zodpovědný člen Rady
nehodlá přistoupit na ty argumenty, když jeho materiál nemá jediný argument, který
zdůvodňuje, proč se městská část zbavuje strategického pozemku.
A já bych požádala ještě po skončení rozpravy o 10 minut na jednání klubu. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Ano, beru na vědomí. Nyní je
přihlášena paní zastupitelka Rejchrtová Petra, prosím.
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Zastupitelka Mgr. Petra Rejchrtová: Tak děkuji. Já jsem naopak ráda za
znovuotevření rozpravy, protože jsem se dozvěděla spoustu zajímavých věcí, co si pan
místostarosta Hroza myslí.
Zaprvé bych reagovala na paní Michkovou. Já jsem nikdy netvrdila, že jsem autorkou,
nebo že jsem zadávala Generel veřejných prostranství, pouze za mě se dělala úprava. Takže
tam možná došlo k nějakému šumu a někdo si to špatně vykládá.
Zadruhé, překvapilo mě, že pan Hroza se vůbec nezajímá, co se s tím pozemkem může
stát, jestli může být zastavěn nebo nezastavěn, a že nám tady říká, že to je kompetence jiných
radních. Tak se na mě nezlobte, ale to prošlo celou Radou, tak nevím, jak se tam dohadujete
a jak prezentujete své odborné názory, jak navzájem komunikujete, ale že se vás netýká ten
zbytek, tak to se mě dost dotklo, abych pravdu řekla.
Nevím, jak jste přišli na to, že tím, že se prodá ten pozemek, tak naopak promenáda
bude zachovaná. To mi přijde úplně absurdní. A jestli se můžu vrátit k tomu, co říkal pan kolega
Kovářík, tak skutečně bychom si ušetřili spoustu času, kdyby ten materiál byl minimálně lépe
připraven.
Samozřejmě že nebudu nikdy souhlasit s prodejem, ale pokud by to bylo připraveno
daleko lépe, s tím, že už budete mít např. v té Radě vydiskutováno, co se může stát, když ten
pozemek prodáte. Jestli je tam možná výstavba, jaká, za jakých okolností atd. A samozřejmě i
třeba po změně předpisů, co by se mohlo stát, tak bychom si ušetřili opravdu spoustu času.
A alespoň bychom věděli, jakým způsobem tam pracujete.
Takže bych navrhovala stažení tohoto bodu a minimálně dopracování, pokud ne vůbec
zrušení celého prodeje.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji a nyní je přihlášen pan
zastupitel Kaplan, prosím.
Zastupitel pan Mgr. Tomáš Kaplan: Děkuji za slovo, já bych se chtěl jenom přihlásit
k tomu, co tady zaznělo od paní kolegyně Michkové a od pana místostarosty Kováříka. A to
v té části, kde paní kolegyně Michková řekla, že je to o konceptu toho místa a o jeho dalším
nějakém rozvoji. A u pana místostarosty Kováříka v té části, že byť já také nikdy nebudu
souhlasit s prodejem, tak pokud vy jste o něm přesvědčeni, tak musíte mít smluvně zajištěnu,
nebo určitě byste měli mít smluvně zajištěnu, tu budoucnost, a ne přicházet potom, až se to
zrealizuje a prodá.
A poslední poznámka trochu odjinud. Ty krátké přestávky mají výhodu v tom, že my
na vás vidíme, když se v těch klubech bavíte. A reálná situace dneska je taková, že když vás
vidím, polovina členů klubu ANO to nechce. A něco málo k polovině klubu ODS má řekněme
silnou pochybnost. Jediný argument, proč to protlačit silou dneska, je jakási virtuální obava
o nějaký otřes v koalici. Nebojte, neotřese to, ani když to stáhnete, dodělejte to a přijďte s tím
příště, pokud jste o tom přesvědčeni.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji. Nyní je přihlášen pan kolega
Hrdinka.
Radní RNDr., Ph.D. Tomáš Hrdinka: Děkuji za slovo, ještě jednou hezké odpoledne,
vážení kolegové, vážené kolegyně. Já, pokud se mohu k tomu vyjádřit ze své kompetence, a
jistě mluvím i za kolegu Hušbauera jako radního pro veřejná prostranství, tak pokud k prodeji
části toho pozemku dojde, tak bych si skrze svého kolegu Hrozu určitě v kupní smlouvě před
jejím podpisem vymínil závazek Lidl zrekultivovat, tu zbylou část pozemku 1052/53, která je
vlastnictví městské části, a provést náhradní výsadbu za zeleň, která bude muset být v rámci
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nějakých stavebních úprav odstraněna. Tak, jak je to ostatně uvedeno i ve vnitřní zeleni, která
je součástí materiálu, nicméně nikoli v návrhu smlouvy jako takové.
A dále bych se ještě ztotožnil s kolegyní Michkovou ve věci možného pronájmu
a údržby té zbytkové plochy ve vlastnictví městské části, tak, aby skutečně provozem prodejny
potom nebyla městská část zatížena zvýšeným úklidem o tuto plochu. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, nyní je přihlášen opět pan
kolega Hora, prosím.
Zastupitel Ing. Jan Hora: Děkuji za slovo. Celá ta diskuze na mě působí dojmem, že
bychom si ji dost možná mohli ušetřit, pokud bychom tohle téma měli možnost diskutovat.
Nebo lépe řečeno, naslouchat té diskuzi při projednávání Rady.
Ty zápisy jsou samozřejmě velmi skoupé. Chápu, že to je z praktických důvodů,
nicméně hlavní město Praha a Rada HMP má poměrně benevolentní přístup, že umožňuje
předsedům opozičních klubů přístup na jednání Rady. Chápu, že to není vždycky úplně
komfortní pro tu Radu, protože musí počítat s tím, že opozice je v místnosti a naslouchá.
Nicméně na úrovni hlavního města už se to tak dělá nějakých, teď nevím, 5 nebo 8 let. Docela
se to osvědčilo, ty vztahy jsou potom lepší a projednávání takovýchto bodů na úrovni
Zastupitelstva o dost jednodušší, protože se takovéhle drobnosti, nedostatky dají vydiskutovat
výrazně dříve.
Dávám vám ke zvážení, protože to je samozřejmě na Radě, jestli tohle povolí, nebo
nepovolí, dávám vám ke zvážení, že ano, je to pouhých pět šest let, co to používá hlavní město,
takže pro čtyřku je to trochu radikální, ale že bychom mohli zavést tenhle přístup. Kdybyste
pustili předsedy klubů na jednání Rady, aby byli přítomni projednávání. Aby v případě, že
budou nějaké takovéhle otázky k vyjasnění, se to mohlo říct na místě a do Zastupitelstva už to
mohlo jít v takové kvalitě, že se nám nebudou dít tyhle zmatky. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Já také děkuji, paní Michková.
Zastupitelka paní Lucie Michková, Bc.: Třetí vystoupení.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Ano, měli bychom dát hlasovat o tom,
zda můžeme paní Michkové umožnit třetí vystoupení. Takže hlasujeme po zaznění zvukového
signálu. (Hlasuje se.)
Mně už nepřekvapí nic. (Smích.)
32 pro, 1 proti, nikdo se nezdržel.
Paní kolegyně, máte slovo.
Zastupitelka paní Lucie Michková, Bc.: Všem kolegům mimo Jardy samozřejmě moc
děkuji, že mi umožní potřetí vystoupit.
Víte, já mám někdy ostrý jazyk a bývám mnohdy nepříjemná, ale doma mi vždycky
tloukli do hlavy, že když si něco myslím a stojím si za tím, takže mám za tím prostě jít. Já se
znovu vrátím k tomu Generelu veřejných prostranství, o kterém jsme tady mluvili.
Já bych si nedovolila někoho obvinit z něčeho, co udělal nebo neudělal, byť by to nebyla
pravda. Ale na stránkách Pirátů Prahy 4 pod titulkem „Co Piráti stihli během půl roku na radnici
Prahy 4“ skutečně je, že „radní Petra Rejchrtová, bývalá radní pro územní rozvoj“ – je tam teď
pár bodů – „připravila a prosadila Generel veřejných prostranství, zásadní dokument o podobě
Prahy 4“.
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To je vysloveně... To je pravda. (Ruch v sále.) A je nutné, aby to tady zaznělo, protože
tvůrcem toho Generelu je paní Alžběta Rejchrtová.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, nyní je přihlášen pan
zastupitel Slanina, prosím.
Zastupitel Mgr. Jan Slanina: Děkuji za slovo, já si jenom dovolím zareagovat na pana
radního Hrdinku, že s tím, co on říkal, že by v té smlouvě, pokud by se vůbec prodávalo, mělo
být, tak bych souhlasil. Ale především by tam mělo být zajištěno, že ten pozemek budou moci
občané, básnicky řečeno, na věky věků používat pro průchod tou promenádou.
Pokud bychom ten pozemek prodávali, a říkám, nepovažuji to za vhodné a považuji to
za nadbytečné, protože skutečně by stačilo zřídit právo stavby pro tu jednu traverzu, anebo pro
tu čisticí rohož, ale pokud bychom ho měli prodávat, tak bychom měli mít zajištěno a do
katastru nemovitostí zaneseno, že tam zkrátka ta promenáda zůstává. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Také děkuji, nyní pan zastupitel
Kutílek, prosím.
Zastupitel pan Petr Kutílek, M.A., M.S.: Děkuji. Já jenom na úvod řeknu, že jsem
trošku zklamán z vystoupení kolegyně Michkové, které jsem si vždycky vážil, a tak jsem
hlasoval i pro to její třetí vystoupení, ona to tady zneužila s nesouvisejícím vystoupením. Tak
je mi to trochu líto a doufám, že už si to příště odpustí pro jiné věci.
Myslím si, že to, jestli někde něco mají někde Piráti, je vlastně úplně jedno. Je to celkem
trapný pokus, paní kolegyně Michková, odvést pozornost od toho. Ještě trapnější je tady
předkladatel pan místostarosta pro privatizaci majetku a veřejného prostoru předkládá.
Neuslyšel jsem bohužel, co přesně říkal pan radní Hrdinka ohledně toho, jakým
způsobem to bude, či možná bude, ukotveno ve smlouvě. Připadá mi skutečně, že to, co tady
říkal kolega Kaplan, je tedy myslím jasné, že v klubech ANO i v klubech ODS už někteří
vyjádřili pochyby nad tím, jak je ten materiál připravený.
Takže já bych byl rád, místo toho, aby nám tady pan místostarosta Hroza nabídl, že tam
bude místo nějakého konceptu promenády rohožka, tak ať proboha ten trapný předklad fakt
stáhne. Ať se můžeme bavit v budoucnosti zase o tom, jak třeba tenhle prostor a další prostory
na Praze 4 začneme kultivovat. To je věc, kterou vy jste za ten poslední rok a čtvrt tady zastavili
v podstatě, nic neděláte, Zastupitelstva svoláváte, komise svoláváte minimálně komise. Myslím
si, že jsou tady někteří radní a členové koalice, kteří chtějí tady pracovat a dělat dobré věci, ale
tenhle předklad je fakt strašný a prosím pana místostarostu Hrozu, aby ho stáhl.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, nyní je potřetí přihlášena paní
Rejchrtová Petra, budeme hlasovat o tom, zda jí dáme potřetí slovo. Hlasujeme po zaznění
zvukového signálu. (Hlasuje se.)
32 pro, nikdo proti, zdržel se 1.
Paní kolegyně, máte slovo.
Zastupitelka Mgr. Petra Rejchrtová: Děkuji velmi za třetí příspěvek. Já bych
zareagovala na kolegyni Michkovou. Nikdy jsem se nechlubila tím, že jsem připravila Generel.
Naopak, to bylo ještě v minulém volebním období, kdy naopak o Generelu jsme měli sporty. A
jediné, co jsem udělala, tak to byla úprava toho Generelu.
Jak jsem teď viděla u kolegy, tak opravdu se na stránky Pirátů dostala chybná informace.
A tím se velice Alžbětě omlouvám, protože skutečně to nebyl záměr přisvojovat si cizí práci.
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Notabene když jsme ještě vedli dlouhé diskuze o konkrétní podobě toho Generelu. Takže ještě
jednou velmi prosím Alžbětu o prominutí a samozřejmě okamžitě zjednáme nápravu. A pokud
někde najdete ještě, že by to někdo kopíroval, tak prosím vás, dejte vědět. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Já také děkuji, nyní je s druhým
příspěvkem přihlášen pan zastupitel Kubín, prosím.
Zastupitel Ing., MBA Ondřej Kubín: Ještě jednou dobrý den všem. Já bych předně
chtěl poděkovat teď tomu gestu, které udělala kolegyně Petra Rejchrtová. Toho si opravdu
vážíme. A zároveň bych chtěl reagovat na pana kolegu Kutílka, který tady obvinil kolegyni
Lucku Michkovou, že rozplizává debatu nebo že odvádí téma. Nicméně ona nebyla první, která
to téma začala. Můžete se potom podívat do přepisu. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Já také děkuji. A protože již nevidím
do diskuze nikoho dalšího přihlášeného, tak dám závěrečné slovo panu Hrozovi a poté vyhlásím
10minutovou pauzu na kluby. Prosím, pane kolego.
Místostarosta pan Michal Hroza, Bc.: Já velice děkuji paní starostce za slovo. Já budu
reagovat, protože některé dotazy se samozřejmě opakovaly.
Pan kolega Kutílek měl obavu, že se bude dít něco na úkor veřejného prostoru. V tuto
chvíli ten prostor přístupný není a v budoucnu přístupný bude.
Pan kolega Hora měl obavu, že dohody mohou být porušeny. Tak my samozřejmě
nebudeme postupovat podle nějaké ústní dohody. Tomu určitě musí předcházet smlouva,
podepsaná smlouva s Lidlem. A samozřejmě, pokud někdo poruší smlouvy, tak městská část
bude postupovat tak, jak jí přísluší.
Třetí věc, reaguji tím především a pana kolegu Slaninu, ale vnímám tu celkovou obavu
o to, že by ten prostor mohl být znepřístupněn. Takže vás poprosím, poprosím organizační, aby
vám promítli úpravu toho usnesení v bodu č. 2, tedy rozhodlo prodat část pozemků, kde zatím
za tou částí, kde je IČ 261, tedy IČ společnosti Lidl, prosím doplnit „za podmínky zachování
prostupnosti území“. Tečka.
Tak, abychom měli jistotu toho, že je nadbytečná ta obava o to, že to bude
znepřístupněno. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: S technickou pan kolega Zicha. Nebo
s faktickou. Ale bylo závěrečné slovo, diskuze byla ukončena.
Zastupitel Mgr. Lukáš Zicha: Je to faktická. S tím, co říká pan Hroza, samozřejmě
absolutně nesouhlasím, ale aspoň ať to je správně, to, co on předkládá. Ať tam dá, že se zavazuje
zachovat prostupnost toho pozemku, ne území, území, předmětného pozemku, děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Já také děkuji. A nyní přerušuji
jednání Zastupitelstva do 17:10.
(10minutová přestávka.)
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(Jednání opět zahájeno v 17:10.)
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Vážené zastupitelky, vážení
zastupitelé, dovolte mi, abych vás znovu požádala, abyste zaujali svá místa v zasedacím sále.
Děkuji.
Já nyní vyzývám Návrhový výbor, jsme u bodu 3d). Budeme hlasovat nejdříve
o protinávrhu pana kolegy Zichy. Takže jestli ho má Návrhový výbor napsán, tak o to požádám.
Členka Návrhového a volebního výboru paní Klára Cingrošová: Protinávrh pana
kolegy Zichy spočívá v úpravě Radou předloženého návrhu. A to takové, že v bodě II nahrazuje
slovo „rozhodlo“ slovem „zamítá“.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, počkáme, až se pan Hroza
dostaví, protože mu nefunguje tady hlasovací zařízení. Funguje tady? Takže budeme hlasovat
o tomto protinávrhu po zaznění zvukového signálu. Moment, prosím, pan kolega Zicha.
Zastupitel Mgr. Lukáš Zicha: Děkuji za slovo, tam ještě chybí „zamítá“ a „zrušit
zveřejnění záměru“.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Prohlašuji toto hlasování za neplatné,
paní kolegyně Cingrošová doplní požadavek pana kolegy Zichy a budeme hlasovat. Paní
kolegyně Cingrošová, prosím, přečtěte znovu, o čem budeme hlasovat.
Členka Návrhového a volebního výboru paní Klára Cingrošová: Takže bude změna,
jak jsem řekla, v bodě II je místo slovo „rozhodlo“ nahrazeno slovem „zamítá“. A dalším
krokem je „ruší výběrové řízení“.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Pane kolego Zicho, je to v pořádku?
Zastupitel Mgr. Lukáš Zicha: „Rozhodl neprodat a zrušit zveřejnění záměru“.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Víme všichni, o čem hlasujeme?
Takže hlasujeme po zaznění zvukového signálu. (Hlasuje se.)
16 pro, 8 proti, zdrželo se 14.
Tento návrh nebyl přijat.
A nyní budeme hlasovat o upraveném původním návrhu bodu č. 3d). Návrhový výbor
nám přečte, o čem budeme hlasovat. Pan kolega Zicha.
Zastupitel Mgr. Lukáš Zicha: Já se omlouvám, ale ještě měla návrh kolegyně Petra
Rejchrtová.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: To jsem tedy nezaregistrovala.
Nemám žádnou takovouto zprávu, takže poprosím opět Návrhový výbor, aby přečetl, o čem
budeme hlasovat.
Členka Návrhového a volebního výboru paní Klára Cingrošová: Budeme hlasovat
k bodu 3d) programu, číslo usnesení 11 Z – 5/2020, ve znění takovém, jaké bylo předneseno
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panem kolegou Hrozou. To znamená, znění původně navržené Radou, doplněné o nutnost
zachování prostupu pozemku. Prosím o promítnutí návrhu usnesení.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Takže máte promítnuto na obrazovce.
Členka Návrhového a volebního výboru paní Klára Cingrošová: Zachování
zprostupnění pozemku.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Takže hlasujeme po zaznění
zvukového signálu. (Hlasuje se.)
23 pro, proti 14, zdrželi se 3.
Tento návrh by přijat.
A přecházíme k bodu číslo 3e). Opět požádám o úvodní slovo pana kolegu Hrozu.
Bod číslo 3e)
k prodeji pozemku parc. č. 1797/7 se stavbou bez č. p./č. e. – garáže v ulici Zelinářská,
katastrální území Braník
Místostarosta pan Michal Hroza, Bc.: Vážené kolegyně, vážení kolegové, já velice
děkuji za slovo paní starostce. A k bodu č. 3e) Rada MČ doporučuje Zastupitelstvu MČ prodat
pozemek se stavbou garáže za nejvyšší nabídku kupní ceny. Jedná se o 702.000 Kč. Přičemž
minimální cena stanovená znaleckým posudkem činí 120.000 Kč.
Součástí vyhlášeného záměru byla i informace o tom, že nebylo možné zřídit věcné
břemeno příjezdu, příchodu. Ten důvod je odmítnutí jednoho ze spoluvlastníků pozemku.
Vítězný uchazeč je si vědom této situace, máme to od něj písemně potvrzeno. A stejně tak
máme potvrzeno od představenstva Společenství vlastníků jednotek, že je připraveno dle
vyjádření svého výboru jednat s novým vlastníkem a tuto situaci řešit.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, otevírám diskuzi k tomuto
bodu. Nikdo se nehlásí, proto uzavírám diskuzi a poprosím Návrhový výbor.
Členka Návrhového a volebního výboru paní Klára Cingrošová: Hlasujeme k bodu
programu č. 6e), usnesení 11 Z – 6/2020. A návrh je v takovém znění, jak byl přednesen Radou.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Pane kolego, ale nenaskočil jste mi
tam, opravdu. Hlasujeme po zaznění zvukového signálu. (Hlasuje se.)
23 pro, 1 proti, zdrželo se 14.
Tento návrh byl přijat.
Pan kolega Hroza.
Místostarosta pan Michal Hroza, BC.: Dobrý den, jenom pro informaci do
stenozáznamu, já jsem hlasoval pro, ale nefunguje mi hlasovací zařízení tady. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Takže prosím o opravu, takže bylo
pro 24. Takže přecházíme k bodu č. 3f), opět pan místostarosta Hroza.

51

11. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 ze dne 23. 9. 2020

Bod č. 3f)
k prodeji nebytové jednotky č. 1407/102 v domě č. p. 1407, V Horkách 19, včetně
ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 10780/223940 na společných částech domu a
na zastavěném pozemku parc. č. 418, vše v katastrálním území Nusle, Praha 4
Místostarosta pan Michal Hroza, Bc.: Tak já děkuji za slovo. Rada MČ v bodu 3f)
doporučuje Zastupitelstvu MČ prodat nebytovou jednotku za nejvyšší nabídku kupní ceny.
Jedná se o 6.890.000 Kč. Je to jednotka, která je umístěna v bytovém domě SVJ. Přičemž
minimální cena stanovená znaleckým posudkem činila 3.665.000 Kč. Jedná se o poslední
jednotku vlastněnou v tomto domě městskou částí.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, otevírám diskuzi k tomuto
bodu. Nikoho přihlášeného nevidím, takže uzavírám diskuzi a předávám slovo Návrhovému
výboru.
Členka Návrhového a volebního výboru paní Klára Cingrošová: Nyní proběhne
hlasování k bodu programu č. 3f). Číslo usnesení 11 Z – 7/2020. A návrh je v takovém znění,
v jakém byl předložen Radou.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, hlasujeme po zaznění
zvukového signálu. (Hlasuje se.)
Takže opakujeme hlasování, protože pan kolega Hroza stále nemá funkční hlasování.
Poprosím o opětovné hlasování o bodu 3f). Hlasujeme po zaznění zvukového signálu. Děkuji.
(Hlasuje se.)
23 pro, nikdo proti, zdrželo se 15.
Tento návrh byl přijat. A přecházíme k bodu č. 3g), opět pan místostarosta Hroza.
Bod č. 3g)
k nabídce na úplatné nabytí stavby bez čp/če, garáže nezapsané v KN,
na pozemku parc. č. 1285/22, katastrální území Krč, Praha 4
Místostarosta pan Michal Hroza, Bc.: Tak já děkuji za slovo. K bodu 3g) Rada MČ
doporučuje Zastupitelstvu MČ nevyužít nabídku a neuplatnit předkupní právo ke stavbě garáže
umístěném na pozemku městské části za nabídnutou kupní cenu 300.000 Kč, neboť pro
městskou část je tato garáž nevyužitelná a jejím vykoupením by nedošlo ke scelení vlastnictví
ostatních řadových garáží.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, otevírám diskuzi k tomuto
bodu. Nikdo se nehlásí, proto uzavírám diskuzi a předávám slovo Návrhové komisi.
Členka Návrhového a volebního výboru paní Klára Cingrošová: Hlasujeme o bodu
3g) programu, číslo usnesení 11 Z – 8/2020. A návrh je ve znění předloženém Radou.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Hlasujeme po zaznění zvukového
signálu. (Hlasuje se.)
27 pro, nikdo proti, zdrželo se 11.
I tento návrh byl přijat.
A přecházíme k bodu č. 3h), opět pan místostarosta Hroza.
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Bod č. 3h)
ke změně části usnesení č. 8 Z – 12/2020 ze dne 15. 5. 2020 k prodeji pozemku
parc. č 387 v katastrálním území Podolí
Místostarosta pan Michal Hroza, BC.: Tak já vám děkuji za slovo. V bodu č. 3h)
nejdřív přijměte jako zastupitelé městské části moji velkou omluvu, že opravu k tomuto bodu
dostáváte na stůl. Tím důvodem té opravy je smutná skutečnost, že v tomto bodě došlo k úmrtí
jednoho z původních kupujících. A tedy ta jedna kupující musí být z toho dnešního záměru
prodeje vyřazena. Máte to jako bod oprava 3h) na stole.
Jinak obsah tohoto materiálu je, že Rada MČ doporučuje Zastupitelstvu MČ zrušit část
usnesení Zastupitelstva MČ 82 – 12/2020 z 15. května letošního roku. A nahradit ho novým
zněním, které máte k dispozici v původním bodu č. 3).
Důvodem této změny je žádost několika vlastníků o změnu způsobů splácení kupní
ceny, případně o jednorázovou úhradu kupní ceny.
My jsme jako Zastupitelstvo již schválili tento prodej pozemku v katastrálním území
Podolí. Nově vám tedy doporučuji rozhodnout prodat zastavěný pozemek vlastníkům jednotek
podle velikosti podílů následovně: 37 vlastníkům za úhradu kupní ceny jednorázově, 9
vlastníkům za úhradu ve splátkách po dobu 20 let a 1 vlastníku ve splátkách na 15 let.
Tedy tři vlastníci navíc hradí cenu okamžitě a jeden uhradí o 5 let dříve. V mezidobí
mezi rozhodnutím Zastupitelstva došla žádost 4 kupujících o to, aby se proměnil způsob jejich
placení. Důvod, proč předkládám Zastupitelstvu tuto věc je, že tato nová úprava bude pro město
výhodnější, protože nám navíc 3 zaplatí okamžitě, ne ve splátkách, ale hned. A jeden to své
splácení zkrátí o 5 let, takže městská část dostane své peníze rychleji, a proto si myslím, že je
dobré tuto změnu schválit.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, otevírám diskuzi k tomuto
bodu a přihlášeným je pan zastupitel Kaplan, prosím.
Zastupitel pan Mgr. Tomáš Kaplan: Já se chci jenom zeptat předkladatele, vy s těmi
lidmi nejednáte předtím, než to jde do Zastupitelstva minule? Proč se to dozvídáte až poté, co
to schválíme, že to chtějí platit jinak?
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, pan kolega Kovářík.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Stále stejně jako v historii se s kupujícími
jedná, kupující se vyjadřují vždy, za to SVJ to chodí jednotně. Akorát někteří z nich si to od té
doby, protože tam je mezitím dlouhá prodleva, než to odvisí, tak někteří si to mezitím rozmyslí.
V tomhle případě, protože jich je hodně, tak si to rozmyslel víc než jeden. Zřejmě někdo z nich
byl jakýmsi jádrem té změny a své kolegy přesvědčil.
Ale vždy k tomu je, stejně jako to bylo za kolegy Zichy a za všech jeho předchůdci,
vždy k tomu je od toho SVJ na odbor podklad, jak si to přejí.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, dalším přihlášeným je pan
zastupitel Slanina, prosím.
Zastupitel Mgr. Jan Slanina: Já bych se chtěl pana předkladatele zeptat, jakým
způsobem máme řešit ten zbytek, který nám zůstane. Čili tu ideální, a já to nejsem schopen
spočítat, něco jako čtyři tisíciny toho pozemku, respektive čtyři tisíce miliontin, tak jak to
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budeme řešit? Jestli to pak budeme vypisovat znovu a znovu schvalovat? Nebo jak to má
vymyšleno?
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, nikoho do diskuze již
přihlášeného nevidím, takže dávám závěrečné slovo panu předkladateli.
Místostarosta pan Michal Hroza, Bc.: Tak já děkuji za ty dotazy. Ještě doplním to, na
co se ptal pan kolega Kaplan. Se všemi samozřejmě těmi 47 vlastníky, nebo uchazeči, tak bylo
jednáno. Před Zastupitelstvem bylo potvrzeno, že to chtějí tak, jak jsme to schválili na tom
Zastupitelstvu 15. května. Došlo prostě ke změně mínění těch lidí. Vzhledem k tomu, že to je
pro městskou část výhodný posun v tom, že to budou splácet dřív, tak já navrhuji, abychom jim
vyšli vstříc.
A k tomu, co říkal pan kolega Slanina, tak ano, tam po tom úmrtí samozřejmě teď dojde
k nějakému dědickému řízení a pak bychom samozřejmě rádi, abychom doprodali i tento díl.
Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, takže předávám slovo
Návrhovému výboru.
Členka Návrhového a volebního výboru paní Klára Cingrošová: Teď hlasujeme
k bodu programu č. 9h). Usnesení je 11 Z – 9/2020. A návrh je v takovém znění, v jakém byl
předložen Radou.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Takže budeme hlasovat po zaznění
zvukového signálu. Prosím. (Hlasuje se.)
27 pro, nikdo proti, zdrželo se 12.
Návrh byl přijat.
Přecházíme k bodu č. 3i). Opět pan místostarosta Hroza.
Bod č. 3i)
k nabídce na úplatné nabytí stavby bez čp/če, garáže, na pozemku
parc č. 10/6, katastrální území Nusle, Praha 4
Místostarosta pan Michal Hroza, Bc.: Tak já velice děkuji paní starostce za slovo.
V bodu č. 3i) Rada MČ doporučuje Zastupitelstvu MČ nevyužít nabídku a neuplatnit předkupní
právo ke stavbě garáže na pozemku městské části za nabídku kupní ceny ve výši 605.000 Kč.
Důvodem, proč navrhujeme, aby nebyla využita, je samozřejmě vysoká cena a zároveň
nevyužitost pro městskou část. Nedošlo by k sjednocení vlastnictví ostatních řadových garáží.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, otevírám diskuzi k tomuto
bodu. A přihlášenou je paní Rejchrtová Alžběta, prosím.
Zastupitelka Mgr. Alžběta Rejchrtová: Já bych se chtěla zeptat tady k tomuto. Jsou
to garáže, které jsou na pozemku městské části v areálu Nuselského pivovaru. A když já jsem
byla ve funkci, tak jsem vyjednávala se společností Penta, že by na tomto pozemku mohla
postavit byty s dostupným bydlením pro městskou část.
Ta jednání pokračovala, i když byla ve funkci moje nástupkyně Petra Rejchrtová.
Nevím, jak pokročila teď. Já chápu, že ty garáže jsou tam, v podstatě Penta už má všechny,
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kromě tří. Ale zajímalo by mě – a bude to i předmětem mé interpelace, když tak mně může
odpovědět pan radní Opa, jestli také pokračoval v tom jednání a jestli je uzavřená se společností
Penta, respektive Florenc Development, nějaká smlouva o smlouvě budoucí.
Protože už na 1. část tohoto projektu bylo vydáno stavební povolení. To je ta část nová,
obytná, a teď bude žadatel žádat o územní nebo možná o společné rozhodnutí pro tu část, kde
je Nuselský pivovar a ke kterému přiléhá tento pozemek.
Takže prosím pana radního Opu, aby mi sdělil, jak ta situace je.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, pan kolega Opa.
Radní pan Patrik Opa, MBA: Já děkuji za slovo, paní starostko. Musím potvrdit paní
Alžbětě Rejchrtové, že ten příběh pokračuje dál. Jednání pokračují, máme dokonce již
připravenou jednu z posledních variant draftu memoranda. A součástí smlouvy, o které jste
mluvila, bylo i vykoupení těch garáží. Bohužel tam ještě nejsou všechny dovykoupeny, je to
složitější proces. Takže počítám, že pokud to takhle půjde dál, příští Zastupitelstvo budeme mít
před Vánocemi, tak tam snad už dojde k vykoupení poslední garáže a budeme moct smlouvu
uzavřít. Samozřejmě budete předtím seznámeni s návrhem na uzavření memoranda.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, nyní je přihlášena paní
Rejchrtová Petra, prosím.
Zastupitelka Mgr. Petra Rejchrtová: Děkuji za slovo, já bych hned navázala na pana
radního Opu, jestli by to mohl trošičku blíže vysvětlit, protože jsem to nepochopila. Nejdřív
tedy si musí vykoupit všechny garáže Penta a teprve potom s námi uzavře smlouvu? Jestli to
takhle chápu správně.
A potom jsem se chtěla zeptat, v čem tedy bude spočívat to memorandum, protože jsme
jednali o tom, že by Penta postavila tam v tom areálu dům, kde by všechny jednotky byly
městské části, aby nedocházelo k nějakým dohadováním, kdyby ty dvě jednotky byly
rozptýlené po jejich objektech. Takže jestli ten dům pořád ještě platí a jak je to tedy s těmi
garážemi a co si pod tím máme představit.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, nyní paní Rejchrtová Alžběta.
Zastupitelka Mgr. Alžběta Rejchrtová: U mě to také byla faktická. V podstatě
nechápu, jakou roli v té smlouvě hrají ty garáže. A pak opravdu se jedná o samostatný dům,
který oni by nám dali s 10 jednotkami. A na tom pozemku si chtěli ještě vystavět jeden menší
dům, tak kdybyste k tomu mohl něco.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, nyní je přihlášen pan kolega
Kovářík.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já myslím, že to nezaznělo úplně
srozumitelně. Je možné uzavřít memorandum už za stávající situace, ale smlouvu je možné
uzavřít tehdy, až my jako vlastník pozemku a Penta, nebo tedy společnost, která bude Pentu
v dané smlouvě reprezentovat, bude to vlastnictví jen těchto dvou společností. Protože ve
vlastní smlouvě v tuto chvíli by ještě museli figurovat ještě vlastníci garáží, protože ty garáže
jsou překážkou vlastní stavby.
Čili memorandum lze uzavřít již nyní. Pan kolega se tuším za chvilku vyjádří, v jakém
čase smlouvu očekává, ale vlastní smlouvu z hlediska majetkového nelze uzavírat do té doby,
dokud tam není 3. subjekt, který by musel být předmětem té smlouvy.
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Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, nyní pan kolega Opa.
Radní pan Patrik Opa, MBA: Já děkuji za slovo. Děkuji panu Kováříkovi za doplnění.
Já ten návrh, nebo jednu z posledních variant, mám sice v počítači, ale druhá strana si zatím
nepřála, aby byla zveřejňována jakákoli část. Tak vám bohužel k tomu v současné době nemůžu
říct nic bližšího. Ale do příštího Zastupitelstva už určitě s tím návrhem budete seznámeni.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, nyní pan zastupitel Slanina.
Zastupitel Mgr. Jan Slanina: Já si dovolím, ona je to v podstatě faktická poznámka,
ale berme to jako vystoupení, opravit pana místostarostu Kováříka. Je samozřejmě možné
uzavřít smlouvu mezi námi a tou společností ze skupiny Penta, ve které bude sjednána
odkládací podmínka, kteroužto odkládací podmínkou bude nabytí vlastnického práva k těm
potřebným nemovitostem.
A myslím si, že by to byla dobrá praxe, mít tyto vztahy skutečně nastaveny zcela
jednoznačně dřív, než tady činíme nějaké nevratné kroky. To je stejná situace jako s tím Lidlem.
Dá se uzavřít závazná smlouvu, ve které bude mít smluvní strana povinnost ty nemovitosti
zkrátka sehnat. A pokud je nesežene, tak s nějakými následky smlouva nenabude účinnosti.
Opravdu si myslím, že je hodně nešťastné, že tady během jednoho Zastupitelstva už
podruhé máme to, že činíme de facto nevratný krok, neuplatnění předkupního práva, aniž
bychom měli černé na bílém dohodu s tou protistranou, s tím developerem tady.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Všechno, pane kolego? Děkuji.
Zastupitelka Mgr. Petra Rejchrtová: Vím, že přednostního práva pánové nevyužívají,
takže nyní předávám slovo paní Rejchrtové Petře, prosím.
Zastupitelka Mgr. Petra Rejchrtová: Mně to také přijde trošku nešťastné, že nejdřív
se vzdáváme předkupního práva. Tady máme nějaký vliv a všechny tyhle věci můžou nastat až
po uzavření toho memoranda. A na tom se rozhodně můžeme shodnout.
Mě překvapily už kroky, které kdysi podnikla kdysi městská část, kdy se tam dával
souhlas přečerpávací stanici, aniž by byly všechny tyhle věci okolo spolupráce s Pentou toho
memoranda vyřešeny. Takže bych doporučovala tohle stáhnout, nejdřív předložit memorandum
a pak teprve dořešovat tyhle věci.
Já si myslím, že nikdo nechce nikomu ublížit, nikomu nic znemožnit, ale nejdřív
bychom měli mít dořešeno to, co by v území mělo nastat, protože ta výstavba tam bude rozsáhlá.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, nyní předávám slovo panu
zastupiteli Kaplanovi, prosím.
Zastupitel pan Mgr. Tomáš Kaplan: Já jenom navážu na kolegu Slaninu. Vždy
v každý okamžik můžete uzavřít jakoukoli smlouvu, budoucí s odkládacími podmínkami, takže
kdybyste skutečně chtěli, tak je to možné a stalo se to. Realita je bohužel taková, že vy se všeho
povzdáváte a pak budete doufat, že to Penta s vámi uzavře. Protože Penta se s vámi do té doby
pořádně nebude bavit.
A jenom využiji toho, co tady zase za bramboračku okolo toho vzniklo. A ptám se pana
radního Opy, máme tady nějaké tajné návrhy smluv, které si Penta nepřeje, abyste
nezveřejňovali, zkuste jim příště říct, že je chcete zveřejňovat. A zeptám se, kdo ty návrhy
smluv dělal? Máte je v e-mailu, takže asi Penta, proč je dělá Penta a proč je neděláte vy? Děkuji.
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Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, pan kolega Kovářík.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Projednáváme předkupní právo garáže na
našem pozemku. Ničeho se nevzdáváme. Buď si tu garáž koupíme za ty peníze my, nebo si ji
koupí Penta.
Já teda nevím, kdo chce vložit 600.000, nebo x-set tisíc do tohoto jednání. Rozumím
tomu, co řekl pan kolega Kaplan. Že samozřejmě se dá uzavřít smlouva v každé fázi, otázka je,
jestli ta smlouva v tu dobu je oběma stranami projednatelná a obsahuje věci tak, aby je obě
strany byly ochotny akceptovat.
Samozřejmě ano, v každé fázi jednání se dá uzavřít smlouva, pokud s ní obě strany
souhlasí. V tomto případě, pokud my si to nekoupíme, anebo neschválíme usnesení, že si to
chceme koupit a vložit do toho peníze, tak si to koupí druhá strana.
Já myslím, že to je jasné úplně všem. Nevzdáváme se vůbec ničeho. V tomto případě se
nevzdáváme žádného našeho práva, žádného našeho majetku. Pouze můžeme koupit nějaký
soukromý majetek, anebo ho nechceme koupit. Mně nepřijde logické, abych do toho vkládal
600.000, protože v tuto chvíli nemám tu protihodnotu 600.000 Kč. Nic víc, nic míň, protože ta
garáž hodnotu 600.000 Kč nemá.
Ale budiž, jestli ji někdo chce koupit, tak to projeví hlasováním. V tomto materiálu
o nic jiného nejde. Zbytek je vaření vody, paní kolegyně.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, pan zastupitel Hroza.
Místostarosta pan Michal Hroza, Bc.: Já děkuji za slovo. Pan místostarosta Kovářík
mi částečně vzal slova z úst. Jenom připomínám, že tento bod jsme dozařazovali proto,
abychom na dnešním Zastupitelstvu mohli rozhodnout, zda si přejeme, nebo nepřejeme využít
předkupního práva, tak, aby k tomu nevyužití nedošlo tím, že to exspiruje. Proto jsme tento bod
dozařazovali hlasováním na začátku dnešního Zastupitelstva.
Myslím si, že by bylo velmi nevhodné, abychom o to předkupní právo přišli jinou cestou
než rozhodnutím Zastupitelstva samotného. Tolik k tomu, jestli je možné tuto věc odkládat,
nebo neodkládat.
A druhá věc je, správně, tady kolegyně Alžběta Rejchrtová zmínila, že se jedná v tom
prostoru o další tři garáže. Jedna z nich je právě tato. Tzn., my se ničeho nevzdáváme, stále je
to náš pozemek a stále tam jsou ty garáže, o které se jedná. Takže myslím, že můžeme být
v tomto smyslu úplně bez obav.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, nyní je přihlášen pan
zastupitel Slanina.
Zastupitel Mgr. Jan Slanina: Bohužel tak, jak se dívám do toho předkladu, tak páni
předřečníci mají pravdu. Ten čas, kdy jsme o tom mohli nějak reálně uvažovat, velmi rychle
vyprší. A je v zásadě úplně jedno, jestli to usnesení schválíme, nebo ne. Ale zdůrazňuji, tohle
je z mého pohledu zanedbání stávající Rady, že opravdu aspoň to memorandum, když už ne
smlouva, s tou Pentou už dávno podepsáno, ačkoli Penta koná.
Vím, že tam Alžběta Rejchrtová odvedla obrovské množství práce na tom, aby se to
vyjednávalo. Pak to vyjednávání převzal někdo jiný a bohužel se obávám, že to zamrzlo.
A zatím Penta koná, takže my se bohužel dostáváme do stále méně výhodné pozice. Děkuji.

57

11. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 ze dne 23. 9. 2020

Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Já také děkuji. Nyní je přihlášena
potřetí paní Rejchrtová Alžběta. Budeme hlasovat o tom, zda může vystoupit. Hlasujeme
po zaznění zvukového signálu. (Hlasuje se.)
36 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
Paní kolegyně, máte slovo.
Zastupitelka Mgr. Petra Rejchrtová: Děkuji. Já mám jenom faktickou. Skutečně ta
lhůta, kdy my můžeme zareagovat na tu nabídku, je 3 měsíce. Ta nabídka byla podána
v červenci a v červnu, ale já tady jenom musím zdůraznit to, co říkali moji předřečníci.
Tady už mohla být smlouva o smlouvě budoucí. Já chápu, že se ničeho nevzdáváme a
tak, ale jde o to, abychom tyto záležitosti připravovali pořádně a abyste také komunikovali
s opozicí, která předtím na tom dělala. A ráda bych viděla, aby tenhle projekt došel
k úspěšnému konci.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, nyní pan zastupitel Kaplan,
prosím.
Zastupitel pan Mgr. Tomáš Kaplan: Já jenom, jak křičel pan místostarosta Kovářík,
tak jsem na něj chtěl reagovat. Ale už jenom velmi krátce. Minimálně se vzdáváte vyjednávací
pozice. A pak už jenom zopakuji to, co už tady zaznělo.
Je zcela absurdní, že do dnešního dne nemáte ani návrh memoranda. Nebo možná ho
máte od Penty, ale máte ho jako tajný. Takhle velká věc takového dosahu s dalšími přesahy,
tady tři sta od Penty na nějaký festival, tajení smlouvy, akorát si zase otevíráte další téma úplně
zbytečně a úplně nešikovně.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, nyní je přihlášen pan
zastupitel Hora, prosím.
Zastupitel Ing. Jan Hora: Děkuji, také se budu snažit být krátký. Mě totiž zaujalo to
vyjádření, že ta garáž nemá cenu 600.000 Kč. Ale Penta si ji koupit chce, takže asi má cenu
600.000 Kč. Možná to má cenu výrazně vyšší, logicky, protože se tam chystá postavit něco
velkého. Je to dobrá opora pro další vyjednávání.
Upřímně, nemám vůbec problém s tím, když nevyužijeme to předkupní právo, ale
skutečně mi připadá naprosto logické s Pentou nejprve dojednat nějakou smlouvu, tak, jak tady
kolegové naznačili, že se to dá udělat. Protože pokud je tady nějaká shoda na tom, že chceme,
aby tam vzniklo to, co tam Penta chce postavit, tak nevidím jediný důvod, proč by Penta neměla
být ochotná podepsat tu smlouvu. A my jim pak tu garáž můžeme klidně nechat a nechat ji
stavět. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Já také děkuji. A nyní je přihlášen
pan zastupitel Kunc. Prosím.
Zastupitel pan Ing. Daniel Kunc: Děkuji za slovo. Já už jsem se na toto vlastně pana
Opy ptal při posledním zasedání Zastupitelstva v interpelacích. Pan Opa mi odpověděl, že se
jedná, že ta smlouva bude předložena na jednom z nejbližších zasedání Zastupitelstev. Takže
snad je to konzistentní.
Nicméně upozorňuji, že podle zpráv v tisku má Penta už brzy získat stavební povolení
na projekt nuselského pivovaru, ve kterém není toto území pod těmi garážemi zahrnuto. Takže
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oni mohou realizovat stavbu, kterou chtějí, a pak bude nižší motivace ještě něco třeba
dohodnout.
Smlouva se má uzavírat hned, když je vůle, když se nezapomene ještě na nějaké ústní
dohody. V právnické osobě se mohou vyměnit lidé, samozřejmě i v městské části, takže je
zbytečné protahovat jednání. Nebo je potřeba jednání uspíšit maximálně, aby se to realizovalo.
Nemusí v tom být žádná nevůle nebo nějaký záměr, ale čím déle se oddaluje uzavření smlouvy
mezi dvěma subjekty, tak tím víc klesá pravděpodobnost jejího skutečného uzavření.
A říkal jste, že podmiňují uzavření memoranda, nebo té smlouvy, těmi garážemi, ale
jednáte i o pozemcích pod těmi garážemi? Protože tam je městský pozemek, tak jak bude řešeno
vlastnictví toho pozemku? Zůstane ten pozemek městu a oni na tom městském pozemku postaví
ten dům, nebo jaký je plán? Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Já také děkuji, nyní je potřetí
přihlášena paní Rejchrtová Petra. Budeme hlasovat o tom, zda může potřetí hovořit. Hlasujeme
po zaznění zvukového signálu. (Hlasuje se.)
35 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
Paní kolegyně, máte slovo.
Zastupitelka Mgr. Petra Rejchrtová: Děkuji za slovo. Je to jenom takové faktické
doplnění paní kolegyně Rejchrtové Alžběty. Ta představa toho domu, studie byla představena
už loni, někdy v březnu, to znamená, že od té doby uplynulo jeden a půl roku. Takže myslím,
že to memorandum tady už dávno mohlo být. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Já také děkuji. A protože již nikoho
nevidím do diskuze přihlášeného, takže uzavírám diskuzi. Předávám slovo navrhovateli. Ne,
takže předávám slovo Návrhovému výboru.
Členka Návrhového a volebního výboru paní Klára Cingrošová: Takže teď
hlasujeme o bodu programu č. 3i), číslo usnesení 11 Z – 10/2020. A návrh je ve znění
předloženém Radou.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Hlasujeme po zaznění zvukového
signálu. (Hlasuje se.)
24 pro, 1 proti
Pan kolega Kaplan se zdržel, takže 23 pro, 1 proti a zdrželo se 14.
A přecházíme k poslednímu písmenku, k bodu č. 3, a to je písmeno j). Opět požádám
pana místostarostu Hrozu.
Bod č. 3j)
k nabídce na úplatné nabytí stavby bez čp/če, garáže, na pozemku
parc. č. 10/10, katastrální území Nusle, Praha 4
Místostarosta pan Michal Hroza, Bc.: Tak já velice děkuji paní starostce za slovo.
V bodu č. 3j) se skutečně jedná o obdobný návrh, jako byl ten předchozí. Tedy, že Rada MČ
doporučuje Zastupitelstvu MČ nevyužít nabídku a neuplatnit předkupní právo ke stavbě garáže
na našem pozemku. Za nabídku kupní ceny ve výši 620.000 Kč.
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Ten důvod je opět vysoká cena, nevyužitelnost pro městskou část a nedošlo by ke
sjednocení vlastnictví ostatních řadových garáží.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, otevírám diskuzi k tomuto
bodu. Nikdo se nehlásí, proto uzavírám diskuzi a předávám slovo Návrhovému výboru.
Členka Návrhového a volebního výboru paní Klára Cingrošová: Hlasujeme
k poslednímu bodu, nebo podbodu bodu programu č. 3. Je to bod 3j). A usnesení pro tento bod
je 11 Z – 11/2020. A znění je takové, jaké bylo předloženo Radou.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, budeme hlasovat po zaznění
zvukového signálu. (Hlasuje se.)
23 pro, 1 proti, zdrželo se 15.
Návrh byl přijat.
A nyní předávám vedení dnešního jednání paní Kováříkovi.
Bod č. 4
Návrh k upuštění od vymáhání a odpisu pohledávek
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: (Nefunguje mikrofon.) Vyzývám
předkladatele Hrozu, aby se ujal bodu č. 4.
Místostarosta pan Michal Hroza, Bc.: Já velice děkuji panu místostarostovi za udělení
slova. V bodu č. 4 Rada MČ doporučuje Zastupitelstvu v souladu se směrnicí Rady MČ pro
nakládání s pohledávkami upustit od vymáhání a odepsat pohledávky za bývalými nájemci
bytů, kdy se nepodařilo žalobou, ani exekucí pohledávky vymoci. Podrobnosti samozřejmě
naleznete v příloze a důvodové zprávě. Děkuji.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Děkuji předkladateli a otevírám diskuzi.
Nikoho nevidím, uzavírám diskuzi, prosím Návrhový výbor o usnesení k bodu č. 4.
Členka Návrhového a volebního výboru paní Klára Cingrošová: Budeme hlasovat
k bodu č. 4 dnešního programu, usnesení 11 Z – 12/2020. A návrh je v takovém znění, v jakém
byl předložen Radou.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji, hlasujeme po zaznění
zvukového signálu, pro, proti, zdržel se. (Hlasuje se.)
27 pro, 1 proti, zdrželo se 9.
Návrh byl přijat.
A prosím pana předkladatele o návrh k bodu č. 5a).
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Bod č. 5
Splátkové dohody
Bod č. 5a) k žádosti paní Ivety Jirouškové o uzavření splátkové dohody
Místostarosta pan Michal Hroza, Bc.: Tak já děkuji za slovo. V bodu 5a) Rada MČ
doporučuje Zastupitelstvu MČ na základě předchozího jednomyslného kladného projednání
v komisi pro pohledávky a pomoc lidem ve finanční tísni uzavřít splátkovou dohodu
s nájemcem bytu paní I. J. na dluh ve výši 15.071 Kč se splatností 38 měsíců.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji předkladateli, otevírám diskuzi
k bodu č. 5a). Nevidím nikoho, uzavírám diskuzi k bodu č. 5a). Prosím Návrhový výbor.
Členka Návrhového a volebního výboru paní Klára Cingrošová: Usnesení k bodu
5a) má číslo 11 Z – 13/2020, a je ve znění předloženém Radou.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji, hlasujeme po zaznění
zvukového signálu pro, proti, zdržel se. (Hlasuje se.)
37 pro, 0 proti, zdrželi se 2.
Návrh byl přijat a prosím pana předkladatele o bod 5b).
Bod č. 5b)
k žádosti paní Ivety Schönové o prominutí poplatku z prodlení
Místostarosta pan Michal Hroza, Bc.: Tak já děkuji za slovo. V bodu č. 5b) Rada MČ
doporučuje Zastupitelstvu MČ v souladu se směrnicí Rady MČ pro nakládání s pohledávkami,
na základě kladného projednání komise pro pohledávky a pomoc lidem ve finanční tísni,
prominout nájemci bytu poplatky z prodlení z rozsudku příslušného soudu za pozdní platby
v celkové výši 195.455 Kč.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Děkuji panu místostarostovi, otevírám
diskuzi k tomuto bodu. Nikoho nevidím, uzavírám diskuzi k tomuto bodu a prosím Návrhový
výbor.
Členka Návrhového a volebního výboru paní Klára Cingrošová: Teď budeme
hlasovat k bodu programu 5b). Usnesení má číslo 11 Z – 14/2020. A je ve znění předloženém
Radou.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji, hlasujeme po zaznění
zvukového signálu pro, proti, zdržel se. (Hlasuje se.)
35 pro, 1 proti, 3 se zdrželi.
Návrh byl přijat.
A prosím pana předkladatele k bodu č. 6, opět pan místostarosta Hroza.
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Bod č. 6
Návrh na vyjádření podpory pro návrh na propůjčení Řádu Bílého lva (in memoriam)
plukovníkovi v. V. Jaroslavu Hofrichterovi, letci RAF,
příslušníkovi 311. bombardovací perutě
Místostarosta pan Michal Hroza, BC.: Vážené dámy, vážení pánové, v bodu č. 6 Rada
MČ navrhuje Zastupitelstvu MČ podpořit udělení Řádu Bílého lva (in memoriam) válečnému
letci a čestnému občanu Prahy 4 panu Jaroslavu Hofrichterovi.
Plukovník Jaroslav Hofrichter se narodil v roce 1920 v Plzni. Od 15 let chodil do
plzeňského Aeroklubu. V 18 letech v roce 1938 se přihlásil do akce Tisíc pilotů v republice.
V roce 1940 se vydal přes Maďarsko a Jugoslávii do Libanonu. Po pádu Francie přešel do
britské Palestiny a přes Kapské Město se dostal do Británie. Jeho rodiče byli za války vězněni
na Mírově a v táboře ve Svatobořicích.
V Británii byl Jaroslav Hofrichter přijat ke 311. peruti, kde sloužil jako střelec a palubní
inženýr. Po válce nastoupil k dopravnímu letectvu a v březnu 1949 byl zatčen a vyšetřován,
naštěstí byl však zproštěn obvinění. Ale byl vyhozen z armády. Poté nastoupil jako technik do
pražské Tesly, kde pracoval až do svého odchodu do důchodu.
Dlouho žil s manželkou právě na Praze 4, dokonce přímo zde v Nuslích. Je nositelem
tří Válečných křížů, Medaile za chrabrost a další vyznamenání. Bohužel zemřel v květnu 2016.
O podporu tohoto návrhu jsme byli požádáni předkladateli a toto Zastupitelstvo, byť
samozřejmě v jiném složení, už předchozí pokus o udělení této pocty podpořilo. Já věřím, že
Jaroslav Hofrichter si naši podporu zaslouží samozřejmě i tentokrát. Děkuji.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji a otevírám rozpravu k bodu
č. 6. Nikoho nevidím, uzavírám rozpravu k bodu č. 6, prosím Návrhový výbor.
Členka Návrhového a volebního výboru paní Klára Cingrošová: Usnesení k bodu
č. 6 programu má číslo 11 Z – 15/2020. A je v takovém znění, v jakém bylo předloženo Radou.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji a můžeme hlasovat po zaznění
zvukového signálu pro, proti, zdržel se. (Hlasuje se.)
38 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
Prosím, pan místostarosta ještě chce závěrečný komentář.
Místostarosta pan Michal Hroza, Bc.: Já bych chtěl jen poděkovat všem kolegům
za to, že jsme toto usnesení přijali jednomyslně. Děkuji.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já též děkuji. A dostáváme se k bodu č. 7.
A v tomto směru jsme ve změně na postu předkladatele. Čili poprosím pana kolegu
místostarostu Svobodu, aby se ujal předkladu. A zároveň vyzývám naše zaměstnance úřadu,
kteří nemají již body na programu, aby, pokud nemají pocit, že tady nezbytně nutně chtějí být
u v podstatě jako veřejnost, tak samozřejmě nejsou zde drženi násilím. Čili pokud někdo z vás,
kdo už tady nemáte nic na programu, např. náš živnostňák tady určitě nic nemá, tak jste jistě
volní.
Tak a poprosím pana kolegu, aby se ujal slova. Než tam dojde, tak případně kdo už tady
nic nemáte, tak abych vás tady nedržel do rána.
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Bod č. 7
Návrh ke schválení dodatku č. 5 zřizovací listiny, kterým se mění Zřizovací listina
Ústavu sociálních služeb v Praze 4, příspěvkové organizace, se sídlem Podolská 208/31,
147 00 Praha 4, IČ:70886199, ze dne 28. 12. 2000, platné od 1. 1. 2001, č.
2000/1905/OH/OSTA/STAR, ve znění všech jejich dodatků, a zároveň se vydává úplné
znění této zřizovací listiny
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já myslím, že kartou to asi nebude, že odešla
jednotka. Pan kolega nám to předloží a na hlasování těch pár kroků dojde. Já myslím, že to
zvládne, když to zvládnul i pan kolega Hroza. Tak můžeme se pustit do projednání bodu č. 7.
Prosím, napřed uděláme tento bod, pak bude pauza na jídlo. Tohle je krásná chvíle, kdy
zvládneme tenhle bod, pak si dáme pauzu na jídlo. Prosím, pane kolego.
Místostarosta Ing. Josef Svoboda, PhD.: Dobře. Vážené kolegyně a kolegové, já se
potom na tu diskuzi vrátím ke svému pultu, kde budu také hlasovat.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Pane kolego, není vám ale rozumět.
Mluvíte ještě hůř než já, což už je velké umění. (Smích.)
Místostarosta Ing. Josef Svoboda, PhD.: Tak já tady předkládám návrh na změnu,
nebo na schválení dodatku č. 5 Zřizovací listiny, kterým se mění Zřizovací listina Ústavu
sociálních služeb v Praze 4.
Hlavní důvod je ten, že v zákonu o sociálních službách je explicitně uvedena aktivita,
která se nazývá „chráněné bydlení“. A my ve své Zřizovací listině tady v Praze 4 tuto aktivitu
zanesenou nemáme. Ukazuje se, že chráněné bydlení je mimořádně žádaná aktivita a poptávka
po této činnosti neustále roste.
Podstatou chráněného bydlení je, že když žijí nějací staří manželé, třeba bezdětní, nebo
jejich děti jsou někde daleko, tak si najímají byty, kde mají poblíž zajištěný servis v případě
jakékoli nouze nebo potřeby.
Žádám proto, aby tuto změnu Praha 4 měla ve své Zřizovací listině, aby mohla tuto
službu poskytovat. A potom ji také navrhuji z důvodů toho, že chráněné bydlení uvažujeme
také v projektu výstavby objektu Hudečkova.
Já si půjdu sednout na své místo, abych lépe rozuměl vašim dotazům.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji panu předkladateli za ukončení
úvodního slova. A jak jsme všichni rozuměli, diskuzi povede přímo z místa. A otevírám diskuzi,
první přihlášený je pan kolega Slanina.
Zastupitel Mgr. Jan Slanina: Děkuji za slovo. Já bych měl takovou všetečnou otázku,
proč takovéhle koncepční změny nebyly vůbec projednány na komisi sociálně zdravotní
rodinné politiky. A koneckonců, proč tyhle koncepční změny děláme před tím, než máme
jakoukoli koncepci v oblasti sociální.
Já si vzpomínám, že ještě v době, kdy jsem byl předsedou této komise, a to víte, že už
je poměrně dlouho, tak jsme otázku té koncepce diskutovali. Koncepce, pokud vím, nikdy
nevznikla, a teď měníme zakládací listinu Ústavu sociálních služeb, aniž bychom měli
koncepci.
Mně to připadá, teď už budu stylisticky nevhodně používat to samé slovo „hodně
nekoncepční“. Já asi nemám problém s tím, abychom tam chráněné bydlení zadali, byť vlastně
nevím, jakou máme představu, jak ho budeme realizovat. Protože jestli to zamýšlíme tak, že

63

11. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 ze dne 23. 9. 2020

postupně stávající DPS převedeme na chráněné bydlení, nebo jestli to děláme jenom kvůli tomu
fantasmagorickému projektu na Hudečkově, který bůhví jak dopadne, takže jak si to vlastně
představujeme? A jestli by předtím, než tohle schválíme, nebylo vhodné projednat na k tomu
zřízené komisi. Děkuji.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji a jako předkladatel se nemůžu
přihlásit jinak, než že se přihlásím za panem kolegou Horou. Abyste počítali s tím, že panem
kolegou Horou jsem přihlášen. Dalším přihlášeným je pan kolega Kutílek.
Zastupitel pan Petr Kutílek, M.A., M.S.: Děkuji, pane místostarosto, za slovo. Já
navážu trochu na kolegu Slaninu, který mi to částečně vzal z úst. Ale mám podobnou otázku a
trošku ji ještě dovedu dál, na pana místostarostu...
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Pane kolego, jste na tom stejně jako já,
také drmolíte, zkuste to srozumitelněji.
Zastupitel pan Petr Kutílek, M.A., M.S.: Na pana místostarostu Svobodu, zpomalím
trochu tedy. Na pana místostarostu Svobodu otázka skutečně je, jak se to má s tou koncepcí
sociální péče na Praze 4. Já jsem se tady na ni ptal – a další kolegové – myslím předminule a
už loni koncem roku. A ta koncepce pořád nejen, že nebyla předložena na Zastupitelstvo, ale
podle všeho ani do relevantní komise.
Takže moje otázka je, jak se tahle změna má k celkové koncepci, kterážto zatím není
podle všeho připravená. A jestli je to nutno dělat teď, nebo jestli nám pan místostarosta aspoň
řekne, kdy předpokládá, že tu koncepci bude mít připravenou a v jaké je teď podobě
pokročilosti přípravy. Děkuji.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji a pan kolega Hroza má
faktickou.
Místostarosta pan Michal Hroza, BC.: Vážené kolegyně, vážení kolegové, já se
omlouvám, že se vracím ještě k tomu minulému bodu. Ale protože jsem vás uvedl v omyl
jednou svojí větou, a to tou děkovnou větou na závěr. Tak jenom se za to omlouvám. Protože
skutečnost nebyla taková, že bychom hlasovali jednomyslně pro podporu Jaroslava Hofrichtera,
našeho čestného občana, pan kolega Ondřej Růžička pro toto nehlasoval. Takže omlouvám se,
že jsem vás uvedl v omyl.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji, tuto faktickou by každý zjistil
ze zápisu. Paní kolegyně Kotvová, omlouvám se za to, že jsem glosoval vaše vystoupení.
Zastupitelka Mgr. Iva Kotvová: Děkuji za slovo. Já navážu jenom na předřečníky.
Myslím si, že je opravdu škoda, že ty materiály koncepčního charakteru nejdou k předjednání
do komisí. To si myslím, že je nevyužití příležitosti a potenciálu těch komisí přijít s nějakými
nápady a řešeními atd.
Já jsem se chtěla zeptat předkladatele. Chtěla bych zdůraznit, že samozřejmě služba
chráněného bydlení je určitě služba velice významná z mnoha důvodů, které tady nebudu
vyjmenovávat. Ale chtěla jsem se zeptat, jestli předkladatel počítá s nějakými dalšími změnami
té Zřizovací listiny, nebo jestli je to taková opravdu jako ad hoc úprava. Děkuji.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji, další přihlášený pan kolega
Šandor.
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Zastupitel JUDr. Matej Šandor, Bc., Ph.D.: Děkuji za slovo. Já bych měl dva
konkrétní dotazy na pana Svobodu. Jednak se chci zeptat, i když vím, že se to probíralo
na poradě předsedů klubů, nicméně myslím si, že je důležité, aby ty informace zazněly i tady.
Proč se zvyšuje hranice pohledávek, o kterých bude moci rozhodovat sám Ústav místo Rady,
z 2000 na 10.000 Kč? A proč se Rada vzdává rozhodování o úpravách sazebníků. A tady to
právo rozhodovat o úpravách sazebníku přenáší na Ústav. Zároveň bych byl rád, kdyby na to
odpověděl pan Svoboda, nikoli pan mluvčí. Děkuji.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji, pan kolega Hora další
přihlášený.
Zastupitel Ing. Jan Hora: Já pouze využiji tohle téma k drobnému apelu na kolegu
pana radního Hrozu. Mnohokrát jsme se tady střetli na téma prodeje městských bytů, připadá
mi, že tohle je třeba dobrá příležitost ty, které nejsou výdělečné, využít k něčemu, kde výdělek
není cílem. To chráněné bydlení se k tomu přímo nabízí. Děkuji.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji. A protože jsem byl přihlášen,
tak nyní bych asi připomněl jednu věc, kterou jsme všichni zapomněli. Není to pouze
Hudečkova, kterou máme jako chráněné bydlení. Asi si všichni pamatujete, že již několik let
máme v rozpočtu Bytový dům v Mokřinách, nebo tedy náš dům v Mokřinách, pro který jsme
již udělali kanalizaci. Nebo pan kolega Vácha dokončil kanalizaci s investičním, kde je sice
výrazně nižší počet bytů, je to pár bytových jednotek, ale který můžeme mít již příští rok.
Čili je to skutečně tak, že to není děláno pro Hudečkovu. Je to děláno pro něco, co už
máme v rozpočtu, akorát jsme na to díky tomu, že ta kanalizace chvilku trvala, než se podařila
připravit, tak trochu zapomněli. Možná proto si to nikdo nepamatujeme, ale to chráněné bydlení
máme připraveno. Takže není to tak, že bychom to dělali pro vzdálené futuro, je to pro dnešek.
A pana kolegu Šandora částečně zklamu, velmi se mu omlouvám, ale ten požadavek
zdvihnout 2000 na 10.000 byl můj požadavek. Vychází čistě z praktického hlediska, protože ty
2000 jsou tam již přes 20 let a peníze se za tu dobu trochu posunuly. A projednávat otázku
dvoutisícových pohledávek dneska znamená v podstatě jednu službu seniorovi, která se
nezaplatí, což to středisko hravě zvládá. Proto jsme to zdvihli na částku, která je smysluplná
dnešní ceně peněz. 10.000 si myslíme, že je naše záležitost.
Ten zbytek nechám předkladateli, ale tohle byl můj požadavek, protože mně přijde
nelogické, abychom se starali o něco, co už ani u mateřských školek nechceme řešit. Takže
10.000 má svůj vlastní smysl, u školek jsme tam už 10.000 dali. Čili proto jenom se snažím
srovnat tu částku tak, aby byla smysluplná všude, protože peníze se vyvíjejí.
Čili to byl můj požadavek. Omlouvám se, že jsem odpovídal místo předkladatele, to šlo
ode mě.
Tolik přihlášky do diskuze. Uzavírám tímto diskuzi a prosím pana předkladatele
o závěrečné slovo, které bude asi z místa. Ano, z místa.
Místostarosta Ing. Josef Svoboda, PhD.: Ano. Tak co se týče koncepce, tak my tu
koncepci děláme ve spolupráci, nebo realizujeme tuto sociální politiku.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Pepo, není tě ale prosím tě skoro slyšet.
Fakt „šmouláš“ víc než já.
Místostarosta Ing. Josef Svoboda, PhD.: Ano, dobře. Tak je mě takhle už slyšet?
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1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Už je to lepší, ano.
Místostarosta Ing. Josef Svoboda, PhD.: Tak co se týče koncepce, my vycházíme
z koncepce Magistrátu hlavního města Prahy. S nimi spolupracujeme a s nimi také řešíme, které
služby lze zahrnout do sítě, které ne. Čili my realizujeme společnou sociální politiku v rámci
Prahy ve spolupráci s magistrátem. Čili nemáme žádnou nějakou specifickou koncepci přímo
explicitně pro Prahu 4, protože jsme toho názoru, že sociální politika musí být komplexně
řešena v rámci Prahy.
Co se týče koncepce, tak tato změna nesouvisí s žádnou koncepcí. Už to tady bylo
řečeno. My chceme, aby naše zařízení a městská část ve své Zřizovací listině měla zaneseno,
že tuto aktivitu může poskytovat. Toto nesouvisí s žádnou koncepcí, to je pouze otevření toho
tématu, jak už tady zmínil pan místostarosta Kovářík. My samozřejmě chceme tyto byty
rozvíjet, protože je to velmi žádaná pohledávka.
A teď tady k tomu mám ještě, já už teď nevím.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Paní kolegyně, nerušte nám pana kolegu
Hrozu, on pak pan kolega Zicha neslyší předkladatele, což je samozřejmě složité.
Místostarosta Ing. Josef Svoboda, PhD.: Ano, takže to se týká této koncepce.
Na komisi se toto nepředkládalo. Není problém předložit informaci, že jsme rozšířili nabídku
služeb v Praze 4, kterou chceme nastartovat a rozvinout.
A potom sazebník. Ten zase vychází z právních předpisů. Právní předpisy nám ukládají,
jak má být sazebník nastaven. Čili my se tady řídíme právními přepisy, které nám ukládají vyšší
sazby.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji za závěrečné slovo předkladatele
a prosím Návrhový výbor k bodu č. 7.
Členka Návrhového a volebního výboru paní Klára Cingrošová: Takže hlasujeme
k bodu č. 7 dnešního programu. Číslo usnesení je 11 Z – 16/2020. A návrh je v takovém znění,
v jakém byl předložen Radou.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji, hlasujeme po zaznění
zvukového signálu pro, proti, zdržel se. (Hlasuje se.)
31 pro, 0 proti, zdrželo se 6.
Já vám děkuji. Pan kolega Svoboda předpokládám, že byl pro.
Místostarosta Ing. Josef Svoboda, PhD.: Pro, mačkal jsem. Jsem pro, prosím vás,
omlouvám se.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Čili 32 pro, proto jsem se ptal, jestli pan
Svoboda hlasoval pro. Čili 32 pro, proti 0, zdrželo se 6.
A než se ujme pan kolega Míth slova, tak bych udělal dvě věci. Zaprvé bych vás požádal
v rámci klasického technického usnesení, protože máme ještě pár bodů a interpelace,
o prodloužení dnešního jednání do vyčerpání dnešního programu. O tom se hlasuje bez
rozpravy. Čili nejprve bych dal hlasovat o prodloužení dnešního jednání po 19. hodině do
vyčerpání dnešního programu. Čili o tom hlasujeme bez rozpravy po zaznění zvukového
signálu. (Hlasuje se.)
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38 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
Čili návrh byl přijat.
A nyní bych na četné žádosti vyhlásil půlhodinovou přestávku na večeři, protože řada
z vás se neměl možnost navečeřet. Pan kolega Míth to chvilku vydrží s předkladem důležitého
materiálu, který poté má na řadě. Čili dovolil bych si vyhlásit přestávku do 18:50, ať mají
všichni čas se v klidu najíst, kdo se ještě nenajedl.
(30minutová přestávka.)
(Jednání opět zahájeno v 18:45)
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Nechci vás honit, ale ještě máte 3 minutky.
Já myslím, že všichni už zjistili, že dneska je kačenka, že dneska není řízek, což je příjemná
změna. Těm, kterým nechutná, příště bude něco jiného. Samozřejmě odborníci na štíhlou linii
si můžou příště dát něco jiného.
Já to vidím tak, že zvolna blíží 18:50, už nám chybí bratru necelých 50 sekund.
A i kolegové, kteří se byli posilnit v jiné cenové skupině, jsou tady. Takže já myslím, že se
zvolna můžeme... Ano, pane doktore, já to nemyslím nijak pejorativně, já to vidím naopak
pozitivně.
A protože pan kolega Míth se už velmi těží na předklad svého materiálu, takže prosím
pana kolegu Mítha, aby se ujal úvodního slova k bodu č. 8, což je „Informace o činnosti Rady“.
Pane kolego, máte slovo.
Bod č. 8
Informace o činnosti Rady městské části Praha 4 v období od 4. 9. 2019 do 19. 8. 2020
Radní Ing. Jaroslav Míth: Hezký večer, dámy a pánové. Já mám tu čest předložit už
podruhé v tomto období dlouho očekávanou zprávu o činnosti Rady MČ Praha 4. Tentokrát je
to za období od 4. září 2019, do 19. srpna. Podotýkám 19. srpna, takže nehledejte v té zprávě
věci, které se schvalovaly třeba na Radě v září.
Je to v podstatě přesně rok poté, co jsem měl tu čest tuto zprávu přednášet minule. Mohu
sdělit, že po celé období zasedala Rada ve stávajícím složení pod vedením starostky Ireny
Michalcové. Minule jsem tady mluvil o tom, že část přednesu byla i za Radu v jiném složení.
Za toto období se Rada sešla celkem 23krát. Bylo předloženo 963 materiálů, z nichž
bylo 45 staženo. Úspěšnost předkladu 95 % je tak naprosto totožná jako při minulém předkladu
před rokem. V průměru každá Rada projednávala 42 materiálů. Rekordní Rada v tom
posledním roce byla ta únorová, kdy se projednávalo 82 materiálů. Naopak nejštíhlejší Rada,
z pohledu toho komínku materiálů, které máme na projednání, byla ta 6. ze dne 25. března
tohoto roku, kdy se většina úsilí upínala na řešení situace kolem COVIDU-19 a některá
rozhodnutí tak musela počkat.
Jako tradičně největší část materiálu se týkala po celou dobu oblasti majetku,
předkládaných místostarostou Michalem Hrozou. A druhá nejproduktivnější byla, opět
překvapivě, agenda územního rozvoje, kterou předkládá Patrik Opa.
Za toto období bych rád vypíchl materiály, které se týkají řešení situace s epidemií
COVID-19. Shodou okolností přesně za tady to období, které jsem říkal, těch materiálů, které
se projednávaly a vztahovaly se k situaci covid, bylo 19. Kdybychom chtěli, aby nám to takto
vyšlo, tak se nám to nepovede.
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První „covidí“ materiály byly projednány na 6. Radě, jak už jsem zmiňoval, 25. 3.
a další pak následovaly. Rada dostávala průběžně informace o zajištění ochranných pomůcek a
dezinfekcí a operativní řešení epidemiologické situace na Praze 4.
Rozhodovala o provozu mateřských a základních škol, o věcech majetkových, jako bylo
neuplatnění sankcí, odklady splatností nájemného, snížení, zrušení valorizace nájmu a v
neposlední řadě i poskytnutí darů zdravotnímu personálu či postiženému Domu seniorů
v Michli.
Z dalších oblastí řešených v uplynulém roce Radou mi dovolte zmínit výběr ředitelů
základních škol. Vybrali se ředitelé do škol Jeremenkova, Jílovská, Horáčkova a Nedvědovo
náměstí a do Mateřské školy Alšovy sady.
V dopravě jsme se připojili ke Klubu elektromobility, vyjadřovali se k rekonstrukcím
ulic Táborská a Modřanská. V oblasti bezpečnosti bylo nejvýznamnějším počinem schválení
nové prevence kriminality a závislostního chování.
Rada se také věnovala i dalšímu, bohužel ve výsledku neúspěšnému pokusu prodat
společnost 4-Energetická.
V oblasti kultury se podařilo nalézt nového a důstojného nájemce Branického divadla.
Epidemie nás však donutila neuspořádat tolik očekávanou akci Barikáda v Nuslích.
Na koupališti Lhotka se spustila 2. etapa revitalizace. A pokračují přípravy na stavbu
Domu pro seniory v Hudečkově ulici.
V životním prostředí bych zmínil další kolo dotačního titulu na akumulaci vod. A nově
sbíráme na Praze 4 i použité tuky z kuchyní.
V oblasti územního rozvoje je Rada nadále velmi aktivní v odmítání necitlivých návrhů
do územního rozvoje MČ Praha 4.
Závěrem mi dovolte říci, že stávající Rada zajišťuje plynule chod městské části a v drtivé
většině schvaluje materiály všemi členy Rady. Vypořádala se i s 1. vlnou koronavirové
epidemie.
Tolik asi ve stručnosti k činnosti Rady za uplynulé roční období. Vypíchl jsem
samozřejmě jen pár věcí z její činnosti. Pokud máte nějaké dotazy nebo samozřejmě doplnění,
pak pojďme k diskuzi.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji za úvodní slovo k bodu č. 8 a
otevírám diskuzi k tomuto bodu. Jelikož nikoho nevidím, uzavírám diskuzi k tomuto bodu.
A protože k tomuto bodu není usnesení, tak můžeme přikročit k bodu č. 9, jehož předkladatelem
je pan tajemník. Takže se prosím, pane tajemníku, ujměte slova k předkladu bodu č. 9.
Bod č. 9
Návrh ke změně tajemníka Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 4
Tajemník pan Michal Kárník: Já děkuji za slovo, dobrý večer, vážené dámy, vážení
pánové.
Rád bych vás seznámil s tím, že jsem 2. září tohoto roku dostal rezignaci na funkci
tajemnice kontrolního výboru od paní vedoucí odboru interního auditu a kontroly, která v rámci
své rezignace navrhla pana Ing. Pavla Fikara, zaměstnance odboru interního auditu a kontroly,
který vlastně vykonával tuto funkci dá se říct už za minulého složení výboru a pomáhá jí s tím
i teď. A už se účastnil nějakých dalších jednání.
Já jsem toto projednal s paní předsedkyní výboru, s paní Mgr. Kotvovou. Ta to ve finále
odsouhlasila, takže předkládám návrh na jmenování tajemníkem Kontrolního výboru pana
Ing. Pavla Fikara.
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A nebude-li další návrh z vaší strany, tak bych navrhl hlasování o jeho funkci aklamací,
protože je zbytečné to prodlužovat tajnou volbou.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji a nejprve otevírám rozpravu
k tomuto bodu. Pan kolega Kaplan první přihlášený.
Zastupitel pan Mgr. Tomáš Kaplan: Kontrolní výbor je moje oblíbené téma. Můžu se
jenom zeptat, se vším respektem ke kolegovi Fikarovi, předpokládám, že toto je nějaký jeho
rodinný příslušník, snad prý otec. Tak jenom, jestli takto velká městská část – a to vůbec není
nic proti kolegovi a jeho rodině, jestli nejsme schopni nalézt nějaké jiné řešení než zrovna
rodinné příslušníky koaličních zastupitelů. Ale asi to má nějaký důvod.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji. Já nebudu popisovat, jak dlouho
pracuje pan kolega Fikar na úřadu. Rozhodně déle než pan kolega Fikar mladší se stal
zastupitelem, nebo vůbec vstoupil do politiky.
Ale přihlášená je paní Kotvová, myslím, že jako předsedkyně výboru by měla dostat
rozhodně k tomu své slovo.
Zastupitelka Mgr. Iva Kotvová: Děkuji za slovo, za možnost reagovat.
Asi vás nepřekvapí, že tento návrh nebyl moje první volba. Moje první volba byla tehdy,
když jsem začínala v kontrolním výboru, aby funkci tajemnice dělala paní tajemnice, nyní
vedoucí odboru interního auditu a kontroly. Nicméně musím respektovat její rozhodnutí. Když
se rozhodla skončit, beru to na vědomí.
A ta náhrada, pro kolegu vysvětlení, se hledá opravdu velice těžko. Pan Ing. Fikar má
dlouhodobě pověst zodpovědného a řekněme výkonného pracovníka. Navíc má zkušenost
s kontrolním výborem. Teď už na tom posledním zasedání, jednom nebo dvou, už vlastně
zaskakoval i za paní vedoucí.
Na tom odboru bohužel, já jsem si samozřejmě prověřovala další možnosti, a na tom
odboru v podstatě není nikdo jiný, kdo by byl takhle kvalifikován. Je to možná smutné, ale
skutečně to tak je. A aby tajemníka výboru dělal někdo mimo příslušný odbor, jenom
z nějakého titulu, tak to mi nepřijde úplně šťastné.
S ohledem na to, že zatím neznáme termíny příštích Zastupitelstev, ale něco se tak
proslechlo, že se uvidíme před Vánocemi, čili já si myslím, že by nebylo dobré, aby kontrolní
výbor zůstával bez nějakého zázemí a kontaktní osoby na úřadě. Čili to takhle beru, jak to je.
kdybych ještě chtěla poznamenat, že osobně s panem Ing. Fikarem vycházím korektně v rámci
pracovních vztahů.
A možná ještě jenom takový bonmot, nebo co, nakonec, že jsem zažila dobu, kdy děti
pykaly za angažmá svých rodičů. Tak si myslím, že by ani rodiče neměli být nějakým způsobem
odstaveni kvůli tomu, co vyvádějí jejich děti. (Smích, potlesk.)
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Děkuji, to byla hezká replika na závěr.
Myslím, že pan Míth, který je další přihlášený, to asi nepřekoná. Pane kolego, máte slovo.
Radní Ing. Jaroslav Míth: Děkuji, já určitě nechci překonávat Ivu. Já si myslím, že to
řekla velmi hezky. Já jsem jenom chtěl tady vystoupit z toho důvodu, že Pavla Fikara, teď
myslím staršího, znám za předchozí volební období velmi dobře. A chci říct, že to je skutečně
profesionální a kariérní úředník. Nikdy nepolitizoval, nikdy politiku nevnášel do své práce a
s výsledky, které měl, jsem byl vždycky spokojen, ať už posuzoval tu, nebo tu činnost.
Jak říkala Iva, lepší volbu než pana Fikara jsme na tajemníka kontrolního výboru
nemohli dneska na radnici dostat. A já si myslím, že to je správné, protože tajemník není
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politická funkce. Tajemníka máme vybírat odborně, aby to fungovalo. A tuhle volbu považuji
za správnou, byť na první pohled nevypadá úplně šťastně. A přesně, jak říkala Iva, není důvod,
abychom propojovali ty činnosti a děti pykaly za rodiče a rodiče pykali za děti. Naopak, tohle
je správná věc, kdy se to pojmenuje, víme o tom a o to víc se ty lidi potom kontrolují.
Stejným způsobem jsme vybírali ředitele na ZŠ Nedvědovo náměstí, kdy jsme také
k politické příslušnosti v žádném případě nepřihlíželi. Děkuji.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji, další přihlášený je pan kolega
Štěpánek.
Zastupitel Mgr. Petr Štěpánek: Dotaz úplně opačný, ne na kolegu Fikara, ale ten dotaz
zní, proč to standardně nevykonává vedoucí odboru nebo oddělení, jak tady už je desítky let
zvykem?
I když chápu, když někdo přijde a řekne, teď mám těžkou nemoc v rodině, starám se o
člověka, potřebuji si půl roku dát pohov, tak určitě tu výjimku uděláme. Ale pokud vím, tak
tohle není ten případ. Proč to nevykonává standardně vedoucí odboru nebo oddělení? Děkuji.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji. A vzhledem k tomu, že už
nevidím nikoho přihlášeného, tak bych si dovolil uzavřít rozpravu k tomuto bodu a poprosit
pana tajemníka jakožto předkladatele, protože to byla otázka spíš na něj než na paní
předsedkyni. Myslím si, že ten důvod je spíš na panu tajemníkovi, aby ho za paní kolegyni
Belušíkovou tlumočil.
Tajemník pan Michal Kárník: Děkuji, já jsem o tom s paní Belušíkovou mluvil, cítila
se podjatá a nebyla tam důvěra ze strany některých členů, nebo některého člena kontrolního
výboru. Čili proto podala rezignaci. Pana Fikara jsme vybrali proto, že s tím zkušenosti má. A
já přesto s ním dohodnu, aby zapracoval do této funkce i někoho dalšího, který může dělat
zápisy. Protože tajemník si tam může vzít někoho na zápisy. A až se to ten člověk naučí, tak se
může paní předsedkyně rozhodnout, že udělá výměnu. To dohodneme, to není problém. To je
z mé strany všechno.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji, nejprve musíme aklamací
hlasovat o tom, zda budeme volit aklamací, když to řeknu takto. Čili bez rozpravy nejprve
schválit, zda budeme volit aklamací. Protože pokud bychom to neschválili, tak bychom museli
vypracovat hlasovací lístky.
Čili kdo by souhlasil s touto aklamací, tak hlasujeme po zaznění zvukového signálu pro,
proti, zdržel se. (Hlasuje se.)
36 pro, 0 proti, nikdo se nezdržel.
Čili budeme schvalovat aklamací. V tom případě můžeme rovnou schvalovat i s celým
usnesením, jestli nemá nikdo nějakou námitku, což jest v bodě č. 1 vzít na vědomí rezignaci
a v bodě č. 2 zvolit tajemníkem výboru pana Fikara.
Hlasujeme po zaznění zvukového signálu pro, proti, zdržel se. (Hlasuje se.)
32 pro, 0 proti, 5 se zdrželo.
Návrh byl přijat pod usnesením 11Z-17/2020.
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Bod č. 10
Interpelace členů Zastupitelstva MČ Praha 4
A tím jsme vyčerpali bod číslo 9. Dalším bodem jsou „Interpelace z řad členů
Zastupitelstva“. A první na řadě je paní kolegyně Alžběta Rejchrtová s interpelací na pana
kolegu Váchu. Aby bylo zřejmé, s kterou. A připraví se pan kolega Slanina s interpelací na
Radu týkající se komisí, protože pan kolega jich má víc. Čili první paní kolegyně Alžběta
Rejchrtová.
Zastupitelka Mgr. Alžběta Rejchrtová: Já budu stručná. Od nástupu této koalice jsem
apelovala na to, aby byla zachována kontinuita v rozhodování v mé oblasti veřejných
prostranství. Já jsem nechala připravit 6 studií na revitalizaci veřejných prostranství. Teď jsme
dostali peníze na revitalizaci parku V Zápolí. Je to myslím 10 milionů.
Takže je načase, buď aby se rozšířila krajinářská studie na park V Zápolí podle
konečného výsledku územní studie. To je prosím ten úkol, který se sliboval už před několika
měsíci, že se to zadá autorkám studie. Nebo rovnou vyhlaste výběrové řízení na ten projekt, ať
se s tím pohne.
Potom, už před kolika lety? Před pěti, před čtyřmi lety zase získal bývalý starosta
Štěpánek dotaci od magistrátu na dvě prostranství, Nedvědovo náměstí a Plamínkova.
U Nedvědova náměstí je také nutné zadat projekt. A Plamínkova je už v tom stádiu, že byly
shromážděny všechna stanoviska dotčených orgánů státní správy, a zase to rok spí.
Takže prosím, konejte. Já se obracím na pana radního Váchu, protože ten má investice.
Ale já v podstatě nevím, kdo se tady stará o veřejná prostranství. Protože na předminulém
Zastupitelstvu jsem interpelovala pana radního Hrdinku, myslela jsem si, že má k těm veřejným
prostranstvím vztah, kompetence nejsou jasně určeny, a on mně odpověděl jen na to, co se týká
hydrologické tematiky, zasakování apod.
Takže prosím, pohněte s těmito třemi, ty jsou nejurgentnější. Tu Vršovickou vodárnu
řešíme s panem radním Opou. A Filosofská snad bude také brzy dořešena, protože tam jsou
nájezdy rodičů před tu školu. Takže toto je moje prosba a můj apel, abychom dělali s těmito
třemi, abychom nepřišli o dotace.
Také bych ještě chtěla vědět, jak to dopadlo s dotacemi na Nedvědovo náměstí a na
Plamínkovou, jestli je pořád ještě máme. Ale pochybuji o tom.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji. Dotace máme, s Vyhnánkem
jsem zařídil, že máme všechny peníze k dispozici pro letošní, dokonce i pro příští rok. Čili
dotace máme a zbytek asi pan kolega Vácha písemně? Písemně, děkuji. Čili pan kolega Slanina
s interpelací na Radu z hlediska komisí. A připraví se pan kolega Štěpánek s interpelací na pana
kolegu Hrdinku, údržba zeleně. Čili, pane Slanino, je to vaše.
Zastupitel Mgr. Jan Slanina: Děkuji za slovo. Moje interpelace navazuje na to, na co
jsme tady už několikrát narazili, že komise někdy nejsou svolávány, někdy jsou svolávány
na poslední chvíli. A stále se nám stává, že jsou překrývány.
Mám tady proto jeden dotaz a dva podněty. Ten dotaz směřuje k tomu, co Rada učinila,
aby nadále nedocházelo k překrývání termínů komisí. Protože připomínám, že tohle už jsme
řešili na jednom z minulých jednání. Tehdy jsem byl ujišťován, že je to stav nežádoucí a že
bude napraven. A vypadá to, že se to zase nepovedlo.
Souvisí s tím podnět. V současné době čelí naše město nárůstu infekcí COVID-19, což
znamená, že nám nezbude, než činit opatření při zasedání orgánů městské části tak, jako je
činíme na tomto Zastupitelstvu.
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Proto bych si dovolil navrhnout, aby ostatní komise následovaly dobrou praxi, kterou
ukazuje komise pro územní rozvoj, která pravidelně zasedá v tomhle sálu. Takže členové
komise mohou sedět dva metry od sebe a veřejnost se může ve slušném počtu účastnit
při zachování všech potřebných bezpečnostních odstupů.
Současně, pokud bychom řekli, že se budou komise konat pouze v tomhle sálu, tak
přirozeně předejdeme těm překryvům termínů, protože v jednom termínu v jednom sále může
jednat pouze jedna komise.
A ten druhý podnět směřuje k tomu, aby ostatní komise zase následovaly dobrého
příkladu komise pro územní rozvoj, která má své termíny stanoveny několik měsíců dopředu.
A v podstatě všichni dopředu víme, že komise se koná 1. pondělí v měsíci. Byť se tam trošičku
šoupli, někdy je to od čtyř, někdy od pěti hodin, ale to je drobný detail.
Takže si myslím, že pokud by všechny ostatní komise měly takhle stanovený měsíční,
případně pokud je opravdu málo práce pro tu komisi, tak dvouměsíční cyklus, všichni jsme to
mohli předvídat, všichni jsme si to mohli naplánovat do kalendářů. A těch komisí není tolik,
abychom při dvaceti pracovních dnech v měsíci pro ně ty termíny nenašli.
Takže tohle je ten druhý podnět. Věřím, že se tím bude Rada zabývat a že mi odpoví.
Děkuji.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji, Rada jistě odpoví písemně o
svých poradních orgánech. Pan kolega Štěpánek interpelace na pana kolegu Hrdinku. Připraví
se pan kolega Zicha s interpelací na starostku ohledně online výuky. Petře, je to tvoje.
Zastupitel Mgr. Petr Štěpánek: Děkuji za slovo. Pane kolego, v první řadě mi dovolte
vám zásadním způsobem vytknout, že jste tady hodil na stůl nějakou informaci, a nedal jste
nám možnost ji projednat. Protože jste sám tady se svými kolegy způsobil, že se nedostal
na program Zastupitelstva. To je dost nesolidní jednání, bráníte případným návrhům tady k
tomu atd. Takže prosím, abyste to příště předložil úplně řádným způsobem na Zastupitelstvu
jako bod, v kterém o tom budeme moci diskutovat.
Druhá věc je, vy jste nám tady vlastně nic neřekl. Vy jste nám tady v tom největším
odstavci řekl, že jste na to přišel 10. 6. 2020. Že jsou služby ROSSY průšvih, to už tady někteří
lidi věděli přes 10 let, ať s tím chtěli, nebo nechtěli něco dělat. Tak vy jste na to přišel
před 3,5 měsíci a před 3 měsíci jste informoval Radu. Tak to je dobré, to tady je nějaká
informace, já aspoň vím, jaké jste v té věci měl přehled a co jste v tom udělal.
A pak tady píšete, že k nějakému datu úplně přestali dodávat služby. Mě to
nepřekvapuje. Nekladu vám to za vinu, vy jste je nevybíral kdysi, tak to tak prostě bylo. Ale to
není žádná informace, to víme úplně všichni, že se tohle stalo.
A pak tady máte dva mnohem kratší odstavečky, co a jak. Mj. říkáte, že jste na to musel
vzít vnější právní firmu. Takže první dotaz je, jestli tady nemáme někoho natolik schopného,
aby byl schopen tu zakázku formulovat a vypsat. Tak to je první věc, na kterou mi potom,
prosím vás, písemně odpovězte.
Pak druhá věc, když už jste to tady nakousl, tak jste nám ale vůbec nedal žádné
informace. Vy jste nám nenapsal podmínky těch výběrových řízení. Nenapsal jste nám. Já
chápu tady z toho, že kromě té velké zakázky je nějaký JŘBÚ, nebo jeho obdoba, tak koho jste
oslovil? Tak proč jste to sem nenapsal? Už jste někoho oslovil? Po úřadu koluje, že jo. Já tady
mám asi 10 papírů, ale musel jsem je tahat z kdekoho. A ti se ještě báli mi to dávat, že Hrdinka
něco předloží na Zastupitelstvu. Ale v tom ta informace nikde není. Tak jestli jste oslovil, tak
jak se povídá, koho jste konkrétně oslovil? Oslovil jste třeba Lesy HMP na ten rok, aby to dělali,
kteří to třeba umějí? Nebo jste je neoslovil? A jestli jste je neoslovil, tak proč? A tak dál, atd.
Vy byste mimochodem jako stoprocentní právnickou osobu vlastněnou městem mohl
podle mě oslovit i napřímo klidně, nemusel jste si to komplikovat JŘBÚ. Protože tady jste
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integrovaná součást hlavního města, ta je stoprocentně vlastněná hlavním městem a mohl byste
to mít rovnou a mohli by nastoupit, s trochou nadsázky, druhý den.
Tak fakt se nezlobte, ale neřekl jste nám tady vůbec nic. Takže mi to, prosím vás,
všechno pošlete písemně.
A teď věcně k těm konkrétním věcem. Já ani nevím, jestli mám správné materiály,
protože jsem si je musel někde opatřovat. Ale třeba tady – a jestli už je to zadané, tak je to podle
mě úplně blbě. „Část 4, zadávací dokumentace, specifikace a rozsah poskytovaných služeb“.
Mj. je tady „kosení parkového trávníku, odstranit trávu do 24 hodin“. To je v pořádku, to chápu.
Když to tam necháte ležet na hromadě, tak se zahřeje, vypálí vám to trávník, budou pod tím
fleky.
Ale pak tady máme „kosení lučního trávníku“ – ona když je to louka, tak už to není
trávník, ale to nechytám za slovo. Prostě ty luční seče tady máte, úplně je to opsané. A je tady
zase odvézt do 24 hodin. No princip luční seče je, že ta se dělá proto, aby ty organismy, které
jsou na té trávě, aby si mohly přelézt na jiné neposekané části. Aby nezařvaly. Proto se to také
kosí kosou nebo jiným nástrojem, který položí celou tu trávu. Který ji nerozšmelcuje jako na
tom trávníku. Aby tam nerozšmelcoval ty housenky, kukly, aby to mohlo všechno přelézt.
A do 24 hodin se to neodváží, prosím vás. To se tam nechává několik dní, aby ty trávy
stačily zaschnout, aby z toho stačila opadat semínka, aby se to luční společenství obnovovalo.
Aby ti drobní živočichové, kteří tam jsou, aby stačili přejít do těch neposečených částí, aby tam
nezahynuli.
Vy, když tam dáte tuhle podmínku, jestli je tam ta podmínka takhle natvrdo, tak to budou
muset dělat. No to je věcně úplně špatně. Proč jste nesvolal třeba předsedy klubů, kteří by
pověřili někoho, kdo tomu rozumí? Mohl jste to s nimi předem projednat. Sice by vám tam také
asi někdo třeba vynadal, že to neděláte, ale aspoň byste se ty věci dozvěděl a mohl byste je
vypsat správně.
Tak můžete nám dát, asi jsou na to dvě vypsání z toho chápu, můžete nám dát kompletně
celá ta dvě vypsání? Můžete nám dát, kdo kdy je připravil, kdo kdy je schválil, jestli ještě je
možné do nich zasáhnout? Odpovědět mi, jak tyhle nedostatky já jsem tady použil jeden příklad,
ale je tam toho víc, jak tyhle nedostatky odstraníte?
Já teď tady na vás křičím, ale vůbec nechápu, protože na zeleni bychom se asi nijak
neutkávali. To je tady stará věc. Já jsem třeba rád, že je ROSSY pryč, ale proč jste neudělal
kroky, v kterých to mohlo být udělané kvalitně a pořádně.
To samé tyhle úklidy. Proč pondělí, pátek, chápu, ale proč na tom trváte i ve svátky?
Když bude svátek v pondělí, tak je lepší uklidit po něm a ne tam mít pak celý týden bordel. Že
tady zrovna konáte, že to pondělí trváte na tom, že bude i v pátek. To je podle mě úplně zbytečně
natvrdo tam napsané. A určité množství flexibility za účelem kvality úklidu by také bylo
namístě.
Já fakt, pokud mám ty materiály, které to jsou, pokud jsem je dostal, tak fakt to není
dobře připravené a stálo by za to podle mě to zrušit a vypsat znovu pořádně. A poradit se napříč
politickým spektrem, aby to pak zase někdo po vás nemusel rušit a znovu připravovat. Děkuji.
Prosím písemnou odpověď.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji, protože je vyžadovaná písemná
odpověď, tak to bude dáno písemně. Pan kolega Zicha s interpelací na starostku, online výuka.
A připraví se pan kolega Kaplan s interpelací na pana kolegu Váchu, dodatky ke smlouvě.
Zastupitel Mgr. Lukáš Zicha: Děkuji. Ještě, než začnu, se zeptám, přišel jsem později,
tak jste ho možná omlouvala, tak se omlouvám, že jsem to neslyšel, opustil nás uvolněný
zastupitel, tedy zaměstnanec, pan Lacko. Nebo jestli ho nevidím, tak se omlouvám.
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1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Omlouval jsem ho, ale ještě v přestávce.
Tak se omlouvám. Ale vidíš ho tamhle.
Zastupitel Mgr. Lukáš Zicha: Omlouvám se, aktivita uvolněného zastupitele mi nějak
uletěla. Takže se omlouvám, pane Lacko.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: On je členem Návrhového výboru, takže
možná proto.
Zastupitel Mgr. Lukáš Zicha: Bezva, děkuji.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Ale toho jsme zvolili již na začátku.
Zastupitel Mgr. Lukáš Zicha: Děkuji. Já mám teď dotaz za skupinu rodičů, kteří jsou
nespokojeni s jarní online výukou, když byly zavřené školy. Jak jsem již říkal na začátku, online
výuka, to slovo online bylo opravdu jenom v názvu, protože o online výuku nešlo. Šlo
o skenování učebnic a posílání je dětem na e-mail – „přečtěte si to“. Tak toto byla výuka
na základních školách v Praze 4.
Já si myslím, že v tomto období a jestli ještě třeba nastane v budoucnu také nějaké
uzavření škol, tak např. děti ze soukromých škol v kvalitě výuce velmi utečou, protože tam ta
online výuka probíhá na úplně jiné úrovni než na školách v Praze 4.
A teď si dovolím přečíst tu interpelaci za část rodičů, tak aby mi něco nevypadlo nebo
podobně, takže se omlouvám, že budu číst. Ale chci být úplně přesný.
„Obracím se na vás s dotazem, zda má Praha 4 zmapováno, jak probíhala výuka v době
jarní karantény. Chtěli bychom vědět, zda máte zpracováno, kolik škol skutečně provozovalo
online výuku. To je, že učitelé vedli alespoň část hodin v týdnu pomocí různých programů
naživo. A kolik škol pracovalo pouze se zadáním práce přes e-mail, školní úložiště atd.
Máte také zpracováno, kde chyběla technika? Tj. učitelé nejsou vybaveni notebooky
nebo počítači, byť vlastními, nebo možnost učinit online ze školy nebo není programová
výbava? Víte, jak si v takové situaci poradili ředitelé? Jaké možnosti rychlé pomoci při řešení
takové situace nabídla naše městská část? Existuje plán rozvoje online vyučování nebo jeho
zavedení vůbec? Pokud dosud neexistuje, jsou nějak vyčísleny náklady, které vybavení škol
bude stát?“
A poslední dotaz ještě za všechny, prosím odpovědět písemně. Je velká
pravděpodobnost, že může dojít k zavření škol. Jaro se nepovedlo, ale jestli ta budoucnost je
taková, že Praha 4 opravdu bude moderní školské zařízení a bude připravena na opravdu online
výuku. Děkuji.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji. Myslím, že panu kolegovi
můžeme poslat i všechny ty žádosti a připomínky občanů, kteří jsou naopak spokojeni s tím,
jak se povedla online výuka. Myslím, že to bude výrazně delší, než to pan kolega Zicha stihl
přečíst. Protože těch pozitivních ohlasů je mnohem víc, než pan kolega stihl přečíst.
Pan kolega Kaplan bude interpelovat pana kolegu Váchu a připraví se paní kolegyně
Ballay s interpelací na pana kolegu Hrozu.
Zastupitel pan Mgr. Tomáš Kaplan: Děkuji, moje interpelace na pana kolegu Váchu
navazuje na ten návrh na odvolání ve věci uzavření dodatku ke smlouvě s Vistorií, který navýšil
cenu díla o 3.200.000 Kč plus DPH.
Zaprvé - chci reagovat na to, co šlo včera e-mailem, ta reakce pana radního Váchy, kde
zaprvé mi sdělil, že on není tím, kdo by hrál jakoukoli významnou roli, ale že pro ten dodatek
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hlasovali i všichni členové Rady. A dále mi sdělil, že všechno prověřoval a za všechno je
odpovědný pan Jahoda. A že tedy role pana Váchy v tomto není žádná jiná než kohokoli jiného.
Rád bych se tedy zeptal, jaká vlastně byla jeho role a jaká je jeho role jako gesčního
radního při předkládání toho materiálu, který vedl k uzavření dodatku č. 1. Zda ten návrh toho
materiálu četl a zda předtím, než jej předložil, zda s ním byl srozuměn? Zda porozuměl obsahu
toho, co předkládal?
Dále bych chtěl říct, že dle čl. 5-3 smlouvy byla Vistorie povinna zjistit s vynaložením
odborné péče veškeré překážky bránící v zhotovení díla způsobem a v rozsahu vymezeném
ve smlouvě a byla povinna o nich písemně informovat objednatele nejpozději před započetím
provádění díla.
Ptám se tudíž, zda máte povědomost o tom, zda Vistorie toto provedla a zda Vistorie
jakýmkoli způsobem městskou část Praha 4 informovala. A zda jste toto osobně prověřoval.
Dále bych chtěl uvést, že dle čl. 3-1 obchodních podmínek byla Vistorie povinna před podpisem
smlouvy ověřit si údaje a stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních objektech,
neboť údaje uvedené v zadávací dokumentaci nemusí být přesné a úplné.
Ptám se vás, zda předtím, než jste předložil návrh dodatku, který zvyšuje finanční zátěž
městské části o zhruba 4 miliony, na základě toho, že tam má být údajně nějaký teplovod,
o kterém Vistorie netušila, zda jste ověřil, zda Vistorie kontrolovala údaje o stávajících
podzemních inženýrských sítích a s jakým výsledkem se to stalo?
Protože pokud byste to udělal, nebo Vistorie by to udělala a vy byste to zkontroloval,
tak byste věděl, že žádný takovýto náklad, který jste schválili na základě vašeho předkladu
ve výši 4 milionů, nemusel být vynaložen. Přiznám se vám, že jsem to sám viděl, jak se to
ověřuje, ty inženýrské sítě. Je to poměrně zajímavá věc, někdy se na to zkuste podívat. Trvá to
tak hodinu až dvě a máte to v kamerových systémech úplně všechno.
Vistorie to buď neudělala, anebo to udělala a v rozporu s tím žádá dodatečné náklady
ve výši, kterou jsem již uvedl.
Dále bych chtěl sdělit, že dle článku 5-1 obchodních podmínek jsou součástí předmětu
díla i práce ve smlouvě nespecifikované, které jsou však k řádnému provedení díla nezbytné,
a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostech vědět měl, nebo vědět mohl.
Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje smlouvou sjednanou cenu díla.
Můj další dotaz na vás zní, zda jste Vistorii po předložení dodatku a potom předkladu,
který vám byl asi nějakým úředníkem zpracován, podle toho, co píšete, zda jste upozornil
Vistorii na toto ustanovení a zda jste ověřil, a jakým způsobem, že se jedná o práce, které
nemohou žádným způsobem zvyšovat cenu díla.
Děkuji vám za vaši písemnou odpověď. Myslím, že si ještě spolu na tomto příběhu něco
zažijeme. Děkuji.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji, bude odpovězeno písemně. Paní
kolegyně Ballay na pana kolegu Hrozu a připraví se pan kolega Bendl na pana kolegu Hrdinku.
Zastupitelka paní Bc. Verona Ballay: Tak dobrý večer. Protože můj bod do programu
nebyl schválen, tak se ptám v rámci interpelace. A pana místostarosty Michala Hrozy.
Několik měsíců se nekonala komise kultury. I na mou výslovnost žádost to bylo
ignorováno. A mě by zajímalo, jestli je chyba na vaší straně, že máte pocit, že není co
projednávat? Nebo na straně paní Cingrošové, která je předsedkyní komise? Jestli tam třeba
nefunguje komunikace? Nebo kde je ten problém, protože opravdu několik měsíců už není
úplně v pořádku. A na koronaviry se neodvolávejte, protože ostatní komise se různě zvláštně,
ale aspoň se nějak plus minus konají, což komise kultury vůbec.
A tímto žádám o svolání komise v co nejbližším termínu. Pokud by to bylo možné, že
byste se domluvili s kolegyní.
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Dále, protože jste se vždycky oháněl tou koncepcí kultury a tím plánem, tak bych byla
ráda, kdybyste nás s tím seznámil. To znamená, kdybyste mi ji byl schopen poslat. Pokud ji
náhodou ještě nemáte, tak jenom žádám vysvětlení, proč ji ještě nemáte a na jakém základě
funguje rozhodování, které akce se budou konat, jaké spolky třeba budou podpořeny atd.
A dále žádám vysvětlení, protože akce Nuselské pivní slavnosti, sponzorovaná
společností Na Florenci Development ve výši 300.000 Kč. A teď, když jsme tady projednávali
ten bod 3i), tak jestli to náhodou třeba nesouvisí i s tím. Trošku se to nabízí.
A další dotaz, proč městská část pořádá akci v místě budoucího developmentu za peníze
městské části. Proč si developer tu akci nepořádá sám? Proč musí dál posílat 300.000 Kč
městské části, aby ta přidala dalších 260.000, aby z toho vznikla celá ta akce. Postrádá to trošku
logiku. Buď to městská část má pořádat sama, ideálně na svém pozemku. Anebo druhá varianta,
ať si to pořádají oni a my dáme záštitu. Tomu vůbec nerozumím. Takže bych ráda ještě pak
dostala tu příkazní smlouvu se společností Benzund, která akci pořádá, která vyhrála tu soutěž
pro městskou část. Včetně náplně té akce a s detailním rozpočtem. A také darovací smlouvu
s Developmentem Na Florenci Development. Děkuji.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji, poprosím pana kolegu, který
chce reagovat. Zapněte prosím pana kolegu Hrozu.
Místostarosta pan Michal Hroza, Bc.: Tak já velice děkuji za slovo. Postupně
odpovím na ty otázky, které mi byly položeny.
První otázka byla na fungování komunikace s paní zastupitelkou Cingrošovou. Tak
jenom, že naše komunikace s paní zastupitelkou Cingrošovou probíhá výborně a já za to moc
děkuji.
Co se týče koncepce, tak já si nepamatuji, že bych se tady oháněl nějakou koncepcí.
Odpovídal jsem vám na tuto věc už na minulém Zastupitelstvu. Ta odpověď je stále stejná. Já
si myslím, že se nemáme utopit při pořádání kulturních akcí v moři různých koncepcí. Myslím
si, že je spíše důležité, abychom pracovali k tomu, aby naše divadla a kulturní akce fungovaly
dobře a aby měly naši podporu.
Myslím si, že se to děje, že naše divadla jsou v kondici, ve které dlouho nebyly.
A samozřejmě teď prodělají možná největší zkoušku od roku 1989 a my jim musíme být
nablízku.
Co se týče Nuselských pivních slavností, tak důvod, proč je akce podporována darem
z komerčního sektoru, je asi nabíledni. Myslím si, že je dobře, že se nám daří na městské akce
získávat prostředky z jiných zdrojů, než je rozpočet městské části, protože nám to samozřejmě
uspoří spoustu peněz, které můžeme vynaložit na něco jiného, důležitého. Často se tu zmiňují
věci, které musíme podniknout v našich školách vzhledem k vedrům. A další věci, myslím si,
že uspořené peníze jistě najdou svůj bohulibý účel někde jinde v činnosti městské části.
Co se týče místa, tak ten důvod, proč pořádáme Nuselské pivní slavnosti v areálu
bývalého Nuselského pivovaru, tak je nabíledni. Je to nějaký genius loci toho místa. Pořádat
Nuselské pivní slavnosti na „Wiederholzi“ na Pankráci podle mě nebyl šťastný nápad. Pan
kolega Zicha promine, myslím si, že místo bývalého pivovaru je vhodným místem, kde
představit produkci nejlepších řemeslných pivovarů z ČR.
Co se týče pořádat akcí samotných jako městská část, to je jistě nějaká věc vašeho,
našeho názoru. Já si myslím, že spolupořádat kulturní akce tak, aby výběr a pestrost akcí byla
vyšší společně s někým dalším je v pořádku. Zároveň si asi přiznejme, že vy byste byla první,
kdo by mě tu napadl, že ta akce nás nemusela stát tolik, kdybychom ji spolupořádali s někým
dalším. Takže já za tím, že akce spolupořádáme s někým dalším, si stojím. Myslím si, že většina
kulturních akcí je spolupořádána s někým dalším. A myslím, že je to tak správně. Děkuji.
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1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji. Jen prosím kolegy, když
odpovídají, tak aby nebyli delší než interpelující. A pan kolega Bendl, po něm se připraví pan
kolega Kunc s interpelací na starostku. Čili nejdřív pan kolega Bendl. Jirko, je to tvoje.
Zastupitel pan RNDr. Jiří Bendl: Dobrý večer. Já přicházím s podnětem a s prosbou.
Obrací se na mě občané, že pozorují značný úbytek jak četnosti, tak pestrosti drobných ptáků
na Praze 4. A domnívají se, nebo je to často spjato s tím, že zase probíhá invaze strak do města,
která už probíhá asi 8 nebo 10 let, ale v poslední době to nabývá na četnosti.
Ale měl jsem prosbu, zdali by odbor životního prostředí nebo Rada neobjednaly
u odborníků stanovisko, jak to s těmi strakami vlastně je a případně, co dělat. Představoval bych
si buď požádat různé ornitologické svazy, že by studii pro Prahu 4 udělaly, jak to tady vlastně
probíhá. Anebo Agentura ochrany přírody a krajiny. Prostě někdo, kdo tomu rozumí, protože
jinak kolují mezi obyvateli takové různé zkreslené představy, jak to vlastně je.
A zároveň jim je líto, že straky přece jen vybírají hnízdícím ptákům všechny vejce nebo
mláďata. A postupně, jak to takhle jde rok za rokem, tak starší generace už pak vymizí
a najednou tady Praha – ono se to týká nejen Prahy 4, ale celého města - tak s tím je velký
problém. Ale zatím jsem si nevšiml, že by to odborně někdo doopravdy posoudil. Ale myslím,
že to dozrálo už do té situace, že by stálo zato investovat do toho a mít k tomu nějaký fundovaný
podklad.
Takže jsem měl prosbu a podnět zkusit to nějak odborně vyřešit a případně co s tím pak
dělat. Děkuji.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji, tohle asi bude spíš na písemnou
odpověď. A pan kolega Kunc s interpelací na starostku a připraví se pan kolega Kutílek
s interpelací asi na mě z hlediska fungování komise pro dopravu. Tedy pan kolega Kunc.
Zastupitel pan Ing. Daniel Kunc: Moje interpelace se týká distribuce Tučňáku. Já už
jsem vám psal dotaz, vy jste mi odpovídal, že bude vypsáno nové výběrové řízení na
distributora. Nám to v našem bydlišti opravdu nechodí dlouhodobě několik měsíců, možná od
začátku roku. Tak rád bych se zeptal, kdy výběrové řízení bude vypsáno, dokdy ještě bude
doručovat Česká pošta, kdy můžeme očekávat zlepšení. Děkuji.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Děkuji, paní starostka to vezme z místa,
protože to zajímá všechny.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Tak ještě jednou dobrý večer. Nejen
vy, pane kolego, ale myslím si, že ostatní, kteří jsou v tom zainteresovaní, vědí, že já jsem tady
naprosto v souladu s vámi. Mě samotné tohle to vadí, že distribuce časopisu Tučňák je čím dál
tím horší. Sama jsem si mapovala tuhle situaci i u některých z vás, opozičních kolegů, podle
toho, kde bydlíte. Směřovala jsem k vám dotazy, zda byste mi mohli říci, jestli vám Tučňák
v jednotlivých měsících byl doručen.
Není doručován ani na moji adresu, takže vůbec to nerozporuji. Paní kolegyně Alžběta
Rejchrtová velmi dobře ví, protože se mnou sedí v Radě, že mluvím pravdu. Ona vyzvala členy
Rady, já se nedomnívám, že stačí to, že pan Dudek bude neustále do pěti dnů rozporovat ulice,
kam Tučňák nedošel, takže proto jsem se starala o to, jak by se tato situace mohla změnit.
Pokusila jsem se podle návrhu paní Alžběty Rejchrtové učinit to, že bych se spojila
s generálním ředitelem České pošty, ale věřte mi, je to nadlidský výkon. Protože se nám to
nepodařilo ani přes všechny možné jeho linky, přes e-mail nereaguje, neodpovídá vůbec. Takže
byť se kancelář starosty o toto snažila, mám na to písemné doklady, tak se to nepodařilo.
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Proto jsem přistoupila k tomu, že jsem zadala panu Bigasovi připravit výběrové řízení
na nového doručovatele. A dnes jsem se ptala, v jakém je to stádiu. Pracuje na tom. A nechci
podat špatnou informaci, ale od dokončení by tam měl být snad 1 měsíc výpovědní lhůty. Takže
já na to opravdu dohlédnu, protože mě to samozřejmě trápí a vím, že je to velice špatně takhle.
Jestli vám to stačí, já vás budu průběžně informovat.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji. Pan kolega Kutílek a připraví
se pan kolega Zicha s interpelací na pana kolegu Hrdinku.
Zastupitel Mgr. Lukáš Zicha: Tak děkuji za slovo, pane místostarosto. Já jsem tu
interpelaci podával písemně, tak ji směřuji na pana kolegu zastupitele Chaloupku, jakožto
předsedu komise pro dopravu, a na vás, jakožto na gesčně příslušného radního.
Nejdřív si dovolím otázky a budu rád za písemnou odpověď spíše od obou z vás. Nejdřív
otázky na pana předsedu komise Chaloupku. Vy víte, že jsem už tady opakovaně kritizoval
frekvenci svolávání dopravní komise. A mám pocit, že je to skutečně jedna z těch nejhůře
fungujících komisí. V poslední době se to její fungování, či nefungování, myslím ještě
prohloubilo.
Zmiňoval jsem tady dneska, ale už dříve, že byla naposledy svolána pouze s 6denním
předstihem, což si myslím, že je na hraně či za hranou jednacího řádu našeho Zastupitelstva.
A prosil bych vás tedy o odpověď na tyto otázky. Zaprvé, v jaké frekvenci očekáváte,
že bude komise svolávána? Řekněme do konce tohoto roku? Kdy bude známo příští jednání
této komise? Termín příštího jednání této komise. Zda budou pozvánky vyvěšovány okamžitě
na web. A zda si myslíte, tak, jak jsem vás prosil na posledním jednání komise, na začátku
nebylo na to reagováno, jestli si můžeme stanovit termíny předem, tak, jak bývá dobrým
zvykem u jiných komisí.
Navazuje to na také na otázku kolegy Slaniny, jestli si tady můžeme jednoduše stanovit
jízdní řád všech komisí v této komfortní místnosti do konce roku. Myslím, že by to bylo ideální
řešení. Berte to prosím jako podnět pro fungování této komise. Pokud ne, tak budu rád
za odpovědi na ty otázky, které jsem teď položil.
A na pana místostarostu otázka. Kdybych to měl uvést jednoduchou lidovou otázkou,
tak, abych parafrázoval, tak bych řekl: pane místostarosto, vám se ta komise líbí takhle? Máte
pocit, že komise pro dopravu funguje dobře? Připadá vám, že poradní orgán pro vás, jako pro
gesčně příslušného radního, ta komise, která se schází takto málo, ve které je spousta materiálů
ne projednávána, ale pouze přednesena formou informace, tak, jak se to stalo teď, když se řešila
rekonstrukce tramvajové trati na Pankráci a na Budějovickou, jestli myslíte, že to je vhodný
způsob fungování, který vám dodává dostatečnou odbornou zpětnou vazbu pro to, jaká
stanoviska potom Rada MČ na základě vašich předkladů vydává v této oblasti.
Ptám se třeba proto, že došlo, jak víme, k té trapné situaci kolem vyhlášení/nevyhlášení
zón placeného stání. Došlo – a to si myslím, že už je věc, která vyloženě souvisí s tím, jakým
způsobem Rada MČ v oblasti dopravy vydává stanoviska a jak komise o tom není příliš
informována či konzultována.
Rozhodně došlo třeba k tomu, že vy jste zvrátili souhlas s koncepční studii
na rekonstrukci Táborské. A nakonec proběhne jenom nějaká základní rekonstrukce tramvajové
trati a vozovky. A rekonstrukce chodníků a dalšího veřejného prostoru pro další mody dopravy
pro pěší, aby se mohli pohybovat i jinak po Táborské, k tomu tam nedojde. A toto rozhodnutí
bylo učiněno, aniž by bylo konzultováno v komisi pro dopravu.
Čili na to bych prosil písemné odpovědi jednak od pana zastupitele, jednak od pana
místostarosty. Děkuji.
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1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já samozřejmě ty své vezmu ústně,
protože o tom můžu rozhodnout sám, jakým způsobem odpovím. Takže já ty své odpovědi
vezmu rovnou ústně. A to je velmi jednoduché. Pokud se týká Táborské, jsou k tomu 4 usnesení
Rady MČ, takže to nezvrátila tato reprezentace, protože jsou k tomu usnesení dokonce tří
různých reprezentací městské části, tři usnesení Rady. A vy to sám víte, jsou venku k dispozici
na síti. Čili to je jedna část. Jsou snadno dohledatelné, čili není žádný problém, pokud se týká
rekonstrukce Táborské.
Pokud se týká toho, jak jsem spokojen s činností poradního orgánu Rady, protože se
jedná o poradní orgán Rady, tak není to samozřejmě jediná příležitost, jak se seznámit. Je
spousta dalších jednání. A já jsem s činností komise jako poradního orgánu spokojen. Dokonce
i ti členové, kteří na tom jednání vydrží až do konce nebo se toho jednání skutečně účastní, tak
s nimi jsem spokojen dokonce dvojnásob.
Já vám děkuji. A další je pan kolega Zicha s interpelací na pana kolegu Hrdinku
a připraví se pan kolega Kaplan s interpelací na mě. Pan kolega Zicha má interpelaci.
Zastupitel Mgr. Lukáš Zicha: Dobrý den, děkuji, budu stručný. Prosím o promítnutí
jedné fotky, kterou jsem tam pořídil v sobotu, když jsem byl na farmářských trzích. Jedná se
o ty zmíněné schody na Spořilově, které jsou takhle uzavřeny nevhodným způsobem. Ještě jsem
si to teď ověřoval od kolegy Ondřeje Růžičky. Za jeho působení v životním prostředí šly
z rozpočtu městské části nemalé prostředky do údržby a opravy těchto schodů. Nevím, proč
jsou nově takto ty schody uzavřeny. Senioři musí chodit do kostela bočním vchodem.
Dokonce tady občané ze Spořilova na moji výzvu dneska přišli podpořit bod zařazení
opravy těchto schodů. Bohužel do sálu nebyli vpuštěni, protože už bylo obsazeno, takže čekali
venku. Nechali mi tady plánek vhodné opravy těchto schodů.
A chtěl bych se zeptat pana Hrdinky. Tam je ještě takový lísteček na tom zábradlí, jak
jsem říkal. Tam je cedule od odboru životního prostředí: „Schody jsou uzavřeny, pozemek není
náš, ale je to v majetku magistrátu. Vaše městská část Praha 4.“
Jak jsem říkal, mně to přijde nevhodné, bonzovat na magistrát takovým dopisem, aby
se o to staral. On to taky nedělá, jak jsem říkal v úvodu. On také nechodí po Praze 4, nezavírá
chodníky a neříká, to je TSK. Je to velmi nevhodné. Kdybyste se místo toho zvedl na magistrát
a šel projednat do rozpočtu opravu těchto schodů, tak už je dneska máme opraveny.
Já doufám, že mi teď vypálíte rybník a řeknete mi: „V pondělí se začíná oprava.“ Budu
za to rád, ale prosím o tuto informaci. Kdyby ne, co pro to uděláte, případně nabízím pomocnou
ruku pomoct na magistrátu tuto rekonstrukci vyřídit. Děkuji.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji, bude písemně. Pan kolega
Kaplan interpeluje moji maličkost a pan kolega Kutílek pana kolegu Mítha poté.
Zastupitel pan Mgr. Tomáš Kaplan: Pane místostarosto, bude mi potěšením
interpelovat vaši maličkost, jenom kdybyste mi řekl, která z těch dvou interpelací má přijít.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Platby za modré zóny.
Zastupitel pan Mgr. Tomáš Kaplan: Platby za modré zóny. Já to jenom uvedu. Můj
kolega Petr Štěpánek tady podrobil poměrně zdrcující kritice pana radního Hrdinku ve věci
informace, která nám tady leží na stole ohledně ROSSY a údržby zeleně. To stejné platí, pane
místostarosto, i pro vás. Já to nedokážu říct tak hezky.
Ale obecně tyhle dvě věci, tzn. údržba zeleně MČ Praha 4 a ta aktuální situace okolo
modrých zón, tak si skutečně zaslouží to, abyste nějak informovali s dostatečným předstihem
nejen nás, ale i občany. Dáte nám tady na poslední chvíli nějaký dokument, kde nám obecně
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píšete, v jakém je to stavu. Nerozumím tomu a chci se vás na to zeptat. Já jsem poměrně pátral,
co se kdy objeví na stránkách městské části Praha 4. Ten text jsem si našel, musel jsem si ho
přečíst asi třikrát, ale mé porozumění nakonec bylo, že se nic neděje a že za všechno můžou
úředníci, což si myslím, že taky není úplně spravedlivé. Nicméně konkrétní dotazy.
Chtěl bych se vás zeptat, jak to je aktuálně a přesně s nápravou toho zrušeného opatření
obecné povahy. Já pro tento okamžik přijmu vaši logiku, že se zpětně nebude nic vracet. A
neptám se na to zpětně, ale ptám se na to aktuálně. Z toho vašeho materiálu vůbec nevyplývá
to nejdůležitější. Tzn. nevyplývá, kdy skončí ta lhůta, kdy skutečně to opatření bude ten 15. den
po vyvěšení v právní moci a účinné. To znamená, kdy dojde k tomu, že skutečně bude zánik
toho opatření obecné povahy a rozšíření zón nebude platné.
A v té souvislosti se vás ptám, protože to je také mnoho slov bez jasné odpovědi, zda
tedy to nápravné opatření, o kterém tady hovoříte, již bylo nějakým způsobem vyhlášeno? Zda
stíháte ty lhůty, které vám zákon ukládá, tzn. zda budou, nebo nebudou nějaké dny, skutečně ty
platby budou bez právního důvodu. A jaký je vůbec harmonogram těch dalších kroků tak, aby
bylo postaveno zcela najisto a konkrétně, kdy tedy zanikne to původní. Zdůrazňuji, že přijímám
vaši logiku, že je to až právní mocí zveřejněním toho rozhodnutí magistrátu. Jaké nápravné
opatření přijmete, nebo jste již přijali, a kdy. A odkdy budeme nadále v tom standardním
opraveném systému toho nového opatření obecné povahy.
Poslední věta, tyhle dvě věci, tzn. údržba zeleně a modré zóny, to jsou skutečně věci,
které byste měli říkat lidem, a ne nám je tady šoupat pod naše materiály na poslední chvíli.
Děkuji.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji. Jenom jedna informace pro
všechny. Ta informace není věcí samosprávy, nedávala ji samospráva, nedávám ji já, a ani ji
dávat nemohu.
Pane kolego, když otevřete zákon, tak zjistíte, že silničně správní orgány a jejich
řízení.... Já vím, že kroutíte hlavou, ale tak si to otevřete. Já vám to nedávám, dává vám to pan
tajemník. Nedávám to ani já, ani nikdo z členů Rady. Je to prosím přenesená státní správa,
protože samospráva městské části, žádné městské části, ani Prahy 4, ani žádné jiné městské
části, není ani účastníkem příslušných řízení silničně správních orgánů.
My nejen že je nedostáváme k projednání, my je nedostáváme vůbec. A to ať už je
vydávání náš silničně správní orgán, nebo silničně správní orgán hlavního města Prahy. Protože
na rozdíl od stavebního řízení, kde jsou samosprávy městských částí účastníky, tak účastníkem
správních řízení silničně správních orgánů je jen a pouze hlavní město Praha.
Když jsem se tomu podivoval u pana náměstka i u ředitele silničně správního odboru na
městě, čili u pana Krejči, tak mě oba ubezpečili, takto to je v zákoně, že já na to prostě nemám
nárok. Takže já se o těch jednáních dozvídám z třetí ruky, případně jiným způsobem, protože
nemám jakožto samospráva žádné právo se jich účastnit, ani je jinak dostávat.
Takže rozhodnutí silničně správního orgánu si stejně jako vy přečtu na příslušné
vývěsce. Proto tuto odpověď na vaši interpelaci vám poskytne taktéž pan tajemník, nikoliv já,
protože to je kompetence přenesené státní správy. Já nemohu za pana tajemníka rozhodovat
v přenesené státní správě. A můžu stokrát, můžete mi věřit, nebo nevěřit, že bych to občas
s velkou radostí udělal, ale prostě nemohu.
Čili proto bohužel vám na toto neumím odpovědět, nejsem účastníkem řízení. To, že to
visí na desce, jsem si byl osobně zkontrolovat, ale nejsem účastníkem řízení, tak mi to nebylo
ani doručeno. Na samosprávy se to nedoručuje. Bohužel v tomto směru to takto ze zákona je.
Vy jste výrazně lepší právník, než bych já někdy v životě byl, tak si to samozřejmě umíte snadno
zkontrolovat, že v tuto chvíli si skutečně nedělám z toho srandu.
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Čili odpověď vám zpracuje pan tajemník, stejně jako zpracoval informaci pro
Zastupitelstvo. Jediné, co mohu a na co budu výrazně víc tlačit, aby ty informace byly
zpracovávány výrazně rychleji a ve větší rychlosti, aby tyto informace státní správy byly pro
všechny, protože se to týká občanů Prahy 4, k dispozici rychleji. A abychom je my jako
samospráva dostali rychleji, ne dřív, než se mě na to všichni novináři zeptají a já musím vařit
z vody, přestože to není věc samosprávná. Ale rozumím, že se mě na to ptáte. Já skutečně
nemohu odpovídat za státní správu. Tu kompetenci nemám, tu má tajemník. Od toho ho máme.
Pan kolega Kutílek s interpelací na pana kolegu Mítha. A připraví se paní kolegyně
Alžběta Rejchrtová s interpelací na pana kolegu Opu.
Zastupitel pan Petr Kutílek, M.A., M.S.: Tak děkuji, pane starosto. Já hned se obrátím
na pana radního Mítha. Jenom protože jste mi upřel předtím faktickou poznámku, v reakci na
vaše tvrzení, že Rada několikrát a po projednání v komisi vyjádřila nesouhlas s tou Táborskou,
není to úplně pravda.
Vy jste jako Rada na základě vašeho předkladu 17. 7. loňského roku Rada zrušila
souhlas předchozí Rady MČ s koncepční studií. A bylo to 15 dní poté, co se poprvé sešla v nové
podobě dopravní komise, kde to nebylo projednáno, nijak předneseno ani jako informace. To
znamená, vy jste to skutečně udělali nezávisle, aniž byste se poradili s dopravní komisí. Bylo
to uděláno od stolu Radou. Takže to byla jenom faktická poznámka k tomu, co jste říkal
předtím. Nemluvil jste pravdu, je mi to líto.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Pane kolego, já se omlouvám, že vám
skočím do řeči. Já jsem neříkal, že to bylo po projednání v komisi, já jsem říkal, že to byla
4 usnesení Rady, které jste schopen najít na desce.
Zastupitel pan Petr Kutílek, M.A., M.S.: To, které to rušilo, bylo 17. 7.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Ani jednou jsem neřekl, že to je
po projednání v komisi.
Zastupitel pan Petr Kutílek, M.A., M.S.: To, které to rušilo, bylo 17. 7.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: To jsem nikdy neřekl. Najdete to ve
stenozápisu, že jsem neřekl nic o tom, že to bylo po projednání v komisi. Dvě byly ještě
v minulém volebním období a dvě byly v tomto volebním období dvěma různými koalicemi.
Ani jedno nebylo po projednání v komisi.
Zastupitel pan Petr Kutílek, M.A., M.S.: To, které zrušilo souhlas, bylo 17. 7. bez
projednání v komisi, která byla 2 týdny předtím. Pardon.
Teď už ta otázka na pana radního Mítha. Týká se stanoviska městské části k regulaci
hazardu. Jak jistě víte, tak díkybohu před dvěma týdny konečně schválilo Zastupitelstvo HLMP
celopražský konec hazardních automatů. Čili tzv. nulovou toleranci tvrdého hazardu či
hazardních automatů, technické hry takzvané, právním termínem řečeno.
A učinila to nešťastní naštěstí navzdory tomu, že z městské části Praha 4, z vaší Rady,
na základě vašeho předkladu, pane radní, odešly připomínky, které vyjádřily nesouhlas s tou
vyhláškou, která rušila hazard v Praze. S konkrétními připomínkami, kterým úplně přesně
nerozumím, každopádně vy jste vyjádřil nesouhlas s tímhle tím.
Vůbec ty připomínky neobsahovaly jednoduchou formulku, kterou máme v naší
Strategii prevence kriminality a prevence závislostního chování, kterou jsme přijali loni
koncem roku. Kterou jste vy osobně předkládal, byť s velmi krátkým, co si pamatuji,
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průvodním slovem, takřka absentujícím. Vůbec neobsahuje tu formulku, že Zastupitelstvo
městské části – a shodli jsme se na tom tady takřka jednohlasně, pokud si to správně pamatuji
– Zastupitelstvo městské části jako jeden ze strategických cílů požaduje trvat na politice nulové
tolerance vůči hazardu.
Vy jste tohle ve svém stanovisku vůbec nereflektoval, vůbec nezmínil. A chci se vás
zeptat, proč to tedy to stanovisko neobsahovalo, proč jste naopak vyjadřovali nesouhlas
s hláškou, která zavedla nulovou toleranci hazardu v Praze. A jestli jste tu strategii četl, když
jste ji předkládal.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji, pana kolegu vidím, že chce
reagovat.
Radní Ing. Jaroslav Míth: Hezký večer. Mě mrzí, že kolega Kutílek i poté, co už jsme
tady jednou úplně stejnou problematiku probírali a já jsem mu na ni písemně odpovídal, stále
nerozumí, bohužel nerozumí tomu, k čemu se městská část vyjadřovala.
Městská část se vyjadřovala k textu připravované vyhlášky, která následně hazard
reguluje. Nevyjadřovala se k tomu, jak ona přistoupí k regulaci hazardu na základě vyhlášky,
která vstoupí v platnost. My jsme se vyjadřovali k tomu, jak ta vyhláška má být.
A v té textaci, co jsem já i vám posílal, jsme naopak vznášeli výraznou výhradu. Protože
tak, jak ta vyhláška byla připravována v původní textaci, tak by to znamenalo, že budeme muset
obhajovat před ÚHOS nulovou regulaci hazardu na naší městské části.
Takže my jsme se naopak naší připomínkou výrazně vyhrazovali proti tomu, aby vůbec
mohly vzniknout nějaké pochybnosti proti tomu, že na městské části Praha 4 nulová tolerance
hazardu je. Tzn. my jsme se vyjádřili k tomu, jaká je textace vyhlášky. Nebyl dotaz na to, jaká
má být regulace na území Prahy 4. Ale z toho lze krásně dovozovat, že měla být regulace
nulová, protože jsme chtěli setrvat na tom, co máme, abychom to nemuseli znovu obhajovat.
To znamená, musíte zjistit, na co se vás ptají a na to odpovídáte. Ne na to, co vy máte
v hlavě., ne na to, co máte v hlavě.
Zadruhé, ta vyhláška, která následně byla schválená na úrovni magistrátu, na
Zastupitelstvu hlavního města Prahy, nám kupodivu dneska umožňuje zřídit živé hry na území
Prahy 4. Ruletu můžeme mít zřízenou. A přesto my nic nevyužíváme a neděláme. My
setrváváme na tom, co je, tak, jak si to rozhodl i bezpečnostní výbor, a nikde jsme žádnou
větičkou nezmínili, že chceme změnit regulaci hazardu na území Prahy 4.
Stejně tak na jednání s resortní radní magistrátu Hanou Marvanovou jsme na dotaz, jak
to vidíme na čtyřce, říkali, že trváme na nulové regulaci hazardu. Takže přečtěte si, na co jsme
odpovídali, jak zněl dotaz a k čemu jsme se vyjadřovali.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji, paní kolegyni Alžbětu
Rejchrtovou nevidím, takže to asi dala písemně. Pane kolego, já teď nerozumím, máme
interpelace. Na řadě je... Popořadě, jsou interpelace tak, jak jsou přihlášeny. To není žádná
technická teď. (Hlas z pléna.) Až budete na řadě se svojí interpelací, tak můžete. Teď nejsou
běžná vystoupení.
Čili teď je na řadě Alžběta Rejchrtová s interpelací a připraven je pan kolega Slanina.
Já se omlouvám, ale nemůžu přeskakovat ty kolegy, kteří jsou před vámi. Čili paní kolegyně
Rejchrtová. Můžu vám dát slovo, až a vás přijde řada, ale teď je tu pořadí, nemůžu předjímat.
Nemůžu předbíhat ostatní, kteří se řádně přihlásili písemně. Paní kolegyně Rejchrtová už není,
čili pan kolega Slanina interpelace na Radu a připraven je pan kolega Štěpánek.
Zastupitel Mgr. Jan Slanina: Takže děkuji za slovo. Já se chci Rady dotázat na věc,
kterou jsem se dozvěděl víceméně náhodou z rozsudku Městského soudu v Praze. A týká se to
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opatření obecné povahy, kterým zamýšlel magistrát hlavního Prahy regulovat tzv. „beerbiky“
neboli „pivní kola“. A z rozsudku Městského soudu v Praze vyplývá, že městská část Praha 4
jako jediná z městských částí se rozhodla nevyvěsit návrh tohoto opatření obecné povahy
z důvodu nesouhlasu.
Takže moje otázka zní, kdo, který orgán, nebo která osoba na Praze 4 rozhodla o tom,
že nevyvěsí návrh opatření obecné povahy, který pořizuje magistrát, respektive pořizoval. A
poprosím o písemnou odpověď.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Tohle je opět na pana tajemníka. Tohle
není interpelace na Radu, to je opět záležitost státní správy. Čili prosím, předáme panu
tajemníkovi, protože na to musí odpovědět pan tajemník.
Následně pan kolega Štěpánek s interpelací na starostku a poté bude pan kolega Hora,
kterého potom šoupnu do mezery. Petře.
Zastupitel Mgr. Petr Štěpánek: Dobrý večer. Já už jsem tady měl několik věcných
příspěvků k možnostem prevence šíření virových respiračních nákaz ve školách. Zpočátku se
k tomu paní starostka stavěla velmi vstřícně, ale její poslední odpověď, když ji úplně
zjednoduším, je taková, že to ředitelé odmítli a že se vlastně v těch školách nic neudělalo. Teď
mi přikyvuje, že to tak je.
Takže já vás poprosím, já už vás nebudu vůbec otravovat s těmi seznamy. To už jsme si
tady řekli mockrát, co všechno se dá udělat. Stejně tak po vás teď, můžete si k tomu říct, co
chcete, ale budu po vás chtít písemnou odpověď. A ta bude myslím docela jednoduchá.
Já vás poprosím o seznam všech školských pracoviště, nejen škol a školek, ale
pracoviště zvlášť. Když má škola nebo školka tři objekty, tak opatření v jednom objektu nemusí
být totožná. A tam mi vypište vždycky pod názvem školy a toho pracoviště opatření č. 1 to a to
bylo realizováno. Bylo financováno v takové části v částce v rámci dotace magistrátu, nebo v
rámci našeho vlastního rozpočtu. Ale také mi tam, prosím vás, napište - „opatření to a to bylo
odmítnuto ředitelem/ředitelkou školy“.
Já bych fakt chtěl vidět, co opravdu se v těch školách udělalo, aby se snížila
pravděpodobnost nákazy, nebo aby se ta nálož, kterou si tam předají studenti, případně ji předají
pedagogům, aby se maximálním způsobem snížila. Protože zastavit to úplně nepůjde, to víme
velmi dobře. A co se z jakých důvodů neudělalo. Jestli na to nebyly peníze, nebo jestli to
skutečně masově ředitelé odmítali, tak, jak to vyplývá z té vaší minulé odpovědi.
Takže bych poprosil tentokrát už ne v obecné rovině, ale skutečný seznam navržených
opatření, kdo a proč ho odmítl a proč se neudělalo. Děkuji.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji. Asi bude písemně,
předpokládám. Čili nyní pan kolega Hora se tam vmezeří, myslím, že to pan kolega Kaplan
snese.
Zastupitel Ing. Jan Hora: Ano, děkuji, všem se omlouvám. Není to technická, spíš
organizační připomínka, na kterou moc nemáme chlíveček. S kolegou jsme si teď znovu
prohlíželi tu instalaci v předsálí. Část těch dokumentů má údaje anonymizované tak špatně, že
jdou přečíst včetně čísel účtů a adres. Moc vás prosím, nenechávejte to tam. A znovu prosím,
zveřejňujte to elektronicky, pak by se ten problém nestal. Děkuji.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji, tohle je spíš upozornění než
interpelace, tomu rozumím. A to je samozřejmě chyba, pokud je to čitelné, a jistě to bude
odstraněno. Bohužel opět to není samospráva, ale v tomhle případě můžeme aspoň dohlédnout.
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Pan kolega Slanina interpelace na paní kolegyni Zykánovou. A připraví se pan kolega
Kaplan se svojí sérií, protože pak už tam nikdo jiný další není. Budete začínat panem kolegou
Svobodou. Toho tam máte jenom jednou, tak to nemusím... Vlastně dvakrát, čili budete začínat
panem kolegou Svobodu, ÚSS a ZZ.
Zastupitel Mgr. Jan Slanina: Tak já si dovolím obrátit se na paní kolegyni Zykánovou,
coby zastupitelku a předsedkyni komise pro školství a mládež. Protože když jsem tady slyšel,
že paní starostka s tím termínem nesouhlasila, vím, že moje kolegyně z klubu se také
podivovala nad tím konfliktem těch termínů, takže mám tu otázku, kdo vlastně vymyslel ten
termín 5. 10. Když vím, že ten termín 5. 10. měla komise pro územní rozvoj naplánovaný
opravdu už několik měsíců. Ten tam visel už strašně dlouho. A proč nedošlo k tomu, aby
školská komise byla naplánována na nějaký termín, který byl volný. Protože když se rozhlédnu,
tak týden předtím i potom je těch termínů, kdy žádný orgán městské části nezasedá, pořád
spousta.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji. Paní kolegyně Zykánová odpoví
na místě.
Zastupitelka paní Ing. Jitka Zykánová: Odpovím na místě, moc děkuji za ten dotaz,
protože aspoň mohu vysvětlit, jak k tomu došlo. Stává se mi to maximálně jednou za sto let,
ještě se to nestalo. A bylo to tentokrát způsobeno tím, že jsme měly s paní tajemnicí na mysli
dvě věci. Abychom mohly do programu schůze zařadit výsledné počty žáků, které nastoupily
do našich základních škol a školek, a zadruhé, abychom tuto informaci podaly co nejdřív poté,
co se ji dozvíme.
28. září nepřipadalo v úvahu ani tak, protože, jak víme, je to Den české státnosti.
A kdybychom dále odkládaly do hloubi října, to se nám úplně moudré. Mohli byste nás zase
potom nařknout z toho, že protahujeme intervaly mezi konáním jednání.
Takže je mi to líto, že se tak stalo, ale věřte, že to bylo po pečlivém uvážení. A je pravda,
že vaše kolegyně z klubu paní zastupitelka Kotvová se podivovala v e-mailu. Ale zjistila jsem,
že i jí se podařilo naplánovat si jednání kontrolního výboru ve stejný den, kdy se koná komise
majetková. Takže asi sama nahlédne, že není někdy snadné vykličkovat mezi těmi termíny
a vyhovět všem.
Takže doufám, že už nikdy k té situaci nedojde. Omlouvám se všem, kterým to
způsobilo nějaké problémy, ale věřím, že pochopíte to zdůvodnění. Děkuji.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji. Pan kolega Kaplan začne
s interpelací na pana kolegu Svobodu ÚSS a ZZ a bude pokračovat s interpelací na pana kolegu
Opu.
Zastupitel pan Mgr. Tomáš Kaplan: Děkuji za slovo. Interpelace na pana
místostarostu Svobodu. Dovolil bych si nejdřív odcitovat a následně panu místostarostovi
předám, pokud by náhodou o tom neměl tušení, budu mu předkládat dohodu o pracovní činnosti
uzavřenou Ústavem sociálních služeb v Praze 4, příspěvkovou organizací, s panem Ing. Janem
Schneiderem, která byla uzavřena zhruba měsíc poté, co zde došlo ke změně koalice, kde je
sjednávána dohoda o pracovní činnosti s panem ředitelem Schneiderem, kterýžto je ředitelem
jiné příspěvkové organizace Zdravotnického zařízení Prahy 4, předpokládám, že na plný
úvazek. A jenom si dovolím krátce ocitovat. Ta dohoda o pracovní činnosti je sjednávána
s Ústavem sociálních služeb v rozsahu 20 hodin týdně, přičemž její rozvržení určuje
zaměstnavatel dle jeho potřeby.
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Pak bych si dovolil ocitovat pro zajímavost článek 6, kde je sjednáváno, že „panu Ing.
Schneiderovi za výkon sjednané práce zaplatí zaměstnavatel odměnu ve výši 439 Kč/h, s tím,
že sjednaná odměna je stanovena s přihlédnutím k tomu, že práce bude prováděna o sobotách,
nedělích a svátcích. Odměna je splatná způsobem zde uvedeným.“
Moje dotazy na pana místostarostu Svobodu jsou, zda věděl o tom, že tato dohoda
bezprostředně po změně koalice je uzavírána. Zda s uzavřením této dohody souhlasil. Pokud
tedy věděl. Zda má sjednanou hodinovou odměnu ve výši 439 Kč/h za odpovídající a obvyklou.
A byť jsem porozuměl myslím minule, že pan místostarosta Svoboda se zbavil části té gesce,
to Zdravotnické zařízení je myslím již pod paní starostkou, nejsem si jist, tak se zeptám přesto
pana Svobody, zda má takovouto dohodu pro městskou část uzavřenou za to, že je v pořádku.
A zda neomezuje nějakým způsobem činnost pana ředitele Schneidere ve Zdravotnickém
zařízení MČ Praha 4. Děkuji, dovolím si předat tu dohodu o pracovní činnosti, pokud by
náhodou o ní pan místostarosta Svoboda nevěděl.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji, předpokládám, že bude asi
písemná odpověď. Písemná, čili, pane kolego, můžete pokračovat s interpelací na pana kolegu
Opu a připravit se s interpelací na pana kolegu Hrozu. Tam to máte po jedné, takže tam není
potřeba blíže specifikovat.
Zastupitel pan Mgr. Tomáš Kaplan: Já vás už nechci dlouho obtěžovat, takže se
pokusím být krátký. Také předám panu radnímu Opovi. Můj dotaz se vztahuje k objednávce
toho, čemu já říkám „procházka po Spořilově“. Je to objednávka za 68.000 Kč, vystavená
1. 7. 2020, s tím, že je za tuto finanční částku objednávána organizace a vedení komentované
procházky po sídlišti Spořilov a nějaké další činnosti.
Zaujalo mě „Mapa a seznam drobných intervencí ve veřejných prostranstvích“. Na to
se moc těším, kdybyste mi mohl poskytnout, jestli jsou to intervence typu vyhodit koš nebo
uklidit pod lavičkou. A chtěl bych se vás zeptat, jakým způsobem a zda budou probíhat takovéto
komentované procházky i v jiných lokalitách. Pokud nikoli, proč byla zvolena zrovna lokalita
sídliště Spořilov II, a ne jiná lokalita. A pak bych se chtěl zeptat, zda se té procházky účastnil
a zda pro něj byla přínosem. Děkuji.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji. Předpokládám, že z důvodů, že
těch otázek je hodně, tak to asi bude písemně, pane kolego? Písemně. A, pane kolego, můžete
pokračovat s interpelací na pana kolegu Hrozu. I když netuším, zde jste zvolil vhodného
adresáta.
Zastupitel pan Mgr. Tomáš Kaplan: Teď jsem vám zase špatně rozuměl.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Jestli jste zvolil vhodného adresáta, pokud
se jedná o pojištění, protože to je finanční operace.
Zastupitel pan Mgr. Tomáš Kaplan: Ano, zvolil jsem pana místostarostu Hrozu, byť
jsem si vědom toho, že to pojištění je mezi gescemi. Nicméně takto jsem to zvolil, protože má
majetek a jistě najde ve svém okolí odborníky, s kterými to může zkonzultovat v oblasti
pojišťovnictví, takže by to byla interpelace na něj.
Jestli můžu poprosit organizační, já jsem si k tomu udělal takovou krátkou prezentaci.
Děkuji. Já se vám trochu omlouvám, protože buď to všichni znáte, nebo vás to nezajímá, když
jste to nechtěli zařadit jako bod. Já jsem si s tím dal trošku práce, takže já vám to tady v rychlosti
odrecituji. Jestli mohu poprosit dál.
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Ta konstrukce je poměrně zajímavá. Městská část Praha 4 má už od roku 2008, tak jak
jsem vyčetl z těch veřejných zdrojů a získal informaci jednoho pojišťovacího makléře, je to
společnost IMG a. s. Ta společnost to pro městskou část Praha 4 vykonává bezúplatně. To je
poměrně zajímavá konstrukce. Ale ona souvisí s tím, že ona bere provize od těch pojišťoven.
Ta geneze je poměrně jednoduchá.
V únoru 2008 za starosty Horálka z mého pohledu relativně standardní smlouva na dobu
neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce. Pak tedy v srpnu 2014 za starosty Caldra, 2 měsíce před
komunálními volbami ujednána výpovědní doba 5 let. S tím, že jen podotýkám, že samozřejmě
jakoukoli výpovědní dobu, tak máte-li makléře, tak je to jako s právníkem nebo s kýmkoli, tu
plnou moc můžete vypovědět kdykoliv. Jestli můžu poprosit dál.
Tohle jsou subjekty, které na základě veřejné zakázky poskytují pojišťovací činnost pro
městskou část Praha 4. Podotýkám, že ty smlouvy jsou vypověditelné a jsou sjednány na dobu
neurčitou. Celkový roční náklad – já jen upozorňuji, tyhle informace jsou z městské části Praha
4, já pak panu kolegovi Hrozovi nabízím pomoc. A mám k tomu hezký materiál zpracovaný
jiným pojišťovacím makléřem o těch nákladech a úsporách. Takže jestli můžu poprosit dál.
Tohle je 4 nebo 5 základních smluv. Jsou to standardní pojištění. Můžeme se bavit
o těch rozsazích, přesazích a krytích, ale jsou to standardy od majetku po pojištění
odpovědnosti. Celkem bylo zaplaceno za roky 2017-19, já jsem to vzal zjednodušeně, 30.
241.000 Kč a celkem bylo vyplaceno na pojistném plnění za roky 2017-19 – 9.700.000 Kč
podle údajů městské části Praha 4. Jestli můžu poprosit dál.
A protože vás nechci zdržovat a chci to zkrátit, tak závěry z toho zjištěné – a znovu
říkám, mám to velmi podrobně zpracováno, takže se nabízím k dispozici. První poznámka, to
pojištění bylo sjednáno před 8, respektive 5 lety. Je zcela jednoznačné, že hodnota toho majetku
je dneska někde velmi jinde.
Pokud mám dostatek informací, a to jsou veřejné zdroje a muselo by to v nich být, nebo
mělo by to v nich být, tak to nebylo nikdy aktualizováno. Tak už jen z podstaty toho, že to
nebylo řešeno podle mě poměrně dlouhou dobu, tak si myslím, že by mělo být zaktualizováno,
ať to řeknu takhle. Mám pak v tom materiálu i ty zbytečně sjednané pojistné limity. To je
samozřejmě vždycky k diskuzi a věcí názoru, ale říkám, je to poměrně detailní materiál, takže
bude-li zájem, dám k dispozici.
Proč určitě by mělo být aktualizováno a musí být tématem, je duplicitní pojištění
některých položek, které opět dám k dispozici a jsou z toho zcela zřejmé. Mám tam několik
poznámek ohledně těch nevýhodných podmínek. Ale to, proč to celé činím, je také to, že podle
těch zjištění, které já mám k dispozici od pojišťovacích makléřů, tak novou aktualizací při
vysoutěžení nové smlouvy je možno ušetřit až 50 % celkových nákladů, které MČ Praha 4 má.
Já nehodnotím, jestli dává logiku, že vynakládáme za rok deset a dostáváme tři, já pouze
říkám, že si to žádá aktualizaci, prověření a podle mého názoru si to žádá přesoutěžení, protože
výše pojistného plnění jsou poměrně velmi vysoké. A zbytečně vysoké.
Děkuji. A můj dotaz na pana místostarostu Hrozu je tedy, zda on, nebo kdokoli jiný
z Rady, je seznámen se situací ohledně pojištění. Zda bude činit nějaké kroky ohledně ověření
výdajů městské části a ceny obvyklé. A pokud ano, jaké kroky to budou a kdy budou učiněny.
Děkuji.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji. Jinak potěšíte velmi paní
kolegyni Ing. Stelmachovou, protože tuto otázku s ní už nějaký pátek rozebírám. Pokud vaše
náklady nebudou advokátské palmare, tak s radostí využijeme vašich služeb. Tak můžete
vystoupit další, což jsem na řadě já s Ruským kolem. A pak máte zase ještě mě z hlediska
spolupráce s nadací, netuším kterou, ale to mi jistě vysvětlíte.
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Zastupitel pan Mgr. Tomáš Kaplan: Taky jsem zase úplně nerozuměl. Spolupráce
s nadací.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Nejprve na mě Ruské kolo a poté
spolupráce s nadací.
Zastupitel pan Mgr. Tomáš Kaplan: Jo. Obávám se po tom dnešním expozé, že mi i
na Ruské kolo, které jsme tu poměrně výrazně probírali minule, řeknete, že to není samospráva,
ale že to je státní správa, ale položím jednoduchý dotaz.
Minule jsme tady poměrně intenzivně řešili Ruské kolo, předkládali jsme si tady různé
dokumenty, ze kterých vyplývalo, i se tady o tom mluvilo, že Ruské kolo v Podolí bude
odstraněno na konci srpna. K tomu nedošlo, tak můj dotaz zní, ať už na vás, nebo na pana
tajemníka, pokud tedy budeme zpět v rovině státní správa, samospráva, zda došlo k prodloužení
toho termínu, do kdy to Ruské kolo má a může být umístěno. A případně do kdy.
A pak jeden související dotaz. Ten je koncepční. Já si dobře uvědomuji, proč to
odsouhlasovali v rámci covidu po odpuštění nákladů, respektive plateb pro různé podnikatelské
subjekty, mj. za zábory. A můj dotaz zní, jestli víte a máte nějaký směr ohledně toho, jak dlouho
bude bezúplatné poskytování těch prostor, respektive ty zábory ještě fungovat. A jaká je vaše
idea, respektive směr ohledně tohoto. Děkuji.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Tu druhou část vezmu rovnou, protože
tou se přímo zabývám při jednání s panem náměstkem Vyhnánkem a s příslušnými odbory
hlavního města Prahy a našimi odbory. V tomto případě je to tak, že město stáhlo z hlediska
některých bodů, podotýkám, ono je to víc bodů příslušné vyhlášky hlavního města Prahy, stáhlo
kompetenci na sebe, kdy rozhodlo o některých písmenek té vyhlášky. Což se týká předzahrádek
a některých dalších – teď je nebudu všechny vyjmenovávat, které jsou rozhodnuty do konce
roku. Ta nulová sazba.
V tuto chvíli zatím se vede jednání s panem náměstkem, zda a jak. Protože to je opět
rozhodnutí přenesené státní správy, v tomhle případě odborem dané přímé ceny magistrátu
hlavního města Prahy, protože odebral kompetenci našeho odboru, který o tom normálně
rozhoduje v přenesené státní správě.
Čili v tomto směru je to záležitost rozhodnutí městské státní správy, kterou
Zastupitelstvo hlavního města Prahy dalo na vědomí svým usnesením, protože o ní nemůže
rozhodnout, ale dalo ji na vědomí. Je to usnesení tuším z dubna, když tak vám ho přepošlu,
nebo je k nalezení na síti. Tam je daný ten termín, do kdy to je.
Na Ruské kolo samozřejmě na ty termíny seženu odpověď. Tady je to trochu jednodušší.
I když ani tady nejsme účastníkem, protože tam žádné řízení není, tak pro mě není tak těžké
a složité to najít. Tady to když tak zkusím, z úřadu seženu a pošlu vám.
A další pak máte spolupráce s nadací.
Zastupitel pan Mgr. Tomáš Kaplan: Děkuji, to je velmi krátká otázka na vás. Souvisí
s něčím, co jsme si už drobně diskutovali. Chtěl bych se vás, pane místostarosto, zeptat, zda
jste se prosím sešel a jednal s paní Marií Svobodou, manželkou pana místostarosty Svobody,
ve věci možnosti spolupráce mezi nadací, respektive subjektem, který paní Marie Svobodová
zastupuje a zastupovala, a městskou částí. A pokud ano, jaký byl výsledek tohoto jednání.
A jaká spolupráce byla, nebo případně nebyla navázána. Děkuji.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Velmi jednoduchá a rychlá odpověď.
Mezi čtyřma očima nikoliv. A paní Svobodová nás navštívila jako všechny členy Rady, kde nás
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pouze seznámila s tím, jaké činnosti její nadace vykonávají. Nic jsem jí neslíbil, ani nikdo
za přítomnosti nás jakožto členů Rady jí neslíbil, ani není důvod, aby jí cokoli sliboval.
Čili interpelace na pana kolegu Svobodu, zaměstnanecké poměry.
Zastupitel pan Mgr. Tomáš Kaplan: Já si myslím, že už končím, takže děkuji.
Poslední dotaz na pana místostarostu Svobodu. Zaznamenal jsem, pane místostarosto, že jste
se vedle svých dalších pracovních aktivit stal ještě pověřencem pro GDPR u nějakého subjektu.
Je to informace z veřejně dostupných zdrojů. Chtěl jsem se zeptat, kolik dalších pracovních
poměrů či jiných pracovněprávních vztahů vedle uvolněného radního pro městskou část
Praha 4 ještě zvládáte. Děkuji.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Tak děkuji.
Místostarosta Ing. Josef Svoboda, PhD.: Já odpovím přímo tady na místě. Já dělám
pověřence pro Nemocnici Pod Petřínem. A to tak, že se na mě obrátily sestry boromejky, se
kterými léta spolupracuji a mají ke mně důvěru. A požádaly mě, jestli bych jim poskytl
konzultaci na postavení systému GDPR. Uzavřeli jsme dohodu o provedení díla, protože zákon
říká, že se to musí provést na základě smlouvy. Je to do doby, než si najdu nějakého pověřence.
Čekám, že si toho pověřence najdu co nejdříve a v ten moment moje spolupráce s boromejkami
končí na toto téma. Děkuji.
Čili byla to čistě přátelská výpomoc na základě dlouhodobé spolupráce a mého dobrého
vztahu s Řádem sv. Karla Boromejského. Děkuji.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Takže já děkuji, tím jsme vyčerpali
všechny interpelace. Já vám velmi děkuji a předal bych samozřejmě standardně slovo paní
starostce, protože si myslím, že je jistě vhodné, abychom se v tomto již večerním čase vlídně
rozešli se všemi, kteří tady vydrželi až do tohoto pozdního času.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Vážené zastupitelky, vážení
zastupitelé, dovolte mi, abych vám poděkovala za poměrně velmi zdárný průběh tohoto jednání,
popřála vám hodně zdraví do dalších dní, protože je to to nejdůležitější. A přeji vám pokud
možno hezký zbytek večera a těším se na další setkání s vámi. Mějte se hezky.
(Jednání ukončeno ve 20:25.)

Zapsala strojová stenografka:
paní Simona Sedmihorská
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