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6. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 ze dne 25. 9. 2019
(Jednání zahájeno ve 13:00)
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Vážené kolegyně,
vážení kolegové, dovolte mi, abych vás pozvala do sálu, neboť bylo 13 hodin.
Ještě jednou vás požádám, abyste zaujali svá místa.
Vážené dámy, vážení pánové, zahajuji jednání 6. zasedání Zastupitelstva
MČ Praha 4. Vítám zde všechny přítomné členy Zastupitelstva, zástupce
organizací, vedoucí odborů, úřadu MČ Praha 4, další hosty a veřejnost.
6. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 bylo řádně svoláno a při jeho
zahájení je přítomno – prosím všechny přítomné, aby se přihlásili...
Pokud jste všichni přihlášeni, tak mi je avizováno, že je přítomno 41
zastupitelů. Tak nyní už 42. Ještě by jeden zastupitel měl být, protože jsem
přijala 2 omluvy. A to prosím pana dr. Viktora Derky, který je na krátké
pracovní zahraniční cestě. A dnes ráno jsem přijala omluvu paní Mgr. Alžběty
Rejchrtové, a to z náhlých zdravotních důvodů. Takže já tímto chci vyjádřit paní
Rejchrtové přání, což jsem jí i napsala, aby se pokud možno co nejdříve
uzdravila. A jenom pevně doufám, že ty zdravotní problémy jsou jenom nějaké
banální, nikoli závažné. Myslím, že jménem vás všech jí přejeme brzké
uzdravení.
Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 ověřili a podepsali paní
právě Mgr. Alžběta Rejchrtová a pan dr. Petr Kučera, bez věcných připomínek.
Zápis je k dispozici u pracovnic organizačního oddělení. Členové Zastupitelstva
do něj mohou během jednání nahlédnout a vznést k němu připomínky. Pokud
další připomínky nebudou, bude zápis považován za schválený.
Ověřením dnešního zápisu pověřuji paní Anetu Krajcovou. A prosím, zda
ještě někdo se hlásí? Takže děkuji, hlásí se paní Mgr. Iva Kotvová.
Jednání Zastupitelstva jsou veřejná pro všechny občany, z jednání
Zastupitelstva probíhá online obrazový a zvukový přenos, na který bych chtěla
tímto všechny přítomné v sále opět upozornit. Z důvodů ochrany osobních
údajů, tzv. GDPR. Tento přenos můžete sledovat na webových stránkách MČ
Praha 4.
Vážené dámy, vážení pánové, návrh programu dnešního zasedání
Zastupitelstva MČ Praha 4 jste dostali ve svých připravených materiálech. Já se
nyní zeptám, zda dojde k předložení nějakých nových doplňujících materiálů?
Přihlášen kolega Štěpánek.
Zastupitel Mgr. Petr Štěpánek: Tak já bych si dovolil požádat o
zařazení na program materiál, který už jsme tady měli minule, u kterého tady
někteří zastupitelé říkali, že neměli čas se s ním seznámit a neumožnili jeho
zařazení na schůzi Zastupitelstva. Já do určité míry jsem to chápal, nicméně měli
jej tehdy asi 5 dnů předem. Tak teď je to materiál, který už mají předem 3
4
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měsíce, takže věřím, že s tím nebudou žádné zásadní problémy. I z toho důvodu
jsem vyjma lhůt v něm nic neměnil, takže kdo jste si ho minule přečetli, tak, jak
jste ho všichni měli zaslán, každý jeden zastupitel a zastupitelka, tak obsahově je
identický.
Takže uvítám k němu tady diskuzi a případné modifikace. Je to „Návrh k
vyhlášení stavu klimatické nouze a přistoupení k iniciativě Pakt starostů a
primátorů pro klima a energii“. Já bych navrhoval, aby byl zařazen jako bod č.
3, po zvolení přísedících OS pro Prahu 4 a ostatní návrhy by se potom
posouvaly o jedno číslo.
Hlavní důvod je, že situace nejen globálně, ale i v České republice a
Praze, je kritická. Na rozdíl třeba od doby před dvaceti lety, kdy jsme pociťovali
globální oteplování jen ve formě vědeckých zpráv, a ne každý si to dokázal
přeložit do reálu, tak v tuto chvíli už naprosto nepochybně a vědecky potvrzeně
zažíváme přímo globální oteplování jako takové a jeho důsledky. Konkrétně v
této zemi se projevují hlavně střídáním sucha a náhlých přívalů deště. To
znamená, že cyklus, na který jsme byli zvyklí, je díky zvýšení teploty narušen a
chová se jinak. Já bych asi potom o tom promluvil podrobněji.
Právě obce mají obrovské možnosti podniknout kroky, které povedou ke
snížení dopadů. My nemůžeme ovlivnit tu tzv. velkou energetiku od gigawattů
dál, ale můžeme v podobě každé jednotlivé budovy, např. při jejím zateplení,
snížit spotřebu energie. Což v tom energetickém mixu naší republiky znamená
úplně automaticky snížení produkce CO2, tudíž snížení kontribuce ke
globálnímu oteplování.
To byly jen příklady, abyste měli důvod a věděli, proč tento bod zařadit
dnes k jednání. A potom, v rámci předkladu toho bodu, v rámci času mi daného
půjdu ještě více do hloubky.
Už jen na závěr shrnutí. Navrhuji zařadit bod č. 3 - „K vyhlášení stavu
klimatické nouze a k přistoupení k iniciativě Pakt starostů a primátorů pro klima
a energii“. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, nyní je
přihlášen s přednostním právem pan Kaplan.
Zastupitel pan Mgr. Tomáš Kaplan: Ne, děkuji, já to nechám v pořadí,
jestli můžu poprosit, to bude návrh na doplnění programu, děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Dobře, takže pan
zastupitel Šandor.
Zastupitel JUDr. Matej Šandor, Bc., Ph.D.: Dobrý den, dámy a pánové,
já bych chtěl navrhnout zařazení dvou nových bodů do programu dnešního
5
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Zastupitelstva. Oba jsem vám posílal v pondělí. Byly docela stručné, to
znamená, že jste měli dostatek času se s nimi seznámit.
První bod je „Zpřístupňování záznamů ze Zastupitelstva MČ Praha 4“,
který navazuje na to, co jsme tady udělali v dubnu, kdy jsme konečně umožnili
občanům záznam Zastupitelstva a shlédnout na internetu i po skončení
Zastupitelstva. Bohužel jen na 6 měsíců, kdy v té době těsně neprošel návrh, aby
to byly alespoň 4 roky. Takže rád bych tady tento bod navrhl jako nový bod č. 5
a pak ostatní body dál posunout.
A druhý bod se pak týká změny systému občanských interpelací, kde
bychom chtěli navrhnout způsob, aby občané měli možnost interpelace po běžné
pracovní době a zároveň možnost při hlasování hlasovat přes internet. A tento
bod bych chtěl navrhnout jako nový bod č. 6.
Doufám, že budou schváleny jako bod programu, tak pak je představím
podrobněji. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, dále je
přihlášen pan zastupitel Kunc.
Zastupitel pan Ing. Daniel Kunc: Děkuji, dobrý den. Já bych chtěl
podpořit návrh pana kolegy Petra Štěpánka na vyhlášení stavu klimatické nouze.
Jenom bych rád doplnil, že se nejedná o nic tajuplného nebo něco, co si
neumíme představit, co se pod tím skrývá.
Je to úplně konkrétní program, nebo deklarace toho, že potřebujeme
přehodnotit naše priority v tom, co děláme, co dělá obec. Já jsem dlouho v
dozorčí radě 4-Energetické a vím, jak třeba vysoké spotřeby energií mají naše
staré bytové domy. Takže to je úplně konkrétní věc, kterou potřebujeme udělat.
Klimatická nouze znamená, že místo určitých investic, které mohou ještě
počkat, nebo jsou luxusní nebo zbytné nebo estetické, nebo nějaké, které
nepotřebujeme nutně, tak místo toho bychom měli věnovat prostředky na akce
typu zateplení našich budov, abychom snížili emise CO2, které potřebuje město
ke svému provozu. Úplně jednoduchá věc.
V podstatě iniciativa směřuje k tomu, upozornit na to, že se blíží velké
problémy. Já vím, že to někdo zlehčuje, ale uvědomme si prosím, že v historii
všechny konflikty se vedly o zdroje, které ať už skutečně, nebo jen zdánlivě,
třeba nějak nedostačovaly.
Nám nehrozí vyhynutí z toho, že bude teplota vyšší o dva nebo tři stupně,
nám hrozí velké problémy z toho, že společnosti se dají do pohybu proto, že jim
budou docházet základní zdroje, které potřebují ke svému fungování. Voda,
potraviny a jiné základní životní potřeby.
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To je ta hrozba, které budeme muset v nejbližších letech čelit. A opravdu
je načase, abychom místo opěrných zdí v parku zateplovali budovy a dělali jiná
další opatření. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Já také děkuji, nyní je
přihlášen do diskuze pan zastupitel Zicha.
Zastupitel Mgr. Lukáš Zicha: Dobrý den, dámy a pánové, děkuji za
slovo, paní starostko. Já bych měl návrh bodu „Předražení kulturní akce
Svatováclavské velebení“. Připravil jsem si na to prezentaci, jestli můžu
poprosit.
Zde můžete sledovat na obrazovce moji prezentaci. A vedou mě k tomu
tyhle důvody. Jedná se, jak jsem již zmínil, o předražení kulturní akce
Svatováclavské velebení. Poprosím přepnout na další stránku.
Zde nevidíte zápisy žáka 6. třídy z dějepisu, ale toto je položková
kalkulace kulturní akce za 600.000 Kč, dámy a pánové. Zde je důležitá položka
pouze „provize této vítězné společnosti“, a to je 66.550 Kč, která mi nepřijde
nijak vysoká, za organizaci této akce si myslím, že je to i přiměřené. Ale
bohužel došlo k výraznému předražení v ostatních položkách této akce.
Jenom ještě připomínám, toto je opravdu, kdyby se někdo divil, vítězná
nabídka na kulturní akci za 600.000 Kč. Něco psáno na počítači, něco rukou.
Poprosím o další slide.
Zde je vítězný program pro Svatováclavské velebení. Vlevo můžeme
vidět, jaké kapely na akci měly vystoupit. Vpravo je oficiální leták městské
části, kde jsou úplně jiné kapely, které v nabídce, neboli vítězné nabídce, vůbec
nebyly. Takže náhle 14 dní před akcí došlo ke kompletní změně tohoto
programu. Vítězná firma tedy změnila program, důvod nám je zatím neznámý.
Prosím další slide.
Toto je nejméně závažná kapitola, nebo slide, ale stojí za zmínku.
Zakladatel a bývalý majitel této firmy je aktivní v 900 firmách. A roční
průměrný obrat této firmy je 400.000 Kč. 400.000 Kč, tedy zakázka za 600.000
Kč od městské části na Svatováclavské velebení je zakázka snů pro tuto firmu.
Děkuji, prosím o další slide.
Zde vidíme reference této firmy, která má pořádat Svatováclavské
velebení v parku Na Jezerce. Podmínkou této soutěže bylo poskytnutí referencí.
Tato firma využila možnosti poskytnutí jedné reference, a to společnosti Lucky
service, kde byla subdodavatelem.
Což by nebylo tak špatné, i když jedna reference na tuto akci mi přijde
poměrně málo, ale pro úplný přehled a pro nové zastupitele dodávám, že
společnost Lucky service byla dlouhodobým podnájemcem kavárny v Kulturním
centru Novodovorská, kde do mého nástupu, tedy do mého nástupu do funkce
7
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místostarosty pro majetek, tato společnost platila měsíčně 11.960 Kč nájemné.
To je 52 Kč/m2.
Po mém nástupu jsem tuto společnost přesoutěžil a nový nájemce platí
dneska 37.000 Kč/měs. Což je 161 Kč/m2, což je ročně o 300.000 Kč víc. Což
znamená, k dnešnímu dni jsem díky přesoutěžení této zakázky přinesl do
městské pokladny 1.200.000 Kč. Děkuji, prosím další slide.
Zde jsou reálné ceny původní nabídky. To znamená, nabídky, kterou
společnost poskytla ve výběrovém řízení. Já jsem oslovil všechny dodavatele a
kapely a divadelní spolky, nebo jsem si zjistil jejich ceny, a sestavil jsem tuto
přehlednou kalkulaci. Včetně provize, což je 66.550 Kč, kterou jsem
nezpochybnil, se jedná o reálný náklad této akce na 301.550 Kč ceny včetně
DPH. Ale ovšem tyto kapely z neznámých důvodů byly vyměněny. Prosím tedy
další slide.
Toto jsou reálné ceny druhého nabízeného programu, kde jsem opět
oslovil všechny firmy, které byly na letáku. A udělal jsem si položkový
rozpočet, kde včetně provize, tedy provize za to, že to ta firma pro nás uspořádá,
je celková cena 281.550 Kč. Místo vysoutěžených 569.547 Kč. Prosím další
slide.
Zde vidíme e-mailovou komunikaci mezi kapelami, divadly a ostatními
dodavateli, abyste viděli, že jsme s nimi opravdu aktivně hovořili a cenové
kalkulace jsme si podrobně zjišťovali. Zde tedy cenové kalkulace těchto kapel.
Prosím další slide.
Zde už tedy poslední slide, a to je tendr MČ Praha 4, která to vysoutěžila
za 569.547 Kč, ale reálná cena této akce je 290.000 Kč, dámy a pánové. Takže
já bych se v tomto bodu, který bych vzal jako informaci k předražení
Svatováclavského velebení pana Hrozy zeptal na podrobnosti této zakázky.
Děkuji tedy za podporu tohoto bodu, aby byl zařazen tento bod na jednání
Zastupitelstva a mohl pan Hroza tyto pochybnosti rozptýlit. Děkuji.
Chtěl bych to dát jako č. 4 a ostatní body přečíslovat.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Všechno?
Zastupitel Mgr. Lukáš Zicha: Ano, děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Takže děkuji, nyní je
přihlášen pan zastupitel Růžička.
Zastupitel Ing. Ondřej Růžička: Dobrý den. Já bych rád zařadil vícero
bodů. Můžu to číslovat jako bod 4, 5, 6. Mám asi 6 bodů. První z bodů by bylo
„Nakládání s pozemky MČ Praha 4“, včetně stavebních, kde třeba Rada MČ teď
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soutěží, nebo dala výběrové řízení na trafostanici, tak diskuzi na nakládání s
pozemky MČ Praha 4, abychom se zase nevrátili do těch devadesátek.
Pak bych měl bod 2 – „Standardy a opravy bytů“ a opravy bytů v DPS.
Jestli budeme dělat do budoucna bezbariérové, nebo nebudeme dělat
bezbariérové. Docela bych rád, aby tenhle bod zazněl. Máme tady lidi, kteří se
tomuto věnují, tak bych byl rád jako bod 5.
Pak bych rád měl informaci o Koupališti Lhotka. V jaké fázi je pro
zastupitele? Takže jako bod č. 6.
Pak by mě zajímalo, jaká je vize s opravami chodníků a silnic, které jsou
v působení městské části, à la Matěchova, kde z kostek děláme asfalt
pravděpodobně. Tak jestli je vize zasakovat vodu v rámci klimatu. Takže
opravdu vizi, v jakém standardu by městská část ráda opravovala majetek. To by
byl bod č. 7.
Pak bych měl bod „Ochrana klimatu“, což už tady zaznělo od kolegy
Štěpánka. Nicméně by mě zajímalo, jaké je usnesení Rady v ochraně klimatu
ohledně třeba retence vody, sázení stromů, zelených střech, vertikálních
zahrad... Je to dnešní téma. Myslím, že ANO se tím v rámci ministerstva
životního prostředí velmi ohání, tak bych byl docela rád, jestli je to přenesené i
na městskou část Praha 4. To by byl bod 8.
A ještě bych měl jeden bod – „Kompetentnost působení Zdeňka Kováříka
jako člena Rady“. Jelikož jsem dle ÚHOS konstatoval, že působil na Radě
městské části hlavního města Prahy v minulosti a byl nejčastějším předsedou
komisí, kde ÚHOS vyhodnotil jako zakázky pochybné v 76 případech a byl
absolutním vítězem členů městské Rady v tomto období. Takže to je bod jako
kompetentnost členů Rady obecně.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, nyní je
přihlášen pan zastupitel Slanina.
Zastupitel Mgr. Jan Slanina: Děkuji, já bych si dovolil navrhnout nový
bod 4 a přečíslování následujících bodů. Nový bod 4 by měl znít „Rozšíření zón
parkovacích placeného stání na území městské části“, protože již uplynulo
mnoho měsíců od okamžiku, kdy byl ten návrh připraven. A stále třeba Na
Dvorcích, kde se pohybuji každý den, vidím, že parkování je stále nevyřešené,
stále problematické. A myslím si, že bychom to měli na Zastupitelstvu, proto
navrhuji nový bod č. 4. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, nyní tedy pan
zastupitel Kaplan.
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Zastupitel pan Mgr. Tomáš Kaplan: Děkuji za slovo, ještě jednou
dobrý den všem. Já mám k návrhu asi 4 body. Poprosím je tedy o zařazení jako
č. 4 a následně přečíslovat, za což předem děkuji.
První bod jsem nazval v souladu s tím, jak jej nazval občan Prahy 4,
a nazývám ho tedy - „Likvidace parkovacích míst pro invalidy na Praze 4“.
Chtěl bych vás požádat, abychom mohli projednat problematiku a abyste nám
umožnili slyšet vaše vysvětlení toho, proč jsou na Praze 4 i v těch
nejfrekventovanějších místech rušena ta dvojí parkovací stání pro invalidy.
Když si vzpomínám, s čím jste jako Rada a koalice přicházeli, tak jedním
z vašich největších akcentů, prezentovaných opakovaně veřejně, byla sociální
politika a politika vůči sociálně slabým a handicapovaným. To, co se aktuálně
děje a již stalo na Praze 4, je to, že zdvojená parkovací místa pro invalidy na
těch nejfrekventovanějších místech jsou rušena.
Jsou rušena s poukazem na to, že ti ostatní, kteří parkují,
nehandicapovaní, si často stěžovali, že ta místa zůstávají volná. Chtěl bych vás
poprosit, abychom v tomto bodu mohli vést diskuzi, abychom mohli dojít
případně k nějaké revizi tohoto postoje. Protože jsem přesvědčen, že stěžující si
řidič má nepochybně možnost a schopnost si o těch pár desítek, nebo možná i
stovek metrů dál dojít, ale ty naše handicapované bychom takhle omezovat
neměli. Takže to je první bod.
Dále bych vás chtěl poprosit o zařazení bodu „Návrh na změnu usnesení
Zastupitelstva MČ Praha 4 č. 3Z – 06/2019 z 24. 4. 2019“. To je to usnesení,
kterým pan radní Josef Svoboda byl pro výkon své funkce uvolněn. Jen velmi
krátce pro ty, kteří tady nebyli u těch minulých diskuzí, uvolnění radní
vykonávají svou činnost na radnici jako svou činnost hlavní. Jsou za to, na
rozdíl od těch neuvolněných, placeni. A u původního zaměstnavatele jim
zůstávají určitá práva. Ta práva spočívají v tom, že je jim zachován nárok na to
místo a oni se poté, co ukončí svou funkci, tak se do toho místa vrací.
To, co nám tady Josef Svoboda zavádí jako běžnou praxi na radnici na
Praze 4, je to, že vedle plného platu, který se pohybuje hrubého někde nad
100.000 Kč, ještě pracuje u druhého zaměstnavatele ve veřejné sféře a pobírá za
to, a ani to sám nepopírá, plat druhý z veřejných prostředků.
Já jsem si samozřejmě politicky velmi dobře vědom, proč a za co toto
vzniklo, přesto si neodpustím ještě jednou a opakovaně, a v jiných formách si to
neodpustím nikdy, apelovat na zastupitele, aby tuto nemravnost, která stojí
městskou část ročně přes 1 mil. Kč, za někoho, kdo je na radnici jednou nebo
dvakrát za týden, tak aby ji městská část platila. Proto navrhuji a apeluji na
každého jednoho z vás, protože je to vždy o jednom hlasu, abyste toto změnili a
abyste skutečně mysleli na to, aby Praha 4 finanční prostředky využívala aspoň
trochu rozumně a aspoň trochu odpovídajícím způsobem. Děkuji.
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Další bod, o jehož zařazení bych poprosil, nazývám „Hospodaření s
majetkem MČ Praha 4 a nakládání s ním“. Zde bych poprosil paní starostku a
radní o zodpovězení dotazu, resp. vysvětlení, jaká je, pokud je nějaká, politika
současné koalice ohledně nakládání s majetkem MČ Praha 4. V té minulé
koalici došlo ke shodě. Přiznám se, že jsem toho ani nebyl velký fanda, ale došlo
se ke shodě v tom směru, že se nebudou prodávat byty, protože bytová politika
na Praze 4 a na celé Praze je poměrně citlivým problémem a s poukazem na
sociální akcenty toto bylo zapracováno.
Ne že bych byl tohoto fanouškem, nicméně to, co se děje dnes, je pro mě
naprosto nečitelné a nesrozumitelné. Tudíž jsem chtěl zařazením tohoto bodu
poprosit o to, abyste nám vysvětlili, případně nás odkázali, jaká je vaše politika
koncepce ve směru k nakládání s majetkem městské části. Protože jí nerozumím
a vůbec nevylučuji, že je někde a já o ní nevím, ale je pro mě nesrozumitelná.
To, co se zde děje, je to, že se na jedné straně prodávají byty, to může být
v pořádku, pokud máte nějaký směr a nějaké důvody pro tyto kroky, nebo to
samozřejmě může být vždycky vaše rozhodnutí ad hoc bez koncepce. I to tak
může být. Pak jsou tady z mého pohledu takové neuvěřitelnosti, jako je návrh na
dnešní Zastupitelstvo, že pozemek pod garáží, u kterého mohlo dojít ke scelení,
pokud si říkáme, že to je vaše politika, ke scelení s vlastnictvím té stavby, tak je
prodáván někomu třetímu.
Nebo já jsem řekl, že to je neuvěřitelnost. To není, to samozřejmě možné
je, jak právně, tak fakticky, ale chtěl jsem se vás zeptat, jestli toto je směr,
kterým se chcete vydávat a obecně, jaká je vaše koncepce v této oblasti.
Poslední bod na zařazení, o jehož projednání bych poprosil, nazývám
„Splnění podmínek pro výkon funkce zastupitele“. S tím, že o zařazení tohoto
bodu prosím v návaznosti na informace, které někteří členové Rady prezentovali
mediálně. A to jsou informace týkající se splnění základní podmínky pro výkon
jejich funkce, a to je nejen trvalé, ale i faktické bydliště v katastru, nebo v
lokalitě, abych to řekl správně, městské části Prahy 4.
Poprosil bych o vysvětlení a možnost projednání toho, jaká je tedy
skutečnost. Protože informace, které někteří z vás uvádějí do médií, jsou odlišné
od informací, které uvádějí jinde. A má-li mít dneska Praha 4 téměř většinu,
nebo o jednoho téměř většinu těch, kteří fakticky v lokalitě Praha 4 nebydlí a
mají k ní samozřejmě fakticky jiný vztah, než kdyby zde řešili dennodenní
problémy a byli vystaveni dotazům a i tlakům jejich spoluobčanů a jejich
sousedů, tak si myslím, že to je věc, která není úplně dobrá. Ale třeba to, co
zaznělo v médiích, není pravda a proto bych vás poprosil o vysvětlení a o
zařazení tohoto bodu. Děkuji mnohokrát.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, nyní je
přihlášen pan Kovářík.
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1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji. Já jen jsem rád, že
někteří kolegové své body dali písemně a jsem rád, že ty materiály jsou k
dispozici. Jenom jsem chtěl na některé věci reagovat.
Je zvykem, že měnění jednacího řádu Zastupitelstva je věc shody více
politických klubů a je tradicí, že postupujeme pokud možno tak, že věci se
snažíme, aby fungovaly delší dobu shodně. Proto my nebudeme podporovat
znovu předkládání zpřístupnění materiálů na Zastupitelstvu, protože jsme
podpořili konsensus, který v dubnu byl přijat.
Domníváme se, že měnit na každém Zastupitelstvu jednou dohromady
daný koncensus, který navíc nebyl materiálem stávající koalice a my jsme se k
tomu přidali ještě jako opozice a snažili jsme se, aby k tomu došlo, tak si
myslím, že ten konsensus jednou byl udělán. Jestli jsou považovány 4 měsíce,
nebo 5 měsíců, za krátkou dobu, že se tento konsensus změnil, tak by to přece
jen mělo mít širší diskuzi mezi jednotlivými kluby.
Pokud se týká hodiny vystupování našich interpelujících občanů, hostů,
Zastupitelstvo v historii existence, neb jsem déle sloužící, už měl různé
mechanismy zařazení tohoto bodu. Od na začátku, na konci, na pevnou hodinu
plovoucí v určité vzdálenosti od začátku, v tomto směru je samozřejmě možné
hledat libovolný mechanismus. Ale myslím si, že bychom se měli snažit
dosáhnout nějakého konsensu, ať to neprojednáváme na každém Zastupitelstvu
znovu.
A jsem rád, že pan kolega Šandor se tomu věnoval. A myslím, že by stálo
zato, abychom to projednali poté, co se kluby shodnou na nějakém konkrétním
řešení. Abychom se o tom „nerozhlasovávali“. Můžeme si o tom v nouzi
„zahlasovat“, ale myslím si, že by to mělo být, pokud to bude konsensuální.
Jinak k věcem, které nebyly dány dopředu a jsou dotazy, které míří spíše
do mé oblasti, já musím pana kolegu Růžičku ubezpečit, že nepochybně je dobře
informován, akorát to číslo není přesné. Protože v roce 2002, když na ÚHOSu
došlo k tomu, že změnili mechanismus hodnocení způsobu veřejných zakázek,
přestože to bylo v rozporu s tím, jak sami školili, tak hlavní město Praha mělo
nikoliv tedy 76, ale výrazně přes 200 výběrových řízení, kdy jsme hodnotili
součtem pořadí jednotlivých členů komise. Což byla praxe, kterou školil ÚHOS
do roku 2001.
A oni vzali kontrolu veřejných zakázek zpětně za období, kdy sami školili
tuto metodu a změnili praxi zpětně a chtěli ji hodnotit podle jiných kritérií.
Nedali tu žádnou šanci městu, ani nikomu jinému, pouze zkonstatovali, že těchto
víc než 200 výběrových řízení, když část z nich se týkala, neb jsem měl v
kompetenci část veřejného vybavení, tak tito všichni zpětně ohodnotili, že jsou
podle staré metodiky, nikoli podle nové metodiky. Ale tu metodiku změnili až
poté, co už dávno tato jednotlivá řízení proběhla. Sankci za to město nedostalo
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žádnou, byl to jeden novinový článek, v kterém to bylo oznámeno. Jsem rád, že
ho pan Růžička našel. Já ho mám také schovaný.
Jenom druhou věc k tomu. Čili to je k té kompetentnosti, ale samozřejmě,
jestli někdo má pocit, že nerozumí fungování městské části a fungování
veřejného sektoru, já samozřejmě s panem Růžičkou o tom rád povedu
polemiku. Ale nemyslím si, že je potřeba tím zatěžovat celé Zastupitelstvo,
protože Ondra dost dobře ví, že to asi tak není, že bych o tom nic nevěděl. Ale
samozřejmě rád to s ním proberu.
Pokud se týká dalších, byl zde dotaz na zóny placeného stání. My jsme se
snažili dát v prvním okamžiku, kdy to bylo možné, zprávu do médií. V médiích
vyšla 2. 12. Podotýkám, ještě dodnes to nemáme ani od těch, kteří to
zpracovávali. My nejsme zpracovatelé. Praha 4 není ani objednatelem, ani...
(Námitka z pléna.)
Pane kolego, já můžu vyprávět stejně dlouho a libovolně, navíc mám
právo na odpovědi. Nemůžete mě přerušit v mém slově. Můžete se pak přihlásit
s technickou, ale přerušit mě nemůžete.
Čili pan kolega Slanina, když se ptal na zónu placeného stání, 2. 12. bude
spuštěno rozšíření zón placeného stání, tak, jak bylo Radou v červenci po
předchozím projednávání s občany, který spustil ještě kolega Vansa, za což mu
děkuji, protože z toho vznikla spousta podnětů, které jsme ještě do července
museli zpracovat, tak ani v tuhle chvíli to nemáme ještě od těch, kteří jsou za to
plně zodpovědní, potvrzeno.
Ale vycházíme z potvrzení, které přišlo od PKS, které přišlo od
příslušného odboru Magistrátu hlavního města Prahy, je to skutečně do 2. 12.,
takže 2. 12. by to mělo být. To je tedy základní odpověď. Asi jste si všimli, že v
některých ulicích jsou již namalovány čáry. Nejsou ještě značky, někde jsou
chybně, někde jsou dobře. Bude se to pak ještě muset na finále zkontrolovat a
opravit. Těch chyb je tentokrát poměrně hodně. Nejdou za městskou částí.
Nejsme objednatelem a nejsme ani zpracovatelem.
Pokud se týká otázky pana kolegy Kaplana, mířící...
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Já bych ráda
upozornila, že pan kolega Zicha se opakovaně hlásí s technickou. Ale ráda bych
avizovala, že mě nejdříve požádal o technickou pan kolega Kaplan. Takže jestli
pan kolega Zicha dovolí, tak bych dala přednost panu Kaplanovi.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já se omlouvám, ale
odpovědět na va.. To je jedno, ale dotazy na vaše odpovědi mám právo... Jistě, v
pořádku, čili já nevím, co je za problém, pane kolego.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Takže já vám děkuji.
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1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Když se na něco ptáte, tak
mě snad můžete nechat aspoň odpovědět. Sám jste překročil čas, takže nevidím
sebemenší důvod a nikdo vám v tom nebránil. Nevím, co v tom máte za
problém, pane kolego. Jestli mohu pokračovat? Děkuji vám, pane kolego
Růžičko.
A v tomto směru tedy bych pokračoval dál. Samozřejmě, že tam máme
otázku na změnu, která se týká hospodaření s majetkem. Nedošlo k žádné
změně. Toto Zastupitelstvo již v předminulém volebním období přijalo záměr
prodeje bytových jednotek a rozpuštění bytových jednotek u některých domů v
majetku na bytové jednotky. A městská část pokračuje, a Zastupitelstvo nikdy
toto neukončilo, pokračuje v rozprodejích pouze těch jednotek, které již byly
Zastupitelstvem schváleny. Žádná jiná jednotka není Radou projednávána, ani
žádná jiná jednotka není Zastupitelstvu předkládána.
Předpokládám, že pan kolega Hroza vám může zodpovědět ten zbytek
vašich dotazů na koncepci majetku. Ale tato Rada pokračuje pouze v té
koncepci, která byly tímto Zastupitelstvem schválena. Nepokračujeme v žádné
koncepci, která by nebyla Zastupitelstvem MČ Praha 4 schválena. Naopak,
naplňujeme to, co bylo Zastupitelstvem MČ Praha 4 schváleno.
Přihlásím se samozřejmě víckrát, protože vidím, že pan kolega Zicha je
nervní a nevydrží počkat na odpověď, na kterou se sám ptal. Takže se přihlásím
ještě několikrát, abych mu mohl odpovědět.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Takže děkuji, nyní s
technickou pan zastupitel Kaplan.
Zastupitel pan Mgr. Tomáš Kaplan: Děkuji, já jsem jenom chtěl
formálně. Stává se nám, v rozporu s jednacím řádem, dobrým zvykem bez toho,
aby nám bylo umožněno reagovat, že v bodu „Návrhy bodů programu“, kde my
navrhujeme – a o tom to pouze je, my se na nic neptáme, pane místostarosto – v
„Návrhu bodů programu“ my navrhneme body, pan místostarosta si pak vezme
slovo, vybrané body okomentuje, v bodu, kam to nepatří, a následně nám to
silou vašich koaličních hlasů, čemuž rozumím, zametete, protože to projednat
nechcete.
Prosím, tam, kde se navrhují body programu, navrhujme body programu.
Pane místostarosto, se vším respektem a úctou, já jsem se vás na nic neptal, já
jsem vás žádal jako Radu a jako ostatní zastupitele, abyste mi umožnili ty body
projednat. Aby vy jste reagoval, ale já také mohl.
To, co děláte vy, je to, že zareagujete, mně není umožněno již se k tomu
vrátit, protože to zde už nyní tak není procedurálně, a pak ten bod smetete z
projednání. Buď ho, prosím, schvalte k projednání, což u některých bodů je
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skutečně žádoucí, anebo nenechávejte koaličního odpovídat na dotazy, které
nebyly položeny, bez toho, že my bychom měli možnost jakkoliv reagovat.
Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, nyní s
technickou pan zastupitel Zicha.
Zastupitel Mgr. Lukáš Zicha: Děkuji za slovo, paní starostko. Já mám
podobnou reakci, jako má můj kolega Tomáš Kaplan. Ještě, pane Kovaříku,
slovo „nervní zastupitel“ si myslím, že je z vašich úst dost laciné. Myslím si, že
to nepatří do jednání Zastupitelstva.
Já jsem chtěl upozornit na to, že paní starostka dala členům Zastupitelstva
možnost, a doslova cituji, řekla: „Má někdo další návrhy na zařazení bodů na
jednání Zastupitelstva“? Vy jste neřekl ani jeden návrh bodu. Vy jste porušil
výzvu paní starostky a ještě k tomu jste měl laciné poznámky, takže se prosím
tohoto vyvarujte.
A vy jste předvedl přesně to, co se má udělat v těch bodech. To znamená,
že my a moji kolegové tady přednesli návrhy bodů na Zastupitelstvo a ta
diskuze, kterou vy jste rozjel k těmto bodům, má být právě v tom bodě. Nikoli
při návrhu těchto bodů na zařazení bodů do Zastupitelstva.
Takže, pane Kováříku, příště bez těch zbytečných laciných slov. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Já také děkuji, nyní je
přihlášen taktéž s technickou pan zastupitel Růžička.
Zastupitel Ing. Ondřej Růžička: Já bych se chtěl také k tomu vyjádřit,
že tady dáváme body do programu. Já jsem nepokládal dotazy, já jsem zařazoval
body do programu, a nevedl jsem nad nimi žádnou diskuzi. Jestli, Zdeňku, tvoje
odpověď byla zařazení bodu do programu, tak ho zařaďme.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, nyní s
technickou pan Kovářík.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já myslím, že pan kolega
Kaplan to správně vystihl, že každý, kdo je kompetentním členem Rady, tak má
podle našeho jednacího řádu právo, ale neměl by skutečně rozjíždět diskuzi. Ale
má právo vyjádřit se k navrhovanému bodu. Ano, pan kolega Kaplan správně
vystihl, že mé vyjádření bylo delší, než je přímá reakce, na druhou stranu zrovna
tak bylo delší i navrhování příslušného bodu. Nikoli od pana kolegy Kaplana,
ale od některých jeho kolegů. Čili přijímám výtku, že mé vyjádření bylo příliš
dlouhé, ale na vyjádření právo máme.
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Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, nyní s další
technickou pan zastupitel Vácha.
Radní pan Filip Vácha: Děkuji, já nebudu posuzovat nervovou labilitu
kolegy Zichy, myslím si, že každý si udělá obrázek sám. Já nejsem psychiatr,
nebudu to dělat. Nicméně teď jsme v bodě „Diskuze o programu“. Pan kolega
Zicha si dobře pamatuje, kdy v minulém volebním období byl radní, že na návrh
opozice reagoval jako radní, protože radní má reagovat na návrhy opozice, do
diskuze.
Reakce má být krátká, nemusí být dlouhá, to je pravda. To je celé. Možná
jenom zapomněl, co ty minulé čtyři roky dělal. To je celé. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, přestože se
domnívám, že příliš rozumět nebylo, já jsem tedy moc neslyšela, ale nyní tedy
předávám slovo panu zastupiteli Kuncovi.
Zastupitel pan Ing. Daniel Kunc: Děkuji, ještě jednou dobrý den. Já
nemám ani technickou, ani faktickou, ani nereaguji na vznesené návrhy. Chci
navrhnout na program bod č. 4, který se nazývá „K převodu 100 % k převodu
kmenových akcií společnosti 4-Energetická, a. s. “, IČ 28550901.
Je to z toho důvodu, že se tu společnost městská část pokoušela prodat již
potřetí, a opět neúspěšně. Můžeme nechat stranou, z jakého důvodu teď ten
výběr neprošel, nedokončil se úspěšně, nicméně výsledek je takový, že máme
vážného uchazeče o koupi akcií, který nabídl výhodné podmínky pro odběratele
tepla 4-Energetické i pro městskou část jako takovou. Je tam odpovídající cena,
je tam garance snížení ceny tepla pro občany 630 Kč/Gj bez DPH.
V současné době 4-Energetická, nebo naposledy měla konečnou cenu 664
Kč/Gj bez DPH. Kromě toho je to seriózní subjekt, který by zabezpečil i
potřebnou obnovu, modernizaci a profesionální správu majetku a dodávek našim
občanům, našim subjektům na Praze 4.
Já to navrhuji na bod Zastupitelstva proto, že toto hlasování už jednou
proběhlo v minulém volebním období v červnu 2018, kdy ta soutěž byla
jednodušší co do podmínek a předpokladů, ale s podobným výsledkem. Za
obdobnou cenu měl o koupi akcií zájem stejný subjekt. A hlasování dopadlo tak,
že Zastupitelstvo ten prodej neschválilo. Ať už proto, že někdo hlasoval, že se
zdržel, nebo že vytáhl kartu z hlasovacího zařízení.
Prakticky jednotně pro prodej tehdy hlasoval klub Trojkoalice, převážně
členové Strany zelených. a hlasování se neúčastnili právě zástupci stran, kteří
tvoří dnešní koalici. Někteří z těch, co pro to nehlasovali, tak dnes sedí v Radě.
Jako třeba pan Hrdinka, pan Hroza, pan Vácha.
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Je evidentní, že vůle 4-Energetickou prodat a vyřešit dlouhodobě problém
dodávek tepla na území naší městské části není dostatečný. Minimálně ne u vás,
kteří v současné době sedíte ve výkonných funkcích. Ta podpora je možná
napříč politickým spektrem v Zastupitelstvu. Zastupitelstvo by mělo dát jasný
signál, jestli to řešení chce přijmout nebo ne. A mělo by vám dát úkol toto
zajistit.
Společnost dlouhodobě trpí tím, že městská část nemá věrohodnou
strategii, co dál. Není možné žít dlouhodobě v provizoriu jak z hlediska řízení,
financování, tak z hlediska personálního obsazení společnosti. Není možné
fungovat bez vize, co bude za rok, za dva roky, ani z hlediska motivací lidí, kteří
teď pro nás pracují na tom, aby teplo bylo zajištěno.
Toto, co se nám dohromady podařilo jako městské části, s přispěním třeba
těch, co pro ten červnový návrh nehlasovali, tak je skutečně špatná vizitka pro
městskou část. Můj návrh je, pojďme to opravit, pojďme se o tom pobavit
dneska a pojďme vyjádřit jasný názor, co budeme dál v oblasti energetiky
požadovat nebo co budeme chtít s tou společností dělat.
Připravil jsem nějaký návrh, který vychází z těch podmínek, které Pražská
teplárenská nabídla ve výběrovém řízení. Ale není to tak, že musíme vybírat
pouze tuto jedinou nabídku a bavit se pouze s jediným dodavatelem. Tak není
ani formulován návrh toho usnesení. Jde o to, abychom skutečně dosáhli toho,
čeho jsme dosáhnout chtěli a co jsme deklarovali třeba i v důvodové zprávě,
kterou jsme měli před rokem a před dvěma měsíci v červnu 2018, kdy jsme
deklarovali, že nám jde o snížení ceny tepla a zajištění perspektivy do
budoucnosti.
Poprosil bych, pojďme se o tom pobavit a pojďme vyjádřit vůli, co vlastně
s tou společností chceme udělat. Pojďme dát občanům jasný signál, co bude dál
s teplárenstvím. Děkuji a prosím o podporu tohoto návrhu.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, nyní je
přihlášen pan zastupitel Kutílek.
Zastupitel pan Petr Kutílek, M.A., M.S.: Děkuji za slovo, vážená paní
starostko, vážená Rado, vážené kolegyně a kolegové. Já bych tady rád podpořil,
nebo podporuji všechny názory kolegů, které tady zazněly na rozšíření
programu dnešní schůze. Konkrétně bych podpořil jednak návrh kolegy
Štěpánka na vyhlášení stavu klimatické nouze.
Skutečně se nejedná o nějakou planou deklaraci, ale jedná se o reálné
zaostření pozornosti na opatření, která musíme jako městská část dělat. Směrem
třeba k opatřením typu dlažby, a nikoli vylévání dalšího asfaltu, tak, jak tady
zmiňoval kolega Růžička. To znamená, prosil bych, abychom skutečně toto na
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bod zařadili, abychom se mohli bavit o tom, jak jako městská část budeme
postupovat v době už evidentní změny klimatu.
Dál bych rád podpořil návrh kolegy Šandora na ztransparentnění a
zjednodušení kontroly občanů nad fungováním Rady MČ a městské části obecně
prostřednictvím jeho návrhu. Prostřednictvím návrhu na změnu občanských
interpelací.
My, když jsme tady jako zelení v minulém volebním období prosadili
otevření radnice v několika ohledech po těch létech, kdy radnice byla poněkud
nedobytná, tak toto myslím velmi oceňujeme jako další pokračování toho
trendu, který jsme tu nastavili.
A zejména bych rád podpořil návrhy kolegy Slaniny a kolegy Kaplana,
které se týkají projednání zón placeného stání na Praze 4. Vede mě k tomu to, že
jednak dochází k redukci parkovacích míst pro občany s handicapem, jak
zmiňoval kolega Kaplan. Ale jednak skutečně v realizaci dochází k některým
odchylkám toho, jak byly zóny placeného stání původně koncipovány.
Jednak dochází k časovému posunu někam na prosinec. Původní ambice
byla zóny spustit – a byly skutečně připravovány minulou koalicí tak, aby byly
spuštěny už po létě. Tak, aby se občané s nástupem nového školního roku mohli
jednoduše naučit na to fungování. Teď se zdá, že tato Rada MČ to chce nadělit
do předvánočního shonu jako předvánoční dáreček, tak za to vám jistě mnozí
poděkují.
A kromě toho tam dochází skutečně k odchylkám i v konkrétní realizaci.
Kromě oblasti Dvorců, kterou zmiňoval kolega Slanina, tak je myslím vhodné
projednat i změny v oblasti Michle. Například v ulici Na Rolích nebo V
Mezipolí došlo ke změnám, které nebyly projednány s komisí. Respektive
nevycházejí z názoru odborné komise a z připomínek občanů v některých
ohledech evidentně jdou proti připomínkám občanů.
Mně připadá poněkud nešťastné, aby o takovéto věci rozhodovala Rada,
nebo dokonce jenom jeden místostarosta od svého stolu, aby to neprobíhalo v
transparentním legitimním projednání s občany, tak, jako jsme se o to snažili v
předchozím volebním období. A jako jsme se o to snažili s předchozím kolegou,
radním Tiborem Vansou i teď ještě na jaře.
Pan místostarosta Kovářík, který je v tomto gesčně příslušným, mě
neposlouchá, což je vlastně v pořádku. Já budu rád, když budeme skutečně
schopni toto projednat jako řádný bod schůze dnešního Zastupitelstva. Nikoli
nějakou jeho odpovědí zase na mikrofon, při vší úctě k jeho letitým
zkušenostem se samosprávou několika městských částí, tak bude myslím dobré,
když to budeme schopni transparentně projednat jako celé Zastupitelstvo. Děkuji
vám.
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Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Já také děkuji a nyní
opět pan zastupitel Zicha.
Zastupitel Mgr. Lukáš Zicha: Děkuji za slovo, paní starostko. Já bych
měl další dva body. První by se jmenoval „Pravidla soutěže Podnikatel Prahy 4“.
Já jsem zdědil soutěž, ta se tehdy jmenovala tuším „Provozovna roku Prahy 4“.
Kvituji to, že tato soutěž potřebovala trošku obnovu, ale nečekal jsem, že to
bude horší obnova, ale mnohonásobně horší obnova.
Jenom si dovolím přečíst pravidla této soutěže. „Pravidla soutěže
Podnikatel Prahy 4. Soutěže Podnikatel Prahy 4 se může zúčastnit fyzická
osoba, která vlastní živnostenské oprávnění a má sídlo nebo provozovnu na
městské části Prahy 4. “
Pak se podíváte do seznamu nominací. V seznamu nominací je SUMMA,
spol s. r. o. To znamená právnická osoba, ne fyzická osoba. Další: Divadlo Na
Jezerce, s. r. o., tzn. právnická osoba, nikoli fyzická osoba, podnikatel. Taková
maličkost, jako že třeba Květiny Spořilov soutěží v kategorii Pekárna, to už beru
jako maličkost.
Ale potom ještě si dovolím přečíst poslední větu v této soutěži, a to je:
„Cílem celé soutěže je ukázat, že mezi námi jsou poctiví podnikatelé.“ Opakuji:
„Cílem celé soutěže je ukázat, že mezi námi jsou poctiví podnikatelé. “ To má
být narážka na Josefa Svobodu a jeho fungování v Partners? Nebo to je nějaká
sranda nebo omyl?
V tomto bodu „Informace“ bych se rád dozvěděl, který odpovědný radní
má tuto gesci na starosti, aby nás o tomto informoval. Bude to bod č. 5 a ostatní
body bych rád přečísloval. Děkuji.
A jako další bod by byl bod č. 6. To považuji až za trapný bod a chtěl
bych po dnešku po tomto udělat úplnou tečku, když nám to bude vysvětleno. A
ten bod se jmenuje „Falšování vysokoškolských titulů starostkou Prahy 4“.
Tady zaznělo, že jste, paní starostko, užívala vysokoškolské tituly jak v
inspekční správě, tak na kandidátních listinách, kde jste podepisovala kandidátní
listinu. Tak prosím, aby tento bod byl zařazen a naposledy jste nám vysvětlila,
jestli máte vysokou školu, nemáte. Když nemáte, nic se neděje, ale je potřeba
vysvětlit trošku jinak, než že to, že jste podepsala kandidátní listinu s titulem, je
chyba účetního, nebo není. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Takže děkuji, nyní paní
zastupitelka Petra Rejchrtová.
Zastupitelka Mgr. Petra Rejchrtová: Děkuji za slovo. Ráda bych
podpořila návrh pana kolegy Kaplana na zařazení bodu, který se týká
skutečného bydliště zastupitelů a radních. Protože bych se ráda dozvěděla, jak
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má toto vyřešeno pan místostarosta Kovářík. Podle zpráv sousedů ho tam moc
často nevídají. A co jsem slyšela, na sídlišti je údajně jednou až dvakrát za
týden.
Já bych byla ráda, aby o Praze 4 rozhodovali lidé, kteří se tady vyskytují
často. Ta hranice jednou až dvakrát se někam dostavit je zřejmě u současné
Rady dost populární. Už máme dva takové jedince. A uvidíme, jestli budou
přibývat. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, nyní opět pan
kolega Růžička.
Zastupitel Ing. Ondřej Růžička: Dobrý den, ještě bych měl jeden bod na
zařazení. Mně je to asi jedno, kde by to bylo, spíš někde ke konci, třeba bod č. 9.
Diskuze nad tím, jestli Rada, nebo v podstatě starosta, ať je to muž, či žena,
předkládali v Zastupitelstvu věci, které se posílají na hlavní město Prahu.
Například to, co se neusnese Rada, ale za městskou část bychom chtěli, já
nevím, nafukovací loď a pošle to na magistrát nějakému členovi Rady, tak jestli
může být nějaký souhrn. Zdeněk Kovářík určitě ví, o čem mluvím. Jestli může
být zařazen takový bod, aby i do budoucna bylo Zastupitelstvo informováno i o
takovýchto dopisech členům Rady na hlavním městě Praze. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, pan zastupitel
Vansa.
Zastupitel Mgr. Tibor Vansa: Dobrý den, já bych chtěl podpořit bod
klimatická změna. Teď akutně probíhá ve společnosti diskuze, nakolik
expresivně toto vyjadřovat. Nicméně bych chtěl říct, že to není jen pouhá
deklarace, ale v tom usnesení je jeden jednoduchý závazek. A to pokusit se
požádat o dotace na životní prostředí. Což vzhledem k tomu, že na poslední
Radě bylo přijato usnesení, že městská část v posledním volebním období
rozprodala všechen majetek, co šlo a potřebovala by další zdroj financí, tak je
asi příhodné, protože každá i drobná část příjmu do rozpočtu se hodí. A myslím,
že by to nebylo ani složité splnit, protože pan radní pro životní prostředí má v
Radě tu unikátní pozici, že zde na Praze 4 dokonce opravdu bydlí. Má pouze
jedno zaměstnání a i do něj dokonce pravidelně dochází, takže myslím, že by to
měl zvládnout. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, pan zastupitel
Slanina.
Zastupitel Mgr. Jan Slanina: Já bych v prvé řadě chtěl podpořit...
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Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Já vás poprosím o klid,
protože není slyšet. Děkuji.
Zastupitel Mgr. Jan Slanina: Tak děkuji. Já bych v prvé řadě chtěl
podpořit návrhy kolegů, zejména Petra Štěpánka a Dana Kunce, protože si
myslím, že problematika klimatické změny a 4-Energetické je naprosto zásadní.
A dále bych chtěl poděkovat panu místostarostovi Kováříkovi za jeho
snahu odpovědět. A věřím, že tím, že schválíte bod programu, který jsem navrhl,
tak mu dáte možnost odpovědět v plné šíři, jaké si téma parkovacích zón
zaslouží. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji a již nevidím do
diskuze nikoho přihlášeného... Nebo pan Růžička ještě s technickou?
Zastupitel Ing. Ondřej Růžička: Ještě bych zařadil bod, který by mě
zajímal a zastupitele určitě také, jak to bude s prodejem 4-Energetické? Já
nevím, jestli to tady bylo přímo jako zařazený bod? Já bych zařadil bod jako
„Informace o prodeji 4-Energetické“. Že by to byla jen diskuze v podstatě, tak
bych to zařadil jako bod 5. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, takže nyní
znovu ještě pan zastupitel Zicha.
Zastupitel Mgr. Lukáš Zicha: Děkuji za slovo. Já mám ještě poslední
bod, který by byl bod č. 6, ostatní přečíslovat. A byl by s názvem „Placená
inzerce radního Tomáše Hrdinky“. Řeknu hned proč.
Pohybuji se na Praze 4 jak v informačních střediskách, tak dole v hlavní
budově městské části a tam byla reklama „Více informací obdržíte na xxx “. Tak
bych se chtěl zeptat, jestli to byla za tuto reklamu prodaná inzerce na těchto
televizích, nebo to byla reklama zdarma pro příslušného člena Rady. Ale
opravdu, aby v informačních centrech byla prezentována soukromá adresa opakuji xxx.- zdarma, považuji za mimořádné. A prosím, aby to v tomto bodě
pan Hrdinka podpořil a vysvětlil. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji. A vidím, že se
již nikdo do diskuze nehlásí. Teď už opravdu, ani s technickou... Tak má ještě
někdo nějaké jiné návrhy? Pan Růžička mi na někoho ukazuje, ale já... Tak teď
ještě pan kolega Ziegler.
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Zastupitel pan Zdeněk Ziegler: Měl bych k bodu, který je navrhován
panem Kuncem k zařazení, k bodu prodeje 4-Energetické poznámku, která tady
ještě nikdy nepadla. Dle mého názoru je nepeněžitý vklad městské části do
majetku 4-Energetické neplatný. Všechny další budoucí smlouvy, zejména
smlouva o prodeji 100% podílu akcií společností E-Energetickou, budou
zpochybnitelné, respektive neplatné, protože se prodávají akcie, jejichž hodnota
je na základě zmatečného a neplatného vkladu, na základě dvou různých
posudků. To je vše.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji. S technickou
pan zastupitel Štěpánek.
Zastupitel Mgr. Petr Štěpánek: Já k té 4-Energetické upozorňuji, že je
platné rozhodnutí tohoto Zastupitelstva o záměru prodeje 4-Energetické. A tím
vznáším také dotaz na tuto Radu, zda hodlá toto usnesení respektovat. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, s technickou
pan kolega Kovářík.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Technicky. Rada hodlá toto
usnesení respektovat, ale bude k tomu potřeba skutečně širší shody než návrh z
jednoho klubu. Protože byly pokusy to dát z koalice, a dvakrát se nepovedly.
Čili další pokus už skutečně musí udělat všichni dohromady. Chceme to udělat,
ano, ale musíme to udělat všichni dohromady. Nemyslím si, že to můžeme dát z
jedné či z druhé strany, musíme to dát skutečně všichni.
Pokud nebudeme schopni to dát všichni, tak nedospějeme ke konci. Už
jsme to zkusili dvakrát, a nerad bych, abychom se dostali do situace, že se na
konci potkáme s dalším neúspěchem. To je jen apel na všechny, kteří mají pocit,
že to máme zkusit jednotlivě. Pojďme to udělat společně, jinak to neuděláme.
Omlouvám se, to byla částečně zneužita technická.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, s další
technickou vidím přihlášeného pana zastupitele Kunce.
Zastupitel pan Ing. Daniel Kunc: To je faktická, ne technická. Jenom
doplním, ano, záměr jsme si odhlasovali, ale pak už nebyla vůle dotáhnout to až
do konce. Tak proto jsem si dovolil toto navrhnout na to hlasování. Protože
jedna věc je schválit záměr, že se tak učiní, ale pak se můžeme společně tady
dohodnout na nějakém způsobu řešení.
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Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Ano, děkuji. A já už
potřetí, a doufám, že naposledy, se ptám, zda ještě někdo má něco k programu?
Tak nevidím. Takže budeme teď jednotlivě hlasovat o zařazení těchto materiálů.
Prosím pěkně, je jich celá řada, takže to nebude tak jednoduché.
Takže já vezmu odzadu jeden materiál za druhým a budu je jen stručně
nazývat. Doufám, že si všichni zastupitelé uvědomí, o co šlo a myslím, že jsme
tomu věnovali už dost dlouhou dobu.
Takže první návrh je návrh pana zastupitele Zichy. Týká se placené
inzerce pana zastupitele Hrdinky. Bod č. 6. Takže nyní budeme hlasovat, kdo je
pro zařazení tohoto bodu na jednání Zastupitelstva. Hlasujeme nyní po
zvukovém signálu. (Hlasuje se.)
Děkuji, 19 pro, 8 proti, zdrželo se 15.
Návrh nebyl přijat.
Nyní budeme hlasovat o návrhu pana zastupitele Růžičky – „Informace o
prodeji 4-Energetické“. Bude to bod č. 5. A hlasujeme po zaznění zvukového
signálu. (Hlasuje se.)
Pro 20, proti 1, zdrželo se 20.
Ani tento návrh nebyl přijat.
Nyní budeme hlasovat o návrhu pana zastupitele Růžičky „Posílání
usnesení městské části hlavnímu městu Praha“. Bod č. 9. Takže budeme
hlasovat po zvukovém signálu. (Hlasuje se.)
Pro 21, proti 4, zdrželo se 18.
Návrh nebyl přijat.
Nyní budeme hlasovat o návrhu zastupitele Zichy. „Používání
vysokoškolských titulů paní starostky“. Bude to bod č. 6. „Falšování
vysokoškolských titulů paní starostky“, opravuji. Bod č. 6. Budeme hlasovat po
zaznění zvukového signálu. (Hlasuje se.)
Pro 19, proti 15, zdrželo se 7.
Návrh nebyl přijat.
Nyní budeme hlasovat o bodu pana zastupitele Zichy – „Soutěžní
podmínky Podnikatele roku“. Dáváme to jako bod č. 5. Hlasujeme po zaznění
zvukového signálu. (Hlasuje se.)
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Pro 20, proti 2, zdrželo se 19.
Návrh nebyl přijat.
Nyní bychom měli hlasovat o návrhu pana zastupitele Kutílka, ale
omlouváme se, nemáme nějaký název toho návrhu. Nebo to byla podpora? To
byla podpora ostatních. Děkujeme, omlouváme se. A nyní ještě vidím
přihlášeného s technickou pana Kunce.
Zastupitel pan Ing. Daniel Kunc: Omlouvám se, ruším přihlášku.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, takže nyní
budeme hlasovat o návrhu pana zastupitele Kunce - „Převod akcií
4-Energetické“. Jako bod č. 4. Budeme hlasovat po zvukovém signálu. (Hlasuje
se.)
20 pro, 2 proti, 20 se zdrželo.
Návrh nebyl přijat.
Nyní hlasujeme o návrhu pana zastupitele Kaplana – „Splnění podmínek
pro výkon funkce zastupitele“. Bod č. 7. Budeme hlasovat po zaznění
zvukového signálu. (Hlasuje se.)
20 pro, 1 proti, zdrželo se 20.
Návrh nebyl přijat.
Nyní budeme hlasovat opět o návrhu pana zastupitele Kaplana –
„Hospodaření s majetkem MČ Praha 4“, pod bodem č. 6. Hlasujeme po zaznění
zvukového signálu. (Hlasuje se.)
20 pro, 1 proti, 22 se zdrželo.
Návrh nebyl přijat.
Opět budeme hlasovat o podnětu pana zastupitele Kaplana. „Návrh na
změnu usnesení 3Z – 06/2019 z 24. 4. 2019, uvolnění kolegy Svobody“. Bude to
bod č. 5. Budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. (Hlasuje se.)
Děkuji. 19 pro, 17 proti, zdrželo se 6.
Návrh nebyl přijat.
Pan kolega Zicha se hlásí s technickou.
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Zastupitel Mgr. Lukáš Zicha: Omlouvám se, hlasoval jsem pro. Stačí do
zápisu.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Ano, děkuji, pan kolega
Zicha hlasoval pro, prosíme do zápisu opravit.
Nyní opět návrh pana kolegy zastupitele Kaplana. Můžete nám ještě tu
likvidaci připodobnit?
Zastupitel pan Mgr. Tomáš Kaplan: „Likvidace parkovacích míst pro
invalidy“.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Ano, děkujeme.
„Likvidace parkovacích míst pro invalidní občany“. Je to bod č. 4. Budeme
hlasovat po zaznění zvukového signálu. (Hlasuje se.)
20 pro, nikdo proti, zdrželo se 22.
Návrh pana zastupitele Slaniny týkající se rozšíření zóny placeného stání,
bod č. 4. Hlasujeme po zaznění zvukového signálu. (Hlasuje se.)
21 pro, proti 0, zdrželo se 22.
Návrh nebyl přijat.
Návrh pana kolegy zastupitele Růžičky – „Kompetentnost pana
místostarosty Kováříka“, bod č. 9. Budeme hlasovat po zaznění zvukového
signálu. (Hlasuje se.)
18 pro, 17 proti, zdrželi se 4.
Návrh nebyl přijat.
Opět návrh pana kolegy Růžičky. Týká se ochrany klimatu, retence vody.
Bude to bod č. 8. Takže po zvukovém signálu budeme hlasovat. (Hlasuje se.)
20 pro, nikdo proti, zdrželo se 23.
Návrh nebyl přijat.
Opět pan kolega Růžička. Bod č. 7 – „Vize oprav chodníků a silnic“.
Opakuji, bod č. 7. Budeme hlasovat po zvukovém signálu. (Hlasuje se.)
Děkuji, 20 pro, 4 proti, zdrželo se 18.
Návrh nebyl přijat
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Opět kolega Růžička – „Informace o Koupališti Lhotka“ pod bodem
č. 6. Budeme hlasovat po zvukovém signálu. (Hlasuje se.)
20 pro, nikdo proti, zdrželo se 23.
Návrh nebyl přijat.
Opět další podnět kolegy Růžičky – „Standardy opravy bytů a bytů v
DPS“, je to bod č. 5. Budeme hlasovat po zvukovém signálu. (Hlasuje se.)
20 pro, nikdo proti, zdrželo se 22.
Návrh nebyl přijat.
Opět pan kolega Růžička – „Nakládání s pozemky městské části Praha 4“,
a je to bod č. 4. Budeme hlasovat po zvukovém signálu. (Hlasuje se.)
20 pro, nikdo proti, zdrželo se 23.
Návrh nebyl přijat.
Nyní budeme hlasovat o návrhu pana zastupitele Zichy – „Předražení
zakázky na Svatováclavské velebení“, bude to bod č. 4. Hlasujeme po zvukovém
signálu. (Hlasuje se.)
Děkuji, 20 pro, nikdo proti, zdrželo se 23.
Návrh nebyl přijat.
Nyní návrh pana kolegy Šandora - „Změna jednacího řádu“. A bude to
pod bodem č. 7. Budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. (Hlasuje se.)
20 pro, nikdo proti, zdrželo se 19.
Návrh nebyl přijat.
A druhý podnět pana Šandora – „Zpřístupnění záznamu z jednání
Zastupitelstva městské části a revokace usnesení z dubna tohoto roku“. Bude to
bod č. 6. Budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. (Hlasuje se.)
20 pro, nikdo proti, zdrželo se 20.
Návrh nebyl přijat.
Nyní budeme hlasovat o zařazení bodu č. 3 pana kolegy Štěpánka –
„Návrh vyhlášení stavu klimatické nouze“. A 2. bod – „Přistoupení k iniciativě
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Pakt starostů a primátorů pro klima e energii“. Hlasujeme po zaznění zvukového
signálu. (Hlasuje se.)
20 pro, 1 proti, zdrželo se 17.
Návrh nebyl přijat.
Tím jsme zřejmě, když tak mě zastupitelé opraví, vyčerpali všechny
návrhy do programu. Nevidím, že by to někdo rozporoval, takže máte před
sebou původní program. Ostatní materiály jsou očíslovány dle navrženého
programu. Proto se ještě naposledy ptám, zdali má někdo nějakou připomínku.
Není tomu tak, takže nyní budeme hlasovat o programu dnešního Zastupitelstva
v původním znění. Hlasujeme po zaznění zvukového signálu. (Hlasuje se.)
Děkuji, 23 pro, 9 proti, zdrželo se 10.
Dnešní návrh programu byl přijat.
Bod č. 1
Návrh ke zřízení Návrhového volebního výboru
Pro 6. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4
a k volbě předsedy a členů výboru
Vážení zastupitelé, dámy a pánové, nyní můžeme přistoupit k dalšímu
bodu jednání a tím je „Návrh ke zřízení Návrhového a volebního výboru pro 6.
zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 a k volbě předsedy a členů výboru“. Prosím
o návrhy na členy tohoto výboru. Kolega Vácha.
Radní pan Filip Vácha: Děkuji, paní starostko, za slovo. Za klub TOP 09
navrhuji kolegu, zastupitele Petra Kučeru.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, pan zastupitel
Kovářík.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Za klub ODS se toho ujme
osvědčená paní Cingrošová.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, pan zastupitel
Jaroš.
Zastupitel Mgr. Adam Jaroš: Za klub Piráti a Nezávislí navrhuji Tibora
Vansu.
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Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, paní
zastupitelka Kotvová.
Zastupitelka Mgr. Iva Kotvová: Za klub Praha 4 sobě, Zelení a
Nezávislí paní architektka Eismannová.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji a já si dovolím
za klub ANO navrhnout pana Tomáše Chaloupku.
Tak děkuji vám za vaše návrhy a nyní přečtu ještě jednou všechny
navržené. Pan zastupitel Kučera, paní zastupitelka Cingrošová, pan zastupitel
Vansa, paní zastupitelka Eismannová, pan zastupitel Chaloupka.
A nyní budeme o předloženém návrhu hlasovat po zaznění zvukového
signálu. (Hlasuje se.)
40 pro, nikdo proti, zdržel se 1. Návrh byl přijat pod usnesení 6Z01/2019.
Takže poprosím členy, aby zaujali svá místa.
Ještě chvilku počkám, než zaujmete pozice.
Vážené dámy, vážení pánové, 2. bodem programu je:
Bod č. 2
Návrh ke zvolení přísedících Obvodního soudu pro Prahu 4
V této chvíli předávám řízení Zastupitelstva panu kolegovi Kováříkovi.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Děkuji, paní starostko. A
poprosím paní starostku, aby předložila bod č. 2, což je přísedící soudu.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Hned v úvodu bych
chtěla říci, že dva ze tří přísedících se omluvili z dnešního Zastupitelstva, že se
nepřijdou představit. A to prosím paní JUDr. Helena Rudá, která je na
zahraniční cestě, a poté pan Mgr. Habětínek, který pečuje o nemocnou ženu,
taktéž požádal o to, aby nemusel dnes přijít na Zastupitelstvo. Takže se zeptám,
zda je přítomná paní Mgr. Monika Millianová? Ano, děkuji.
Chtěla bych říct, že na základě ustanovení § 64 zákona 6 č. 2002 Sbírky o
soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě vyjádření
předsedkyně OS pro Prahu 4 paní Mgr. Ilony Benešové je předkládán návrh na
zvolení do funkce přísedících Obvodního soudu pro Prahu 4 paní JUDr. Heleny
Rudé, paní Mgr. Moniky Millianové a pana Mgr. Martina Habětínka.
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Vzhledem k tomu, že jediná je přítomná tady paní Monika Millianová, tak
já bych ji požádala o to, jestli by nám o sobě řekla pár slov.
JUDr. Monika Millianová: Dobrý den, jmenuji se Monika Millianová, s
titulem magistr, vystudovala jsem žurnalistiku a nyní už 10 let pracuji jako
vyšetřovatel u kriminální policie na Praze IV., kde jsem prošla různorodou
tematikou, od témata auta, podvody a nyní se zaobírám tématem mravnosti
mládeže.
Myslím si, že funkce přísedícího má v dnešní společnosti stále význam. A
to je v krátkosti asi vše, co bych k tomu řekla. Ráda bych dělala přísedícího.
Zajímá mě jak trestní tematika, tak občanskoprávní tematika. To je asi vše,
děkuji.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji, poděkuji paní
magistře a do diskuze je přihlášen pan kolega Štěpánek.
Zastupitel Mgr. Petr Štěpánek: Dobré odpoledne, děkuji za slovo. Mě
velmi mrzí... Až bude mít čas předkladatelka. Tak mě velmi mrzí, že
nepokračujeme v projednávání na příslušném výboru nebo komisi, protože se
ukázalo, že pokud je nějaký problém, tak je možno to projednat sice na schůzi
veřejné, ale schůzi, kam přijdou skutečně jenom ti, které to zajímá, a
neprobíráme to před kamerami při vysílání. Můžeme se domluvit s tou osobou,
nechat si věci vysvětlit. A víte, že i u komplikovaných případů to nakonec vedlo
ke zvolení, poté, co se věci vyjasnily.
Po volbách už proto nebyla samostatná komise, ale opět to pro justici
pokračovalo a nominace byly projednávány dál. A to se teď bohužel žádným
způsobem neděje. Takže první možnost projednat osoby, které se hlásí, je až
tady na Zastupitelstvu.
Z toho vyplývá můj první dotaz na tuto Radu, zda to, co se tady postupně
vyvinulo, a nebyla to věc koalice, opozice, ale vyvinulo se to celkem
konsensuálně, to už je jedno, jak to začalo, že si to jeden zastupitel vymohl, tak
se to osvědčilo. A jestli tahle Rada v tom nehodlá pokračovat, tak by nám to
mohla sdělit.
Druhá věc je, že tady máme platné usnesení, které předložil Josef
Svoboda, Zastupitelstva MČ Praha 4, které ukládá zvát tyto zájemce a
projednávat to tady v jejich přítomnosti a hlasovat o nich. Tak se chci zeptat
přímo Josefa Svobody, jestli to pořád ještě platí, nebo ve chvíli, kdy povýšil a
stal se místostarostou, tak jestli už tohle dávno neplatí. Protože máme tady
rozhodně menšinu těch lidí dneska. Tak pevně věřím, že mi na to odpoví.
A teď se tedy omlouvám paní Millianové, která tu jediná je z těchto lidí.
Nesouvisí to vůbec s ní jako s osobou, ale souvisí to s určitým principem, který
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jsme tady probírali už několikrát. A znovu zdůrazňuji, že bych to raději
projednával na komisi pro justici nebo na výboru pro bezpečnost a justici.
Ale tradičně je určité rozdělení mocí, kdy se snažíme moc soudní
oddělovat od všech ostatních mocí tak, aby do ní nemohli přelévat své zájmy. A
aby tato moc, ještě více než oddělená moc výkonná, zákonodárná, které nějakým
parlamentním propojení pořád mají přímou souvislost, tak aby zůstala striktně
oddělená.
Jestli tomu rozumím dobře ze životopisu, tak paní Millianová je aktivní
policistkou. V tuto chvíli je to její zaměstnání. A já tedy předkládám tomuto
Zastupitelstvu k úvaze, abychom si probrali, zda je správné, že policista, nebo
policistka ve službě by se stala jedním ze soudců, byť ve formě přísedících.
Policisté jsou ve své funkci podřízeni státním zástupcům, kteří hraji roli
vůči soudcům. A byť k tomu nemusí dojít, je to ale principiálně špatně, aby byl
podřízen státnímu zástupci, který vlastně jako státní zástupce zastupuje zájmy
státu u soudu, u nezávislého soudce, tak aby se dostal na tu stranu moci soudní.
To myslím, že je jasné v podstatě každému. Čili znovu zdůrazňuji, že
tento můj příspěvek se nijak nestaví proti Monice Millianové jako osobě, ale
staví se proti principu, aby aktivně sloužící policistka sloužila jako přísedící
soudu.
Z tohoto důvodu si myslím, že je nevhodné paní Millianovou volit jako
přísedící k soudu.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Jenom, Petře, prosím tě, čas.
Čas.
Zastupitel Mgr. Petr Štěpánek: A abychom příště nemuseli tuhle věc
takhle projednávat, tak k tomu dávám návrh ještě jednoho usnesení. A to je –
„Zastupitelstvo MČ Praha 4 mění název výboru pro bezpečnost na výbor pro
bezpečnost a justici“.
Jen udávám pro úplnost, že personální obsazení výboru zůstává tak, jak
jsme jej navolili. Cílem tady není ten výbor jakkoliv měnit nebo zpochybňovat,
ale aby do budoucna tento výbor probíral právě nominace a tento můj příspěvek
bychom bývali mohli projednat na tom výboru.
To je z mé strany všechno, když to shrnu, tak byly tady dva dotazy...
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Jenom ještě připomínám, je
to už překročení času o minutu.
Zastupitel Mgr. Petr Štěpánek: Já si spojím oba příspěvky.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Děkuji.
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Zastupitel Mgr. Petr Štěpánek: Takže jsou tady dva dotazy. Jeden
přímo na Radu, zda už nebudeme projednávat v komisi nebo výboru jednotlivé
kandidáty. Na Josefa Svobodu, zda pořád platí, jakým způsobem zajistí, že toto
bude implementováno. To znamená přítomnost těchto lidí. Dále dávám návrh
nevolit konkrétní jednu uchazečku z těch důvodů, které jsem tady zdůvodnil. A
jí se tedy osobně omlouvám, protože jde tady o princip, ne o její osobu. A
zároveň předkládám to usnesení ve znění názvu z výboru bezpečnostního na
výbor pro bezpečnost a justici. Děkuji.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji, čili jsou to oba
spojené příspěvky. Další přihlášený je pan kolega Slanina.
Zastupitel Mgr. Jan Slanina: Ta děkuji za slovo. Já musím říct, že se
plně ztotožňuji s příspěvkem pana kolegy Štěpánka. Já jsem v minulém
volebním období byl členem komise pro justici a tam jsme se setkali jak s
přihláškami nebo žádostmi o zvolení sloužících policistů, tak jsme tam naopak
měli žadatele, který se přihlásil o funkci přísedícího v podstatě snad hodiny poté,
co mu vypršela doba podmínečného odsouzení. A co se osvědčil a celkem nám
ani nezakrýval, že se hlásí na přísedícího proto, aby mohl zasahovat proti tomu,
co on sám považoval za justiční omyl. Čili jeho odsouzení za podvod.
Tento pán se v mezičase stal členem Dozorčí rady 4-Majetkové, ale to je
pouze perlička. Já si opravdu myslím, že máme-li dostát jako Zastupitelstvo
požadavku § 60, zákona o soudech a soudcích, který nám říká, že soudce nebo
přísedící může být ustanoven občan České republiky, který skýtá záruku, že
bude svou funkci řádně zastávat, tak si myslím, že bychom měli být opatrní. A
stejně, jako není vhodné zvolit přísedícím někoho, kdo se chce veřejné moci
pomstít za své odsouzení, tak si myslím, že bychom neměli volit ani někoho,
kdo je naopak vázán služebním poměrem stíhat obviněné a přispívat k jejich
odsouzení. Děkuji.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji, dalším
přihlášeným je pan kolega Lacko.
Zastupitel pan Ing. Radek Lacko: Děkuji za slovo. Já, na rozdíl od
svých předřečníků, nesouhlasím s jejich názorem a určitě za mě podpořím paní
policistku do funkce přísedícího u soudu.
A myslím si, že zákon to určitě nezakazuje a myslí samozřejmě v těchto
věcech, že nelze být přísedícím u nějakého sporu, kde by snad mohla být
přísedícím ovlivněna kauza. Takže to si myslím, že je zcela naopak.
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Mně to spíše je příjemné v tom, že v těchto věcech paní policistka bude v
obraze a určitě přispěje k tomu, aby kauzy byly řešeny správně. Já osobně v tom
žádný problém nevidím. I vzhledem k tomu, že víme, jaká je věková struktura
přísedících, že to není vůbec oblíbená věc. Tak si myslím, že pokud to někdo
chce dělat v produktivním věku a je k tomu řádně vzděláván, tak si myslím, že
to za mě určitě podpořím. Děkuji.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji, další přihlášený je
pan kolega Kunc.
Zastupitel pan Ing. Daniel Kunc: Děkuji. Je to opravdu principiální věc.
I když v takovém detailu, ale oddělování těch tří mocí ve státě je nesmírně
důležité. A já se divím, že strany, jejichž nejvyšší představitelé se včera třeba
vyslovovali k té nepřijatelné abolici prezidenta republiky, tak tady navrhují
v jiné verzi porušování nějakých elementárních zásad jako ústavního pořádku.
Mně to připadá jako vtip. A nechápu, jak vy můžete protestovat proti
tomu, když prezident chce udělit milost premiérovi a tím také narušuje dělení
moci zákonodárné, výkonné a soudní, a tady navrhujete do role soudce policistu.
To snad bylo naposledy někde ve středověku, aby někdo zároveň chytal zloděje
a pak ho ještě oběsil nebo mu usekl ruku.
Takže to opravdu není něco, co patří do demokratického právního řádu. A
divím se třeba panu kolegovi Lackovi, že toto nechápe a bagatelizuje. Funkce
přísedících je o tom, že to je nějaký laický pohled na právo a spravedlnost.
Jejich účelem není přinášet do soudu odbornost, odborné znalosti, ale naopak
nějaký laický pohled, který je důležitý. A víte, že jiné soudní systémy mají ten
laický pohled ještě v mnohem větší míře, než máme my.
Takže já jsem opravdu pro to paní Millianovou nevolit a neuskutečňovat
tu volbu. A podporuji ten návrh pana kolegy Petra Štěpánka. Děkuji.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Děkuji a další přihlášený je
pan kolega Kutílek.
Zastupitel pan Petr Kutílek, M.A., M.S.: Tak děkuji za slovo. Kolega
Kunc už to částečně řekl za mě, ale já to řeknu ještě trochu jinak. Mně připadá
pozoruhodné skutečně to, že tahle Rada v tomhle složení nám předkládá tuto
sadu kandidátů na přísedící.
Co se týče míchání moci výkonné nebo moci soudní, ano, já chápu, že
tomu kolegové z ANO úplně nerozumí, ale čekal bych od kolegů z ODS nebo z
TOP 09 – a koneckonců máme v Radě jednoho bývalého křesťanského
demokrata, tak že tihle lidé budou chápat, jak má vypadat oddělení moci soudní
a moci výkonné.
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A skutečně to není nic osobního vůči paní Millianové. Já jsem v minulém
funkčním období měl tu čest sloužit ve výboru pro bezpečnost. A Policie ČR a
jejich městská policie má ve své práci moji plnou podporu a plnou podporu
městské části v těch svých kompetencích a zodpovědnostech složky výkonné
moci.
Soudní moc skutečně má být přísně oddělena od moci výkonné. A pokud
bychom zvolili kohokoli v činné policejní službě, tak toto oddělení porušujeme.
Já bych byl rád, aby všichni, kdo k této volbě chtějí přistoupit, tak aby k tomu
přistupovali s vědomím tohoto.
A připojil bych se skutečně i k dotazu pana kolegy Štěpánka na to, jakým
způsobem probíhají nominace přísedících v této době. A připojil bych se k jeho
pozměňovacím návrhu tak, aby byla tato kompetence explicitně navrácena
komisi pro bezpečnost a justici. Děkuji.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji, dalším
přihlášeným je pan kolega Růžička.
Zastupitel Ing. Ondřej Růžička: Dobrý den, já souhlasím s tím, co říkal
Petr Štěpánek. Mně tady trošku přijde, že u tohoto kandidáta, který mi přijde
jako učitel a žák v jedné osobě, a slyšet tady slova, jako že zákon to nezakazuje
od zastupitelů, to mi také přijde trošku zavádějící. To je dělání si zákonů pro
sebe, aby tam byla ta skulina.
Já nevím, kde to teda jsme, říkat takovéhle věci. Já bych byl pro stažení
tohoto bodu úplně, ať se to prořeší znovu. Vždyť tady se určitě s ničím
nespěchá. Děkuji.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Děkuji, dalším přihlášeným
je pan kolega Slanina.
Zastupitel Mgr. Jan Slanina: Děkuji. Já si jenom dovolím pro pana
kolegu Lacka upozornit, že hlas přísedícího je v soudním senátu stejně silný
jako hlas profesionálního soudce. Čili přísedící opravdu rozhoduje o tom, kdo
bude a nebude odsouzen. Takže já si myslím, že opravdu takto k tomu musíme
přistupovat. Říkáme, kdo potenciálně i o nás, protože i my můžeme být obviněni
z trestného činu, bude rozhodovat.
Já si myslím, že tohle oddělení, kdy policie vyhledává, stíhá a navrhuje
obžalobu a lidé na policii zcela nezávislí o té obžalobě rozhodují, tak že tohle
rozdělení musíme zachovat. Zákon to nezakazuje. Zákon v tom § 60 říká to, co
jsem říkal. Já si opravdu nemyslím, že máme od zákona očekávat, že bude řešit
každou jedinou nepředvídatelnou situaci. Je naše odpovědnost jako
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Zastupitelstva, abychom posoudili, jaká situace v daném případě nastala a zda to
je vhodné, nebo ne.
A připojuji se ke svým kolegům v tom, že přesně z tohohle důvodu jsme
tady v minulosti měli komisi pro justici, nebo komisi pro bezpečnost a justici,
aby tohle bylo bez nějakých emocí diskutováno. Tehdejší předseda Borkovec
často navrhoval v takovéhle řekněme vypjatější situaci uzavřít jednání komise.
Ne že by veřejnost o to měla nějaký velký zájem, ale skutečně říct - ano, tady se
projednávají věci tak citlivé, že výjimečně tu komisi uzavřeme. Ale opravdu to
projednat mezi lidmi, kteří se té problematice nějakým způsobem věnují a
zabývají se tím. Děkuji.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji, pan kolega
Štěpánek. Beru to jako druhé vystoupení, to předtím sice bylo delší, ale...
Zastupitel Mgr. Petr Štěpánek: Já jsem tady dal návrh na přejmenování
toho výboru. Bylo to v tradici, že co bylo pro justici, ať komise nebo výbor, tak
projednávala nominace přísedících Obvodního soudu pro Prahu 4. Po dohodě s
předsedkyní výboru pro bezpečnost ještě měním tento návrh, který má vést k
tomu samému výsledku. Takže namísto přejmenování výboru bych dal návrh
ukládacího usnesení, které je úplně zřejmé a natvrdo říká výboru ze strany
Zastupitelstva, co dělat.
Takže nově by zněl tento návrh: „Zastupitelstvo MČ Praha 4 ukládá
výboru pro bezpečnost projednávat nominace přísedících Obvodního soudu pro
Prahu 4“. Takhle je to úplně jasné a všem členům výboru a její předsedkyni říká
polopaticky, co mají projednat.
Takže je to změna formální, vede k témuž, ale po upozornění některých z
vás je myslím zřejmější. Takže děkuji a předám to tady písemně.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Děkuji, Návrhový výbor si
to převezme, pan kolega Vansa je další přihlášený.
Zastupitel Mgr. Tibor Vansa: Já bych se chtěl za Klub pirátů připojit k
tomu, že bude opravdu vhodnější tohle předjednávat na příslušné komisi.
Protože pro toho kandidujícího to tady musí být velmi nepříjemné. A takhle by
měl možnost posoudit, jestli do toho i přesto jít, nebo ne. Takže bych se k tomu
rád připojil. Děkuji.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji, další pan kolega
Lacko.
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Zastupitel pan Ing. Radek Lacko: Děkuji. Tak, kolegové, já trvám na
tom, co jsem řekl v prvním příspěvku. Určitě jste mě nepřesvědčili. Děkuji
samozřejmě za přednášku o rozdělení moci výkonné, zákonodárné a soudní, to
samozřejmě všichni ze školy známe.
Já tedy znovu zopakuji, a asi to všichni víte, že soudce, který by dostal
kauzu, kde by mohl být sám, se diskvalifikuje a řekne, že to nemůže rozhodovat,
pokud by tam byly nějaké osobní zájmy apod. Předpokládám, že ví, že to samé
musí udělat i přísedící.
Já samozřejmě tu debatu také strhávám na sebe, protože je mi samozřejmě
velmi líto, že paní kandidátka na místopřísedící je tady a že to tady rozebíráme.
Takže bych se pro příště přiklonil také k tomu, aby to bylo probíráno na výboru
a tohle trapné vystupování bychom si ošetřili. Protože myslím, že vzhledem ke
kandidátce je mi to opravdu líto. Proto toto rád diskutuji a rád na tom návrhu
trvám a podpořím ho.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji, paní kolegyně
Michková.
Zastupitelka paní Lucie Michková, Bc.: Dobré odpoledne všem. Já chci
poděkovat za ten návrh Petrovi Štěpánkovi a ten návrh podpořím. Děkuji.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Děkuji, pan kolega Kaplan.
Zastupitel pan Mgr. Tomáš Kaplan: Děkuji, já se jenom krátce, ale
velmi jednoznačně připojím k tomu, co nyní řekl kolega Lacko. Prosím, už
nikdy nedopusťte, aby lidi, kteří chtějí dělat takovouhle činnost, museli
absolvovat to, co tady dneska proběhlo. Projednávejme to ve výborech, a pokud
jsou tam principiální výhrady, byť nesouvisí s tím člověkem, už ať se nám
nedějí takovéhle věci. Jsou vrcholně nepříjemné a trochu nějakým způsobem
vrhají, slušně řečeno, špatné světlo hlavně na nás. Děkuji.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji. A protože do
diskuze není nikdo přihlášen, končím diskuzi. Neb jsem ale zároveň předsedou
klubu, tak bych si dovolil před hlasováním požádat o 5minutovou přestávku na
jednání klubu. Čili 5 minut přestávka, poté budeme pokračovat interpelacemi,
podotýkám.
(5minutová přestávka)
(Jednání opět zahájeno v 15:00)
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Interpelace občanů
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Dámy a pánové, přestávka
už dávno skončila. Nechci být na vás příliš zlý, ale máme na řadě interpelace
občanů. Mohu poprosit, dámy a pánové, jestli byste byli té dobroty a vrátili
byste se na svá místa. Já vám děkuji. Těm, co mě vyslyšeli. Ti, co mě neslyší,
tak ty ještě jednou prosím, aby se vrátili na svá místa. Děkuji.
Poprosím, jestli by někdo byl tak hodný a zavřel dveře. Což by bylo úplně
skvělé, děkuji. Abychom se mohli důstojně pustit do interpelací z řad občanů,
protože po přestávce již nám vypršel čas na projednávání předchozího bodu.
Takže k tomu se vrátíme po interpelacích občanů. Jenom připomínám, že máme
přihlášených 6 občanů, ne, 5 občanů, s tím, že jeden z občanů je s 2
interpelacemi.
Poprosím kolegyně i kolegy, jestli by byli tak hodní. Já chápu, že po nich
chci mnoho. Pana kolegu Vašíčka bych poprosil, jestli by pana kolegu Štěpánka
mohl chvilku přestat obtěžovat. Děkuji.
Čili tímto způsobem můžeme už tentokrát, věřím, že v důstojnějším
prostředí, přistoupit k interpelacím z řad občanů. První na řadě je paní Pilařová a
připraví se paní Benešová. Čili poprosil bych paní Pilařovou. Prosím, k
mikrofonu. A prosím, zapnout paní Pilařové mikrofon. Prosím, mikrofon je váš.
Prosím, můžete.
Občanka Hana Pilařová: Dobrý den, dámy a pánové. Víme, že už
výběrové řízení na prodej 4-Energetické bylo opět zrušeno, i když jediným
zájemcem byla Pražská teplárenská. Což by pro nás bylo nejlepším řešením ke
snížení ceny tepla. Už nyní máme mnohem vyšší ceny než přímí odběratelé
Pražské teplárenské a pokud bude mezi námi a Pražskou teplárenskou jakýkoli
mezičlánek, bude cena nadále stoupat. Nelze zamezit zvyšování nákladů
oprávněnými náklady, které do ceny gigajoulů patří, jako jsou např. nákladné
opravy již dnes zastaralého zařízení, odpisy majetku, mzdové náklady apod.
Jen při zpětném převodu majetku z městské části Praha 4 na 4Energetickou, kde byla při převodu mezi spřízněnými osobami stanovena cena
obvyklá, i když některý majetek byl již za hranicí odpisové doby, narostla nám
cena gigajoulů meziročně cca o 80 Kč. A k tomu stále nižší spotřeba gigajoulů,
jednak vzhledem k teplotním podmínkám, ale i z toho důvodu, že část
odběratelů pro vysoké ceny tepla přešla na jiné zdroje a některá školská zařízení
si převzala městská část.
Například v r. 2017 byla spotřeba gigajoulů u 4-Energetické vyšší o
40.000 než v roce 2018. A ještě proti roku 2013 bylo v roce 2018 o 72 700 GJ
méně. Z toho je zřejmé, že náklady, které souvisí, se rozpočítávají do stále nižší
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spotřeby, což při každém mezičlánku cenu značně navýší, ale v objemu spotřeby
tepla Pražské teplárenské se stane zanedbatelnou položkou.
Petice, s kterou vás chceme seznámit, byla předána na městskou část s
tím, aby byla projednána v Radě a Zastupitelstvu. Nejprve nám bylo sděleno
dopisem z 21. 6., že naše petice nesplňuje podmínky podpisu nejméně půl
procenta občanů Prahy 4 pro její projednání na zasedání Rady a Zastupitelstva.
Když jsme se proti tomu ohradili dopisem adresovaným paní starostce, že
není možné, abychom mezi 128 423 obyvatel Prahy 4 zjišťovali, kdo je
odběratelem tepla 4-Energetické, bylo nám dalším dopisem sděleno, že i přes
nesplnění podmínek byla Radou MČ petice projednána a posouzena s tím, že
není třeba petici předkládat Zastupitelstvu k projednání, neboť o realizaci
prodeje společnosti bylo již rozhodnuto a nic se na trvajícím záměru prodat
společnost nemění. A že máme možnost zúčastnit se na jednání Zastupitelstva.
Využívám proto této možnosti, abychom Zastupitelstvo informovali o této
petici, kterou vám v závěru přečtu. Rádi bychom slyšeli vysvětlení...
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Jen vás, paní kolegyně,
upozorním na čas.
Občanka Hana Pilařová: Ano. I když bylo o prodeji rozhodnuto, proč
nemohla být Zastupitelstvu naše petice předložena. Můžeme to považovat za
diskriminaci části obyvatel Prahy 4.
Také nevíme, proč byla dvě různá stanoviska k projednání petice a proč
nedošlo k prodeji Pražské teplárenské, která by nám snížila cenu, jak je i
uvedeno ve vašem časopisu Tučňák. Když nám píšete, že MČ Praha 4 se snaží
nastolit takové podmínky prodeje, aby ochránila koncové spotřebitele před
neúměrným zvyšováním ceny.
Podobné fráze jsme slyšeli již před deseti lety. Při zakládání 4Energetické nám městská část zdůvodňovala, že je to proto, abychom měli
levnější teplo. Jak jsem již sdělila, jedinou možností ke snížení ceny tepla je
Pražská teplárenská, která má pro své odběratele stanoveny nižší ceny, které
nám nebude navyšovat již žádný mezičlánek.
Děkuji vám a věřím, že další výběrové řízení bude úspěšné, my se
staneme odběrateli tepla od Pražské teplárenské, nebude nám cenu tepla
navyšovat žádný mezičlánek a s konečnou platností se po 10 letech dočkáme
splnění slibu od městské části o snížení ceny tepla. Děkuji vám za pozornost.
Petici bohužel z časových důvodů nemohu přečíst.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji, protože jsme již
překročili. (Potlesk.) A se stručnou odpovědí pan kolega Hušbauer.
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Radní pan Jan Hušbauer: Děkuji paní Pilařové za příspěvek. Písemně
bude odpovězeno a zároveň nabízím stále s petičním výborem osobní setkání v
navržených termínech.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Děkuji. Přihlášena teď bude
paní Benešová a připraví se pan kolega Prchlík. Čili prosím paní Benešovou.
Prosím, technická teď není možná v interpelacích. (Výkřiky z pléna.) Chcete jiné
pořadí. Čili rozumím tomu, že chcete posunout pořadí. Tomu rozumím, ale to
není technická, o to si musíte požádat. Čili posouvám pořadí a posouvám vás na
konec. Čili další na řadě je pan kolega Prchlík a připraví se pan Janoušek. Pan
kolega Prchlík se již blíží důstojným krokem. Prosím, zapněte mu mikrofon.
Vítám bratra Prchlíka, prosím, spusťte, pane Prchlíku.
Občan Vladimír Prchlík: Vážená paní starostko, vážení místostarostové,
vážení přátelé, sestry a bratři. Dovolte, abych vás pozdravil tradičním
sokolským, ale i národním pozdravem „nazdar“! (Všichni: „Zdar!“) Děkuji
vám.
Já jsem tady dneska jako oslavenec. Nás Sbor pro obnovu pomníku na
Spořilově oslaví 2. listopadu 10. výročí od svého ustavení. A proto jsem si vám
dovolil všem rozmnožit na svém starším počítači a starší tiskárně krátkou zprávu
o tom, co jsme za těch 10 let dělali a čeho jsme dosáhli. Pánům radním a
děvčatům tady jsem všem dal na druhou stranu model pomníku, který nám
vytvořil pan architekt Jandásek, a který čeká na svoji realizaci.
Jak vidíte na tom našem pomníku, který se tady nepromítá, nevím, proč
ne, je důležité to, že byl na výzvu MČ Praha 4 odhalen péčí spořilovských
pamětníků, potom u legionářů v Blansku. A od té doby 2009 usilujeme
společnými silami tento pomník obnovit.
Je to zvlášť významné v dnešní době, neboť shledáváme, že historie
národa se vytrácí. Masaryka je stále méně a je stále méně připomínání našich
národních a vlasteneckých tradic. A nedovolme, aby po určité době se ani nikdo
z našich veřejných činitelů k těmto tradicím nepřihlásil.
Já bych vás prosil, abyste teď svlékli trička stranictví a byli jako obyvatelé
Prahy 4 a tohoto národa, tohoto státu jednotní v tom, že tradice národů se mají
zejména v současné době globalizace světa dodržovat a udržovat.
Čili považuji poslání našeho sboru za plné podpory vás, kteří nás
zastupujete, vás si lidé vybrali a my k vám máme důvěru, že nám také budete
přát, aby se naše dílo podařilo.
Já jsem nazval název interpelace „Žádost o uvolnění pozemku pro
pomník“. Je to jednoduchá větička, ale je velmi významná. My, když žádáme
jakékoli dotace, tak sponzoři se ptají, kde ten pomník bude stát a máte souhlas
od majitele pozemku?
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Ten pozemek patří magistrátu města Prahy, který svěřil do péče tento
pozemek, tuto louku, je to součást Národního hřbitova na Spořilově, je to
národní kulturní památka, čili má to už určitý mezinárodní a národní význam.
Tak tento pozemek bychom od vás žádali, abyste uvolnili pro tu budoucí
možnou výstavbu.
V tom krátkém referátu, co jsme udělali, je, že máme pomník ve formě
makety. Je uložen v Muzeu T. G. Masaryka v Lánech. A tam pracují ti kulturní
pracovníci muzea, zejména v době, kdy tam navštěvují naši mladí studenti...
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Pane kolego, omlouvám se,
taky bych vás poprosil, už se blíží konec, abyste se dostal ke konci.
Občan Vladimír Prchlík: Děkuji, takže já to zkrátím v tom, že ještě
jednou podtrhu význam, že my se nesmíme dělit. My si musíme vyhovět jako v
rodině nebo v nějaké společnosti, kde záleží na každém jedinci. Když budeme
viset na laně, tak určitě nebudeme hovořit „Franto, pusť mě“. Tak je to takový
obraz doby.
A já se spoléhám, že všichni, co jste byli zvoleni v tomto volebním
období, chápete význam našeho poslání. A my, s pomocí vás a dalších příznivců
se budeme se snažit být pilní, pracovití a dosáhnout konečně obnovy tohoto
pomníku. Je to myslím přání nás všech. Děkuji vám za pozornost. Nazdar!
(Všichni: „Zdar!“ Potlesk.)
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: I já děkuji panu Prchlíkovi.
V bouřlivé atmosféře poprosím pana kolegu Janouška a připraví se paní
Lachoutová. Pane kolego, je to vaše. Pusťte prosím mikrofon panu inženýrovi.
Občan Ing. Vít Janoušek: Dobrý den, dámy a pánové, já dneska budu
vystupovat dvakrát. První téma se týká „Rezidence Park Kavčí hory“. V létě
klasicky důležitá stavba, bylo zahájeno řízení a zpracovali jsme společné
vyjádření. Udělali jsme drobnou změnu oproti tomu, co jsme dělali dříve.
Necháme si podepisovat od účastníků řízení připojení k tomu řízení. Už jich je
polovina. Paní Faturíková jako účastníky řízení označila pouhých pět paneláků,
těch úplně nejbližších. To je jistě zajímavé. Z nich už se polovina připojila.
Rád bych upozornil, že jsme také zahájili druhou petici proti Rezidenci
Park Kavčí hory. Počty podpisů narůstají. A proč jsme tu druhou petici udělali?
Protože developer žádá pro druhou etapu změnu kódu. A zároveň v EIA tvrdí,
že v 1. etapě snížil počet parkovacích stání.
To je tzv. salámová metoda, vypadnul z EIA, je to podfuk. A my k tomu
máme stanovisko veřejného ochránce práv, který stejný postup v Hodkovičkách
označil jako nezákonný. Odbor životního prostředí toto stanovisko má. Přesto
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dospěl k závěru, že EIA se dělat nemusí. Takže to vypadá, že asi vypukne opět
právní bitva.
Dále bych rád upozornil, že z letní červencové tiskové konference Komise
životního prostředí a Centra životní prostředí a zdraví z Plzně byla provedena
orientační měření na asi 40 místech v Praze ohledně oxidu dusíku a na
Severojižní magistrále bylo zdokumentováno překročení limitů. To znamená, že
do této oblasti Hvězdovou ulicí další objekt asi připojit nepůjde. Podle
stanoviska Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu.
Velice rád bych poděkoval panu radnímu Kováříkovi pro dopravu,
protože vyzval Skansku, aby v této oblasti vymyslela nové dopravní řešení.
Protože na tutéž Hvězdovu ulici z druhé strany v téže samé době chtějí připojit
polyfunkční areál Reitknechtka. To znamená, na tu samou Hvězdovu by ze dvou
stran najednou mělo přibýt dohromady 4000 aut. To s těmi překročenými limity
asi nepůjde.
A pak bych jenom rád asi upozornil na podklady, které jsem vám poslal.
Významný architekt Gehl – „7 důvodů, proč výškové budovy nepřispívají k
dobrému bydlení nejen v Praze, ale ve světě.“ Ty důvody jsou zpracované
architektem, nikoli mnou.
A pak už si jen na závěr dovolím připojit tiskovou zprávu magistrátu z
roku 2007. Stačí, když přečtu její nadpis: „Rozvojový projekt Pankrácké pláně
nenaruší panorama Prahy“. To tehdy byla dohoda s tehdejší misií UNESCO a
ICOMOSu, která v těch letech byla poprvé v Praze.
Takže jestli Praha tu dohodu chce dodržet, nebo porušit, tak rozhodne o
tom, jestli Praha zůstane na tom seznamu, nebo nezůstane. Děkuji.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji za stručnost a
poprosím paní Lachoutovou. A připraví se pan kolega Janoušek podruhé.
Občanka Lachoutová: Dobrý den, já mám podobný problém, protože
moje interpelace je na pana Svobodu, který tady není.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Tak bude odpovídat
písemně, to se nedá nic dělat.
Občanka Lachoutová: To je tady zvykem?
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Nemusí odpovídat ústně,
může odpovídat písemně.
Občanka Lachoutová: Ale vzhledem k tomu, že tady byl, tak mě to
trošku irituje.
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1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Říkám, ale pan interpelující
může odpovídat i písemně, i ústně, to je na něm. Prosím, paní kolegyně, máte
prostor.
Občanka Lachoutová: Dobře. (Hlasy z pléna.)
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: To jsou interpelace v tuto
chvíli.
Zastupitel Mgr. Petr Štěpánek: Já, jestli můžu, já bych poprosil
předsedajícího, aby vyzval pana kolegu Svobodu, aby se dostavil do sálu,
děkuji. (Potlesk.)
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji. Samozřejmě
mikrofon je slyšet, čili v dosahu mikrofonu, samozřejmě dál se odsud
nedostaneme. Čili poprosím kolegu Svobodu, aby se dostavil do sálu, pokud je v
dosahu mikrofonu. A prosím paní Lachoutovou, aby se pustila do interpelace.
Pane kolego, nejsou tech... (T. Kaplan: „Technické jsou.“) Já jsem nedával v
interpelacích. V interpelacích jsem nedával technickou. Prosím, paní
Lachoutovou, máte slovo a obírá vás pan kolega Kaplan o čas. Prosím, máte
slovo.
Občanka Lachoutová: Dobrý den, vážení zastupitelé, vážený nepřítomný
pane Svobodo, doufám, že mě slyšíte. Vaší gescí je mj. sociální a zdravotní
politika, oblast, ve které Praha 4 má obrovské nedostatky. Vzhledem k tomu, že
jste se přes porušení zásad slušného jednání dopracoval na pozici místostarosty,
předpokládám, že jste to udělal pro svou jasnou dlouhodobou vizi pro Prahu 4 v
sociální a zdravotní oblasti. Máte koncepci, se kterou budou souhlasit všichni
zastupitelé napříč všemi stranami, plán, který má budoucnost.
Obyvatelé městské části Praha 4 perfektně vědí, jak trestuhodně je
sociální politika neuspokojivá a opomíjená. Vy jste zatím nic konkrétního
nepředložil. Předložte to. Vaše pracovní nasazení je nedostatečné, ani nemůže
být jiné. Paní starostka, dle svého vyjádření, je spokojena, ale my, občané Prahy
4, ne.
Navíc vaše historické velmi pochybné aktivity, například v nadačním
fondu Vincentina, kauza, která se vleče dodnes, z nadačního fondu Vincentina
jste definitivně odešel až v únoru 2018. Na co jste čekal? Vaše současné dva
pracovní úvazky na 72 hodin týdně v městské části a v ČVUT, vaše členství v
dozorčích radách Gaudia, OPS, Asociace pracovníků univerzit, zapsaný spolek,
pro Gaudia, zapsaný ústav. Vaše podnikatelská činnost v PLEIN SERVIS, s. r.
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o., a jiné činnosti v nás logicky vzbuzují pochybnosti o vašem přínosu pro Prahu
4.
Jediné, co jste prokazatelně dokázal, je zvýšení vašeho platu. (Potlesk.)
Děkuji. Nepředpokládám k výše uvedenému, že byste odstoupil, tak by se
ostatní zastupitelé měli zamyslet, s kým sedí u stolu. Děkuji vám. (Potlesk.)
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Děkuji za stručnost. A
poprosím pana kolegu Janouška. Prosím, zapněte mikrofon panu inženýrovi.
Občan Ing. Vít Janoušek: Já děkuji, já v podstatě navážu na to, co jsem
říkal, krátkou vsuvkou. Asi víte, skotský a anglický nejvyšší soud rozhodl o tom,
že britská vláda nemá právo přerušit zasedání parlamentu. Bylo to označeno za
ústavní převrat.
V Praze se také děje takový převrat. Je to pokus o převzetí moci. Obávám
se, že některé skupiny se považují za privilegovanější. Třeba říkají, že Česká
republika má mít 15 milionů obyvatel, porodnost jistě klesá. Tak odkud přijdou?
Praha má mít 2 miliony lidí, odkud do Prahy přijdou, když porodnost klesá? A
zítra pořádají summit. A na tom summitu se sejde prakticky už celá politická
reprezentace Prahy.
Tak to jenom zkuste porovnat, kdo dostává ten prostor, aby mohl své
názory probírat, s jakými cíli a co je jeho motivem. To, o co já bych vás rád
poprosil, je velice jednoduché. Velmi rád bych poprosil, jestli by Komise
životního prostředí Prahy 4, Komise dopravy Prahy 4 a Komise územního
rozvoje mohla projednat ty materiály, o kterých jsem dneska hovořil. Až
samozřejmě budou mít zasedání.
Poprosím, já pošlu návrhy předsedům, jestli by byla možná nějaká
vstřícnost, vzhledem k těm rozměrům, co se v Praze má stát. Má-li mít Česká
republika opravdu 15 milionů lidí, tak asi by bylo dobré přemýšlet, kde budou
bydlet. Děkuji.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji a poprosím o
podklady pro komise, protože komise žádné podklady o tom, že by Praha měla
mít 2 miliony občanů, nemají. Děkuji. Nyní je přihlášena paní kolegyně
Benešová. Já bych poprosil opět vyzvat pana kolegu Svobodu, protože to
předkládali proto, aby tady mohl být. Čili jestli je pan kolega místostarosta v
doslechu mikrofonu, tak ho prosím. A poprosím paní Benešové zapnout
mikrofon, aby se mohla pustit do své interpelace.
Občanka Eva Benešová: Pan Svoboda se bojí interpelací? Kde je?
(Potlesk.) Bojí se interpelací, které jsou podřadné, dle jeho bakalářské, nebo
diplomové práce? Ještě před chvilkou tady byl.
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1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Prosím, neskákejte do řeči
interpelujícím.
Občanka Eva Benešová: Já budu interpelovat pana Svobodu. Vážené
zastupitelky, vážení zastupitelé, pane Svobodo, nepřítomný, který jste utekl, v
komunálních volbách na podzim 2018 jste byl zvolen do Zastupitelstva MČ za
KDU-ČSL. Stal jste se součástí fungující koalice. Na jaře 2019 jste tuto koalici
beze slova vysvětlení opustil a Prahu 4 i svůj mandát jste prohandloval s lidmi,
jejichž touha po moci je výrazně vyšší než jejich volební výsledek (potlesk) a
jejíž úmysly s naší městskou část vzbuzují důvodné pochyby.
Osoba, kterou jste výměnou za svou dobře placenou funkci místostarosty
dosadil do židle starostky, není naší starostkou a tato radnice není naší radnicí.
Občané Prahy 4 několik desítek let bezmocně přihlíželi beztrestnému ničení své
městské části různými zájmovými skupinami, které při životě drželi
bezskrupulózní prospěchářští politici vašeho typu.
Pokud si, pane Svobodo, myslíte, že díky vašemu přičinění Praha 4
vzkvétá, nebo bude vzkvétat, tak vás upozorňuji, že nevzkvétá a vzkvétat
nebude. Protože žádné město, kde si obyvatelé nechají ukrást radnici, jako jste
vy, nikdy nevzkvétalo a nevzkvétá.
Osobně tu dnes nicméně nejsem za žádnou politikou stranu. Všichni, jak
tu jsme, jsme tu jako občané největší pražské městské části, kteří už nadále
nechtějí přihlížet tomu, jak nějaký politický kšeftař rozdupe zásadní principy
jakékoli demokratické společnosti a podupe volební výsledky.
A myslí si navíc, že to za pár týdnů vyšumí. Nevyšumí. My sem budeme
od dnešního dne chodit, budeme sem chodit ve stále větším počtu a budeme vám
to stále připomínat. Byť vy budete nepochybně stále utíkat. Důrazně vás
žádáme, abyste odstoupil ze své pozice místostarosty a vzdal se svého mandátu
zastupitele. Umožněte ustavení legitimní Rady Prahy 4, která bude
reprezentovat vůli voličů a bude respektovat výsledky voleb, nikoli ambice a
zájmy jednoho bývalého křesťanského demokrata. Děkuji vám.
A v neposlední řadě, pan Svoboda tady bohužel není, bych mu ráda
sdělila, že je ostudou všech praktikujících katolíků včetně mě. A s hrůzou jsem
zjistila, že moje děti se v katechismu na jeho fotce učí, jak vypadá moderní
Jidáš. Já bych takhle dopadnout nechtěla. Děkuji vám. (Potlesk.)
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já vám děkuji. Já vám
děkuji a tím jsme vyčerpali všechny interpelace. (Potlesk stále trvá.)
A můžeme se vrátit k bodu č. 2, který jsme přerušili v okamžiku, kdy bylo
jednání klubů. Po jednání klubů si dovolím navrhnout, abychom dnes v bodě 2
přijali pouze návrh pana kolegy Štěpánka, protože ten do značné míry
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předurčuje i způsob jednání z hlediska tohoto bodu. Čili to je návrh klubu ODS,
který jsme projednali věřím, že se všemi kluby, že je možné se s ním všestranně
ztotožnit. A obracím se tímto tedy na paní předkladatelku, zda by souhlasila s
tímto postupem, že bychom k tomuto bodu projednali pouze protinávrh, který je
ztotožněn s paní předsedkyní bezpečnostního výboru ukládající tomuto výboru
projednat... Nechci teď číst celý text tohoto bodu. Čili se obracím na
předkladatelku, zda s tím souhlasí?
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Ano, samozřejmě
souhlasím.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Souhlasí. Ještě pan Kaplan
se chtěl vyjádřit jako předseda klubu.
Zastupitel pan Mgr. Tomáš Kaplan: Já s tím také souhlasím, jenom
velmi krátkou poznámku. Prosba na paní starostku. Vím, že v osobní rovině to
samozřejmě zajistit nelze, a pokud někdo není chlap, aby byl schopen postavit se
svým činům a obhájit je, tak je to realita. A zákon říká, že zastupitel je povinen
účastnit se jednání Zastupitelstva. Pokud není schopen tady být, tak to prosím
zajistěte. Je to zákonná povinnost...
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Pane kolego, já se vám
omlouvám, ale to není k tomuto bodu. (Potlesk.)
Nechal jsem vás domluvit, ale nebylo to k tomuto bodu. Vy to sám dobře
víte, že jste zneužil vystoupení k tomuto bodu. Ale já myslím, že to je v
pořádku, zaznělo. Jenom prosím, neporušujme jednací řád, nebylo to k tomuto
bodu.
Čili prosím, jestliže paní předkladatelka s tím souhlasí, takže můžeme na
základě Návrhového výboru přečíst ještě prosím tu ukládací část, která byla
dána písemně.
Členka Návrhového a volebního výboru paní Klára Cingrošová:
Návrh usnesení zní: „Zastupitelstvo MČ Praha 4 ukládá výboru pro bezpečnost
projednávat nominace přísedících Obvodního soudu pro Prahu 4.“
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já vám děkuji a můžeme
hlasovat po zaznění zvukového signálu pro, proti, zdržel se. (Hlasuje se.)
Děkuji, 42 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
Návrh byl přijat pod usnesením 6Z-02/2019.
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A zároveň mi dovolte, abych se omluvil všem třem nominovaným a
pozvaným na dnešní jednání k volbě přísedících. Není to neúcta k nim,
omlouvám se, ale myslím, že bude skutečně vhodnější postup, který jsme dneska
zvolili. Nechci se znovu opakovat.
A můžeme přikročit k bodu č. 3. A vrátil bych řízení paní starostce. Ještě
prosím technická pan kolega Kaplan, než předám řízení paní starostce. To je
opět v rozporu s jednacím řádem, ale už dneska potřetí vám vyhovím.
Zastupitel pan Mgr. Tomáš Kaplan: Ne, pane místostarosto, paní
místostarostko, prosím o aktualizaci přítomných na této schůzi...
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Pane kolego, když
předávám řízení paní starostce, tak do toho není žádná technická.
Zastupitel pan Mgr. Tomáš Kaplan: To je povinnost v každý okamžik.
A navrhuji, aby schůze byla přerušena do té doby, než omluvený, neomluvený
se na ni vrátí a bude se jí účastnit. Anebo, pokud se vám omluvil, paní starostko,
a toto jednání pan Josef Svoboda opustil, tak prosím, abyste nám tuto omluvu
tlumočila. Navrhuji, aby toto jednání bylo přerušeno do doby, než se zastupitel,
jehož povinností je se jednání účastnit, vrátil.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Pane kolego, Zastupitelstvo
je plně usnášeníschopné, čili v tuto chvíli si dovolím předat řízení paní starostce,
abychom mohli pokračovat bodem č. 3. Jednání je usnášeníschopné.
Zastupitel pan Mgr. Tomáš Kaplan: To byl procedurální návrh, prosím,
nechť je projednán. (Potlesk.)
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Já bych k tomu chtěla
říct jenom jednu věc. Pakliže by mě pan kolega Svoboda požádal o to, že nebude
dále teď na jednání Zastupitelstva, tak bych ho samozřejmě omluvila. Tak, jak
mi náleží. Tak nemám k tomu co jiného říct. Ale beru i na vědomí to, co jste
říkal v té předchozí technické. Jak jste říkal v té osobní rovině, tak já to beru na
vědomí.
Zastupitel pan Mgr. Tomáš Kaplan: Můžeme o tom nechat hlasovat?
(Dohadování.)
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Já nevidím velký
problém v tom, proč bychom nemohli o tomto procedurálním návrhu dát
hlasovat.
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(Výkřiky z pléna: „Hanba! Hanba! “ Dohadování.)
Takže je nám všem jasné, o čem budeme hlasovat. A budeme hlasovat po
zaznění zvukového signálu. (Hlasuje se.)
Procedurální návrh o přerušení Zastupitelstva.
Já bych chtěla říct, že se mi tam nezobrazilo moje hlasování. Zdržela jsem
se.
Takže 21 pro, 9 proti, zdrželo se 5.
A tudíž tento návrh nebyl přijat.

3. bod
Informace O plnění rozpočtu a finančního plánu ekonomické činnosti
městské části Praha 4 za 1. pololetí r. 2019
Vážené dámy, vážení pánové, dalším bodem dnešního projednávání je
bod č. 3, a to „Informace o plnění rozpočtu a finančního plánu ekonomické
činnosti MČ Praha 4 za 1. pololetí 2019“. Úvodní slovo k tomuto materiálu
přednese 1. místostarosta pan Ing. Kovářík.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Dámy a pánové, já budu
poměrně stručný, protože pod tímto materiálem jsme podepsáni všichni.
Prakticky bez výjimky jsme se všichni podepsali pod hospodařením v 1.
pololetí. Samozřejmě každý v jiné části toho 1. pololetí. Projednali jsme ho na
finančním výboru a finanční výbor ho vzal na vědomí. Je to souhrn toho, jak
městská část dopadla za 1. pololetí.
V materiálu máte kompletně čerpání jak plnění příjmů, tak plnění výdajů.
Pokud se týká rozpočtu, skončili jsme v přebytku, což ovšem je především dáno
tím, že se nám nepodařilo v 1. pololetí uskutečnit větší část z kapitálových
výdajů. V běžných výdajích jsme je v žádné části nepřekročili. Běžné podílové
čerpání za 1. pololetí.
Pokud se týká ekonomické činnosti, skončili jsme v lehkém plusu.
Rozhodně menším, než by pro řádný chod městské části bylo potřebné.
Já samozřejmě jsem rád, že mě kolegové ruší, ale ono to vcelku nevadí,
protože tím dávají najevo, jaký mají zájem o hospodaření městské části. (Výkřik:
„Hanba!“) Je to jednoznačně hanba, že to nechtějí projednávat, to já chápu,
pane kolego. Tak můžeme pokračovat v tomto materiálu.
Samozřejmě problémy v ekonomické činnosti jsou způsobeny tím, že
primárně nebyly naplňovány výnosy. Ale protože se podařilo do značné
míry držet náklady ekonomické činnosti pod kontrolou tak, že jsme v
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ekonomické činnosti také v černých číslech, tak si myslím, že to není zásadní
problém.
Souvisí samozřejmě s otázkou jednak střídání Rady městské části, jednak
s otázkou, která je logická. To je ta, že budeme muset měnit strukturu
hospodaření městské části, protože v období, kdy byla ekonomická činnosti
převážně tvořena prodeji majetku, již není možné. Zbývá nám tam poslední část
již schválených usnesení, které se týkají prodejů, doprodejů jednotlivých bytů a
doprodejů těch pozemků, na základě již přijatých usnesení Zastupitelstva. Proto
nová struktura bude muset více reflektovat to, že musíme vyjít s běžnými příjmy
a že musíme také následně více využívat opakované výnosy z ekonomické
činnosti, které vyplývají z nájmů.
Je to samozřejmě těžší úloha, ale není to úloha nová, ale bude znamenat
nejen pro městskou část Praha 4, ale pro všechny městské části v Praze jinou
situaci. A není to úloha nová, my jsme ji úspěšně zvládali 4 roky v minulém
volebním období, myslím, že ji zvládáme i nadále. I když je to samozřejmě
náročnější činnost.
Tolik asi úvodní zpráva. Já nebudu do hloubky komentovat jednotlivá
čísla, protože na nich jsme se podíleli všichni, každý z nás s rozdílnou mírou.
Ale víme, kde je možné případně řešit. Snažili jsme se dosáhnout toho, aby to
hospodaření, které je vyrovnané v 1. pololetí, do konce roku bylo úspěšnější.
Zejména v plnění investic, ale zároveň v ekonomické činnosti s vyšším
celkovým výnosem, tak, aby byly pokryty investice roku příštího.
Snažím se o stručné úvodní slovo.
Já vám děkuji a prosím případné dotazy a připomínky k tomuto. Asi si
budu muset vyzvat sám pana kolegu Horu, omlouvám se.
Zastupitel Ing. Jan Hora: Děkuji za slovo. Já bych akorát měl velkou
prosbu, kterou už jsem tu opakoval i v rámci interpelace. A to, jestli bychom
mohli dostávat materiály v prohledávatelné podobě. Protože v tomhle
konkrétním případě se jedná o materiál velmi rozsáhlý, a to, že jsem se v něm
musel probírat hromadou scanů bylo opravdu velmi nekomfortní. A trvalo mi 10
minut, než jsem vůbec našel sekci o čerpání prostředků na IT.
Skutečně to není komfortní způsob, jak předávat informace. A ten proces,
jak dokumenty poměrně jednoduše digitalizovat, byl na radnici už předtím
nastaven, stačí ho pouze použít. Dokážu se smířit s tím, že vy to třeba pro Radu
a pro její činnost nechcete nebo nepotřebujete, ale pro činnost zastupitele je to
velký přínos, je-li to prohledávatelné strojovým způsobem. Takže vás velmi
prosím, aby to příště bylo dáno v takovéto podobě, protože to je fakt za trest se
tím probírat.
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1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Pane kolego, já se vám
omlouvám. Já jsem s tím počítal, ale počítáme s tím až pro rozpočet, protože pro
pololetní plnění to není tak triviální, jak to na první pohled vypadá. Vím, že to
technicky nastaveno máme, ale pro toho člověka, který to zpracovává na
finančním je to poměrně značné množství práce navíc. Ono to není tak úplně
triviální. Že to technicky umíme, ano, ale ti lidé, kteří to zpracovávají, mají s tím
již takto dost práce. A to digitalizováni oni nevykonávají, takže to musí
odevzdat dřív a je to náročné na čas Ale budeme se snažit to splnit. Víme o tom,
bavíme se o tom společně a najdeme jistě cestu, jak to udělat co nejdřív, co to
půjde.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, přihlášen je pan
zastupitel Slanina.
Zastupitel Mgr. Jan Slanina: Děkuji za slovo. Já se plně ztotožňuji s
panem kolegou Horou a velmi děkuji panu místostarostovi, že příště už budeme
mít možnost pracovat v elektronické podobě. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, nyní je opět
přihlášen pan zastupitel Hora.
Zastupitel Ing. Jan Hora: Já to teď mírně spojím. Jednak jen komentář k
tomu. IT oddělení disponuje návodem, jak digitalizaci provádět, který je
distribuován na všechna nová zařízení. Tohle jsem ještě zařídit stihl. Není to tak
netriviální, je to skutečně práce na 10 minut. Věřte mi, že to opravdu jde,
protože už jsem to tam zkoušel, dělal, ty lidi jsem tam školil a šlo to. Takže jestli
se jim nechce, trochu je prožeňte, protože to opravdu jde.
Druhá věc, kterou bych chtěl ale říct, a to je taková méně příjemná věc.
Ještě je to k té předchozí debatě. Skutečně mám trošku problém s tím, že si teď
nejsem jist, jestli tady nedochází k porušení zákonné povinnosti ohledně účasti
na Zastupitelstvu. Velmi vás prosím, abyste zavolali na telefon panu Svobodovi.
Nabízím se klidně, že půjdu zkontrolovat, jestli se neschovává na toaletě. Ale
bylo by dobré, aby bylo jasně deklarováno, jestli se pan Svoboda účastní
zasedání Zastupitelstva, nebo nikoliv. Prostě mu zavolejte, já do toho nechci
kopat, nechci tady dělat nějakou zbytečnou scénu nebo show. Prostě zjistěte,
jestli tady je, nebo není, a podle toho prosím upravte ty záznamy. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, nyní je
přihlášen pan kolega Lacko.
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Zastupitel pan Ing. Radek Lacko: Dobrý den, já jenom poznámku. Já
bych chtěl potvrdit, že tento bod byl na finančním výboru projednáván a byl vzat
na vědomí. Byla k němu obšírná diskuze, takže to je všechno.
A připojuji se k tomu, že se také budu snažit o to, aby ty materiály byly
tak, jak kolegové požadují. Nicméně samozřejmě nikomu z vás nebráním, a já
tomu budu rád, pokud se na mě budete obracet jako na předsedu finančního
výboru. Já vám rád ty materiály poskytnu. Například do té doby, než to třeba
bude pro vás komfortnější v tom systému. Ale nic vám nebrání, všichni na mě
kontakt máte a velice rád budu v tomto nápomocen. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, nyní je
přihlášen pan zastupitel Kunc.
Zastupitel pan Ing. Daniel Kunc: Děkuji, já bych jenom chtěl upozornit,
že radnici se nedaří naplňovat rozpočet kapitálových výdajů. To znamená, že se
neuskutečňují akce plynule během roku. Kapitálové výdaje čerpáme na necelá
2 %. Nedělal jsem si porovnání s minulými lety, ale myslím si, že to je opravdu
extrémně nízké číslo.
Souhlasím s panem místostarostou, že to je důsledek i té změny na
radnici. Jenom na vás apeluji, abyste převzali ty projekty, které byly připravené
a v 2. pololetí je realizovali. Abychom vyčerpali ve prospěch našich občanů to,
co jsme měli připravené, to jsou úpravy veřejných prostranství a podobné věci.
Takže takto to opravdu není plnění té povinnosti, které má městská část,
starat se o blaho občanů. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, nyní je
přihlášen pan zastupitel Kaplan.
Zastupitel pan Mgr. Tomáš Kaplan: Já jsem se chtěl panu
místostarostovi omluvit za ne úplně důstojné projednání tohoto bodu. Není to v
souvislosti s ním, je to v souvislosti s tím, co se tady událo předtím. A po
dokončení tohoto bodu, zdůrazňuji, prosím o pětiminutovou přestávku na
jednání klubu.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Ano, beru na vědomí,
děkuji. Takže do diskuze již není nikdo přihlášen, tak já poprosím předkladatele
o závěrečné slovo.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já nebudu mít dlouhé
závěrečné slovo, nebudu vás nijak zdržovat. Ono je poměrně obtížné splnit plán
investic. My jsme v 1. pololetí splnili pouze to, co jsme měli rozjeto ještě z
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minulého volebního období. To je ten zbytek smluv, protože v minulém
volebním období nebylo pro 1. pololetí vlastně nic vysoutěženo. To, že máme
připravené projekty, ještě neznamená, že můžeme plnit, protože musíme mít
vysoutěženy smlouvy.
Jediná smlouva, kterou se podařilo stihnout vysoutěžit, byla na školu v
Bítovské, kde jsme ještě samozřejmě neměli žádné fakturace. Čili k tomu se
samozřejmě postupně nabíhá. Když se podíváme na plnění za 8 měsíců, tak
vidíme, že již částky postupně nabíhají, čili plnění bude. Ale ten propad je větší,
než byl v minulých letech. Ale v 1. pololetí je to vždycky nepříjemné. Ono pro
plnění investic je rozpočtování a schvalování rozpočtu, čím později je schválen
rozpočet, tím těžší to je. (Přišel pan Svoboda, potlesk.)
Děkuji panu kolegovi Hušbauerovi za zajištění přání pana kolegy Kaplana
v závěrečném slovu. I když to nepatří do tohoto materiálu. Čímž se vám
omlouvám, že jsem v závěrečném slově použil poznámku navíc. Myslím, že
byla asi případná.
Jinak k těm dalším připomínkám. Já jsem o tom samozřejmě s panem
kolegou Horou hovořil. On ten problém není v tom, že by to technicky nešlo,
jenom je v tom, že nemáme stejné osoby, které to na IT umí, nebo pan kolega
Hora. A zároveň to nejsou tytéž osoby, které umí ten obsah, což jsou finanční
věci. Takže budeme muset spojit osoby dohromady, ale učiníme to tak, abychom
to již v dalších materiálech měli hotové.
Ono toho totiž fakt není málo. A pro člověka, který s tím běžně nepracuje,
to není tak triviální jako se tomu, kdo s tím pracuje trvale, zdá. Já jsem to
zkoušel, za určitých obtíží bych to zvládl, ale podotýkám, že ne v tom rozsahu,
co je ten materiál. Samozřejmě bych se to časem naučil rychleji, proto jsem se to
snažil udělat pro rozpočet. Vycházel jsem z předpokladu, že to pololetí ještě
můžeme oželet, protože by to znamenalo, že bychom museli spojit víc hlav
dohromady.
V tom je ten problém. A myslím, že pan kolega Hora o něm dobře ví.
Někdo rozumí něčemu, a někdo rozumí něčemu jinému, a ne vždycky jsou to
titíž jedinci. Čili to není omluva, to je jenom pouhé konstatování. A já jsem rád,
že tady máme lidi, kteří financím skutečně rozumějí a ty finance jsou v pořádku.
A nehodlám je měnit jenom proto, že, v uvozovkách, není jejich životním snem
stát se experty na strojově čitelné dokumenty.
Myslím si, že by to městské části neprospělo. Budeme to muset učinit tím,
že se spojí dvě osoby dohromady a společným dílem naplní to, co pan kolega
Hora a někteří další potřebujeme. Já myslím, že to je jasné úplně všem a
myslím, že jsem doufám nikoho neurazil. Stejně si to vyžeru až po jednání.
Takže vám děkuji za závěrečné slovo.
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Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Já děkuji předkladateli.
A protože tento bod byl jako informace, tak nyní vyhovuji žádosti pana
předsedy klubu, kolegy zastupitele Kaplana. Ale já si dovolím tu pauzu
pětiminutovou, jestli dovolíte, prodloužit na dvacet minut. Takže přerušuji
jednání Zastupitelstva na dvacet minut.
(Jednání přerušeno v 15:50)
(Jednání opět zahájeno v 16:18)
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Já si myslím, i když si
nejsem úplně jistá, protože jsem se nepodívala na hodinky, že těch dvacet minut,
které jsem přerušila Zastupitelstvo, už vypršelo. Takže vám přeji dobrou chuť,
klidně dojezte, dopijte, ale žádám vás, abyste se dostavili do sálu a zaujali svá
místa.
Já bych si dovolila pokračovat. V úvodu bych chtěla poděkovat paní
zastupitelce Andreje Krajcové, která tuto pauzu využila tím, že tady pomáhala
na přechodu před radnicí paní, kterou zde srazilo auto. Takže my velice
děkujeme paní doktorce. (Potlesk.) Myslím si, že by to mělo být příkladem pro
nás všechny, jak bychom se k sobě vzájemně měli chovat.
Vážené dámy, vážení pánové, na programu máme bod č. 4., kterým je:
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Bod č. 4
Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. SML/2019/0356/OKS
o poskytnutí dotace ve výši 150.000 Kč spolku KVS PRAHA z.s.,
se sídlem Modřanská 1151/53, Praha 4 – Podolí, 147 00,
IČ: 22850031
O úvodní slovo k tomuto materiálu poprosím pana radního Hušbauera.
Radní pan Jan Hušbauer: Děkuji za slovo, dobrý den, dámy a pánové,
vážené Zastupitelstvo. Jako radní s gescí dotační politiky tímto předkládám ke
schválení materiál ve věci uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace
ve výši 150.000 Kč spolku KVS PRAHA.
Na zasedání Zastupitelstva dne 24. 4. 2019 bylo rozhodnuto o poskytnutí
dotace ve výši 150.000 Kč tomuto spolku na projekt rekonstrukce objektu Aero
v areálu Loděnice KVS PRAHA. Ve smlouvě o poskytnutí dotace bylo uvedeno,
že příjemce je povinen využít dotací do 31. 12. 2019.
Předseda spolku Ing. Petr Klíma zaslal žádost na prodloužení termínu
čerpání přidělených finančních prostředků s odůvodněním zjištěných havarijních
poruch v objektu, o jejichž odstranění požádal vlastníka objektu, kterým je
Magistrát hlavního města Prahy.
Předmětný projekt lze tedy uskutečnit až po odstranění havarijního stavu,
a proto předkládám tento materiál k odsouhlasení dodatku č. 1, kterým
prodlužujeme čerpání dotace o 1 rok, tedy do 31. 12. 2020. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji předkladateli.
Vidím, že do diskuze se nikdo nehlásí, takže požádám Návrhový výbor.
Členka Návrhového a volebního výboru paní Klára Cingrošová: Teď
budeme hlasovat o bodu č. 4 programu a usnesení má číslo 6Z – 03/2019. A je
ve znění takovém, jaké bylo předloženo Radou.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji a budeme
hlasovat po zaznění zvukového signálu. (Hlasuje se.)
Děkuji, 34 pro, nikdo proti, zdrželi se 4.
Vidím s technickou pana Štěpánka.
Zastupitel Mgr. Petr Štěpánek: Já se velice omlouvám. Já jsem dodržel
tentokrát jednací řád a na přestávku jsem si opravdu vysunul kartu. Ale zjistil
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jsem to až při hlasování. Takže nepožaduji opakování hlasování, ale poprosím
do zápisu, že jsem hlasoval pro a kartu už jsem si tam zasunul. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Ano, bereme na
vědomí.
Takže 34 pro, nikdo proti, zdrželi se 4.
Návrh byl přijat.
Děkuji panu předkladateli a přistoupíme k bodu č. 5. A tím je:
Bod č. 5
Prodej bytových jednotek
Bod č. 5a) k prodeji volné bytové jednotky č. 527/20 na adrese Krumlovská
527/4, Praha 4 – Michle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na
společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku
O úvodní slovo k tomuto materiálu poprosím pana místostarostu Hrozu.
Místostarosta pan Michal Hroza, Bc.: Vážené kolegyně, vážení
kolegové, teď k bodu č. 5a) vám navrhuji doporučení. Rada doporučuje
Zastupitelstvu prodat volnou bytovou jednotku. Jedná se o prodej za nejvyšší
nabídku kupní ceny. Je to 3.696.072 Kč, tedy vychází to na nějakých
67.464 Kč/m2. Posudek v tomto případě stanovil minimální cenu
na 52.612 Kč/m2.
Jedná se o adresu bytové jednotky 527/20 na adrese Krumlovská 527/4. Je
to v katastru Michle. V té věci soutěžilo 6 zájemců. A pro vaši informaci, jedná
se o dům, který byl privatizován ve vlně 4c. A v tomto případě bylo prodáno 24
jednotek. To znamená, že městu tam zůstávají 3 jednotky, toto je jedna z nich. A
samozřejmě z ekonomických důvodů se městu nevyplatí zůstávat tam jako
minoritní podílník.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Takže já děkuji
předkladateli za úvodní slovo a otevírám diskuzi k bodu 5a). Hlásí se pan
zastupitel Kaplan.
Zastupitel pan Mgr. Tomáš Kaplan: Děkuji. Já bych se chtěl zeptat
pana předkladatele, zvlášť když nyní zaznělo, že tam jsou 3 volné bytové
jednotky, jaké důvody vedou Radu MČ k tomu, že je prodáván právě tento byt.
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Jakým způsobem jsou byty, které jdou k prodeji vybírány panem radním a jaká
jsou kritéria pro ta rozhodnutí.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, nyní je
přihlášen pan zastupitel Slanina.
Zastupitel Mgr. Jan Slanina: Já mám podobnou otázku jako pan kolega
Kaplan. V prvé řadě bych se chtěl zeptat vůbec na podrobnější vysvětlení, proč
je pro nás ekonomicky nevýhodné držet a pronajímat byt, pokud tam máme ještě
další 2 jednotky.
A zadruhé, pokud už to považujete za ekonomicky nevýhodné, tak proč
nebyly rovnou nabídnuty k prodeji všechny 3 jednotky, které v tom domě ještě
držíme. Obecně mi nepřipadá vhodné prodávat byty za situace, kdy těch bytů
nemáme jako městská část nijak mnoho. A neustále byty potřebujeme pro naše
zaměstnance škol a podobných zařízení. V tomhle kontextu poprosím více
osvětlit tenhle záměr. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Já také děkuji. Nyní je
přihlášen pan zastupitel Růžička.
Zastupitel Ing. Ondřej Růžička: Dobrý den, já bych byl také zastánce
toho přestat prodávat tyhle byty. Možná, že by stálo zato na příštím
Zastupitelstvu dát jako bod zrušení rozhodnutí Zastupitelstva z doby, kdy se
vyčlenily tyhle domy do privatizace a doprodávají se zbylé bytové jednotky. My
máme žádosti od lidí, kteří shání byt, teď to prodáváme za nějakou cenu 3,5
milionu, asi abychom mohli platit různé lidi jako pana Svobodu, za 1,5 ročně 1
byt, tak máme na 4 roky. Tak mně přijde zbytečné toto prodávat.
My jsme to sice za nás prodávali, nicméně já si myslím, že nastala doba
tyhle věci ukončit. Případně i tímhle zrušením rozhodnutí Zastupitelstva.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, nyní je
přihlášen pan zastupitel Kunc.
Zastupitel pan Ing. Daniel Kunc: Děkuji, já se připojuji k předřečníkům.
Jako minulá koalice jsme připravovali rozhodnutí k zastavení privatizaci bytů.
Myslím si, že to plánované rozhodnutí bylo správné, protože na současném
pražském trhu s byty je vidět, že další privatizace bytů jde proti zájmům obcí,
nebo městských částí a Prahy na určitým způsobem zachování nájemního
bydlení. Paradoxně privatizace bytů přispívá k růstu cen bytů i cen nájemního
bydlení. Naopak ceny nájemního bydlení může účinně regulovat obecní bydlení,
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ale nebude to nikdy dělat soukromý vlastník, který si ty byty koupí a pak je bude
pronajímat za tržních podmínek, bez ohledu na nějaké sociální potřeby.
Tady prodáváme byt, nebo chcete prodat byt tam, kde jsou ještě
3 zbývající byty. To znamená, nechápu, proč je neekonomické pečovat o 3 byty
už v existujícím SVJ nebo družstvu. Není to problém takto rozptýlené byty
spravovat. Chápu, že tam, kde je byt třeba jediný, tak tam se o tom ještě lze
bavit, že sledovat všechny administrativní povinnosti vlastníka bytů je
náročnější.
Ale u těch 3 bytů bych byl už pro to každopádně neprodávat. I v případě,
že nesouhlasíte s absolutním zastavením prodeje a chcete nějak ještě
racionalizovat to portfolio. To samé u platí u bytů c) a d).
To je dům na 5. května, kde máme ještě 11 bytů. Tak kde jinde si
zachovat ještě nějaké byty, rozptýlené mezi ostatními obyvateli, kam lze třeba
inkludovat i nějakou rodinu, která potřebuje nějakou podporu apod.
Těch bytů, které takto ještě doprodáváme, máme ještě asi stovku, nebo
devadesát, sto jedenáct přesněji, takže to není zanedbatelný počet bytů, o které
se ještě jedná. Mělo by se přijmout nějaké systémové řešení. Takže navrhuji
proto tento bod neschválit a ty byty, kde je dva a více bytů v domě, tak určitě
neprodávat. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Já také děkuji a
předávám slovo panu zastupiteli Štěpánkovi.
Zastupitel Mgr. Petr Štěpánek: Ještě jednou dobré odpoledne. My jsme
teď přistoupili k bodům, které tady mají určitou tradici. Ale mají za sebou už
minimálně dvě změny ve prospěch neprodeje bytů.
Jedna byla hned v zimě 2014, 2015, kdy jsme měli koalici s ČSSD a TOP
09, kdy jsem měl majetek já, ale nepředkládal jsem prodeje bytů právě z
důvodů, že už tehdy začaly změnit na trhu s nemovitostmi a na výši nájmu. Bylo
to tehdy zeslabeno krizí, která odeznívala, ale už to naznačovalo, že nedostatek
bydlení se blíží.
Podruhé tyto prodeje byly přerušeny za koalice, která vznikla po
posledních volbách, kdy jsme si oficiálně mezi sebou sdělili, že další byty
prodávat nebudeme.
Můj příspěvek není kritikou toho minulého postupu, protože všichni víme,
že první vlna privatizace v 90. letech nastala v situaci, kdy radnice neměla vůbec
žádné peníze. Peníze nebyly ale ani mezi obyvateli a jedinou možností, jak
bytový fond trochu zvelebit, bylo a je nějakým legálním způsobem dostat k
nájemcům. Legitimním obyvatelům, kteří potom formou půjček, hypoték a
úspor byli schopni byty, nebo dokonce celé domy, zvelebit.
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To je ale doba 90. let, od nich se odvíjely vlny privatizace až po 4c), které
byly systémové, schválené Zastupitelstvem. Pak byla jedna ta spekulativní, těch
11 domů, kdy to byli kamarádi Rady tehdy často, kteří tam v těch domech
bydleli a vymohli si tady těch extra 11. Ale to byla nějaká aberace systému. A až
po tu 4c) to bylo nějaké systémové rozhodnutí privatizovat bytový fond.
Ale všechna tato rozhodnutí, včetně těch 4c), byla udělána v době, kdy byl
na trhu jak dostatek bytů k tržnímu prodeji, ať původních, nebo nových, nově
vybudovaných, a zároveň situace na trhu nájemním byla únosná ve vztahu k
tehdejším příjmům nejen v Praze, ale i ve Vídni, Bratislavě, Berlíně, Varšavě, v
městech se srovnatelnou životní úrovní.
Dneska je ovšem situace naprosto jiná. A to v tom, že trh s byty z důvodů
mnoha vlivů, jedním byly také masové privatizace bytového fondu hlavním
městem Prahou a jeho městskými částmi i z důvodů obratnějšího podnikání
právnických osob. Jak tedy v tom prodejním segmentu, developerském, tak v
tom segmentu nájemním. A zároveň to byl růst obyvatel v Praze, nárůst
turistiky, kde airbnb a další nájmy bez prostředníka, bez hotelových služeb
nabraly neuvěřitelně na množství.
V tu chvíli, v těch posledních zhruba čtyřech pěti letech nastala bytová
nouze, ať nájemní, nebo z hlediska možnosti si koupit. K tomu přišlo zpřísnění
hypoték ze strany bank apod.
Takže teď se tady rozhodujeme o prodejích v úplně jiném gardu, než to
bylo třeba před pěti lety, protože prodáváme něco, čeho je zásadní nedostatek. A
ani sami jako obec nejsme v tuto chvíli schopni – spojuji si příspěvky – schopni
pokrýt... Ale mám tam tři padesát šest a první příspěvek je pět minut, takže si
nespojuji ani příspěvky, mám ještě dost času, prosím vás.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Promiňte.
Zastupitel Mgr. Petr Štěpánek: Já si pak připočtu těch třicet vteřin na
začátku atd.
Takže jsme tady v úplně jiné situaci. A domnívám se, že bychom neměli
prodávat. Není to teď napadení těch konkrétních čtyři návrhů pana předkladatele
Hrozy, ale já tady navrhuji návrh usnesení, které by odložilo ty dnešní 4 body. A
vy byste nám do příště, nebo dokdy si řeknete, ten termín si tam dejte sami,
byste sem přišli na Zastupitelstvo.
A ten návrh usnesení je: „Zastupitelstvo MČ Praha 4 ukládá Radě MČ
předložit Zastupitelstvu městské části ke schválení zásady bytové politiky. Do
jejího schválení ukládá Radě městské části zdržet se prodeje bytů ve vlastnictví
městské části“. A termín je do příští schůze Zastupitelstva MČ, nebo, chce-li pan
předkladatel, tak třeba prosinec 2019. V tom jsem velmi flexibilní.
Takže já myslím, že jsem to stihl a děkuji vám za pozornost.
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Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Já také děkuji. Nyní je
přihlášen pan zastupitel Hora.
Zastupitel Ing. Jan Hora: Děkuji, já jsem chtěl vznést dotaz velmi
konkrétní. Vzhledem k tomu, že tady máme na stole konkrétní bytovou
jednotku, zajímalo by mě, jestli došlo k vyčíslení nákladů na provoz této
jednotky, ročních nákladů, a vyčíslení příjmů z té jednotky.
Protože, jestli se nepletu, tak majetková 15. 4. doporučila Radě pozastavit
– teď se budu snažit citovat z toho usnesení - „pozastavit prodej bytových
jednotek kvůli vytvoření analýzy nákladů a zisku spojených s pronájmem nebo
prodejem bytových jednotek v domech, kde již došlo k částečné privatizaci
bytového fondu a bylo založeno společenství vlastníků jednotek. Majetková
komise zároveň doporučuje analyzovat finanční plán ekonomické činnosti MČ
Praha 4 v souvislosti s poklesem příjmů v případě ukončení prodeje jednotek a
do doby zpracování analýzy nepředkládat materiál na ukončení prodeje
bytového fondu k projednání Zastupitelstvu MČ Praha 4“.
Tento materiál byl schválen jednomyslně, takže přestože se jednalo ještě o
komisi původní Rady, tak pro něj hlasovali i zastupitelé tehdy opozičních, dnes
koaličních stran.
Myslím si, že by bylo rozumné podpořit návrh pana Štěpánka vypracovat
tu politiku. A v případě, že se bude cokoli prodávat, tak vždycky do té důvodové
zprávy dávat tyhle částky. Protože jestliže něco prodáváme proto, že je to
ekonomicky nevýhodné, a v důvodové zprávě není vyčíslena ta ekonomická
nevýhodnost, tak mi to nedává jinou možnost, než se zdržet, protože pro to
rozhodnutí nemám dostatek podkladů. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Já také děkuji, nyní je
přihlášen pan kolega Míth.
Radní Ing. Jaroslav Míth: Hezké odpoledne. Já jsem rád, že o tomto
tématu diskutujeme, protože skutečně bytová krize začíná nabývat velkých
rozměrů. Důvodem bytové krize není ani privatizace bytového fondu, ani to,
jestli město byty má nebo nemá, ale tím, že se byty nestaví v dostatečné míře. Je
to krize nabídky a trošku vyšponované poptávky díky pořád nízké sazbě úroků
na hypoteční úvěry.
Chtěl jsem jen ještě doplnit, že pokud by se do budoucna diskutovalo o
tom, jestli některé byty ještě mají zůstat z těch navržených k privatizaci, je
vždycky se podívat i na to, kolik těch bytů v tom domě je.
Proto, jak říkal tady kolega Hora, je to i o té ekonomice. Pokud si necháte
jeden byt, musíte tam pořád chodit na SVJ, schvalovat na Radě, jestli přispějeme
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příspěvek na nový výtah nebo na vymalování domu. Vždycky je jednodušší mít
ten dům jako celek a celý ten činžák tímto způsobem řešit.
Proto jsme i při minulé koalici, co tu byla, nesouhlasili s navrhovanými,
nebo diskutovanými nabídkami na odprodeje celých činžovních domů, které
tady ještě v Praze 4 máme.
A poslední věc. Já doufám, že to, co tu zaznělo od Dana Kunce, byl jenom
omyl. My jsme spolu oba dva studovali stejnou vysokou ekonomikou školu. A
Daň, asi v rámci toho, jak tady byl rozohněný, tak tady řekl jeden ekonomický
nesmysl. Zvýšení nabídky vždy snižuje cenu, ale nezvyšuje. Samozřejmě v
případě prodeje jednoho dvou tří čtyř bytů my tu nabídku jako takovou fakticky
neovlivníme, ale nemůžeme v žádném případě způsobit to, že navýšíme cenu
bytového fondu, pokud nabídneme byty k prodeji. To je opravdu ekonomický
nesmysl.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Takže já děkuji kolegu
Míthovi a nyní poprosím paní Petru Rejchrtovou.
Zastupitelka Mgr. Petra Rejchrtová: Děkuji. První věc, kterou bych
ráda zmínila, to je nevhodnost prodeje bytů a podle mě nevhodnost prodeje bytů,
byť jednoho jediného v domě. A to z následujících důvodů.
Byty městské části nepřibývají. Jako radní jsem jednala s developerem z
Nuselského pivovaru o tom, aby nám v rámci zvýšených nákladů městské části
na infrastrukturu poskytl alespoň 8 bytů. Bylo to rozjednáno. Nevím, v jaké fázi
to je, jestli to pokračuje, nebo nepokračuje, neslyšela jsem, že by to pokračovalo
nějakým způsobem dál. Takže jestli budou byty přibývat, ráda bych se to
dozvěděla, jestli v tomhle směru nějak radnice navazuje a pokračuje.
Dál. Hospodaření SVJ a bytových družstev je diametrálně odlišné od
hospodaření městských částí. Sama jsem si zjišťovala v době, když jsme před
lety vyměňovali okna, za kolik naše družstvo vyměnilo okna, jaké byly náklady.
A jaké byly náklady na úplně stejná okna městské části. A byl to rozhodně
nepoměr.
Takže pokud se budeme podílet nějakým způsobem na opravách a
výtazích, obávám se, že jako členové nějakého družstva nebo společenství
vlastníků budeme hospodařit asi lépe. Samozřejmě doufám, že se naši radní
budou snažit, aby náklady srazili. Ale tenkrát, když jsem to zjišťovala, tak to
bylo opravdu velice, velice rozdílné.
Bytová krize. Není pravda, že se byty nestaví. Stavební ruch naopak
stoupá. Myslím, že pan Janoušek tady předkládal nějaké materiály ohledně toho,
jakým způsobem se rozvíjí stavební činnost. Příkladem špatného trhu ovšem je,
že byty jsou nabízeny nikoli k bydlení, ale jako investiční. Neustále chodí nějaké
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nabídky na investiční byty. A to i mně, jakožto učitelce, takže si myslím, že to je
naprosto absurdní situace.
Vůbec se nehovoří o tom, že bych si nějakým takovým nabízeným bytem
vyřizovala nebo zařizovala bytovou situaci. Je to otázka spekulací, nikoli
špatného nebo nízkého stavebního ruchu. Jsem rozhodně proti prodeji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, nyní je
přihlášen pan zastupitel Růžička.
Zastupitel Ing. Ondřej Růžička: Děkuji za slovo. Já se domnívám, že
větší nabídka bytů městských částí je v podstatě pozitivní pro trh. Městská část
dělá veřejnou službu, že čím víc obecních bytů je, tím víc se dá regulovat i
komerční nájemné, jako je to třeba v Berlíně. Kde Berlín vlastní 40 % fondu a v
podstatě má větší dominanci na to držet ceny v reálných hodnotách.
Protože rozprodávat byty mně přijde, že je špatně. Možná, že lidem, kteří
tady nebydlí, je to jedno, ale mně, jako občanu Prahy 4, který tady bydlí trvale,
tak si myslím, že byty jsou nedostatkové. My tady prodáváme i parcely, ať si
tam na tom někdo něco postaví, ale sami neuděláme nic. Takže nám se ten fond
ztenčuje.
Mě jenom překvapuje, co se dá všechno udělat pro to, aby tu držela nějaká
koaliční pospolitost. My tady máme Zastupitelstvo, tohle je zrovna jeden bod. Já
si pamatuju, že Topka byla v minulém volebním období proti prodeji bytů,
hlasovali proti, a teď to tady předkládají jak na běžícím pásu. Mě tohle udivuje.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, nyní se chci
zeptat pana kolegy Kaplana, zda chce využít přednostního práva? Není tomu
tak, takže slovo předávám panu zastupiteli Vansovi.
Zastupitel Mgr. Tibor Vansa: Já bych chtěl říct, že naše vláda má ve
svém programovém prohlášení závazek přijmout nový zákon o sociálním
bydlení. A pokud jí třeba věříme v tom, že to zvládne, tak tenhle zákon dopadne
ještě na vás jako současnou Radu. A v tuto chvíli budete potřebovat nejen
jednotlivé velké činžáky, ale budete občas potřebovat i nějaký menší počet bytů
v odlišných lokalitách. Pokud nebudete chtít na Praze 4 vybudovat nějaké
sociálně odloučené ghetto nebo něco podobného.
Já bych opravdu byl rád, aby se připravila nějaká koncepce, jak nakládat s
byty, která bude počítat i s tímto. Pan Svoboda to měl za úkol připravit během
toho, co jsme byli v koalici. Měl na to půl roku, nezvládlo se to. Teď už je skoro
zase půl roku v nové koalici, takže já myslím, že už by se přípravy mohly blížit
ke konci a mohli bychom se na to příští Zastupitelstvo podívat. Děkuji.
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Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Já také děkuji a nyní
předávám slovo panu zastupiteli Kaplanovi.
Zastupitel pan Mgr. Tomáš Kaplan: Děkuji. Já bych se jenom přiklonil
k návrhu kolegy Štěpánka, nebo k usnesení, které navrhl. A tady navážu na
kolegu Horu. Ta důvodová zpráva je naprosto nedostatečná ze dvou důvodů. Vy
říkáte, že je to ekonomicky výhodné, ale o té výhodnosti tam není ani slovo. To
je první věc.
Druhá věc. Jardo, nemáš pravdu, že předkladatel řekl, že v tom domě jsou
další byty, které jsou městské části. Takže argument, že něco musíme dělat a
něco vynakládat v tomto konkrétním případě neobstojí. A podíváte-li se do té
důvodové zprávy, a to je jedna z věcí, která tam je, tak sami říkáte, že ten byt je
ve velmi dobrém stavu. A ten dům je ve velmi dobrém stavu.
Udělejte si prosím základní ekonomiku, spočítejte si výnosy z nájmu, ten
byt je volný, a vysvětlete nám, proč je pro městskou část ekonomicky výhodné,
pokud to chcete hlasovat dneska, realizovat prodej. V době, kdy ceny dělají, co
dělají. Vůbec ten ekonomický argument nevidím.
A druhá, pro mě naprosto zásadní věc. Vy dáváte k záměru návrh kupní
smlouvy, tam deklarujete nějaké podmínky, a tady k tomu tu kupní smlouvu
vůbec nepřipojíte. To znamená, vy chcete bianco mandát na prodej jednotky,
bez toho, že byste deklarovali a byli zavázáni splnit vůbec základní podmínky
toho záměru.
Pokud ta smlouva existuje, vůbec nevidím důvod, proč ji tam nedáváte.
Podle mě to jenom může vzbudit pochyby o realizaci celé akce. Dejte nám
prosím analýzu, proč tvrdíte, že to je ekonomicky výhodné, anebo řekněte, že
taháte z klobouku ad hoc byty tak, jak to přijde a že je takto chcete prodávat. Ale
neargumentuje ekonomickou výhodností, když ani slovo o analýze ekonomiky v
tom není. Takže připojuji se k tomu návrhu, který zazněl.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, nyní předávám
slovo panu zastupiteli Kuncovi.
Zastupitel pan Ing. Daniel Kunc: Já bych jenom doplnil. Pan radní Míth
asi nedával pozor na seminářích na vysoké škole ekonomické, ale v podstatě se
jedná o to, že trh s byty se změnil na trh s určitou komoditou, do které se
investuje. Jakmile na ten trh vrhneme další a další byty, tak se tato vlastnost
bude prohlubovat. Ti lidé, kteří si od nás ty byty kupují, neřeší svoji bytovou
situaci, ale investují do druhých, třetích, čtvrtých, pátých bytů.
Když se podíváte na ty předklady, tak v bodě 5a) paní V. H. z Prahy 10 z
Hostivaře má velký dům v Hostivaři, kde má i zároveň trvalé bydliště. Můžete si
to dohledat v katastru nemovitostí. Ale není to tak, že by se paní Vladyková k
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nám chtěla přestěhovat do menšího bytu do rohového domu na rušné křižovatce.
Ale je to tak, že byt si samozřejmě kupuje proto, aby ho pronajímala, aby z něj
udělala komoditu.
Tady se jedná o byt v Krumlovské. Další, 5b), je paní G.
, z Dejvic, která si chce koupit byt na Dvoreckém náměstí 6, na rušné křižovatce
ulice Jeremenkova a myslím Podolská.
Takže ti lidé neřeší svoji bytovou potřebu, ti lidé pouze investují do bytů a
na trh nájemního bydlení přijdou s nějakou tržní nabídkou nájemného, která se
odvíjí z nějaké situace. Obec má možnost nájemné nějakým způsobem regulovat
nebo nabízet i za snížených podmínek pro osoby, které to nějak potřebují. A my
budeme mít tu povinnost. Tím snižují objektivně cenu nájemného na trhu.
A cena nájemného má samozřejmě přímý vliv na cenu nemovitostí.
Protože když máte trh jako komoditu, tak je propojená cena komodity a výše
výnosu, který vám ta komodita přináší. Takže, Jardo, promiň, ale douč se ty
laskavě. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Já také děkuji, nyní je
přihlášen pan zastupitel Kutílek.
Zastupitel pan Petr Kutílek, M.A., M.S.: Já děkuji kolegu Kuncovi za
to velmi dobré shrnutí té reálné situace na bytovém trhu v Praze a toho, jakým
způsobem tady teď rozhodujeme o těchto reálných bytových jednotkách.
Podpořil bych návrh kolegy Štěpánka na to, aby byla Rada MČ zavázána
k tomu, aby připravila zásady bytové politiky.
Mně připadá samozřejmé, že městská část velikosti Prahy 4 takovou
politiku prodeje či tržby bytových jednotek bude mít. Připomněl bych skutečně
to, že majetková komise v dubnu požadovala, aby byla vytvořena analýza
nákladů a výnosů. A skutečně ten předklad, který nám tady pan místostarosta
Hroza předložil, nic takového neobsahuje. Mně to připadá jako hodně
odfláknutá práce, s dovolením, a já nejsem schopen takový materiál podpořit.
Bezpochyby mohou být různé názory na to, jak má vypadat bytová
politika Prahy 4, rozumím tomu, že je to otázka určitých ideových rozdílů, ale
jakmile slyšíme to, že v momentě, kdy tady v tomto domě konkrétně držíme
tři byty, že to je pro nás nevýhodné, já kroutím hlavou a nemůžu tomu věřit.
Protože tohle přesně je přece nástroj na efektivní bytovou politiku.
Rozuměl bych tomu, kdyby to byl dům, kde máme jenom jeden byt, ale
přesně tam, kde držíme tři byty, tak to je přesně ten případ, kdy můžeme nejlépe
vstupovat jednak do fungování SVJ už celkem efektivně, a jednak tyto byty
využívat k tomu, abychom měli nějakou aktivní bytovou politiku jako městská
část.
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To, co nám tady kolega Hroza předkládá, je rozprodej majetku, aniž by
bylo jasné, jaké dlouhodobé náklady a výnosy tahle bytová politika, tahle
náhodná bytová politika, kterou tato Rada nijak neprezentuje uceleně, má
představovat. Já takový tisk nemohu podpořit.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, nyní požádám
opět pana kolegu Mítha.
Radní Ing. Jaroslav Míth: Hezké odpoledne podruhé. Jenom technická
vsuvka na ten začátek k Tomáši Kaplanovi. Já jsem se vyjadřoval, Tomáši, k
tomu konkrétnímu bytu. Já jsem v rámci té obecné rozpravy, která se tady
rozproudila o tom, jestli držet byty, nedržet byty, jenom zmiňoval, že se pak je
potřeba dívat, až tu rozpravu povedeme. I na ty jednotlivé domy, kolik bytů
máme, nemáme, a zvažovat ty věci. Neříkal jsem ani, jestli je to dobře, špatně
mít dva byty nebo tři byty. Tak to jenom pro upřesnění. A to, co říkáš,
samozřejmě platí.
Chtěl jsem reagovat ještě na Ondru, jak tady dával srovnání s Berlínem. Je
potřeba se podívat na to, jak jednotlivé země fungují. Třeba Česká republika je
ve srovnání s Německem extrémně rozličná v tom, že tady lidé prahnou, nebo
zatím směřují především k vlastnickému bydlení. Daleko méně směrují k
nájemnímu bydlení. A podíl nájemního bydlení je u nás mnohem menší. To
znamená, něco jiného je ovlivňovat nájemní bydlení v Německu, a něco u nás.
Zase mince má obě strany, neříkám, že špatné, ale není to tak jednoduché, že
zrovna u nás ten Berlín úplně nesedí.
Abychom to my mohli ovlivňovat, musela by mít Praha 4 mnohem více
bytů. A hlavně bytů komerčnějších, nejenom sociálních. Sociální vždycky
budeme pronajímat za jiné ceny a trošku jiným lidem. A tam se asi tak rychle
nedostaneme. Ale pak by ta mechanika fungovala.
A poslední reakce je reakce. Myslím, že když tak si to pak řekneme ve
dvou. Ale, Dane, pokud by platilo to, co ty říkáš, tak by to znamenalo, že mám
neomezenou poptávku. Tzn., kdykoli tam dohodíš do nabídky, vzroste mi
poptávka a jde to pořád nahoru. Poptávka je také omezená, stejně jako nabídka,
proto se nám ty křivky někde... (D. Kunc: "Poptávka není omezena.") někde
potkávají. Poptávka po investičních bytech není neomezená, těch investorů máš
omezené množství. Není tady tolik lidí, kteří mají prostředky na to, aby si
kupovali byty na investice. Spočítej si, pokud ten byt nechceš pronajímat typu
Airbnb, tak i za dnešních nízkých sazeb, díky tomu, jak jsou ty kupní ceny
vysoké, se ti nevyplatí koupit byt a jenom ho pronajímat.
A pak bych se ještě ohradil, když tady jmenuješ některé paní z Hostivaře,
proč by paní z Hostivaře nemohla koupit byt třeba pro své děti? Z čeho
usuzuješ, že paní z Hostivaře je investorka a nekupuje byt třeba pro svou
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rodinu? Ano, máme investory, ale všechny, kteří nejsou z Prahy 4 a mají bydlení
a kupují byt, nejsou investoři.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, nyní opět
kolega Slanina.
Zastupitel Mgr. Jan Slanina: Děkuji za slovo. Já si dovolím trochu to
uvést na pravou míru. Ano, ekonomická teorie říká, že poptávka není
neomezená. Ale pro praktické účely, pokud se díváme na prostředí hlavního
města Prahy, díkybohu velmi stabilní prostředí České republiky, tak pro
praktické účely vzhledem k tomu, jak dlouho by trvalo, než se poptávka naplní,
tak fakticky je poptávka po investičních bytech v Praze dneska neomezená.
Protože ta hranice, kde by se naplnila a kde by skončila, je tak daleko, že ji
opravdu nedohlédneme.
Druhý aspekt je, že já si myslím, že my jako městská část bychom neměli
uvažovat jen o té finanční stránce, ale musíme se starat i o věci veřejné. Pokud
vy tady říkáte, že se nevyplatí spravovat jednotlivé byty v domě, máme tady
ovšem i dům, kde je těch bytů 11 ze 33, což už samo o sobě tenhle aspekt
zpochybňuje, tak si zase musíme uvědomit, že my ty byty používáme, jak Jarda
sám řekl, pro určitou skupinu lidí. Ať už jsou to sociální nájemníci, nebo to jsou
naši zaměstnanci, zaměstnanci škol atd.
V takové situaci nechceme vytvářet ghetta, ať už ghetto sociálně slabých
nebo ghetto učitelů a úředníků, ale chceme, aby to město bylo přirozeně pestré a
živé. Takže tenhle pohled jde do značné míry proti tomu ryze ekonomickému,
ryze účetnímu, a říkáme, že pro nás je z tohoto hlediska účelné si držet ty podíly
právě proto, abychom ta ghetta nevytvářeli. Když to přeženu, tak aby dítě
sociálně slabého mohlo v domě potkávat učitelku, která ho bude z dobré vůle
doučovat. A matka sociálně slabá by si mohla přivydělat tím, že v tom domě
bude někdo s komerčním nájemným, kdo ji třeba využije na nějakou drobnou
výpomoc v domácnosti.
Takže my máme dobré důvody chtít, aby ty domy byly pestré. A tudíž
máme dobré důvody se nezbavovat těch bytů jenom proto, že ten byt je sám.
Takže já si opravdu myslím, že nežli se shodneme na nějaké systematické
koncepci nakládání s byty, tak bychom je rozhodně prodávat neměli. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Takže děkuji a nyní
předávám slovo panu zastupiteli Štěpánkovi.
Zastupitel Mgr. Petr Štěpánek: Děkuji. Já myslím, že navazuji dobře na
tu poslední větu mého předřečníka. Ten návrh, který podávám, tak není
ukončením prodeje bytů, ten je skutečně úkolem Radě, aby nám přinesla zásady
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bytové politiky, kde by nám řekla, jak bude postupovat v oblasti bydlení za
řádné nájemné, v uvozovkách, „tržní“, jak bude postupovat v oblasti sociálního
bydlení, jak zajistí alespoň částečné uspokojení poptávky po obecních bytech,
nájemních v tuto chvíli myslím, ne po těch prodávaných. A pouze, aby se do té
doby zdržela návrhů prodejů sem do Zastupitelstva.
Čili já tím usnesením neříkám prodávejme, neprodávejme, byť jsem svůj
názor na to řekl, ale dávám tady Radě příležitost, aby připravila materiál, který
třeba naše Rada chystala právě z důvodů, že se změnily podmínky prodeje bytů.
Potom bych se chtěl zeptat Josefa Svobody, jak to vidí on z pohledu
místostarosty pro sociální oblast. Jakým způsobem bude v případě dalšího
prodeje bytů pokrývat právě sociální bydlení. Věřím, že mi tentokrát odpoví. V
tom minulém dotazu jsem se odpovědi nedočkal. Ale nepotřebuji ji, protože to
vyjádřil hlasováním, takže z toho je to čitelné. Tak bych ho poprosil, dokud je
ještě diskuze a může se přihlásit, tak aby mi odpověděl, jakým způsobem bude
poptávka nebo nutnost sociálního bydlení uspokojována v případě, že budeme
prodávat byty.
Jen jako kuriozitu bych upozornil, že Sdružení pro architekturu a rozvoj,
což je developerská záležitost, předsedou je pan Kunovský z Central Groupu,
tak pořádala někdy v létě – já říkám někdy v létě, ale bylo to asi v půlce
července, já tu nemám přesné datum, tak pořádala nějaký seminář, nebo to je
jedno, jak to nazveme, a mj. se tam účastnili také pan starosta Líbeznic Kupka z
ODS a pan 1. náměstek primátora Hlaváček z TOP 09.
A já jim teď nechci vkládat do úst konkrétní věty, a nedávám, to
zdůrazňuji, ale myslím si, že i na této výrazně developerské akci dost jasně
vyznělo, že v Praze vedle bytů developerských, jejichž hlavním cílem je
uspokojit touhu developera po zisku, tak, že je tady i naprosto nezbytný prostor
po tom bydlení, které není hnáno komerčním motivem. Které, chtě, nechtě, má
své místo ve společnosti.
Tak, aby tady byla držena nějaká rozumná rovnováha mezi lidmi
bydlícími za nájem, bydlícími ve vlastním, bydlící v podnájmech, obecních
bytech apod. A tím důležitým segmentem je obecní bydlení. A toho je v tuto
chvíli strašně málo. Takže se velmi přimlouvám, abyste podpořili ten návrh.
Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Já také děkuji a nyní
opět předám slovo panu zastupiteli Kaplanovi.
Zastupitel pan Mgr. Tomáš Kaplan: Děkuji, já jen velmi krátce.
Kolegové tady akcentují to sociální, já si dovolím reakci na hovor ekonomů. A
já nejsem ekonom, zmínit to ekonomické. Ukažte mi, prosím... Nebo udělal
jsem jednoduchou kalkulaci. Ten byt pronajmete určitě dneska za 15.000 Kč,
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vynásobte si to dvanácti a spočítejte si roční výnos. Jardo, nikdo na trhu ti
dneska neprodá, nebo nebude nabízet nemovitost v Praze za 5,5 % ročního
výnosu. Nikdo. To je ekonomicky nevýhodná transakce, když pominu ty
akcenty, které tady měli kolegové. Za 5,5 % neriziková investice dneska na trhu
není.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, nyní požádám
kolegyni Zykánovou.
Zastupitelka paní Jitka Zykánová: Hezké odpoledne, děkuji za slovo.
Tady proběhlo spoustu slov, ale já jsem si spočítala, kolik bylo prodáno volných
bytových jednotek za rok 2018, tedy bývalou koalicí. Bylo to 11 bytů. A v tomto
roce jsou to tyto 4 navrhované bytové jednotky. Takže bych se velmi podivila
nad jejich prozřením. A ty ekonomické důvody byly zřejmě úplně stejné loni
jako letos, protože trh s byty je tak dva tři na té úrovni, jaké je dnes. Takže tolik
k rozprodávání. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Já také děkuji, ještě
kolega Kutílek.
Zastupitel pan Petr Kutílek, M.A., M.S.: Děkuji za slovo. Tak já nechci
unavovat dlouhou ekonomikou debatou. Také mám za sebou pár semestrů
ekonomie na VŠE. Jen bych připomenul, že pan radní Míth tady před chvilkou
popřel sám sebe. On sám přiznal předtím, že poptávka v Praze je nafouknutá
těmi příznivými hypotečními podmínkami. To znamená, skutečně riziko toho, že
tyto byty tady prodáváme nikoli na bydlení, ale na investice a prodáváme je
nevýhodně, tedy trvá.
Vedle toho, že jsem studoval těch pár semestrů na VŠE, tak pak jsem měl
tu čest dostudovat v New Yorku. Abychom obohatili tu diskuzi o různé aspekty,
tak tam platí to, co říkal pan radní Míth o tom, že i tam je velká ambice
soukromých investorů pořizovat bydlení do soukromého vlastnictví.
Ale vedle toho právě je velká a aktivní role samosprávy v tom, že přesně,
jak popisoval i kolega Slanina a jak jsem naznačoval už já, přesně jejich zájmem
je držet několik bytů v konkrétním domě a nabízet je aktivní bytovou politikou
ve veřejném zájmu.
A tohle je právě věc, které my se tady vzdáváme tímhle rozprodáváním,
které nám tady předkládá pan místostarosta Hroza.
Poslední otázka, připojil bych se k dotazu pana kolegy Štěpánka na pana
místostarostu Svobodu. Ony byly začátkem tohoto roku ještě za té předchozí
koalice připravovány a rozjednány zásady pronajímání obecních bytů. Já bych
chápal, že tohle je asi věc, kterou má v gesci on, jakožto místostarosta pro
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sociální oblast, tak se chci zeptat, jak tato věc pokračuje. Protože to si myslím,
že by nám potom pomohlo velmi dobře se orientovat i v těchto případech
privatizace či neprivatizace konkrétních bytových jednotek.
A vůbec, bylo by dobré vidět, kdyby pan místostarosta Svoboda zase
jednou něco předložil také do Zastupitelstva. Protože skutečně pak to zavdává
podezření, že v té Radě příliš nepracuje a jenom pobírá ty dva platy z veřejných
zdrojů. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji a s technickou
se přihlásil pan zastupitel Štěpánek.
Zastupitel Mgr. Petr Štěpánek: Děkuji. Já vzhledem k tomu, že kolega
Svoboda neodpovídá na dotazy, a je to v rámci politické diskuze asi jeho právo,
tak upřesňuji, že ten můj dotaz je podnětem podle zákona o hlavním městě
Praze, na něž je povinnost do 30 dnů odpovědět písemně. Takže jestliže se pan
Svoboda tady nemá k odpovědi, tak tímto vysvětluji, že je to podnětem, na který
mi do 30 dnů odpoví. A zajímají mě tedy sociální aspekty bytové politiky.
Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Já také děkuji. Do
diskuze se již nikdo nehlásí, takže já požádám pana Hrozu o závěrečné slovo k
tomuto bodu.
Místostarosta pan Michal Hroza, Bc.: Já velice děkuji. Pokusím se
samozřejmě odpovědět na všechny ty dotazy, které tady padly v té poměrně
obsáhlé diskuzi, která tady proběhla.
Já jen na takový úvod bych chtěl říct, že tady padla velice silná slova o
tom, že nějakým způsobem vyprodáváme byty na Praze 4. K tomu je
nepochybně potřeba říct určitý kontext.
Já jsem převzal majetek Prahy 4 v situaci, kdy bylo neopraveno 100 bytů
z našeho bytového fondu. To znamená, teď tady navrhujeme prodej 4 bytů,
nepochybně potřebujeme získat prostředky díky investicím, pak dokážeme
opravit 100 bytů. A bude to přesně naopak, než tady kolegové říkali. My naopak
získáme 100 bytů, které budeme moci na Praze 4 pronajmout, použít k sociálním
účelům, použít pro zaměstnance městské části, Policie ČR nebo městské policie.
Tímto způsobem naopak posílíme fond, který městská část v bytech má.
Také tady vznikl takový dojem, jako bychom postupovali bez nějakých pravidel,
podle nějakých nahodilých kritérií. Jako kdybych si já vybíral, který byt snad
zprivatizujeme nebo ne.
Já jenom říkám, že předkládám materiál, který říká, že tady je dům, který
byl privatizován rozhodnutím Zastupitelstva ve vlně 4c). Zůstávají v něm
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3 byty, pokud jsem řekl omylem volné, protože tady byl dotaz, jestli jsou
všechny volné, tak to byl přeřek. Pokud jsem to vůbec řekl, já si myslím, že
jsem to neřekl.
A chci k tomu říct jednu věc. Tady je z roku 2001 stále platné usnesení
tohoto Zastupitelstva o zásadách prodeje bytů. To znamená, ta situace není tak,
že my bychom tady postupovali tak, že bychom neměli pravidla. Naopak, toto
Zastupitelstvo respektuje schválená, nikdy nezměněná pravidla prodeje bytů,
která byla zcela legitimně nastavena Zastupitelstvem jeho hlasováním.
Pak další věc, kterou chci říct. Tak samozřejmě máme tady nepochybně
nějaký ideový spor. Jsou tady zastupitelé, kteří jsou přesvědčeni o tom, že město
má být regulátorem trhu. Že se máme za pomoci našich bytů nějak pokusit
regulovat nájemné v bytech celé městské části.
Na tom se samozřejmě neshodujeme. To je něco, co si někteří myslet
mohou. Já si myslím, že to je nereálné, že se to stát nemůže. A dokonce si
myslím, že to město dělat nemá. Že město má dělat jiné věci, jiným způsobem
se starat o své občany, než se pokoušet regulovat nájemné v městské části.
Myslím si, že to je takový socialistický princip, kterému ani nemůžeme
dostát, protože si myslím, že to ani není reálné. Určitě vliv na bytovou situaci a
vysoké nájmy v městské části, tak ten má daleko víc toho, jakým způsobem
roste poptávka po bytech, a naopak neroste dostatečně rychle bytová výstavba.
To je něco, co při vší úctě my tady v Zastupitelstvu Prahy můžeme ovlivnit
jenom velmi částečně. To si musíme přiznat.
Nicméně pojďme hledat takové způsoby, aby na Praze 4 bylo toho
kvalitního bydlení k dispozici více, aby tím pádem i v budoucnu ceny nebyly tak
vysoké. Myslím si, že v tuto chvíli jde spíš o to, aby nerostly, než aby se
snižovaly. Bohužel. Bohužel.
Pak tady bylo, ano, kritéria samozřejmě máme. Souhlasím s panem
radním Míthem, že důvod, proč rostou ceny bytů, je v tom, že poptávka je
daleko vyšší.
Pak souhlasím s tím, také už to tady padlo, že si nemyslím, že je vhodné,
abychom zájemce nějakým způsobem lustrovali a říkali, kteří se smějí soutěže
účastnit, nebo nesmějí, protože už mají bydlení. Asi také mají, jak tady říkal pan
kolega Míth, třeba děti, které by také chtěly bydlet. Buďme rádi za to, že se
třeba rozhodli pro Prahu 4. Tak, děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Takže jsem pochopila,
že je to vše. Takže děkuji a teď, pokud jsem správně pochopila, tak tady máme
protinávrh pana zastupitele Štěpánka. Ano. A jen mě když tak doplňte, opravte,
jestli jsem to zaregistrovala správně. „Zastupitelstvo MČ ukládá Radě MČ
předložit zásady bytové politiky a Zastupitelstvo MČ ukládá Radě MČ zdržet se
prodeje bytů ve vlastnictví MČ Praha 4.“ Takže děkuji.
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A budeme hlasovat nejprve o tomto protinávrhu. Hlasujeme po zaznění
zvukového signálu. (Hlasuje se.)
Pro 20, proti 11, zdrželo se 11.
Návrh nebyl přijat.
Takže nyní budeme hlasovat o bodu č. 5a) v původním znění. Hlasujeme
po zaznění zvukového signálu. (Hlasuje se.)
23 pro, 12 proti, zdrželo se 7.
Návrh byl přijat pod usnesením 6Z-04/2019.
Bod č. 5b) k prodeji volné bytové jednotky č. 762/5 na adrese Dvorecké
nám. 762/6, Praha 4 – Podolí, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na
společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném a
souvisejícím pozemku
Nyní přicházíme k bodu 5b). A opět požádám předkladatele pana Hrozu.
Místostarosta pan Michal Hroza, Bc.: Tak já děkuji za slovo. Jedná se o
velmi podobný návrh. V bodu 5b) vám navrhuji schválit prodat bytovou
jednotku za nejvyšší nabídku kupní ceny. V tomto případě 3.769.910 Kč, to je
78.370 Kč/m2. Posudek vyžadoval jako minimální cenu 60.490 Kč/m2. Do
soutěže o tuto bytovou jednotku na adrese Dvorecké náměstí 762/6 v Podolí se
nám přihlásilo celkem 5 nájemců.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Takže děkuji, vidím
přihlášeného pana kolegu Štěpánka.
Zastupitel Mgr. Petr Štěpánek: Tak vzhledem k tomu, že to mé minulé
usnesení bylo na členy koalice příliš radikální, tak se pokusím jít cestou
mírnějšího návrhu. A tím by bylo, že „Zastupitelstvo MČ Praha 4 ukládá Radě
MČ aktualizovat zásady prodeje bytů z roku 2001 a předložit je Zastupitelstvu
MČ“. To zdůvodnění je v podstatě stejné jako v minulém bodě, takže vás s tím
nebudu zdržovat. Ale je to aktualizace stávajícího materiálu. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, pan zastupitel
Kaplan.
Zastupitel pan Mgr. Tomáš Kaplan: Děkuji. Já jsem měl nějaký
přednes, a nedostal jsem úplně odpovědi. Prosil bych pana předkladatele, aby mi
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odpověděl, jestli tomu návrhu prodeje předcházela nějaká ekonomická analýza,
a pokud ano, tak jaká a kdo ji provedl?
Pak jenom se vrátím k tomu, co už zaznělo v té minulé diskuzi, protože
ono to platí tady. Pan předkladatel Hroza – a já jsem si to napsal, takže cituji –
řekl: „Potřebujeme získat prostředky na investice a opravu bytového fondu“.
Tak jenom konstatuji, že je-li důvodem finanční potřeba a nedostatek
rozpočtových, příjmových prostředků na straně MČ Praha 4, jak on řekl, tak to
výrazně mění situaci a vrací celé téma do otázky hospodaření a příjmů MČ
Praha 4.
Pak ještě předkladatel řekl, cituji: „Tímto způsobem posílíme bytový fond
na Praze 4.“ Když prodáte 1 byt, tak snížíte bytový fond Prahy 4 o 1 byt. Nic
jiného se nestane, nic neposílíte. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, požádám
kolegu Slaninu.
Zastupitel Mgr. Jan Slanina: Já se přiznám, že u tohoto domu by mě
také zajímaly ekonomické důvody, proč zrovna v tomhle domě máme pocit, že
to neudržíme. Zejména proto, že v tomhle domě držíme nebytovou jednotku
obchodu, samoobsluhy, kterou předpokládám, že budeme držet dlouhodobě,
protože je podstatná pro obslužnost obyvatel v té lokalitě.
A zároveň si myslím, že tady se není třeba obávat, že bychom nebyli
schopni obesílat společenství vlastníků jednotek. Protože v tomhle domě je
vlastníkem jednotky a má tam trvalé bydliště jeden z radních městské části.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, kolega Hora.
Zastupitel Ing. Jan Hora: Já bych se chtěl zeptat na jednu věc, kterou
jsem teď zachytil od kolegy Štěpánka, jestli skutečně poslední aktualizace té
koncepce, na kterou se pan kolega Hroza odvolává, jestli proběhla v roce 2001?
Protože pokud je skutečně starší než řekněme 2012, tak se od té doby stala velká
spousta věcí a skutečně je potřeba ji aktualizovat. Takže jen bych poprosil o
aktualizaci, kdy byla naposledy aktualizována koncepce bytové politiky?
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, pan zastupitel
Růžička.
Zastupitel Ing. Ondřej Růžička: Já bych jenom tady také upozornil, že
ty statistiky byly jen za loňský rok. Já si myslím, že prodeje minulý rok i minulé
roky byla chyba. To bych se omluvil i za sebe, protože si myslím, že jsme tím
snížili fond. A že jsme letos prodali pouze 4 bytové jednotky, to znamená to, že
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my jsme tady měli koalici někdy do konce dubna a my už jsme bytové jednotky
neprodávali. Tudíž na Zastupitelstvo nemohly jít, takže to číslo je velmi
zavádějící.
Možná, že nás zase doženete, pokud ta koalice vydrží do prosince. Možná,
že těch bytů prodáte víc, to je klidně možné. Nicméně se domnívám, že ceny
těchto bytů jsou podhodnocené. Jestli se tady prodává za nějakých 65.000
Kč/m2, tak mi to přijde málo. Když už bych byl tou péčí řádného hospodáře.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, s přednostním
právem nyní pan zastupitel Kovářík. Nevyužívá toho, takže požádám pana
Kunce.
Zastupitel pan Ing. Daniel Kunc: Tady je byt na Dvoreckém náměstí 6,
kde, jak jsme slyšeli, bydlí pan radní, takže to tam asi zná nejlépe. Ale nicméně,
všimněte si, že mezi zájemci o koupi tohoto bytu je opět zájemkyně z předchozí
privatizace, ta paní V. To jenom k tomu, jestli to skutečně ti lidé chtějí pro svoje
bydlení, nebo pro účely investování. Jména se v těch nabídkách opakují.
Samozřejmě může ten člověk zkoušet různé možnosti, kde mu to vyjde,
konstelaci jeho ceny a ceny ostatních, ale často se tam opakují stejná jména.
Nějaká T. H. H. jsem viděl apod.
Nejde lidi nějak filtrovat podle toho, kde bydlí, jestli bydlí v naší městské
části, nebo jestli přicházejí z druhého konce republiky, ale jde o to, že opravdu
ty byty často neslouží k bydlení těch lidí, kterým ty byty prodáváme.
To znamená, my vlastně ten byt prodáme jako zboží, jako akcie, jako
cenný papír, který potom těm lidem nese nějaký výnos. Tím, jak jsou velmi
levné peníze a třeba nízké výnosy na kapitálových trzích, tak lidé hledají jiné
prostředky, jiné možnosti, kam ukládat peníze. A dělají to do trhu s pražskými
byty, v nějž mají stále důvěru, byť jsou varováni, že ta bublina už brzy splaskne.
Tak stále to ti lidé kupují.
Nejedná se o to, že by obec měla administrativně regulovat nájemné v
celé Praze, jak podsouvá pan radní pro majetek. Jde o to, že existuje na trhu
relevantní nabídka obecního bydlení s nějakým ještě únosným nájemným,
netržním, nebo kvazi tržním. Téměř tržním nebo v některých případech
netržním. Jsou to tržní mechanismy, nejsou to žádné socialistické mechanismy,
jak nás tady pan Hroza strašil. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Já také děkuji, nyní
tedy kolega Kovářík.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Dámy a pánové, mně se o
tomhle bude hovořit těžce, protože možná většina z vás to neví, ale jsem
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autorem dvou celoměstských koncepcí bytové politiky. Ta pozdější fungovala až
do roku 2015? Ne, do roku 2014. A musím říct, že ta druhá už mě tolik
nenadchla, protože ta první řešila i otázku celoměstské politiky i to, kolik si mají
městské části nechat a kolik si má nechat město. Řešila i obměnu a obnovu
bytového fondu. bohužel byla rozpuštěna někdy v roce 2003.
Ta druhá, kde jsem byl už pouhým spoluautorem, tak ta nevydržela déle.
Jen k tomu dotazu, co se ptal pan kolega Hora, na tu městskou část. Poslední
nikoli nová koncepce, ale novelizace této koncepce, a bylo jich několik, jsou z
volebního období 2010 – 2014, kde jedna z těch novelizací – a neříkám, že
nejšťastnější – je základem toho, co je dneska předmětem jednání, tj.
jednotlivých bytových jednotek a jejich rozprodeje a doprodeje. Podotýkám, že
nebyla z nejšťastnějších.
Byla tady dneska diskuze i o majetkové politice. Poslední novelizace této
politiky jsou také ze stejného období. Ty vedly například k tomu, proč
prodáváme pozemky pod zelení u zastavěných baráků s nižšími cenami. To jsou
všechno úzusy a politiky, které vznikly v období 2010 - 2014, které byly široce
diskutovány. A funkční jsou dodnes, protože ty mechanismy se špatně mění.
Pokud spustíte v nějakém objektu, v nějakých objektech jeden
mechanismus, tak velmi obtížně se těm jedincům vysvětluje, že má být jiným. V
tomhle případě to je mechanismus prázdných jednotek, to vysvětlování je
jednodušší. U těch prvních by to bylo výrazně těžší.
Samozřejmě, že aktualizace za nových podmínek je možná a má smysl,
ale otázka je ovšem, co je smyslem, co je cílem aktualizace. Poslední městská
aktualizace přinesla v podstatě úplně její rozpad a nedošlo k ní k žádnému
zásadnímu souhlasu.
Čili v tuto chvíli vlastně každá městská část vyrábí svým způsobem
vlastní koncepci. Což považuji z hlediska města za ne zrovna šťastné a rozumné,
protože to město funguje jako jeden celek.
Ale to jsme se dostali do diskuze nikoli k materiálu samotnému, ale do
diskuze obecné, kterou bych tím nerad startoval. I když vidím, že dneska
každého baví obecná diskuze a budeme tady nepochybně do rána. Ale město
také jedná do rána. Praha 4 to jistě také zvládne. A jestli to je cílem, tak to jistě
zvládne koalice i opozice.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, nyní kolega
Opa.
Radní pan Patrik Opa, MBA: Já děkuji za slovo. Já opravdu potvrzuji,
že v tomto domě bydlím, jak kolegové vtipně poznamenali. Ale za náš dům jsme
velice rádi, že jsme se zbavili toho nájemníka, který v tomto bytě byl a trápil nás
tam dlouhá léta. A jsme rádi a doufáme, že nájemník, který to koupí, nebo ten
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nový majitel bude slušný člověk a že si oddechneme po tříleté peripetii. A víc to
nebudu komentovat. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, pan zastupitel
Zicha.
Zastupitel Mgr. Lukáš Zicha: Děkuji za slovo. Já jenom tady chci
potvrdit, že to, s čím předkládá pan Hroza bytové materiály, že je nevýhodné být
ve společenství SVJ, když tam máme 3 byty, tak tady je to lichý názor. Jak říkali
kolegové, tak zde máme nebytovou jednotku. Jenom zmíním, že po mém
nástupu jsme jim zdvojnásobili nájemné. I jsem docela v blízkém kontaktu s
předsedkyní toho SVJ. Podařilo se mi tam prosadit investiční peníze, tak, aby se
scelily výlohy našeho nebytového prostoru s tou novou fasádou.
Myslím, že ten dům je teď poměrně na tom náměstí výstavní, nebo
minimálně není ostudou, tak, jak tomu bylo u domu v péči Prahy 4 před naším
nástupem. Jenom, že u tohoto bytu si myslím, že je opravdu vhodné, aby zůstal
v majetku městské části, opravil se a pronajímal.
Neboť my ještě dlouhodobě, doufám, že tady pan kolega Hroza nepřinese
na příští Zastupitelstvo návrh prodeje této nebytové jednotky, neboť je velmi
výhodně pronajatá. Takže my ještě několik let budeme součástí SVJ v tomto
domě. Takže doporučuji neprodat.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, pan zastupitel
Růžička.
Zastupitel Ing. Ondřej Růžička: Já bych tady rád reagoval na slova
pana Hrozy, předkladatele. Nevím o tom, že by peníze z prodejů bytových
jednotek šly nějakou přímou úměrou na opravy těch neopravených bytů.
Předpokládám, že tyhle peníze jako vždycky končí v celkovém rozpočtu a z
toho se naporcují na běžné výdaje investiční, provozní. Úměra tvrdit, že tady
prodám 5 bytů a za to 4 opraví, je fakt chiméra.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, omlouvám se
panu zastupiteli Kaplanovi, že jsem mu nedala přednostní... Ale nevyužívá ho,
děkuji, takže pan zastupitel Hora.
Zastupitel Ing. Jan Hora: Děkuji. Já ve světle toho, co bylo řečeno ke
koncepci, k její aktuálnosti, by mi dávalo skutečně smysl hodně intenzivně
spolupracovat s magistrátem hlavního města. Pokud vím, tak tam se teď chystá
nová koncepce. Pracuje na ní paní radní Marvanová s panem radním
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Zábranským. Dá se tedy čekat, že se nějakým způsobem změní. A jak bylo
správně řečeno, koncepce městské části by ji měla reflektovat.
To znamená, že i když to usnesení, které navrhuje kolega Štěpánek, ať už
projde, nebo neprojde, myslím si, že by bylo v zájmu Rady, aby skutečně tuhle
spolupráci navázala. A v případě, že je tam rozpor mezi celoměstskou novou
koncepcí a tou naší koncepci městské části vznikne, tak aby ho nějakým
způsobem řešila.
Protože se to dá čekat, vzhledem k tomu, že současná Rada hlavního
města považuje bytovou krizi dostupného bydlení za poměrně velká téma. Takže
si myslím, že se dá očekávat, že to ta nová koncepce bude reflektovat. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, nyní pan
zastupitel Kaplan.
Zastupitel pan Mgr. Tomáš Kaplan: Já jenom velmi krátce si
neodpustím na Patrika Opu, a on mi to určitě pak vrátí. Ten nájemník, Patriku,
od kterého si konečně oddychnete, to je nájemník váš a náš Prahy 4.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, pan zastupitel
Opa.
Radní pan Patrik Opa, MBA: Já na pana Kaplana nebudu reagovat, to
nechám bez povšimnutí, jen vypíchnu, proč ten dům je tak vyšperkován. Nikoli
přičiněním pana Lukáše Zichy, ale přičiněním nás, vlastníků jednotek, kteří si
nasadili ty nejvyšší možné dávky do společného fondu oprav a velice dobře
hospodařili. A to je také všechno.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, pan zastupitel
Slanina.
Zastupitel Mgr. Jan Slanina: Děkuji panu kolegovi Opovi za ten první
příspěvek, kdy nás v podstatě upozornil, jestli ho dobře chápu, podle etického
kodexu na to, že má na tomhle hlasování osobní zájem a že se zdrží hlasování.
Dále jeho druhý příspěvek. Pokud jsme informováni o tom, že
společenstvo v tom domě hospodaří perfektně a do toho domu investuje, tím
spíš si myslím, že bychom ten byt neměli prodávat. Zejména v té souvislosti, jak
už tady bylo zmíněno, máme tam nebytovou jednotku, kterou budeme zřejmě
ještě velmi dlouho držet. Takže v podstatě žádná úspora na nějaké účasti v SVJ
tam nebude, protože se stejně musíme SVJ účastnit kvůli té nebytové jednotce.
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Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, pan zastupitel
Kutílek.
Zastupitel pan Petr Kutílek, M.A., M.S.: Tak kolega Slanina to už
částečně řekl za mě. Skutečně v tomhle případě nemá smysl, pokud držíme dál
podíl v SVJ, nemá smysl tuto bytovou jednotku prodávat. Jen bych se ještě
ohradil rychle vůči tomu, co tady říkal kolega, pan místostarosta Hroza, který
říkal, že my máme nezbytně nastavovat a regulovat úroveň nájemného.
Tady jsme jenom říkali, že městská část Praha 4 má mít skutečně nějakou
promyšlenou aktivní bytovou politiku. Jakou formu to bude mít, to je skutečně
na otevřené diskuzi. Jak jsem říkal, bezpochyby na to mohou být různá ideová
stanoviska. Ale bylo by dobré, aby ta politika skutečně byla vytvořena, aby ty
zásady byly aktualizovány. Proto bych znovu opakoval svůj dotaz na pana
místostarostu Svobodu a na pana místostarostu Hrozu asi, protože to je gesčně
někde mezi nimi, oba by se k tomu měli vyjádřit. Protože oba by gesčně do toho
měli vnést svůj vhled, kdy budou tyto zásady připraveny či aktualizovány.
Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Já také děkuji. Nikoho
dalšího do diskuze přihlášeného nevidím, takže požádám o závěrečné slovo pana
předkladatele.
Místostarosta pan Michal Hroza, Bc.: Tak já děkuji za slovo. Co jsem
zpozoroval, tak je připomínka pana Kaplana, kdy mě vhodně chytil za slovo, že
jsem řekl, že se rozšíří bytový fond. Tak za to se samozřejmě všem zastupitelům
omlouvám. Je to tak, že jsem samozřejmě měl na mysli ten počet bytů, které
můžeme jako městská část aktivně využívat k tomu, že je pronajímáme svým
zaměstnancům, že je používáme na sociální účely.
A ten se skutečně tou rozsáhlou opravou bytů, které jsme zdědili po
předchozí koalici, může rozšířit výrazně. Protože těch bytů, které byly
neopravené, bylo více než 100.
A když se tady hovoří o ekonomické nevýhodnosti, tak já jenom
připomenu, že díky tomu, že jsme tady v minulém období minulé Rady měli
100 neopravených bytů, tak jen takový drobný odhad, je to asi 15 – 20 milionů,
které bychom na nájmu vybrali, pokud bychom ty byty opravené měli.
Druhá věc je, že tady pan zastupitel Růžička se spletl, když říkal, že to
prodáváme za 60.000 Kč/m2 přibližně. Není to pravda, to byla minimální cena.
Ve skutečnosti se jedná o 78.378 Kč/m2, což si myslím, že je v zásadě dost
slušná cena. Toť asi vše, děkuji.
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Starostka Praha 4 paní Irena Michalcová: Já také děkuji. Takže nyní
budeme nejprve hlasovat o protinávrhu pana zastupitele Štěpánka.
„Zastupitelstvo městské části ukládá Radě městské části aktualizovat zásady
bytové politiky“.
Takže budeme hlasovat po zaznění signálu. (Hlasuje se.)
22 pro, nikdo proti, 17 se zdrželo.
Návrh nebyl přijat.
A nyní budeme hlasovat o bodu 5b) v původním znění. Hlasujeme po
zaznění zvukového signálu. (Hlasuje se.)
Děkuji. 23 pro, nikdo proti, zdrželo se 9. Promiňte, 10 proti, omlouvám
se.
Návrh byl přijat pod usnesení 6Z-05/2019
Bod č. 5c) k prodeji volné bytové jednotky č. 1330/23 na adrese 5. května
1330/8, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na
společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastaveném a
souvisejícím pozemku
Přecházíme k bodu 5c) a opět požádám pana zastupitele Hrozu.
Místostarosta pan Michal Hroza, Bc.: Děkuji, v tomto bodě doporučuje
Rada MČ Zastupitelstvu prodat volnou bytovou jednotku za nejvyšší nabídku
kupní ceny. Je to 6.100.800 Kč, tzn. 74.400 Kč/m2. Ve znaleckém posudku byla
vyžadována minimální cena 48.170 Kč/m2. Jedná se o volnou bytovou jednotku
na adrese 5. května 1330/8 v Nuslích.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Takže děkuji
předkladateli a poprosím pana zastupitele Štěpánka.
Zastupitel Mgr. Petr Štěpánek: Já děkuji za slovo. Potřetí dobré
odpoledne ve věci bytové politiky. Já vzhledem k tomu, že i tak politicky
neutrální návrh jako aktualizace zásad politiky byl pro tuto Radu a velkou část
Zastupitelstva příliš radikální, tak bych upozornil na jednu věc. Vy jste si asi
všimli, že v tom áčku i béčku jsme ty byty prodali lidem, kteří mají trvalé
bydliště v jiné městské části.
Městská část Praha 4 samozřejmě patří mezi městské části s nedostatkem
bytů, jak těch tržních ke koupi, tak z hlediska nájmu. Patříme mezi městskou
část, kde nájmy šly v posledních letech výrazně nahoru. A to nejen ty takzvaně
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komerční, ale i nájmy obecní a ty dříve regulované se při deregulaci zvedly
poměrně zásadním způsobem.
My vlastně tady rozpouštíme ten bytový fond s trochou nadsázky zbytku
republiky, nebo minimálně celé Unii. Takže já si dovoluji tady dát návrh
usnesení, které je konkrétnější než ta dvě minulá. Už jsme to jeden čas
praktikovali, všechno to úplně normálně procházelo, takže je to z hlediska
zákona o hlavním městě Praze praxí vyzkoušené. A ten návrh zní:
„Zastupitelstvo MČ Praha 4 ukládá Radě MČ Praha 4 zapracovat do zásad
prodeje bytů podmínku trvalého bydliště v městské části Praha 4 uchazeče o
koupi bytu, nejpozději v den podání žádosti o koupi bytu.“
To znamená, že by o koupi toho bytu mohly žádat pouze osoby s trvalým
bydlištěm v městské části Praha 4. Nějaký čas to takhle běželo na zkoušku,
takže vyzkoušené z hlediska práva to máme. Všechny prodeje se tak
uskutečnily, nebyly nikým zpochybněny a ti, kdo byty takto získali, obyvatelé,
občané MČ Praha 4 je mají dodnes.
Takže věřím, že alespoň toto usnesení ve prospěch obyvatel naší městské
části tady do třetice všeho dobrého dnes projde. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, pan zastupitel
Kaplan.
Zastupitel pan Mgr. Tomáš Kaplan: Já jenom krátce. Také do třetice
všeho dobrého. Potřetí, a doufám, že naposledy, prosím předkladatele o
zodpovězení dotazu, zda návrhu prodeje předcházela ekonomická analýza
výhodnosti této transakce. Pokud ano, kdo ji udělal, v jaké formě. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, pan kolega
Vansa.
Zastupitel Mgr. Tibor Vansa: Já bych chtěl jenom připomenout, že
městské části mají možnost od hlavního města získat prostředky na opravu bytů.
Pan zastupitel Lacko to měl minulé volební období na hlavním městě jako své
portfolio, takže by se v tom měl orientovat. Jsou tam ale nějaké podmínky, jako
např. provést privatizaci bytů, nějakým způsobem ukázat, že jsou prostředky
vynakládány efektivně. Což vzhledem k tomu, že poslední majetková komise
prohlásila nahrání excelové tabulky na web s počtem bytů za příliš obtížný úkol,
to asi nebude pro tuto Radu snesitelný úkol. Tak asi budeme pokračovat s tím
prodejem.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, pan kolega
Slanina.
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Zastupitel Mgr. Jan Slanina: Tak já si myslím, že tady postupně
eskalujeme, protože předtím jsme měli prodávat byty v domech, kde jsme
vlastnili tři jednotky, respektive dvě jednotky, ale jednu takovou, o které víme,
že ji budeme držet dlouho.
Tady se bavíme o domě, kde držíme jedenáct jednotek z třiatřiceti. A co je
důležitější, dneska držíme šestadvacet a nějaká drobná procenta toho domu. Čili
dneska na tom domě máme blokační minoritu a jsme schopni zablokovat některá
důležitá rozhodnutí, pokud by pro městskou část byla z nějakého důvodu
nevýhodná. V okamžiku, kdy tu bytovou jednotku prodáme, tak klesneme pod
25 % a budeme v podstatně horším postavení.
Tady už vůbec nechápu, jak můžeme přistupovat k prodeji jedné jednotky,
aniž bychom měli jasně nastavený plán, co uděláme s těmi dalšími deseti,
respektive devíti, protože se, jestli to chápu, navrhují dvě v témže domě. Co
uděláme s těmi dalšími devíti, vzhledem k tomu, že se takhle vlastní hloupostí
připravíme o tu blokační minoritu, kterou tam jsme schopni uplatňovat.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, pan zastupitel
Růžička.
Zastupitel Ing. Ondřej Růžička: Mně se to také nezdá jako vhodný
prodej, když vlastníme jedenáct jednotek. Tak já nevím, tak tady Jarda mi
povídá o nějakých jedněch, dvou, teď jsme u jedenácti, tak je to asi stále málo.
Opravdu si dojedeme tu privatizaci, já nevím, kdy to v Zastupitelstvu bylo, to je
fakt parádní.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji, nyní již
nevidím do diskuze nikoho přihlášeného, takže požádám pana předkladatele,
aby nám řekl svoji závěrečnou řeč k tomuto bodu.
Místostarosta pan Michal Hroza, Bc.: Tak já děkuji za slovo. Já bych se
rád vyjádřil k tomu usnesení, které navrhl pan Petr Štěpánek. Já jsem přesvědčen
o tom, že takové usnesení není v souladu se zákony, které jsme přijali v
důsledku vstupu do Evropské unie. Je to jednoznačná diskriminaci osob z
Evropské unie. Já si myslím, že si to nemůžeme dovolit.
Druhá věc, kterou chci říct, tak je, že si pamatuji ze svých studií rusistiky,
že něco podobného zavedl bývalý primátor Moskvy pan Lužkov. Že nikdo si
nemohl v Moskvě nic zakoupit, že jediné občané Moskvy si mohli zakoupit. Za
toto vybíral podle všeho velmi tučné peníze, aby někdo mohl získat občanství
Moskvy. Já si myslím, že to není ten směr, kam bychom se měli na Praze 4
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ubírat. Myslím si, že bychom měli stejně jako ostatní městské části jednat
civilizovaně a tak, jak je zvykem tady, v naší střední Evropě. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Já děkuji. Pan zastupitel
Zicha s technickou. Pan Štěpánek také technická?
Zastupitel Mgr. Petr Štěpánek: Já mám věcnou, ale pro ni nemáme tady
tlačítko, takže jsem ji přihlášil jako technickou.
Takže čistě věcná. Není to pravda, podle zákona o hlavním městě Praze
můžeme omezit okruh zájemců libovolným způsobem. Můžeme prodat
nemovitost třeba za účelem zbudování lékárny, nebo jakýmkoli jiným
způsobem. Čili není to diskriminaci nikoho a ničeho, ale podle zákona o
hlavním městě Praze takto učinit můžeme. Děkuji. V tomto případě je to za
účelem uspokojení bytové potřeby obyvatel městské části. Čili jenom věcně
opravuji předkladatele. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Děkuji a já si nyní
dovolím předat vedení dnešního jednání panu místostarostovi Kováříkovi.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Na chvilku to zase vezmu
já. Vyřešíme technickou pana kolegy Zichy, než přistoupíme k hlasování.
Zastupitel Mgr. Lukáš Zicha: Děkuji, ale já jsem to stáhl.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Stáhl, čili prosil bych
Návrhový výbor. Já vím, že pan kolega Kaplan se hlásil. Ale to je technická,
předpokládám, jestli jste se hlásil? Ne, tak prosím, nic. Čili poprosím Návrhový
výbor, aby nám protinávrh pana kolegy Štěpánka přednesl.
Členka Návrhového a volebního výboru paní Klára Cingrošová:
Nejdřív budeme tedy hlasovat o protinávrhu k bodu 5c), který byl přednesen
panem kolegou Štěpánkem. Číslo usnesení je 6Z – 06/2019.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Čili hlasujeme po zaznění
zvukového signálu...
Členka Návrhového a volebního výboru paní Klára Cingrošová: Ne,
ještě znění přečtu. Toho protinávrhu, to jsem ještě neřekla. Takže:
„Zastupitelstvo městské části Praha 4 ukládá Radě městské části Praha 4
zapracovat do zásad prodeje bytů podmínku trvalého bydliště v městské části
Praha 4 uchazeče o koupi bytu, nejpozději v den podání žádosti o koupi bytu.“
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1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Děkuji, teď to zaznělo, čili
po zaznění zvukového signálu hlasujeme pro, proti, zdržel se. (Hlasuje se.)
9 pro, 11 proti, 18 se zdrželo.
Tento návrh nebyl přijat.
Prosím, hlasujeme o původním návrhu, ve znění předloženém Radou.
Ještě pan kolega Zicha technická opět. Pana kolegu Zichu zapněte, aby měl
technickou.
Zastupitel Mgr. Lukáš Zicha: Děkuji, já jsem předtím myslel, že
diskuze ještě neskončila, tak jsem stáhnul moji technickou. Pane Hrozo, já jsem
si myslel, že si z nás děláte při první interpelaci při prodeji bytových jednotek
srandu, že neodpovídáte. Tak jsem to bral jako nějaký váš smysl pro humor.
Podruhé, to už jsem si říkal, tak jste to neslyšel, nebo se bojíte říct, že to nevíte,
ale můžete nám laskavě odpovědět na dotaz pana Kaplana?
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji, to nebyla úplně
technická, ale budiž. Čili můžeme hlasovat o návrhu předloženém Radou. Po
zaznění zvukového signálu hlasujeme, kdo je... Už jsem zahájil hlasování, pane
kolego, bohužel. Byla řádně ukončena diskuze, následně bylo závěrečné slovo.
A bylo hlasováno o protinávrhu, nyní zazněla technická. Nyní hlasujeme o
původním návrhu, nepochybně to zazní při dalším bodu, to, co jste, pane kolego,
chtěl říct.
Takže prosím, hlasujeme po zaznění zvukového signálu o původním
návrhu předneseném Radou. Číslo usnesení již zaznělo. Kdo je pro, proti, zdržel
se. (Hlasuje se.)
23 pro, 10 proti, 10 se zdrželo.
Návrh byl přijat pod usnesením 6Z-06/2019.
A poprosím pana kolegu Hrozu o bod č. 5d).
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Bod č. 5d) k prodeji volné bytové jednotky č. 1330/28 na adrese 5. května
1330/8, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na
společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném a
souvisejícím pozemku
Místostarosta pan Michal Hroza, Bc.: Tak já velice děkuji za slovo. V
bodu č. 5d) doporučuje Rada MČ Zastupitelstvu prodat volnou bytovou
jednotku za nejvyšší nabídku kupní ceny. Ta cena je 2.111.275 Kč. Tzn., že je to
za m2 88.367 Kč. Znalecký posudek vyžadoval jako minimální cenu 50.200.
Sešlo se celkem 15 nabídek a jedná se o bytovou jednotku na adrese 5. května
1330/8 v katastru Nusle.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Děkuji za úvodní slovo a
otevírám diskuzi. Do diskuze nevidím nikoho... A, vidím pana kolegu Kaplana.
Čili, pane kolego, máte slovo.
Zastupitel pan Mgr. Tomáš Kaplan: Já bych jenom poprosil, tak, jak už
učinil kolega Štěpánek, přiznám se, že úplně to neumím a nevím podle zákona o
hlavním městě Praze, ale protože mi není odpovídáno na ten dotaz, který jsem
položil ohledně analýzy, která předcházela, nebo nepředcházela tomu prodeji,
nebo návrhu na schválení v Zastupitelstvu, tak bych poprosil, tak, jak učinil
kolega Štěpánek u toho minulého přednesu, aby mi na tento dotaz bylo
odpovězeno písemně, protože se odpovědi nedočkávám.
A pak poslední věc. Rozhodně není v rozporu s právem EU a rozhodně
není namístě argumentovat Moskvou a starostou Lužkovem, když se bavíme o
zacílení na obyvatele nebo občany Prahy 4. Prosím, podívej se, Michale, na vaše
vlastní zásady. Viz např. u sociálního bydlení i v dalších oblastech. Není tomu
tak.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji, pan kolega
Štěpánek má slovo.
Zastupitel Mgr. Petr Štěpánek: Děkuji za slovo. Tady je to právě ten
další byt, kde jsme tím minulým hlasováním ztratili blokační minoritu. Na
předkladatele tady byl vznesen dotaz, jak to budeme řešit. Ale v závěrečném
slovu v tom minulém vystoupení jsme se odpovědi nedočkali, takže já ten dotaz
vznáším znovu. Zda to bude prodejem dalších a dalších bytových jednotek, až
už tam nebudeme mít nic.
Anebo jakým způsobem, vzhledem k tomu, že argument do těch prvních
byl, že jich tam máme tak málo, že nic nezmůžeme a musíme je prodat, tak tady
to ten případ nebyl. Teď jsme se tím jedním hlasováním dostali do stejné
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situace, že už tam ten byt mít nebudeme. Tak jak s tím bude věcně příslušný
radní a předkladatel tohoto materiálu zacházet. Děkuji.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji, a protože nikdo
není přihlášen, a, pan kolega Růžička se přihlásil.
Zastupitel Ing. Ondřej Růžička: Já jsem se přihlásil. Zdeňku, ty končíš
diskuzi v momentě, kdy se domníváš, že už nikdo nechce nic říct. Já nevím,
jestli to je běžná praxe, že tady někdo vede diskuzi, tak druhého utnu a jedeme
dál. Jestli to nějaká novinka teď, nebo já nevím.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Ne, pane kolego, teď je
přihlášen pan kolega Vácha. A protože když není nikdo přihlášen, je povinností
předsedajícího ukončit diskuzi a dát závěrečné slovo. Je to poměrně jednoduché
a pan kolega Vácha má slovo.
Radní pan Filip Vácha: Jenom technická poznámka pro kolegu Růžičku,
nevšiml si celé minulé 4 roky, děkuji.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já myslím, že to teď
nemusíme řešit. Ještě technická pan kolega Zicha.
Zastupitel Mgr. Lukáš Zicha: Já se omlouvám, já jsem pana Váchu
neslyšel, nerozuměl a chybí mi tato informace, kdyby ji mohl zopakovat.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Děkuji, bude jistě v zápise.
Čili prosím, pan kolega Vácha podruhé. Pan kolega Vácha podruhé.
Radní pan Filip Vácha: Děkuji Lukášovi Zichovi. Já se mu omlouvám,
jsem nachlazen, mám horečku, nicméně jsem řekl, že to je obvyklá praxe, stejně
taková, jaká byla tady celé čtyři roky, když jste byli v koalici, pánové. Děkuji
vám.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji, myslím, že to teď
bylo srozumitelné. Pan kolega Kutílek se hlásí.
Zastupitel pan Petr Kutílek, M.A., M.S.: Děkuji za slovo. Já bych chtěl
zopakovat svůj dotaz na pana místostarostu Svobodu a na pana místostarostu
Hrozu ohledně toho, kdy budou aktualizovány zásady pro zacházení s obecními
byty. A chtěl bych se připojit k otázce kolegy Kaplana, jaká ekonomická analýza
skutečně předchází těmto prodejům, protože mám pocit, že vlastně žádná. Že
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rozprodej a projídání těchto prostředků na provozních nákladech městské části
není správa dobrého hospodáře. Děkuji.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji, do diskuze není
nikdo přihlášen, uzavírám diskuzi a prosím závěrečné slovo předkladatele.
Místostarosta pan Michal Hroza, BC.: Já děkuji za slovo. Já jen řeknu,
že co se týče zásad, jakým způsobem nakládáme s byty, tak informace, kterou já
mám, a kterou jistě má i pan místostarosta Svoboda, tak je ta, že v tuto chvíli
projednávala komise majetková. Myslím si, že další komise mají tuto věc před
sebou. Je domluveno na komici majetkové, že oni by měli být pak tou poslední
komisí, která bude tuto věc předávat Radě.
Takže v této věci se koná. Nakonec je to agenda, kterou jsme si předali s
minulou Radou a my v ní samozřejmě pokračujeme. Děkuji.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji panu předkladateli
a prosím Návrhový výbor k bodu 5d), ke kterému nebyl vznesen žádný
protinávrh.
Členka Návrhového a volebního výboru paní Klára Cingrošová:
Budeme hlasovat k bodu 5d) programu. Usnesení má číslo 6Z – 07/2019, a je ve
znění předloženém Radou.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji Návrhovému
výboru a prosím, hlasujeme po zaznění zvukového signálu pro, proti, zdržel se.
(Hlasuje se.)
22 pro, 12 proti, 8 se zdrželo.
Tento návrh nebyl přijat.
A můžeme přikročit k dalšímu bodu, což je bod 6a). Bude ho předkládat
pan kolega Hroza.
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Bod č. 6
Majetkové dispozice
Bod č. 6a) k prodeji pozemku parc. č. 2543 v katastrálním území Nusle
Místostarosta pan Michal Hroza, Bc.: Tak já děkuji za slovo. V bodu č.
6a) doporučuje Rada MČ Zastupitelstvu prodat zastavěný pozemek bytovému
družstvu za cenu dle cenové mapy. Ta cena je 2.053.520 Kč, jedná se o pozemek
parcelního čísla 2543 v katastrálním území Nusle.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji předkladateli a
otevírám diskuzi k bodu 6a). Protože se nikdo nehlásí, uzavírám diskuzi k bodu
6a) a prosím Návrhový výbor k bodu 6a). Prosím paní kolegyni, aby nerušila
Návrhový výbor, a můžeme k bodu 6a) dát návrh usnesení. Já děkuji. K bodu
6a) Návrhový výbor prosím.
Členka Návrhového a volebního výboru paní Klára Cingrošová: K
bodu 6a) proběhne hlasování. Usnesení má číslo 6Z – 07/2019, 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, 5 se zdrželo.
Návrh byl přijat.
Poprosím pana předkladatele Hrozu o bod č. 6b).
Bod č. 6b) k prodeji pozemku parc. č. 3100/6, v katastrálním území Braník
Místostarosta pan Michal Hroza, Bc.: Já velmi děkuji za slovo. V bodě
č. 6b) doporučuje Rada MČ Zastupitelstvu schválit prodej pozemku pro
městskou část dlouhodobě nepotřebného a nevyužitelného za nabídku kupní
ceny 1.815.000 Kč. Jedná se o pozemek parcelního čísla 3100/6 v katastrálním
území Braník.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji, otevírám diskuzi.
A první přihlášená je paní kolegyně Rejchrtová Petra.
Zastupitelka Mgr. Petra Rejchrtová: Děkuji, rozhodně nesouhlasím s
prodejem tohoto pozemku. Z mnoha důvodů. Zaprvé, pozemek se nachází v
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blízkosti Jižní spojky a železniční trati. V těchto místech bychom naopak měli
usilovat o to, aby tam byla posilována izolační zeleň a eliminovala negativní
vlivy z těchto komunikací.
Zadruhé, prodejní cena. Byla jsem opravdu šokována. Pozemek se
prodává za 60 % cenové mapy. Je to pozemek, který nabyvatel hodlá komerčně
využít. Hodlá ho využít jako garáže pro výstavbu, kterou hodlá realizovat na
vedlejších pozemcích. Jestliže prodáváme pozemky, na kterých bude někdo
vydělávat, za 60 %, tak mně opravdu velice zajímá, jak se to slučuje s chováním
řádného hospodáře. A budu ráda, když mi to někdo vysvětlí.
Tento pozemek se nachází v blízkosti garáží a prodává se víceméně okolo
celého toho komplexu. A jsem velice zvědavá, jaké potom bude navíc ještě
soužití vlastníků garáží a tohoto subjektu.
Když jsem si zjišťovala, za kolik se prodávají pozemky na Praze 4, tak
pozemek v Braníku na S-Reality s funkčním využitím SO a PZA, to znamená,
sport, ale takový ten přírodního charakteru, a využití pro zahradnictví se prodává
za 3.800 Kč/m2, zatímco my tento pozemek, kde se budou stavět garáže, nebo
budou parkovací stání, prodáváme za nějakých 1.800 Kč/m2. Jelikož prodáváme
za milion pět set, tak těch tři sta tisíc rozdíl, to je DPH.
Takže já bych měla dotaz na předkladatele, kolik ve skutečnosti dostane
městská část na účet. A kolik ve skutečnosti dostane za metr čtvereční, abychom
to potom měli spočítáno úplně přesně. Ovšem obávám se, že stejně
nedosáhneme na cenu tzv. obvyklou, jak tady dává pan znalec.
Když se podíváme na další pozemky na Praze 4, tak se třeba dopracujeme
až k desítce tisíc za metr čtvereční. Ale já nejsem odborník, abych si troufla
něco takového srovnávat. A rozhodne, pokud dojde k prodeji tohoto pozemku za
tuto cenu, tak hodlám kontaktovat znalce a nechat si posoudit, zda tato cena
opravdu byla v souladu s řádným hospodařením městské části. Děkuji.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji, další přihlášený je
pan kolega Růžička.
Zastupitel Ing. Ondřej Růžička: Tady k tomu pozemku bych se také
vyjádřil. Tady prodáváme izolační zeleň městské části. Mně to trošku přijde jako
fakt ty devadesátky. Tady po okolí se rozprodávají pozemky na míru, městská
část vyvěsí částku, přihlásí se jeden obyvatel o korunu s vyšší částkou. Mě
udivuje, jak může tahle Rada vůbec něco předkládat lidem tady a zastupitelům,
že jim prodá tu izolační zeleň, která je tam chrání od té Jižní spojky.
My bychom je měli spíš chránit, aby bylo předkupní právo na ty
pozemky, aby městská část mohla i ty pozemky od českých drah koupit a udělat
tam nějakou územní studii. A těm lidem něco udělat. K čemu jim tam bude
nějaké parkoviště za garážemi a vymydlím ty stromy? To mi tedy vysvětlete.
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1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji, další přihlášená je
paní kolegyně Kotvová.
Zastupitelka Mgr. Iva Kotvová: Děkuji za slovo, dobrý podvečer,
vážené kolegyně, vážení kolegové. Já navážu na předřečníky a zopakuji to, co
už jsem říkala na schůzce předsedů klubů. A sice, že prodej tohoto pozemku
považuji za velice chybné rozhodnutí. Právě z důvodů toho, že jak z katastru, tak
fakticky se tam nachází zeleň. A je to poměrně rozsáhlý pozemek v oblasti
velmi exponované a zatížené. To je ten hlavní důvod, proč s prodejem pozemku
souhlasit nemohu. Protože skutečně tam v okolí žijí dlouhodobě obyvatelé, kteří
jsou všem těmto vlivům vystaveni.
A druhá věc, pokud by někdo neslyšel na funkci izolační zeleně, tak je
skutečně ta cena, která s ohledem na to, že jak se uvádí v důvodové zprávě, že
stavba servisu, obchodního a skladovacího prostoru, to je tak velký rozvoj
podnikatelského záměru v té lokalitě, že prodej pozemku za 60 % cenové mapy
je v podstatě pro mě směšný.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji, další přihlášený je
pan kolega Slanina.
Zastupitel Mgr. Jan Slanina: Já si jenom dovolím stručně říct, že
naprosto nemůžu souhlasit s prohlášením pana předkladatele, že pozemek je
dlouhodobě neužívaný a nepotřebný. Protože ten pozemek je využíván jako ta
izolační zeleň. Což si myslím, že je z hlediska městské části nejlepší možné
využití tohoto pozemku. A rozhodně, pokud namísto té izolační zeleně mají
vzniknout přízemní garáže, které žádnou izolační funkci plnit nebudou, tak tím
občanům městské části jednoznačně uškodíme, takže je naprosto nevhodné
tenhle pozemek prodávat.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji, dalším
přihlášeným je pan kolega Kaplan.
Zastupitel pan Mgr. Tomáš Kaplan: Já bych docela rád počkal na
předkladatele, aby slyšel moje připomínky, protože bych to považoval za
korektní vůči němu.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Vzhledem k tomu, že pan
předkladatel je...
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Zastupitel pan Mgr. Tomáš Kaplan: Ne, já neříkám, že udělal to stejné
co pan radní Svoboda, já nepochybuji o tom, že si odskočil. Ale já bych chtěl,
aby tohle slyšeli všichni zastupitelé koalice.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Předkladatel vás slyší. Už
jde. Nebyl nikde, kde by vás neslyšel, mohl jste klidně mluvit.
Zastupitel pan Mgr. Tomáš Kaplan: Já myslím, že za těmi dveřmi mě
úplně neslyšel, ale děkuji.
Takže prosím, pro koaliční, kteří se chystají hlasovat pro tento návrh.
Vězte a dobře si rozmyslete, hlasujete pro prodej a prodáváte za 60 % cenové
mapy. 60 % cenové mapy. Rozvažte to.
Vězte, zadruhé, že jediným účelem prodeje, tak, jak bylo i diskutováno na
sezení předsedů klubů, jediným účelem prodeje je zvýšení koeficientu
zastavitelnosti pro toho, kdo to chce koupit. Proto se to dělá, proto to tady je.
Jestli chcete hlasovat pro toto, tak pro to hlasujte. Upozorňuji, že bych
nikdy pro to nehlasoval za těchto podmínek, sedět na vašich židlích.
Poslední, a to je technická, já jsem přesvědčen, že tam není 21 % DPH,
ale v tom se můžu mýlit. Ale fakt si nejsem jist, jestli 21 % DPH na prodej
tohoto pozemku je správně. Toť vše, děkuji.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Děkuji, jenom krátká
poznámka. Bohužel to poslední správně je, ověřovali jsme to. Ten zbytek
neřeším. Pan kolega Kunc.
Zastupitel pan Ing. Daniel Kunc: Já mám jen dotaz. Už tady padla
spousta informací, dotazů k té izolační zeleni atd. K dalším souvislostem, které
se týkají životního prostředí. Ale úplně technicky. Tady chcete prodat pozemek
kolem garáží, pod nimiž jsou pozemky ve vlastnictví jednotlivých majitelů
garáží, nebo garážníků, a někdo jiný jim na jejich místě chce postavit nějaký
svůj projekt.
To znamená, chcete posílit postavení investora vůči drobným majitelům
jednotlivých pozemků pod těmi garážemi. Tak, aby mohl na ně ještě více
zatlačit, aby mu ty jednotlivé kousky pozemků prodali. Toto považujete za
správné? Takto posílit silnějšího hráče před slabším ještě před tím, než se oni
dohodnou. Děkuji.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji, další přihlášená je
paní architektka Eismannová.
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Zastupitelka paní Jaromíra Eismannová: Dobrý den, já bych chtěla
připomenout, že sám o sobě podle mého názoru tento pozemek příliš cenný není.
Ta licitace, jestli tedy za ty, nebo ony peníze to samostatně zastavitelné není.
Ale může to být docela cenný pozemek ve spojení s developerským projektem,
který navazuje bezprostředně na areál garáží naproti hřbitovu. Kdo je členem
Komise územního rozvoje, tak si na to jistě vzpomíná. A já si myslím, že by
investor developerského projektu mohl tohle využít jako přístupovou cestu nebo
něco takového. Protože bylo mnohokrát namítáno, že jeho přístupy do jeho
projektu jsou velmi krkolomné.
Takže to je asi podle mého názoru jediné možné využití, takže já bych vás
prosila, abyste to neprodávali. Děkuji.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji, další přihlášený je
pan kolega Hora.
Zastupitel Ing. Jan Hora: Já bych rád, protože to ostatní už zaznělo, rád
bych podotkl a opravdu apeloval na všechny kolegy, co se chystají návrh
podpořit, aby si uvědomovali nejenom to, že prodávají za 60 % kupní ceny, ale
že tato informace zazněla zcela nahlas tady. Takže to všichni dobře víme,
slyšíme, je to na záznamu.
Tudíž pokud by došlo k tomu, že by někdo kupříkladu přišel s tím, že se
jedná o porušení povinností při správě cizího majetku, tak se skutečně nemůže
nikdo hájit nevědomostí. A v Praze momentálně probíhají taková trestní stíhání,
která odpovídají této situaci.
Skutečně my nemáme imunitu, za toto může přijít trestní stíhání. A nebyl
bych vůbec překvapený, podívejte se na Prahu 1. Děkuji.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Další přihlášený je pan
kolega Vansa.
Zastupitel Mgr. Tibor Vansa: Já bych chtěl říct, že hraním na city na
stromečky asi úplně neuspějeme, ale alespoň si uvědomte, že by bylo dobré před
tím prodejem, pokud už chcete prodávat, ošetřit vztah k majitelům garáží. A
přihlédnout k tomu, že se tam chystá vybudovat nějaký provoz, který může mít
nějakou přidanou další hlučnost. A tohle nějakým způsobem ošetřit, aby nebyli
zasaženi místní obyvatelé.
Třeba to nespadne pod nějakou trestní definici, která by šla nějakým
způsobem trestně řešit, ale opravdu minimálně je to velmi špatná obchodní
politika Prahy 4, prodávat něco za cenovou mapu. To opravdu není jenom
pozemek, kus nevyužitelného pozemku za garážemi, tam by znalec měl
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přihlédnout k tomu, jaké jsou pozemky v okolí, jaké to může mít pro majitele
okolních pozemků cenu a z toho vycházet.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji, dalším
přihlášeným je pan kolega Růžička.
Zastupitel Ing. Ondřej Růžička: Mně to trochu připomíná fakt ta
devadesátá léta. Realitní kanceláři městské části, která dává záměry prodeje
téměř na míru, když máme jednoho zájemce, tak to rozhodně nebudí... Kdyby se
mi o to hlásilo 50 lidí, nebo 5 lidí, ale tady se přihlásil pouze 1, o korunu vyšší,
než je minimální cena, za kterou to bylo nabídnuté, ještě k tomu je to 60 %
cenové mapy, tak mně to tedy přijde velmi zavádějící.
Dokonce bych dal jako protinávrh neprodávat tento pozemek.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Děkuji, čili prosím dát
protinávrh Návrhovému výboru další přihlášený je pan kolega Hrdinka.
Radní RNDr., Ph.D. Tomáš Hrdinka: Děkuji za slovo, dobrý den, dámy
a pánové, já bych se chtěl vyjádřit ke zmíněnému argumentu ke kvalitě té
zeleně. Je to tedy zmiňováno jako zeleň, která by měla odstínit hluk z
magistrály, popřípadě ze železniční trati, nicméně kdo z vás opravdu za těmi
garážemi byl fyzicky, kdo tam byl, tak ví, že je to pozemek, který je na stejné
úrovni jako ty garáže. Následuje železniční svah, který je porostlý vzrostlejší
vyšší vegetací.
To znamená, pokud tam k nějakému tlumenému hluku dochází, já
netvrdím, že ne, tak to odstiňuje jednak ten prostor zeleně mezi samotnou
magistrálou a tím železničním tělesem. A potom ta samotná vegetace, co je na
tom železničním tělese, popřípadě těsně na tom svahu. Ale nikoli ta zeleň, která
je u paty toho železničního tělesa vlastně nějakých 5 metrů pod terénem toho
železničního svršku mezi těmi garážemi.
Takže tady se nedá mluvit o izolační zeleni ve smyslu toho, že tlumí
nějaký hluk, ať už směrem k ulici Vrbova nebo opačně, ale je to náletová
vegetace nějaké kvality, která je v neutěšeném stavu. Kdo z vás tam byl, tak to
ví. Ale jako izolační zeleň zde opravdu je těžké tento argument přijmout.
Děkuji.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji, myslím, že jsme
si rozjeli dlouho diskuzi o zeleni. Pan kolega Slanina je přihlášen.
Zastupitel Mgr. Jan Slanina: Tak já se přiznám, že váhám, jestli se s
panem kolegou Hrdinkou bavíme o stejném pozemku. Protože já na tom
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pozemku přesně hned za těmi garážemi vidím vzrostlé stromy. A ano, pak je
tam nějaký svah té železniční trati, ale přímo za těmi garážemi jsou vzrostlé
stromy, které rozhodně nějakou izolační funkci mají.
A ještě si dovoluji připomenout, že v důvodové zprávě je napsáno, že těch
60 % je proto, že pozemek je omezeně zastavitelný atd. A přitom nám ten
žadatel přímo říká, že ho chce zastavět, a ví jak, takže naopak bychom měli při
stanovení té ceny zohlednit, že ten pozemek má pro toho žadatele význam jako
součást nějakého většího záměru. Čili si myslím, že bychom ho měli prodávat ne
za 60 %, ale třeba za 120 %.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji, paní kolegyně
Rejchrtová Petra.
Zastupitelka Mgr. Petra Rejchrtová: Děkuji za slovo. Já bych si
dovolila reagovat na pana radního pro životní prostředí. Jestliže říká, že ta zeleň
není příliš cenná, nebo je zanedbaná, náletová, tak jako radní pro životní
prostředí má jistě prostředky, aby posílil kvalitu té zeleně a aby město
kultivoval.
Když jsem byla radní pro územní rozvoj, tak za mnou žadatel také chodil
a tvrdil, že zeleň zachová. A to tím způsobem, že na střechách udělá trávník.
Takže tam rozhodně nedojde k posílení zeleně, ke zkvalitnění, ale naopak k
brutální degradaci. Takže z hlediska zeleně, ať říkáme, co chceme a budeme
hodnotit náletovost a údržbu a já nevím, co všechno, tak ten prodej neprospěje.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji. Další přihlášený
je pan kolega Zicha.
Zastupitel Mgr. Lukáš Zicha: Děkuji za slovo, pane kolego, já budu
stručný. My jsme včera, to reaguji, je to tedy reakce na Tomáše Hrdinku za
životní prostředí, my jsme s Ondrou včera na tom pozemku fyzicky byli. Asi
podobně jako pan Slanina. Ty se asi bavíš o úplně jiném pozemku. Tam je
náletová zeleň, ta náletová zeleň je asi 4 metry, nebo 5 metrů, říká Ondra,
vysoká a plní tam funkci izolační zeleně.
Argument, že tam žádná zeleň není nebo že je nižší než ten železniční val,
to se na mě, Tomáši, nezlob, ale to je lež. Tak to prostě není.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji, další přihlášenou
je paní kolegyně Jelínková.
Zastupitelka Ing. Marie Jelínková: Dobrý večer, já musím také
reagovat na pana kolegu Hrdinku. Mě skutečně zaráží, jak radní pro životní
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prostředí není vůbec znalý pojmu izolační zeleně. Není tady jenom hluk, ale jsou
tady samozřejmě imise z dopravy všeho druhu. A náletová zeleň v drtivé většině
případů právě tím, že tam není četných zásahů člověka, který by jí vnucoval
svou pseudoestetickou podobu, tak je dokonale funkční.
I v tomto případě se jedná o zeleň zcela funkční ve smyslu izolačních
hygienických funkcí. Na pozemku jsem byla. Mohu potvrdit, že za předchozí
koalice zájemce o tento pozemek rovněž za mnou byl. Nabízel různé úpravy v
okolí, parčík, mobiliář apod. Leč neuspěl.
Pak chci ještě říci, že v případě, že se rozhodnete podpořit prodej tohoto
pozemku, shledávám to jako jednoznačně rozporné s veřejným zájmem. A budu
první, kdo podá žalobu na určení neplatnosti smlouvy pro rozpor s veřejným
zájmem. Toť vše.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji, další přihlášený je
pan kolega Štěpánek.
Zastupitel Mgr. Petr Štěpánek: Dobré odpoledne, zrovna jsem si před
tímto bodem říkal, že se nemusím vyjadřovat ke všemu. Ale pan radní proti
životnímu prostředí Hrdinka mi skutečně hnul žlučí.
Já si vás dovoluji upozornit, že je zde funkční izolační zeleň v celé délce
Vrbovy ulice, dole od podjezdu až do té zatáčky, kde pokračuje hájem. Čili je to
jedno z těch vzácných míst, kde v roce tuším 1998, nebo 9, pan Kovářík, když
přišel s tím územním plánem, kde ten věčný spor mezi lidmi, kteří chtěli zeleň, a
nechtěli zeleň, on vyřešil docela elegantně těmi různými kategoriemi. Izolační
zeleň, celoměstský systém zeleně a další.
Ten ne všude třeba v některých biokoridorech se naplnil. Zůstal jenom na
papíře. Ale tady skutečně, na rozdíl třeba od některých částí magistrály nebo
Jižní spojky, je v celé délce od toho podjezdu. On je i na druhé straně
samozřejmě, kde ten háj pokračuje vlastně až k nádraží Braník, tak v celé délce
nepřerušeně je vzrostlá zeleň, která plní funkci izolační zeleně pro tu oblast
domků nad ulicí Ve Studeném. Ale také dál výše pro ty vysoké domy na sídlišti
Novodvorská.
Plní ji především v oblasti prašnosti a prachu, jsou jednoznačnou bariérou.
V tomhle úseku, který je nabízen k prodeji, tak jsou ty stromy dokonce zcela
vzrostlé. Částečně, zdůrazňuji částečně ji plní i z hlediska hluku. Byť podstatně
méně než z hlediska prašnosti.
Vy tady navrhujete k prodeji skutečně funkční izolační zeleň. Komické je,
jak je to takové celé vykrojené a je tam ten camfrňoul vepředu mezi chodníky a
těmi garážemi, tak i tam je zeleň, prosím vás. Často to bývá tak, že je to tam
různě rozježděné od aut a ta zeleň je tam jenom na papíře, tady skutečně i mezi
těmi garážemi a tím chodníkem je pěkná vzrostlá zeleň.
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Čili ten pozemek v tom podélném směru podél ulice Vrbova je izolační
zeleň jak na straně té ulice, tak na straně té dráhy a Jižní spojky. Takže buďte
radním pro životní prostředí, ne radním proti životnímu prostředí. A hlavně nám
tady nevyprávějte takové báchorky jako před chvílí. Jen upozorňuji, že zápis má
také záznam, kde je každé slovo.
A pak jsem se chtěl jenom už, když ano, bude líp 2011, když jste do té
strany vstupovali, jestli jste měli představu, že to budete dělat trochu jinak.
Anebo jestli jste měli představu, že do toho rovnou naskočíte a prodáte izolační
zeleň bez mrknutí oka. Otázka přímo na vás jako radního pro životní prostředí.
Děkuji.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já jako předkladatel nemám
moc možností, omlouvám se, přihlásit jsem se s technickou. Jenom, Petře,
prosím tě, jednu věc, my na tom kousku bohužel máme dneska tu odrazovou
kousku, která je tam na tom kousku, co nám tam vtipně vystavěli. Čili máme
tam kousek, který je dneska přerušený tou odrazovou deskou. Ale ještě
donedávna byla zcela funkční. A ta odrazová deska, co nám odráží hluk na
druhou stranu, kterou teď pracně řeším, tak musí zmizet, ale jinak je to fakticky
upraveno, opraveno.
Máme tam malý kousek, který nám někdo přerušil proti našemu
veškerému boji, který jsme k tomu měli. To je jenom faktická. Jenom jsem chtěl
říct, že to nadšení, které říkáš, bohužel kousek tam máme přerušen. Ale
bojujeme za to, aby se nám podařilo tu desku sundat, protože nám odráží na celý
branický svah hluk v tuto chvíli. Je to prokazatelné, že ta reklamní plocha, co
tam teď je vyvěšená nad tím, tak nám to odráží. To byla jenom faktická. Jenom,
abychom si řekli, že tam bohužel vznikl malý kousek, za kterým sice zeleň je,
ale před ním je ta deska, která nám to odráží na druhou stranu.
Ale to byla jenom faktická. Pan kolega Bendl je další.
Člen NVV pan Jiří Bendl: Já děkuji za slovo. Já jsem chtěl zdůraznit, že
ta zeleň je docela unikátní, protože skutečně je v nepřerušeném stavu jako
přirozený funkční biokoridor, který spojuje jak údolí Krčského potoka, i
nepřímo Krčský les, tak mimoúrovňově umožňuje křížení velkých silnic pro
drobnou zvěř. A ona může v podstatě migrovat až do oblasti Tyršova vrchu nebo
Bohdalce a napojuje se na přirozený biokoridor, který je podél Botiče.
Jsou to pro Prahu 4 unikátní funkční biokoridory. A samozřejmě každé
oslabení toho článku je docela velkým problémem pro drobné živočichy. Takže
to jsem chtěl vypíchnout, že nejen protihluková, ale i pro migraci drobných
živočichů je důležité nepřerušit ten pás a neoslabovat jednotlivé články. Děkuji.
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1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Děkuji, další přihlášený je
pan kolega Hrdinka.
Radní RNDr., Ph.D. Tomáš Hrdinka: Já vám v tomto rozumím, pane
kolego, to jste řekl správně – nepřerušit ten pás. Kdyby tam jakýmkoli
způsobem byl přerušen ten pás, těleso toho železničního náspu, který funguje
jako přirozený biokoridor, tak bych byl první, kdo by na to upozornil.
Nicméně tady se opravdu jedná... Ano, bavme se třeba o izolační zeleni,
ale bavme se o kvalitě té izolační zeleně. Bavme se o kvalitě izolační zeleně. A
izolační zeleň souvisí i s polohou, ve které izoluje. V tomto případě jsou
argumenty především o hluku, potom o imisích. Ano.
Nicméně hlavním tlumícím faktorem je zeleň mezi magistrálou samotnou
a tím železničním tělesem. A poté ta zeleň, která je na tom železničním tělese.
Toto je úzký pruh zeleně, některé jsou vzrostlé stromy, některé je náletová
vegetace. Byli jsme tam asi v pěti, v šesti, kdo se na to byl osobně podívat. A
zde podle mého názoru nedojde k porušení toho biokoridoru, který v tom
zeleném údolí funguje.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji, další přihlášený je
pan kolega Kutílek.
Zastupitel pan Petr Kutílek, M.A., M.S.: Já děkuji za slovo. Já nechci
příliš moc zasahovat do debaty ekologů. Jenom bych...
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Pane kolego, omlouvám se
vám, zkuste mluvit zřetelně, tady vůbec není rozumět.
Zastupitel pan Petr Kutílek, M.A., M.S.: Dobrá. Chtěl jsem jenom
připomenout tu věc, která tady už zapadla, že skutečně se chystají ti, kteří tento
prodej podpoří, prodávat za 60 % podle cenové mapy. Byla tady upozornění na
ty trestněprávní aspekty tohoto možného rozhodnutí. Chtěl jsem, aby to
nezapadlo.
Jen bych ještě přidal jeden apel na kolegy tentokrát ne z ANO, ale z TOP
09, kteří se historicky prezentovali jako zastánci životního prostředí. A tato
strana se snaží na této věci nějakým způsobem budovat reputaci. Asi osobně
třeba na Jitku Zykánovou, která se stavěla do pozice ochránkyně zeleně na
Spořilově, si pamatuji a celkem jsem s ní v tom spolupracoval.
Skutečně, pokud prodáte tenhle pozemek, tak se vystavujete tím
trestněprávním aspektům, které tady padly, ale už prosím vás nikdy nemluvte o
životním prostředí. Děkuji, že to podpoříte, děkuji.
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1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji, pan kolega Bendl.
Člen návrhového a volebního výboru pan Jiří Bendl: Já jenom
poznámku ke kvalitě zeleně. Kvalita zeleně v podstatě, to je takový
diskriminační přístup. Jedině nepůvodní nebo invazní druhy mohou zhoršovat
kvalitu zeleně, ale v podstatě ty rostliny jsou si rovny. Není možné si myslet, že
rododendron je lepší, když sem nepatří než běžná sukcesí, tedy náletová zeleň. I
když jsou to akáty, které už tady zdomácněly, tak v podstatě je třeba tu zeleň
brát, že ona je to příroda a není třeba diktovat.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji, další přihlášený je
pan kolega Štěpánek.
Zastupitel Mgr. Petr Štěpánek: Já jsem se přihlásil na přímou výzvu
kolegy Hrdinky, kdy řekl, bavme se o kvalitě té izolační zeleně.
Zaprvé bych vás upozornil, že tady skutečně jde primárně o izolační
zeleň. Jde o zeleň, která zadržuje především prachové částice z té oblasti na té
odvrácené části Vrbovy ulice a z pohledu obyvatel sídliště a těch rodinných
domů nad ulicí Ve Studeném. A z toho pohledu je izolační zeleň funkční. Ona je
vzrostlá, stromy mají koruny.
Pokud vám nevyhovuje druhová skladba, např. protože jsou tam
nepůvodní dřeviny, tak vy jste radní pro životní prostředí, ten pozemek je v
majetku městské části Praha. A vůbec nic vám nebrání v tom, tak, abyste
inicioval v Radě postupnou náhradu, tak, aby nebyla funkčnost té izolační
zeleně narušena. Abyste postupnou náhradu těch nepůvodních dřevin nahrazoval
dřevinami původními např. Nebo jinak kvalitnějšími a vhodnějšími pro tuto
lokalitu.
Vzhledem k tomu, že teď nejste opoziční zastupitel, jste radní pro životní
prostředí a ten pozemek vlastní městská část, tak máte v ruce všechny nástroje,
abyste to tam zkvalitnil. A cestou ke zkvalitnění určitě není prodej komerčnímu
zájemci za nekomerční cenu.
A v druhé části mého vystoupení, já jsem se tady díval na ty ceny,
skutečně je to tam 60 %. Takže jsem si to počítal, kolik by to vlastně mělo stát, a
vyšla mi částka 2,5 mil. Kč, tak, aby to bylo podle cenové mapy. Vzhledem k
tomu záměru, který tady je, byť tu nebyl detailně prezentován, ale je tam nějak
slovně popsán, tak tomu ta zeleň padne za oběť zcela zjevně, tak by bylo dobré
také nechat si zaplatit nějakou kompenzaci, abychom mohli jinde zeleň rozvíjet.
Takže já tady dávám návrh usnesení, že „Zastupitelstvo MČ schvaluje
cenu prodeje“ – zdůrazňuji - „schvaluje cenu prodeje“, v tomto usnesení se
rozumí, „ve výši 2,8 mil. Kč. “ Zdůrazňuji, že nebudu hlasovat pro prodej, ale
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dávám to jako možnost hlasovací většině, která chce prodávat, aby skutečně
prodala za částku, která odpovídá cenové mapě.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Jestli tomu rozumím, jako
dílčí protinávrh týkající se ceny.
Zastupitel Mgr. Petr Štěpánek: Ano, je to dílčí protinávrh týkající se
ceny. A samozřejmě písemně jej předám.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Rozumím. Jenom, abychom
měli jasno, o co jde. Čili dílčí protinávrh týkající se ceny. A další přihlášená je
paní kolegyně Jelínková.
Zastupitelka Ing. Marie Jelínková: Děkuji. Já se ještě jednou vrátím k
pojmu izolační zeleně a její kvality. Je to velmi jednoduché. Je naprosto
irelevantní hovořit o nějakých autochtonních druzích, invazních druzích apod.
Tady jde o funkci hygienickou a funkci hygienickou tvoří listová plocha. Čím
větší koruny, čím větší listová plocha, tím lépe.
A ke kvalitnímu záchytu prachových částic je ideální, jistě znáte Ateliér
ekologických modelů, jak se modeluje správná izolační zeleň, jak se vytváří
správná izolační zeleň podle požadavků ŘSD kolem zatížených komunikací,
silničních tahů. Tak víte, že by měla mít nějakou stupňovitost, nižší patro, vyšší
patro, aby záchyt byl co nejúčinnější.
V tomto případě, jestli se někomu líbí nebo nelíbí akáty, označuje je za
invazní dřevinu či tak nějak, je to úplně lhostejné. Podstatné je, že tady jsou
vytvořené koruny vitálních dřevin. To znamená plně funkční, olistěné. A izolace
této zeleně je skutečně likvidací izolační zeleně s následky pro zdraví občanů
Prahy 4.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji, další přihlášený je
pan kolega Kaplan.
Zastupitel pan Mgr. Tomáš Kaplan: Děkuji za slovo. Dvě krátké reakce
na Petra Štěpánka. Nejdříve se mi strašně líbil výraz, že i rostliny jsou si rovny,
to se mi hrozně líbilo. Ale zadruhé, jen ať z toho neuděláme větší guláš, než to
je. Podle mého názoru – a to i na vysvětlení mého postoje k tomu návrhu – tady
je nějaká nabídka od zájemce ve výběrovém řízení. Já si o ní můžu myslet
cokoliv, ale on nenabídl žádnou zvýšenou cenu.
Tak jenom, jestli to hlasování o zvýšení ceny opravdu dává smysl a
jenom, jestli to ještě víc nezacyklíme. Já jako opoziční politik budu velmi
šťasten, pokud mi koaliční dají takovou munici a vědomě a při plném vědomí
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důsledků si tu odhlasují 60 % cenové mapy. Ale jako občan Prahy 4 za to
nebudu rád. Z důvodů, které tady opakovaně zazněly. Děkuji.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji, další přihlášený je
pan kolega Kutílek.
Zastupitel pan Petr Kutílek, M.A., M.S.: Já děkuji za slovo. Já už
jenom jednu malou poznámku, kterou jsem chtěl říct předtím, a zapomněl jsem,
tak ji dodám teď.
Takové pozorování. Mně připadá, že tenhle prodej je ekvivalentem
prodejů těch bytů. Tato Rada MČ nám předkládá nějaký prodej, zeleně v tomhle
případě, aniž by evidentně přemýšlela o tom, jak aktivně vládnout.
Proběhla tady diskuze mezi panem Hrdinkou, paní Jelínkovou a panem
Štěpánkem a dalšími kolegy ohledně toho, jak by mohla městská část aktivně
vstoupit do zeleně. Tahle Rada v tom nic nedělá.
Vy jen rozprodáváte majetek městské části, který máte spravovat. Je vaší
povinností ho dobře spravovat. Tady ho prodáváte za 60 % cenové mapy, se
všemi trestněprávními aspekty, které to má. Já vás na to ještě jednou upozorňuji,
prosím vás, abyste tento návrh stáhli. Děkuji.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Děkuji, další přihlášený je
pan kolega Kunc, podruhé.
Zastupitel pan Ing. Daniel Kunc: Děkuji za slovo. Já vím, že to byla
velmi užitečná diskuze. Vlastně se prokázalo, že máme velmi nekompetentního
radního pro životní prostředí, který nevidí zeleň a životní prostředí v
souvislostech, v jakých by měl. Na příštím zasedání Zastupitelstva navrhnu vaše
odvolání jako samostatný bod. Protože tohle opravdu není možné.
Možná, že máte odborné znalosti v nějakém oboru, kterými jste se chlubil
často, když jsme diskutovali na komisi apod., ale nechápete, k čemu zeleň v
Praze slouží, jaká je její funkce. Už několikrát jsem vás slyšel říkat takové věci,
jako kvalita zeleně apod.
Myslím si, že byste neměl být radním pro životní prostředí, protože na to
nemáte opravdu ten způsob uvažování, který byste měl mít. Omlouvám se, že to
takto říkám, ale fakt to příště navrhnu. Díky.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji, i když to nebylo
úplně k projednávanému bodu. Pan kolega Šandor.
Zastupitel JUDr. Matej Šandor, Bc., Ph.D.: Já se připojuji k tomu, co
tady říkal Petr Štěpánek. Mně to hlava nebere, že to chcete prodávat za 60 %
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cenové mapy. Přijde mi to jako hodně nehospodárné. Pokud to už chcete
prodávat, tak to prosím alespoň prodejte v tom znění pozměňovacího návrhu, o
kterém budete za chvíli hlasovat.
Myslím si, že i pro vás to bude potom znamenat, že se nebudete muset až
tak moc bát nějakých případných postihů, které z toho mohou vzniknout. A
zejména princip pečlivého hospodáře je nutné naplňovat tady v tom případě.
Neřeším teď tu otázku izolační zóny, na to jsou jiní odborníci, nicméně ta cena,
za kterou se to prodává, tak, jak je to navrženo, je extrémně nízká. Děkuji.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji. A jelikož není
nikdo přihlášen, ukončuji diskuzi a poprosím o desetiminutovou přestávku na
klub, protože byl vznesen protinávrh, nebo doplňující návrh, a myslím, že stojí
zato, aby si to jednotlivé kluby projednaly. Jenom prosím, máme čas do 18:40,
aby bylo všem zřejmé, v kolik budeme pokračovat. Prosím, pamatujte si 18:40,
abych vás nemusel honit.
(Přestávka 10 minut)
(Jednání opět zahájeno v 18:46)
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já nechci nijak obtěžovat
kolegy a kolegyně, ale opět jsme přetáhli přestávku. A můžu za to opět já, takže
se všem těm, kteří byli včas na svých místech, omlouvám. Ale všem těm, kteří
nejsou včas na svých místech, a zejména panu kolegovi Jahodovi, který mě
vůbec neslyší a zdržuje nám tam zastupitele od fungování v Zastupitelstvu,
dokonce i tam zdržuje paní Ing. Jelínkovou. Já chápu, že má k ní něco zcela
zásadního, ale myslím, že bychom se měli vrátit na svá místa... Myslím, že
bychom se měli vrátit na svá místa...
Nechci být na vás ošklivý, ale pokud budeme neustále lítat úplně někde
jinde, tak ty přestávky samozřejmě nás vyčerpávají všechny. A každý se pak
diví, že když potřebuje někde něco řešit, a nikdo ho neslyší, protože běhá po
přestávce, tak samozřejmě nic neudělá.
A protože jsme již zakončili diskuzi a pan kolega, jestli se nepletu, pan
kolega Hroza, jestli se nepletu, ještě nepronesl své závěrečné slovo, tak prosím
pana kolegu, aby pronesl závěrečné slovo. A následně máme zde jeden
protinávrh a původní návrh, pokud pan kolega v závěrečné řeči nepřijde s něčím
jiným. Prosím, pane kolego, máte závěrečné slovo.
Místostarosta pan Michal Hroza, Bc.: Tak já velmi děkuji za slovo. Já
jen chci říct, že stejně jako někteří z vás, tak jsem se na tom místě byl velmi
pečlivě dvakrát podívat. Samozřejmě jsou tady větší odborníci na zeleň a já se
96

6. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 ze dne 25. 9. 2019
do té role pasovat rozhodně nemíním. Nicméně na mě to působilo jako skládka
mezi garáží a náspem. Mám tady fotografie, které vám můžu ukázat, jak to tam
vypadá. Je to skládka, na které jsou pneumatiky, barvy z mnoha různých asi
natírání všech možných věcí. Je to příšerné místo, nicméně rozumím, že někdo
na to může mít jiný pohled.
Pak chci říct, co mě překvapilo samozřejmě, tak je stanovisko pana
zastupitele Růžičky a pana zastupitele Zichy, kteří tady proti tomu prodeji
brojili. Já jsem informován, že v tom minulém období, kdy byli v Radě, že
jednali o záměru směnit tento pozemek. To znamená, že si byli vědomi té
nevyužitelnosti, nepotřebnosti pro městskou část. Takže si myslím, že teď
samozřejmě do nějaké míry tím, že už v Radě nesedí, tak mají pocit, že by měli
proti tomuto bojovat.
Jinak k tomu návrhu, který přednesl pan zastupitel Štěpánek. To znamená,
že bychom odhlasovali dílčí změnu ve smlouvě, zvýšení 2,8 mil. Kč jako cenu
za ten pozemek, tak toto já si s dovolením neosvojím. Protože natolik o té věci
vím, že cena nevzniká tak, že si ji tady odhlasujeme v Zastupitelstvu. Cena
vzniká tak, že najdeme kupce, který je ochoten ji zaplatit.
V tomto případě jsme měli posudek s kulatým razítkem, že ten pozemek
je v takovém stavu, že minimální cena za jeho prodej má být 60 % cenové
mapy. A byl tady otevřený záměr, do kterého se mohl kdokoliv přihlásit,
kdokoliv z těch, co to chtěl koupit za 2,8 mil. Kč. Třeba Petr Štěpánek, který tu
cenu vnímá, že 2,8 mil. Kč je ta správná cena, tak se mohl přihlásit a ten
pozemek si koupit. Neudělal to. já se tomu nedivím, protože žádný jiný kupec
není.
Cena vzniká tím, že je zájemce, který je za něco ochoten něco koupit. Ne
tím, že si to někdo myslí, nebo že to někdo odhlasuje. Děkuji.
My jsme zároveň s vedoucím našeho odboru objevili v tom materiálu
chybu, která vzniká samozřejmě v čase. Tam jeden z pozemků už má jiného
vlastníka než v době, kdy jsme to předkládali do Rady. Myslím si, že bychom
měli tomuto Zastupitelstvu předkládat aktuální a bezvadné materiály. Vzniklo to
samozřejmě nedopatřením, ale pro tento technický nedostatek tento materiál z
dnešního Zastupitelstva stahuji. (Potlesk.)
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji, materiál byl
stažen. A omlouvám se panu kolegovi Zichovi, jenom jsem se snažil říct, pro
všechny z vás, kdybyste chtěli použít technickou – ono možná to školení na
začátku volebního období už je zapomenuto, když zmáčknete tlačítko proti, tak
vám tam naskočí technická. Jen se stává některým jedincům, že když to
zmáčknu, tak už jsem tam s technickou. Ono to funguje. Jestli to kolegovi
Zichovi nefunguje, tak prosím, navštivte pana kolegu Zichu a vyzkoušejte jeho
hlasovací zařízení, zřejmě je nefunkční. Ale jinak obecně by to takhle mělo
97

6. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 ze dne 25. 9. 2019
fungovat. Nic víc. Myslím, že pan kolega Zicha měl technickou ke staženému
materiálu, prosím.
Zastupitel Mgr. Lukáš Zicha: Ano, děkuji. Mačkám knoflík, nesvítí.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Čili prosím v tom případě
prosím, aby technická správa navštívila pana kolegu Zichu a vyzkoušela, zda
funguje technická u pana kolegy Zichy.
Zastupitel Mgr. Lukáš Zicha: Děkuji, já musím jen reagovat na vsuvku
pana Hrozy. Ano, na žádost toho žadatele jsme přijali tohoto pána k nám do
kanceláře s Ondrou Růžičkou, jako bývalým radním pro životní prostředí. Tento
pán nám nabízel směnu pozemků, a my jsme ji zamítli.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji, myslím, že tady
zazněla technická. Nebudu to teď více rozebírat. Čili pojďme teď k dalšímu
bodu. Předchozí materiál byl stažen a jsme u bodu 6c).
Bod č. 6c) k prodeji pozemku parc. č. 2312/1, v katastrálním území Braník
Předkladatel je stále stejný, pan kolega Zicha. Tedy pan kolega Hroza.
Pan kolega Zicha mě natolik inspiroval, že jsem z něj učinil předkladatele. Ještě
bych ho donutil odpovídat, to ne.
A nejprve, než pan kolega zahájí, bychom si měli čistě, v uvozovkách,
procedurálně zahlasovat o hlasování po 19. hodině, protože nejsem si jist, zda
bychom bod 6c) stihli. Takže ještě než pan kolega zahájí úvodní slovo, si
pojďme čistě procedurálně zahlasovat o pokračování po 19. hodině. To je
klasická procedurální, čili hlasujeme po zaznění zvukového signálu pro, proti,
zdržel se o prodloužení jednání po 19. hodině. (Hlasuje se.)
Paní kolegyně Sýkorová se překlikla, čili zřejmě je pro, ale to řekneme, až
to skončí. Už to zvládla, výborně.
40 pro, 0 proti, 2 se zdrželi.
Čili můžeme pokračovat po 19 hodině.
A teď má pan kolega Hroza úvodní slovo k materiálu 6c).
Místostarosta pan Michal Hroza, Bc.: Tak já děkuji za slovo. V
materiálu č. 6c) navrhuje Rada městské části, doporučuje Zastupitelstvu schválit
prodej funkčně souvisejícího pozemku s domem ve vlastnictví bytového
družstva. Za cenu dle znaleckého posudku, jedná se o 30 % cenové mapy. A
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jedná se o parcelní číslo 2312/1 v katastru Braníku. A jedná se o splátky
na 10 let.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji za úvodní slovo,
otevírám rozpravu k bodu 6c). Jelikož nikoho nevidím, uzavírám rozpravu k
bodu 6c) a prosím Návrhový výbor. A, omlouvám se, paní kolegyně
Eismannová se uklikla?
Zastupitelka paní Jaromíra Eismannová: Jestli mohu, já se také
omlouvám. Politická konstelace se mění a já mám stále stejné otázky. Tak jsem
se chtěla zeptat, jako jsem se předtím vždycky ptávala pana místostarosty Zichy,
tak se ptám pana kolegy Michala Hrozy, z čeho vychází, nebo respektive k čemu
přikládá váhu ten znalecký posudek, že odhadl tu cenu pozemku na 30 %.
Protože ten pozemek je poměrně rozlehlý a dalo by se tam něco postavit. Takže
tuto otázku opakuji i novému radnímu.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Možná na ni jednou někdo
odpoví. Protože se nikdo další nehlásí, uzavírám diskuzi. Omlouvám se za ten
komentář, uzavírám diskuzi a prosím o závěrečné slovo pana kolegu Hrozu.
Místostarosta pan Michal Hroza, Bc.: Já děkuji, já disponuji
stanoviskem, že ten pozemek je nezastavitelný, a to je ten důvod, proč tedy je to
30 % dle toho znaleckého posudku.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji. A tím jsme
ukončili bod 6c). Čili prosím Návrhový výbor o návrh usnesení k bodu 6c).
Členka Návrhového a volebního výboru paní Klára Cingrošová: Teď
hlasujeme k bodu 6c) programu, návrh usnesení má číslo 6Z – 8/2019.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji, hlasujeme po
zaznění zvukového signálu pro, proti, zdržel se. (Hlasuje se.)
30 pro, 0 proti, 12 se zdrželo.
Návrh byl přijat.
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A poprosím pana předkladatele, aby předložil materiál 6d).
Bod č. 6d) k prodeji pozemků parc. 2869/20 a parc. č. 2869/21 v
katastrálním území Braník
Místostarosta pan Michal Hroza, Bc.: Tak já děkuji za slovo. V
materiálu 6d) doporučuje Rada městské části Zastupitelstvu prodat dva pozemky
zastavěné rodinným domem. Oba pozemky mají 4 m2. Jeden tzv. přestavek.
Jedná se o prodej za cenu, která je téměř dvojnásobkem ceny dle cenové mapy.
Celkově tedy 90.000 Kč. A asi všichni rozumíme tomu, že pokud se taková věc
stane, je potřeba tu věc narovnat. Je to stará historie a je dobré, aby ten, kdo
takovou věc v minulosti spáchal, tak aby věděl, že nám zaplatí zkrátka více, aby
se to už nikdy neopakovalo. Děkuji.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji za úvodní slovo a
otevírám rozpravu. První přihlášený je pan kolega Kaplan.
Zastupitel pan Mgr. Tomáš Kaplan: Děkuji, já jenom velmi krátce.
Chtěl bych se zeptat předkladatele, protože to znám odjinud, ony tyhle situace
občas vznikají tak, že vlastník si vědomě přestavek učiní, bez toho, že by k tomu
měl příslušná oprávnění.
Zdůrazňuji, že nevím, jestli je to tato situace a vůbec nikoho z toho
nepodezírám. Ale jen upozorňuji do budoucna, toto je poměrně běžná praktika,
na kterou by Praha 4 neměla přistupovat. A měla by si kontrolovat, jakým
způsobem ten přestavek vznikl. Postavit něco a učinit z toho přestavek je velmi
jednoduché, ale mělo by to vzniknout nějakým způsobem, který je legální.
Takže můj dotaz na předkladatele, jestli bylo zkontrolováno, jak to
vzniklo a toto jestli bylo ověřeno. Děkuji.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji, další přihlášený je
pan kolega Štěpánek.
Zastupitel Mgr. Petr Štěpánek: Já mám dotaz podobný, ale
konkrétnější. Ten můj dotaz zní přímo, zda při vydání stavebního povolení pro
tu stavbu už byla zakreslena v této poloze a stavení úřad ji povolil? Anebo zda
to byla svévole stavebníka? Neočekávám tu odpověď tady dneska, protože asi se
bude muset jít do archivu stavebního úřadu, ale poprosil bych, aby mi v nějaké
rozumné lhůtě 30 dnů byla poskytnuta. Na druhou stranu ta věc je tak stará a je
to tak malý kousek, že asi je tohle nejrozumnější způsob, jak to zhojit. Ale
přesto bych rád věděl, na čí straně k tomu pochybení došlo. Děkuji.
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1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Pan kolega Kaplan.
Zastupitel pan Mgr. Tomáš Kaplan: Já jenom děkuji za ten předchozí
příspěvek a velmi se k tomu připojuji. A prosím, aby do budoucna toto vždy
bylo skutečně ověřováno, abychom nešli na to, co jsem tady před chvilkou
zmiňoval. Já bych skutečně také navrhl, aby toto bylo ověřeno ještě před tím,
než to bude projednáno. Děkuji.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já jsem se přihlásil s
technickou, věřím, že mě pan předkladatel nezmlátí. Ale protože jsem tím, kdo
tohle zná historicky, skutečně se jedná o tzv. přeměrek, kdy v rámci realizace
stavby, v tomhle případě nikoli dnešní vlastník, ale realizátor stavby, přeměřil a
postavil na našem pozemku. Čili postavil v rozporu s vydaným stavebním
povolení.
Je to historická záležitost, a proto také, jak jste si všimli, je cena
„vygustovaná“ nahoru. Protože se nejedná o to, že by jednal v okamžiku, než to
učiní, ale jednal v okamžiku, když to učinil. A jedná se o přeměrek, nikoli o
stavbu, tak, že by někdo šel a postavil to na náš pozemek. Jedná se o to, že
někdo si špatně postavil geometrické latě, když to řeknu takto ošklivě.
Omlouvám se předkladateli, že jsem ho zřejmě předběhl. A protože už se
nikdo nehlásí, uzavírám diskuzi. A teď závěrečné slovo pana předkladatele,
kterému se ještě jednou omlouvám.
Místostarosta pan Michal Hroza, Bc.: Tak já velmi děkuji. Pan
místostarosta Kovářík řekl většinu věcí za mě. Jen pro vaši informaci, jedná se o
rok 1995, to znamená, tady těch pamětníků mezi námi nebude mnoho. Mám
zato, že tu věc je třeba zhojit, tak, jak říkal i Petr Štěpánek. Zároveň myslím, že
je dobře ji zhojit nějakým výchovným způsobem, tzn. za prodej vyšší, než by
bylo běžné. A ten důvod je chybné zaměření základů stavby.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já vám děkuji, pan kolega
Růžička má zřejmě technickou. Protože skutečně v době uzavírání diskuze
přihlášený nebyl. Já si kontroluji tabuli v tu chvíli. Říkám, kontroluji tabuli,
máte technickou, prosím. Jenom technickou.
Zastupitel Ing. Ondřej Růžička: Jenom technická k ceně. Nevím, jestli
tady to je nějakých 8 m2 za 90.000 Kč, což je nějakých přes 10.000 za metr.
Myslím si, že dneska tržní ceny za stavební pozemky jsou dneska výrazně vyšší.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Tržní cenu tam máte v tom
materiálu. Skutečně tržní cenu z daného místa. Omlouvám se opět, že jsem
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předběhl pana předkladatele. Čili můžeme poprosit Návrhový výbor k materiálu
6d).
Členka Návrhového a volebního výboru paní Klára Cingrošová:
Budeme hlasovat k bodu programu 6d), číslo usnesení 6Z – 9/2019 a znění je
takové, jaké bylo předloženo Radou.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji. A můžeme
přistoupit po zaznění zvukového signálu k hlasování. (Hlasuje se.)
29 pro, 3 proti, 11 se zdrželo.
Návrh byl přijat.
A poprosím pana předkladatele k bodu 6e), jako Emil.
Bod č. 6e) k prodeji pozemku parc. č. 241/3 v katastrálním území Braník
Místostarosta pan Michal Hroza, Bc.: Tak já velmi děkuji za slovo.
Bodem č. 6e) doporučuje městská Rada Zastupitelstvu schválit prodej
zastavěného pozemku domem kupujícího bytového družstva Senior za cenu dle
cenové mapy ve výši 1.533.000 Kč. Kupní cena bude uhrazena ve splátkách po
dobu 20 let. Jedná se o parcelní číslo 241/3 v katastru Braník.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji za úvodní slovo,
otevírám rozpravu k bodu 6e). Nikdo se nehlásí, uzavírám rozpravu a prosím
Návrhový výbor k bodu 6e).
Členka Návrhového a volebního výboru paní Klára Cingrošová:
Hlasujeme k bodu programu č. 6e). Usnesení je 6Z – 10/2019. A znění je
takové, jaké bylo předloženo Radou.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji a hlasujeme po
zaznění zvukového signálu pro, proti, zdržel se. (Hlasuje se.)
34 pro, 0 proti, 9 se zdrželo.
Návrh byl přijat.
A můžeme přikročit, pane předkladateli, k bodu 6f), jako Filip. Prosím o
úvodní slovo.
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Bod č. 6f) k uzavření kupní smlouvy k pozemku parc. č. 1285/22 v
katastrálním území Krč
Místostarosta pan Michal Hroza, Bc.: Tak já velice děkuji za slovo.
Bod č. 6f) je takový speciální případ. Na začátku bych chtěl velmi poděkovat
všem členům Rady za trpělivost s tímto materiálem. Protože se jedná o věc, kdy
si myslím, že je vhodné, abychom v tomto Zastupitelstvu určili citlivou hranici,
která běží mezi tím, že se snažíme pro město získat maximum prostředků, které
chceme samozřejmě nějak bohulibě využít. A mezi ohledem k našim občanům
na Praze 4.
Vedení dopisem staršího občana Prahy 4, který podle mě v celkem
logickém úmyslu, chtěl sjednotit svůj majetek, tedy svoji stavbu s pozemkem
městské části, která leží pod jeho stavbou, jsme vyhlásili záměr prodeje tohoto
pozemku. Myslím si, že všichni zastupitelé, kteří jsme v tomto Zastupitelstvu,
tak dlouhodobě pracujeme na tom, aby hříchy let 70. a 80. byly napraveny v tom
smyslu, že bude v maximální míře sjednoceno vlastnictví staveb a pozemků.
Takže si myslím, že jsme byli vedeni logickou snahou dospět k tomu, aby
na našem pozemku nestála zkolaudovaná stavba někoho jiného. Do tohoto
záměru se pak kromě majitele stavby přihlásili i další zájemci. Dlužno říct, s
cenou, která není vůbec špatná. Tvoří několikanásobek odhadu kupní ceny. V
jednom případě je to téměř trojnásobek, v druhém případě tuším 5,5násobek
odhadu, celkem 300.000 Kč.
Já popravdě hned teď musím říct, že si o věci prodeje pozemku pod
majetkem občana Prahy 4 myslím své. A zároveň si přeji, abychom tady v
nějaké debatě došli k tomu, kde je ta citlivá hranice toho, co má člověk dělat
jako řádný hospodář a zároveň ohledu jako k občanu Prahy 4.
Zároveň mám nepotvrzenou zprávu, že toho uchazeče, který nabídl
nejvyšší cenu, by měl znát pan zastupitel Zicha. Takže bychom se možná mohli
dozvědět od pana zastupitele Zichy, pokud samozřejmě to ví, s jakým záměrem
spekuloval tento člověk na nákup pozemku pod stavbou našeho občana. Děkuji.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji, protože do
diskuze máme přihlášeného z řad občanů pana Ing. Janouška, bývá dobrým
zvykem zahajovat diskuzi přihlášenými občany. A protože projevil zdůvodnění,
proč má co společného s tímto bodem, čili prosím, pane kolego, máte prostor.
6f), hlásil jste se k bodu 6f). Už je na řadě.
Občan Ing. Vít Janoušek: Děkuji, já trochu ztichnu, abych tolik neřval.
Moje prosba spočívá v podstatě v porovnání bodu f) a g). Géčko je pozemek pod
zastavěným domem, kde zjevně naprosto nic nehrozí. F je v podstatě určitá
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proluka, kde jsou v řadě vedle sebe 4 garáže. A jedná se o lokalitu, která je
místně nazývána sousedy Nad Strží. Máme také člena Komise územního rozvoje
z té lokality a je to oblast, kde poměrně mají problémy řekněme s poměrně
nezvyklými stavebními záměry.
Jen bych se chtěl zamyslet nad tím, jestli to bude fajn, když dojde ke
sjednocení vlastníka domu a pozemku. Nebo aby třeba postupným prodejem
garáže nedošlo k tomu, že tam náhle bude proluka pro něco úplně jiného.
A hovořím o tom proto, že o kousek vedle řešíme problematiku
Rezidence Výhledy Herálecká už od r. 2010. Tedy první návrh byl 23patrové
věže. Děkuji.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji, a teď můžeme
začít z řad zastupitelů. První přihlášený je pan kolega Slanina.
Zastupitel Mgr. Jan Slanina: Děkuji za slovo. Já musím říct, že mě pan
kolega Janoušek, jak víme, že se občas pohádáme, tak tady mi mluví zcela z
duše. Protože tohle je situace, kdy já si osobně myslím, že i prodej občanovi naší
městské části, který tam má garáž, by byl na pováženou. Protože tohle je
opravdu nanejvýš strategické místo.
A my bychom za městskou část měli uvažovat ne v horizontu jednoho
dvou tří let, ale deseti dvaceti třiceti let. A my opravdu nevíme, jestli za těch
třicet let ty garáže budou tak žádané, jako jsou dneska, nebo se ocitneme v
situaci, kdy o garáže nebude nikdo stát a budou se skupovat za účelem výstavby.
A tohle je přesně to strategické místo, kde bychom do budoucna mohli
uvažovat o nějakém doplnění občanské vybavenosti. Nebo jen defenzivně chtít
nad tím místem mít kontrolu a vědět, že v okamžiku, když se tam bude něco
umísťovat, tak městská část bude mít kontrolu, co se tam umístí.
Vedle toho je samozřejmě ten aspekt, že občan, který na tom má garáž,
tak teď bude postaven do velmi komplikované pozice. Buď uplatnit předkupní
právo a zaplatit 300.000 Kč, nebo jít do velmi nepříjemné situace, kdy nový
vlastník pozemku bude po něm chtít nějaké nájemné. A bude to velmi
komplikované, čili za všech těchto okolností si myslím, že není vhodné ten
pozemek prodávat.
A ještě poznámku o té ceně. Já si vzpomínám, že když jsem před
nějakými pěti lety od hlavního města Prahy kupoval pozemek pod svojí garáží,
tak ta cena byla rozhodně bližší té nabídnuté ceně 300.000 Kč, než té odhadní
ceně, kterou zmiňujete.
Takže mi připadá, že hlavní město pozemky pod garážemi prodává
výrazně dráž, než nakolik je odhadují naši znalci.
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1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji a přihlášený pan
kolega Vácha, předseda klubu, chce vystoupit s přednostním právem, čili se
omlouvám, ale dodržel jsem slovo, až když jsem dal slovo panu kolegovi
Slaninovi. Čili kolega Vácha.
Radní pan Filip Vácha: Děkuji, já bych rád poděkoval panu radnímu,
svému kolegovi, že tohle předložil, abychom to probrali, protože je to velice
závažná záležitost. Jestli budeme mít prioritu, nabídku 300.000 Kč, která je
zcela jistě finančně velice slibná, anebo jestli budeme hledět na zájem občana,
který má na tom garáž, který nám platil dlouho nájem, který je dlouholetý občan
Prahy 4.
Nicméně tady zaznělo, že nám tu spekulativní nabídku za 300.000 Kč
vysvětlí kolega Zicha, bez jakéhokoliv útočení by bylo dobré, kdyby do toho
vznesl trošku světla. Protože když nabízí někdo 165, 164, a pak nabízí někdo
300, je to opravdu velký rozdíl. Děkuji.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji a nyní se můžeme
vrátit k pořadí, paní kolegyně Petra Rejchrtová. Ale nevidím ji. Vidím, ona si
přesedla, aha.
Zastupitelka Mgr. Petra Rejchrtová: Ano, protože jsem potřebovala
něco projednat. Děkuji za slovo.
Já jsem překvapená i nepřekvapená tímhle prodejem. Nepřekvapená jsem
proto, že prodeje pozemků v této oblasti byly na pořadu dne, když tady byla
ODS v absolutní většině. A prodej Herálecké je toho důkazem. Máme tady lidi,
kteří znovu sedí v Zastupitelstvu, kteří nám hlasovali pro prodej Pod Výhledy v
Herálecké. A nepřekvapuje mě, že prošlo do Zastupitelstva to, že by se měl
prodávat pozemek přes ulici.
Pro mě – a mělo by to být pro všechny – je absolutně nepřípustné
prodávat takovéhle strategické pozemky. Pozemek se nachází ve funkčním
využití, doufám, že se nepletu, všeobecně obytné. To znamená, že se tam dá
stavět.
Pokud sledujete stavební rozvoj na Praze 4 a záměry developerů, tak
Herálecká byla na Komisi územního rozvoje s naprosto absurdním záměrem s
naprosto absurdní změnou územního plánu. V sousedství té Olbrachtovy máme
Rezidenci Halas, kde se na podobně velkém pozemku investor rozhodl postavit
naprosto neuvěřitelnou stavbu, která nejen, že se tam nehodí, ale bude velice
omezovat lidi žijící v té lokalitě.
Jestliže městská část vlastní pozemek, má si ho nechat. Protože bez
ohledu na územní plán je to městská část, která ovlivňuje to, co se na tom
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pozemku bude dít. Pokud se dostane do soukromých rukou, až už z jakýchkoli
důvodů, tak nikdy není zaručeno, že městská část ovlivní to, co se tam stane.
Na druhou stranu jsem docela ale překvapena, že najednou tady máme
nabídku, nebo respektive záměr prodat člověku, který není občanem Prahy 4,
není vlastníkem garáže a de facto obcházíme člověka, který tam roky bydlí,
který by tam měl z toho lidského hlediska přednostní právo.
Jestliže tady píšete, že bude mít předkupní právo, jestli se zase nepletu,
tak je to ročník xx. Nejsem si jistá, že ročník xx s důchodem má nastřádáno
tolik, aby mohl případnou nabídku přeplatit. To, že stavba přirůstá k pozemku,
není nutno řešit tak, že to prodáme. Lze to řešit nájemní smlouvou, lze to řešit
různým způsobem. Rozhodně ne tím, že se zbavíme možnosti rozhodovat o tom,
co na tom pozemku jednou bude.
Já to považuji za naprosto nezodpovědné. A považuji tuhle Radu, že tohle
pustila, za naprosto nezkušenou a naprosto nesledující to, co se tady na Praze 4,
zvláště v oblasti Olbrachtovy, Krče, jsou tady zastupitelé za Krč, kteří tam bydlí,
že tohle pustí.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji, další přihlášený je
pan kolega Růžička.
Zastupitel Ing. Ondřej Růžička: Děkuji, mně to připadá, že to je trošku
kupčení s pozemky. Já moc dobře vím, že na tomhle pozemku jsou 4 garáže, je
to proluka mezi baráky, na fasádách nejsou okna, takže proluka, já neříkám,
Zdeňku, zítra nebo za rok, ale za deset let, jak tady bylo řečeno, v nějakém
horizontu by to někdo nezastavěl.
A když vidím, co se staví v Troji u Botanické zahradě, když má člověk
nějaký vliv, tak si postaví rodinný dům i v Botanické zahradě nebo na
křižovatce. Viděl jsem případy v okolí, kde se na fasádě už rýsuje, že se ten
bytový dům o trošku prodlouží, protože na fasádě nejsou okna. A tenhle prodej
je velmi spekulativní.
A nevím proč, když majitel garáže má dobu neurčitou za pronájem toho
pozemku za velmi nízkou cenu, z jakého důvodu... z jakého důvodu tady pan
Hroza předkládá prodej takového pozemku pod garážemi. Mně to opravdu
připadá jako kupčení v devadesátých letech s pozemky pod garážemi. My jsme
takovéhle pozemky v životě neprodali. To je nehoráznost, co vy tady předvádíte.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já se omlouvám, já jsem se
přihlásil s technickou. Pane kolego, já jsem v těch devadesátých letech v tom
Zastupitelstvu byl a prosím, žádné pozemky pod garážemi se nejenom že
neprodávaly, ale ani se s nimi v devadesátých letech nekupčilo. Prosím, najděte
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si jiná léta než devadesátá, pokud chcete někomu spílat, že je něco špatně. Když
o tom nic nevíte, tak si vybírejte jiné období. Pan kolega Zicha.
Zastupitel Mgr. Lukáš Zicha: Děkuji za slovo. Já chci na začátku říct,
že prodej tohoto pozemku absolutně náš klub nepodporuje. Jak říkala moje
předřečnice, majitel té garáže je ročník xx. A samozřejmě, když jsem měl 4 roky
v gesci majetek, tak jsem o majetku něco věděl.
A kdybyste se, pane Hrozo, zajímal tak, jako já, tak víte, že tento majitel
té garáže už ji nepoužívá. On už dokonce nemá ani řidičský průkaz z důvodů
vyššího věku, a pronajímá ji dalšímu zájemci, který tu garáž chce koupit. Abyste
věděl, jak se ta situace tam má.
A šokuje mě to, že říkáte, že vy nevíte, s jakým záměrem se zájemce o
využití tohoto pozemku do tohoto výběrového řízení hlásí. Já to bohužel v
materiálech nemám, ale žádám vás jako kompetentního radního, zřejmě máte u
sebe tu kompletní nabídku, a v podstatě bez záměru zájemce o využití tohoto
pozemku nemůžete vy předkládat návrh tohoto prodeje. To je součást nabídky.
A jestliže zájemce nedal záměr využití pozemku, tak je to neplatná nabídka a vy
jste ji měl vyřadit.
Takže já po vás chci, abyste mi přečetl celý záměr zájemce o využití
tohoto pozemku. Děkuji.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji, další přihlášený je
pan kolega Kaplan.
Zastupitel pan Mgr. Tomáš Kaplan: Děkuji, jen velmi krátce. Jak už
zaznělo, my jako klub jsme proti tomuto návrhu, tak, jak bylo uvedeno, z
důvodů, které byly uvedeny. Ale chtěl bych se trochu ohradit proti tomu, co zde
zaznělo od předkladatele, že tímto návrhem něco testujete nebo zkoušíte.
Vy jste to schválili v Radě, vy to sem nesete, vy to chcete prohlašovat, to
je vaše svaté právo. Ale nedělejte to tak, že když zazní výhrady a vy současně
říkáte, že chcete sjednocovat, a že tohle je jiná věc, tak prosím, nedělejte to tak,
že se najednou od toho návrhu najednou distancujete. Je to váš návrh, vy jste
sem s ním přišel a vy to chcete.
A ještě jedna poznámka. My jsme se o tom bavili na setkání předsedů
klubů, neměli jsme to ani nikdo před sebou. Já jsem tam velmi protestoval proti
tomu, aby se to dělo i z důvodů oddělení vlastnictví stavby a pozemku. A pan
místostarosta mi na to odpověděl, protože jsme to nikdo neměli u sebe, že pokud
to nebude zrealizováno, že propadně ta jistota.
Jistotu tam nevidím. Chtěl bych se zeptat, proč tam není a jestli by
skutečně nebylo účelné předcházet nějakým spekulativním krokům tím, že se to
udělá standardně, dáte tam nějakou jistotu. A když se to nezrealizuje, tak ta
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městská část aspoň něco, byť to nedělá s tím účelem, z toho bude mít. Takhle
tady máme příběh, od kterého se distancujete poté, co ho předkládáte, který
nebude zrealizovaný. A je to jen mrhání času a energie úředníků i nás. Děkuji.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji, další přihlášený je
pan předkladatel.
Místostarosta pan Michal Hroza, Bc.: Já děkuji, já se od toho
nedistancuji. Já jsem to říkal na samém začátku toho mého úvodního slova. Asi
všichni tady v sále rozumíme, že aby něco mohlo projednat Zastupitelstvo, tak
mu to musí Rada umožnit. V tomto případě Rada – a já jim znovu děkuji za
trpělivost s tímto materiálem – umožnila Zastupitelstvu probrat věc, která je
podle mého názoru velmi důležitá.
To znamená, stanovit si tu hranici mezi tím, nakolik má město za všech
okolností pracovat k největšímu zisku z prodeje nějakého svého majetku. Já si
pamatuji, že na minulém Zastupitelstvu tady pan zastupitel Růžička měl velikou
obavu, že ta minimální cena bude i konečná cena toho prodeje. Jak vidíte, tak se
nám tam přihlásil člověk, který nám nabízí 5,5násobek té věci. To znamená, že
ta obava byla lichá.
Ale přesto si myslím, že je důležité, abychom tady našli citlivou hranici
toho – a to nejde jinak, než ten materiál projednáme tady na Zastupitelstvu. Vy,
jinými slovy, pane zastupiteli Kaplane, říkáte, vůbec nám to nepředkládejte, my
takovéhle věci řešit nechceme.
Já si myslím, že je v roli zastupitele takovou věc projednat, a proto jsme
to jako Rada připustili. Druhá věc je ta, ano... Ne, já myslím, že doufám, že jsem
se k tomu vyjádřil. Když tak mně připomenete další otázku. Děkuji.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Děkuji, další přihlášený je
pan kolega Kunc.
Zastupitel pan Ing. Daniel Kunc: Děkuji za slovo. Já jsem také
rozhodně proti prodeji takovýchto pozemků. Jedná se o to, že je tam téměř
souvislá řada bytových domů a celá ulice Olbrachtova v této ploše, nebo v této
části je ve stínu. A ty průchody mezi domy jsou velmi důležité z hlediska
průchodnosti toho území, z hlediska přístupu slunce, z hlediska provětrávání.
Opravdu nevím, proč bychom měli takovýto camfourek v tom důležitém
průstupu domů prodávat. To je úplně chybně z hlediska urbanismu.
A prosím, nepřistupujme k tomu tak, že se tady udělala nějaká dejme
tomu chyba v rozdělení toho vlastnictví a té stavby a toho pozemku a za každou
cenu je to potřeba napravit. Přece přístup k městu nemůže být takto
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zideologizovaný, jak nám tady, pane radní, ukazujete. Musíte se dívat na
všechny souvislosti, které ta věc má.
A říkat, že vždycky budeme prodávat proto, aby se sjednotilo vlastnictví,
což ani není případ toho předkladu, kdy chcete prodat jinému vlastníkovi, než
má tu stavbu, tak já bych jen prosil o trošku praktičtější přístup při řešení
problémů, než který vyplývá tady z toho předkladu. A opravdu prodat místo,
které vyzývá k dostavbě prodloužení té řady domů a uzavření toho průchodu, je
fatální chyba. Nebo by byla, pokud tady proto najdete dost hlasů, ale rozhodně
jsem proti.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji, další přihlášený je
pan kolega Štěpánek.
Zastupitel Mgr. Petr Štěpánek: Dobré odpoledne, nebo spíš večer. Já k
tomu mám dvě věci. Jedna je spíš formální. My jsme v těch bodech 6a) – 6g), až
6e) dokonce a budeme pak ještě v bodě 6g) a 6h) projednávat prodej pozemku
parcelní číslo. Všude ten, kdo o to žádá, k tomu má nějaký vztah. Je to buď
sousední pozemek, nebo je to budova na tom pozemku. A tady u toho f)
probíráme k uzavření kupní smlouvy k pozemku parcelní číslo.
Takže když se na tu šestku podíváte, tak to vypadá, jako že x-krát
prodáváme a jednou kupujeme. Musí si člověk pak až velmi pečlivě přečíst ten
materiál, aby zjistil, že to f, které teď projednáváme, je úplně stejný případ jako
áčko, béčko, céčko, déčko, éčko, géčko, háčko.
Čili myslím, že by tady mělo znít také to f – k prodeji pozemku, parcelní
číslo 1285/22, katastrálním území Krč. Bez ohledu na to, jestli pak tu smlouvu
nazýváme kupní, nebo ne.
A stejně tak ta usnesení by měla mít to první, kdy bereme na vědomí, jako
u těch všech ostatních. V tom druhém schvalujeme prodej. Ta kupní smlouva je
teprve nějaký důsledek rozhodnutí prodeje.
Takže si myslím, že byste to měl technicky upravit a to usnesení upravit
na prodej pozemku parcelní číslo atd. A k tomu je pak teprve příslušná kupní
smlouva. Aspoň těch 5 a 2, těch 7 dalších materiálů jste měl takhle
organizovaných a ty mají logiku, na rozdíl od tohoto. Takže to je formalita.
Jinak samozřejmě všichni rozumíme, že ten pozemek prodáváme.
A teď k tomu vlastnímu prodeji. Já se tady nebudu vracet k té debatě,
která tady byla o těch třech nabídkách a jejich výši, protože to tady bylo
diskutováni velmi podrobně. Je to vaše dilema, jako těch, kteří pro to budete
hlasovat. Já se pokusím vás tohoto dilematu zprostit.
Tady proti sobě stojí to, že je tady nějaký legitimní vlastník garáže, který
chce mít právní jistotu, že tu garáž bude dál využívat bez komplikací. A to se
mu může splnit dvojmo. Jednak, že se mu prodá pozemek. Ale to tady máte
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proti těm dvěma vyšším nabídkám a nejste si jistí, jestli mu to máte dát za těch
70, které když si spočítáte, kdyby se to pronajímalo pořád dokola, tak by se dala
získat částka vyšší. Nebo jestli to máte prodat za těch 300.000, což je částka,
která už převyšuje v součtu nájmů v nějakém rozumném časovém horizontu.
Anebo jestli dokonce ten člověk – a já mu to nevkládám, prosím vás, do úmyslu,
ale může se to stát, někdy v budoucnu nepodlehne pokušení to celé prodat
někomu, kdo tam bude sjednocovat území.
Takže jste tady mezi dilematem nejvyšší nabídky, mezi dilematem
oprávněného zájmu vlastníka té garáže a mezi nějakou spekulací, že to celé
může jít v budoucnu špatným směrem a že se tam pak bude stavět něco, co si
třeba nebude přát ani městská část.
Čili já navrhuji protinávrh – a vůbec mi nebude vadit, když si ho
předkladatel osvojí – a ten protinávrh zní, že „Zastupitelstvo městské části
ukládá Radě městské části nadále pronajímat pozemek č. 1285/22, katastrální
území Krč, vlastníkovi stavby na pozemku za cenu v místě obvyklou.“
Čili my tady tomu člověku, co tam má tu garáž, i nadále pronajímáme
pozemek. On má právní jistotu, že to dál bude v pohodě využívat, my
neztrácíme kontrolu nad tím územím a vás to zároveň zbavuje dilematu, jestli za
300.000, nebo za 70.000. Čili to je můj návrh a ten řeší skutečně dilema tohoto
materiálu. Děkuji.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Děkuji, další na řadě je paní
kolegyně Rejchrtová Petra.
Zastupitelka Mgr. Petra Rejchrtová: Já bych se ráda vyjádřila tady ke
dvěma věcem. První věc je to sdělení, že tady jdeme něco otestovat prodejem
pozemku pod cizí garáží, pod garáží občana Prahy 4. A my to tady testujeme,
jak se kdo bude chovat. Nebo já nevím, co vlastně testujeme, ale
experimentujeme s občanem Prahy 4. Takhle jste to mysleli?
Já si myslím, že kdo chce takovýmto způsobem experimentovat s lidmi z
Prahy 4, tak by se měl vzdát mandátu. To je první věc.
A druhá věc je, souhlasím s kolegou Kováříkem, že nemá pravdu Ondra,
že to jsou devadesátky. Tady ty prodeje běžely dál. A zrovna pan kolega
Kovářík byl jeden z těch, kdo hlasoval pro prodej pozemků v Herálecké. Já to
hlasování mám tady vytaženo, takže můžeme se na to pak podívat.
A pak bych připomněla třeba ještě prodej školy Jánošíkovy, která byla
někdy v předminulém volebním období. Ty rozprodeje důležitých pozemků a
důležitých budov tady běžely neustále a doteď. My jsme si prodali školu a teď
už se začalo mluvit o tom, že na vedlejší škole by se měl udělat nějaký
přístavek, aby se nám ty děti, až se všechno postaví, do těch škol vešly. Takže
běželo to pořád a byla bych nerada, aby to pokračovalo ještě zase dnes.
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1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já vám děkuji, další
přihlášený je pan kolega Kutílek.
Zastupitel pan Petr Kutílek, M.A., M.S.: Děkuji za slovo, já se v téhle
věci musím ozvat. Chtěl jsem shrnout, že oblast na sídlišti Antala Staška a ulicí
Nad Strží už je reálně několik dekád stabilizované území, ale přesto je pod
velkým tlakem developerů. Jednak tady zazněla Rezidence Herálecká, jednak co
tady ještě nezaznělo, tak je to, že nedaleko bude probíhat stavba metra D. Nebo
už začíná stavba metra D a bude tam nedaleko stanice, tudíž ta oblast bude
bezpochyby v dalších letech ještě pod brutálnějším tlakem developerů a jejich
zájmu.
Skutečně ta obava o to, co na místě těchto garáží může za jednu dvě
dekády vyrůst je velmi silná. Zároveň ve světle tohoto jsem o to víc zděšen tím,
co tady říká pan místostarosta Hroza, že tady budeme zkoušet testovat nějakou
cenu. A zase se vracím k tomu, co jsem říkal předtím. Mně to tady znovu
ukazuje, že tato Rada neví, proč a jak Praze 4 vládne. Kromě těch funkcí, které
jste si mezi sebou rozdělili a uvolněných funkcí.
Tady přece naprosto jasně máte přesně v tomto momentu, kdy tohle
území, které je dlouhodobě stabilizované, rezidenční území, v konfliktu s
potenciálními zájmy developerů, vy přece máte tohle území chránit. Tímhle
trapným předkladem, pane místostarosto, ukazujete, že nevíte, jakým způsobem
chránit veřejný zájem.
Já vás prosím, abyste si buď osvojil návrh kolegy Štěpánka, nebo podobně
jako tuším v bodě 6b) tenhle trapný návrh stáhl. Děkuji.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji, další přihlášený je
pan kolega Vácha.
Radní pan Filip Vácha: Já děkuji za slovo. Předkladatel uvedl tento
speciální příklad, že se nám to tady ještě nestalo, že by k tomu Zastupitelstvo
mělo vyjádřit, což kolegové z opozice hojně dělají. Což evidentně bylo správně,
že to je předloženo, že se k tomu vyjadřují. Že jim nebylo sebráno právo, jak si
někdy stěžují, se k problému vyjádřit. To je jedna věc.
Druhá věc, zeptal bych se rád pana kolegy Zichy, jestli se nechce k té
spekulativní nabídce 300.000 nějak vyjádřit. Jestli mě předtím špatně neslyšel.
Já se mu omlouvám, jsem nachlazen, omlouvám se za to, je to lidské, nicméně
asi špatně slyší. Děkuji.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Děkuji, pan předkladatel je
nyní na řadě.
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Místostarosta pan Michal Hroza, Bc.: Tak já děkuji za slovo. Já navážu
na to, co říkala paní kolegyně Rejchrtová i co říkal pan Kaplan, který tady v tuto
chvíli není. Asi má důležitější povinnosti.
Není jiný způsob, jak nechat toto Zastupitelstvo v této citlivé věci se
vyjádřit než tím, že je mu materiál předložen k projednání. Já jsem hned na
začátku toho říkal, že jde o speciální případ a že si nemyslím, že bychom měli
našim občanům prodávat pozemky pod jejich nemovitostmi.
Takže když to paní kolegyně říkala poprvé, tak jsem si samozřejmě říkal,
že mě možná špatně slyšela. Vzhledem k tomu, že to opakuje, tak rozumím, že
je to takový záměr bojovný opoziční, jakoby deformovat to, co tady bylo řečeno.
Rozumím tomu, ale nesouhlasím s tím. My tady nechceme nic testovat. V
žádném případě nechceme na našich občanech Prahy 4 dělat nějaké pokusy. A
právě proto předkládám tento návrh, abychom se tady dobrali toho, jestli je
správně, já si myslím, že ne, prodávat. Tak, jak tady měl obavu pan zastupitel
Růžička, že to bude moc levně prodáno občanu Prahy 4. Tak jestli to máme
prodávat někomu, u koho nevíme, s jakým záměrem se do toho záměru prodeje
hlásí.
Za 300.000, to znamená za 5,5násobek toho, co jsme měli v tom odhadu
jako minimální cenu.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji, další přihlášený je
pan kolega Růžička, podruhé.
Zastupitel Ing. Ondřej Růžička: Mně tady v tomhle v podstatě nejde až
tak o tu cenu jako o ten princip toho prodávat pozemky pod garážemi, které
mohou být v budoucnu zastavitelné. Je to normální OBČ. Ty čtyři garáže, když
někdo skoupí, tak si tam může postavit, co chce. Nikdo tomu nezabrání, ani
vyjádření městské části, ani sousedů.
Tudíž městská část se tady za nějaký směšný peníz v dnešní době zbavuje
vlastně práva. Já nevím, životnost garáže může být... Samozřejmě, když si ji
budu tunit, tak může asi fungovat dlouhodobě, nicméně garáž je stále jenom
garáž. A přijde mi jako politicky špatně rozprodávat pozemky v takovýchto
místech pod garážemi, kde v budoucnu, za dvacet, třicet, za deset let někdo
přijde s nějakým stavebním záměrem, vyšvihne tam činžák, vám se to třeba taky
nebude líbit v tu dobu, to neumím posoudit, třeba ano.
Takže já tady nezpochybňuji tu cenu. Že ta cena mi přišla divná,
zavádějící, tak já se ptám, proč se to prodává? Jestli právě do nějakých
spekulací, proto se ta cena vyvěsila nízká nějaká, s tím, že to tam někdo časem
skoupí. Já nevím, jaké tady člověk může mít úvahy s tímhle tím, nebo kdo by to
všechno mohl koupit. Nicméně mi přijde jako politicky špatně tenhle prodej sám
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o sobě. Neřeším tu cenu, já řeším ten způsob. A já tady, Zdeňku, nemluvím o
devadesátkách, jako že v devadesátkách se prodávaly garáže, ale o způsobu
prodeje a nabídky pozemků.
To podobné bylo v Krči. Kupní smlouva budoucí na parcelu u školy, to
bylo nějakých 1500 metrů za 7 milionů, to se udělalo někdy v roce těsně před
volbami, v roce 2014, my už jsme to nemohli stornovat. Za 7 milionů korun
pozemek, na kterém se dal postavit ten onen domov důchodců nebo jakákoli
veřejná vybavenost, tak se tady těsně před volbami střelil za 7 milionů s kupní
smlouvou budoucí. A tohle na mě dělá stejný dojem.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji, další přihlášený je
pan kolega Kunc, podruhé.
Zastupitel pan Ing. Daniel Kunc: Tak jen takový malý detail. Tady se v
důvodové zprávě se uvádí, že záměrem zájemce využití pozemku je, cituji, u
toho pana Konopáska: „Zabránění developerské výstavbě dalších kancelářských
budov v této lukrativní lokalitě v srdci Prahy 4.“
Já jsem to v té nabídce potom toto nenašel. Tam se toto nekonstatuje, tam
je jenom konstatování nějaké ceny. Tak jenom jestli můžete vysvětlit, kde se
tento záměr pana K. vzal? Nemáme je v podkladech. Jestli to považujete za
relevantní zdůvodnění toho prodeje, nebo zájmu toho zájemce o koupi pozemku.
A jestli si myslíte, že lépe zabrání developerské výstavbě pan K. z Prahy 10 než
městská část Praha 4.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji, pan kolega Zicha,
podruhé. Pane kolego, máte slovo.
Zastupitel Mgr. Lukáš Zicha: Děkuji za slovo. Já tady v tomto
materiálu, protože se vám, pane Hrozo, nepovedl, tak tady na nás nezkoušejte
nějaké vaše úsměvy. Ale vy nám tady jako kompetentní radní nám tady
navrhujete – navrhujete – uzavřít kupní smlouvu. Vy, jako kompetentní radní,
nám říkáte, uzavřete tady tuto kupní smlouvu, dáváte nám tady vzor kupní
smlouvy, kompletně zdokumentovanou, kde stačí jen podpisy, a pak nám tady
řeknete, že s tím nesouhlasíte.
Tak když Rada a kompetentní radní s něčím nesouhlasil, tak to bylo tak,
že jsme dali usnesení – nesouhlasím s prodejem. Vy tady jdete úplně jinou cestu.
Vy nám tady navrhujete kupní smlouvu, vy tady navrhujete usnesení uzavřít
kupní smlouvu, a pak nám tady v debatě řeknete, já s tím ale nesouhlasím.
A potom velké rozpory, Dan Kunc mě předešel, je, že tady pan
Konopásek v té nabídce opravdu neuvedl důvody, ale v té nabídce potom v
důvodové zprávy důvody, proč se do toho výběrového řízení hlásí, jsou. Tak vy
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jste tu nabídku celou nepročetl? Nebo vy nemáte kompletní nabídku pana
Konopáska? Já bych vás žádal o to, abyste nám předložil kompletní nabídku a
aby materiál obsahoval kompletní nabídku především vítěze toho výběrového
řízení.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji, další přihlášený je
pan kolega Kaplan, podruhé.
Zastupitel pan Mgr. Tomáš Kaplan: Já mám k tomu dvě poznámky. Ta
první vážná. Velmi se připojuji opět k tomu, co řekl před chviličkou Petr
Kutílek, tohle je právě o vaší koncepci a o tom, co chcete a jak chcete a budete
nakládat s tím majetkem. To si vy musíte ujasnit. Protože když to schválíte v
Radě a teď nám to sem nesete, tak nám by se taky mohlo stát, že si toho
nevšimneme a že to projde bez toho, že vy to chcete. Tak jenom na to pozor do
budoucna. Děkuji.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Děkuji a protože do diskuze
není nikdo přihlášen, uzavírám diskuzi a prosím pana předkladatele o závěrečné
slovo k bodu 6f).
Místostarosta pan Michal Hroza, Bc.: Tak já děkuji. Je pravda, že to, v
co jsem doufal se tady dozvědět od pana zastupitele Zichy, to znamená, proč se
jeho údajný zaměstnanec hlásí s nějakým spekulativním záměrem do soutěže o
pozemek pod garáží občana Prahy 4, jsem se bohužel nedozvěděl.
Na začátku jsem říkal, že jde o speciální případ, že chci dát šanci tomuto
Zastupitelstvu se k této věci vyjádřit. Já myslím, že to smysl mělo. Já rovnou
říkám, že pro prodej pozemku pod stavbou občana Prahy 4 za těchto okolností
hlasovat nemohu. Ale stejně by mě do budoucna zajímalo, jaký byl skutečný
záměr onoho zájemce s nejvyšší cenou, znovu připomínám, 5,5násobkem té
odhadní kupní ceny. Doufejme, že se to v tomto Zastupitelstvu jednoho dne od
pana zastupitele Zichy dozvíme. Děkuji.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji a protože nezazněl
žádný protinávrh, prosím Návrhovou komisi na návrh usnesení k bodu 6f).
Členka Návrhového a volebního výboru paní Klára Cingrošová:
Zazněl jeden protinávrh...
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Aha, děkuji, omlouvám se,
já jsem ho nepostřehl. Omlouvám se.
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Členka Návrhového a volebního výboru paní Klára Cingrošová:
...pana kolegy Štěpánka. A jeho znění je: „Zastupitelstvo MČ Praha 4 ukládá
Radě MČ Praha 4 ukládá Radě MČ Praha 4 nadále pronajímat pozemek čp.
1285/22 katastrálního území Krč vlastníkovi stavby na pozemku za cenu v místě
obvyklou.“
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji, čili můžeme
hlasovat o tomto protinávrhu po zaznění zvukového signálu pro, proti, zdržel se.
(Hlasuje se.)
18 pro, 1 proti, 15 se zdrželo.
Čili tento protinávrh nebyl přijat.
Čili prosím Návrhový výbor o původní usnesení. Předpokládám, že
usnesení zůstává stejné, ve znění předložené Radou. Čili můžeme hlasovat po
zaznění zvukového signálu. Můžeme hlasovat, děkuji. (Hlasuje se.)
Já děkuji, 4 pro, 19 proti, 13 se zdrželo.
Návrh nebyl přijat.
Pan kolega Zicha asi nezmáčkl tlačítko, nebo zmáčkl? Ne, prosím,
zpochybňujete své hlasování, pane kolego?
Zastupitel Mgr. Lukáš Zicha: Ne, děkuji, hlasování nezpochybňuji.
Jenom se vyjádřím ještě k...
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Vyjádření prosím teď ne.
Teď jenom uzavřu hlasování.
Zastupitel Mgr. Lukáš Zicha: Je to technická k tomu bodu...
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Tohle už je skutečně velmi
vážné porušení jednacího řádu, pane kolego, to skutečně nikoliv. Já se vám
omlouvám, že vám toto nemohu umožnit, ale to by bylo skutečně hrubé porušení
jednacího řádu.
Čili tím jsme nepřijali usnesení k bodu 6f) a hlásí se paní kolegyně
Krajcová. Prosím, zapněte jí mikrofon.
Zastupitelka MUDr. Aneta Krajcová: Já se omlouvám, já jsem se
překlikla, mělo to být zdržel se.
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1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Překlikla, čili zdržení do
zápisu. Paní kolegyně Krajcová se zdržela hlasování, omlouvám se. To je
samozřejmě relevantní a můžeme přikročit k bodu 6g), jako Gustav nebo
Gabriel, to je jedno, a, pane předkladateli, máte prosím prostor.
Bod č. 6g) k prodeji pozemku parc. č. 1255/14 v katastrálním území Krč
Místostarosta pan Michal Hroza, Bc.: Tak já velice děkuji za slovo.
V bodu číslo 6g) městská rada doporučuje prodat zastavěný pozemek pod
bytovým domem společenství vlastníků jednotek, pod jejichž domem je
samozřejmě pozemek zastavěn, za cenu dle cenové mapy. Celkem se jedná o
624.000 Kč. Děkuji. Jedná se o parcelní číslo 1255/14 v katastru Krč.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji, otevírám diskuzi
k bodu 6g). Uzavírám diskuzi k bodu 6g) a můžeme hlasovat po zaznění
zvukového signálu. Prosím ještě Návrhový výbor, omlouvám se.
Členka Návrhového a volebního výboru paní Klára Cingrošová:
Budeme hlasovat k bodu programu č. 6g). Usnesení má číslo 6Z – 11/2019. 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.)
34 pro, 0 proti, 7 se zdrželo.
Návrh byl přijat.
A prosím pana předkladatele o předložení bodu č. 6h), jako Hana.
Bod č. 6h) k prodeji pozemků parc. č. 263 a parc. č. 264 v katastrálním
území Podolí
Místostarosta pan Michal Hroza, Bc.: Já děkuji za slovo. V bodu č. 6h)
doporučuje městská rada prodat Zastupitelstvu pozemek zastavěný bytovým
domem. Zároveň i související pozemek Bytovému družstvu. Ten zastavěný
pozemek bychom chtěli prodat za cenu dle cenové mapy a funkčně související
pozemek za cenu dle znaleckého posudku ve výši 30 % cenové mapy. S tím, že
budou splátky na 20 let. Jedná se o parcelu č. 263 a 264 katastrálního území
Podolí.
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1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji a otevírám diskuzi
k bodu 6h). Nevidím nikoho přihlášeného. A, paní kolegyně Cingrošová se už
hlásí jako Návrhový výbor. Čili uzavírám diskuzi a pan předkladatel asi už vše
řekl, čili prosím Návrhový výbor k bodu 6h).
Členka Návrhového a volebního výboru paní Klára Cingrošová:
Hlasujeme k poslednímu bodu, nebo k poslednímu podbodu bodu 6 programu,
má číslo 12h). Číslo usnesení je 6Z – 12/2019. A znění tohoto návrhu je takové,
jak bylo předložené Radou.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji, hlasujeme po
zaznění zvukového signálu pro, proti, zdržel se. (Hlasuje se.)
31 pro, 0 proti, 10 se zdrželo.
Návrh byl přijat.
A můžeme přikročit k bodu č. 7.
Bod č. 7
Návrh k žádosti o uzavření splátkové dohody paní J. E.
Předkladatel se nemění, čili, pane kolego Hrozo, prosím.
Místostarosta pan Michal Hroza, Bc.: Tak děkuji. V bodu č. 7 se
dostáváme k návrhu na splátkovou dohodu. V tomto případě Rada MČ
doporučuje uzavřít splátkovou dohodu s výše jmenovanou, kterou samozřejmě
máte všichni v materiálech. Já, vzhledem k opatrnosti GDPR, ji tady nebudu
jmenovat, ale vidíte ji jistě všichni v materiálech, je uvedena v návrhu.
Zastupitelstvo o tom hlasuje z jednoduchého důvodu, že doba splácení
překročí čas, o kterém může rozhodnout Rada. Je to celkově na 110 měsíců.
Činíme tak dle pravidel pro nakládání s pohledávkami a toto uzavření splátkové
dohody doporučuje Komise pro pohledávky a pomoc lidem ve finanční tísni.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji, otevírám diskuzi
k bodu 7. Nikoho nevidím, uzavírám diskuzi k bodu 7 a prosím Návrhový
výbor.
Členka Návrhového a volebního výboru paní Klára Cingrošová:
Proběhne hlasování k bodu programu č. 7, usnesení 6Z – 13/2019. A znění je
takové, jaké bylo předloženo Radou.
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1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji a můžeme
hlasovat po zaznění zvukového signálu pro, proti, zdržel se. (Hlasuje se.)
36 pro, 0 proti, 4 se zdrželi.
Děkuji panu kolegovu Hrozovi za jeho dlouhou sérii. A můžeme přikročit
k bodu č. 8. Výměna předkladatele, prosím pana kolegu Opu a bod č. 8. Ano,
došla výměna kartiček. Prosím, pane předkladateli, můžete spustit.
Bod č. 8
Návrh k řízení o vydání změn Z 2874/00, Z 2954/00, Z 2955 vlny v
celoměstsky významných změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního
města Prahy
Radní pan Patrik Opa, MBA: Krásný podvečer, milé zastupitelky,
vážení zastupitelé. Probojovali jsme se k bodu č. 8, doufám, že vás nebudu moc
unavovat. Týká se změn územního plánu.
Městská část Praha 4 obdržela oznámení o zahájení řízení o vydání 32
změn, celoměstsky významných, územního plánu. Veřejné projednání těchto
změn teprve bude. Bude 2. 10. A do 9. 10. lze uplatňovat stanoviska,
připomínky a námitky.
Z tohoto balíku 32 změn se území MČ Praha 4 týkají 4. A to změna
2874/00, 2954/00, 2955/00 a 2959/00, která ovšem není součástí tohoto tisku,
ale tisku následujícího.
K návrhům změn, které jsou součástí tohoto tisku, se městská část již
vyjádřila ve fázi společného jednání usnesení Zastupitelstva, a to 18. dubna
2018 číslem 28Z – 06/2018. Já jenom krátce shrnu, abyste se v tom zorientovali,
čeho se tyto změny týkají.
Změna 2874 se týká změny užívání části hotelu Corinthia Towers Prague
na rezidenční bydlení. To znamená, že do 11. nadzemního patra a od 12.
nadzemního patra by to byly byty. Je to vlastně změna funkční plochy ZTVO na
SV.
Ovšem i přes požadavek zastupitelstva MČ Prahy 4 nebyl návrh doplněn o
kód míry využití území. A proto bych si vás zde v tomto jediném bodě dovolil
požádat o nesouhlas.
Změna Z 2954/00 se týká pozemku v areálu Základní školy Jeremenkova,
kde bude realizován projekt Přátelské zahrady, dojde k revitalizaci, dosadbě,
vytvoření oddechových ploch, altánku. Tyto pozemky budou vyňaty z funkční
plochy SV, tzn. všeobecně smíšené, a zařazena do plochy sportu. Rozsah změny
byl upraven dle požadavku MČ Praha 4.
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A poslední změna – Z 2955 – to jsou přilehlé pozemky k ulicím V
Zahradní čtvrti a Vzdušná. V současné době jsou stávajícím sportovním areálem
TJ Sokol Lhotka a ty by měly být vyňaty z funkční plochy SV, všeobecně
smíšené, právě naopak na SP, sportovní, čímž dojde k zachování a zároveň k
rozšíření toho sportovního areálu.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji panu
předkladateli, otevírám rozpravu k tomuto bodu. A první přihlášený je z řad
občanů pan kolega Janoušek, čili prosím ho o stručné vystoupení.
Občan Ing. Vít Janoušek: Děkuji, já budu velice stručný. V červenci
proběhlo mimořádné zasedání výboru pro územní rozvoj na Praze a směřuje k
vám poměrně podstatná změna. Týká se metodiky územního plánu. Není to
předmětem tohoto, ale rád bych na to upozornil, protože...
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Pane kolego, já se vám
omlouvám, ale prosím k tomuto bodu.
Občan Ing. Vít Janoušek: Hned se k tomu dostanu. Bylo vygenerováno
asi 20 vln změn územního plánu označených jako celoměstské. K tomuto bych
si dovolil pouze poznamenat to, že problematika hotelu Corinthia také souvisí s
Pankrácí a že co se týče Pankráce jsme nezaznamenali naprosto žádný záznam,
že by se to měnilo. Kromě sdělení, že všechny změny budou doporučením
výboru pro územní rozvoj pozastaveno přijímání nových změn.
To znamená, to, co běží teď, to se dokončí. A hovořím o tom proto z toho
důvodu, že IPR a pan Hlaváček se rozhodli dělat jistou inventuru, kde ověřují u
změn dlouho běžících, jestli je na nich trváno. U změn, kde bylo dříve
požadováno zastavení, se opět ujišťují a má to dospět k jakémusi vyčištění.
Ta logika věci je zajímavá. Když se všechno zastaví, tak se to samozřejmě
všechno urychlí. Děkuji.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji, i když to nebylo
úplně přesně k tomu materiálu. Prosím, pan Štěpánek je další přihlášený.
Zastupitel Mgr. Petr Štěpánek: Já děkuji za slovo. Mám dotaz na
předkladatele, u té změny u hotelu Corinthia Towers, jestli ta změna bude mít
vliv pouze na to, že u stávající zástavby dojde ke změně, takže o ní budou moci
od toho 12. podlaží dál stávající existující plochy změnit na bytové. Pokud by to
bylo takto omezeno, tak by mi to nepřišlo pro tu lokalitu jako špatná věc.
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Anebo jestli naopak v případě, že budeme souhlasit s touto změnou, tak to
bude znamenat, že oni budou moci dostavět bytovou kapacitu ještě ve vyšším
objemu, do vyšší výšky, než je to stávající. To by asi moc dobře nebylo.
A chci vás poprosit, jestli byste mi mohl odpovědět ještě teď v diskuzi, ne
v závěrečném slovu. A já vám řeknu, co bych pak dělal podle těch odpovědí
zase, abyste mi neodpovídal a nevěděl jste, co já neudělám. Protože pokud by to
byl ten druhý případ, tak myslím, že bychom měli dát zásadně nesouhlas. Pokud
by to byl ten první, tak bychom se poradili, jak dál.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já jsem se hlásil s
technickou. My už jsme na minulém jednání – máme v materiálu příslušné
usnesení Zastupitelstva, proto jsme požadovali ten koeficient, aby nemohli
pouze přeměnit byty v tom objektu. A protože koeficient nebyl doplněn, proto je
dáván nesouhlas. A další přihlášený je pan kolega Kučera.
Zastupitel PhDr. Petr Kučera: Dobrý večer, dámy a pánové, já budu
velice stručný k tomuto bodu. Já bych si vás dovolil požádat o podporu u bodu
Z 2954/00 a i u 2955/00. U toho prvního z toho důvodu, že v době 2014 a 2015,
kdy jsem byl radním pro životní prostředí, jsme jakožto TOP 09 měli zájem na
tom, aby tento prostor byl dán na projekt Přátelské zahrady u ZŠ Jeremenkova.
A u toho druhého bodu je to oblast, která je nedaleko sídliště Krč. A je to
prostor, o kterém si dovolím říct, že je opravdu vhodný pro tuto klidovou zónu.
A ještě jednou prosím o podporu těmto bodům. Děkuji.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Děkuji a pan Štěpánek
podruhé.
Zastupitel Mgr. Petr Štěpánek: Děkuji, takže v závislosti na té odpovědi
nikoli protinávrh, ale pozměňovací návrh, aby římská II byla rozšířena o slovo
„zásadně nesouhlasí“.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji. Jelikož do
rozpravy již nikdo není přihlášen, ukončuji diskuzi a poprosím pana
předkladatele o závěrečné slovo. A zároveň o vyjádření k přednesenému
doplňujícímu návrhu.
Radní pan Patrik Opa, MBA: Já ještě jednou odpovím na tu otázku.
Takže je to ta první varianta, to jste si s kolegou Kováříkem vyjasnili. Se
zásadním nesouhlasem já rozhodně nemám problém, takže si ho samozřejmě
osvojuji.
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1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Čili dáme do návrhu, že
bylo osvojeno rozšíření o slovo „zásadně“. Jenom musím říct, že pan náměstek
Hlaváček na to na základě našeho stanoviska čeká. Pokud bude nesouhlas, aby
to rovnou stáhnul a ukončil projednávání. Ale proto je to usnesení. Čili prosím
Návrhový výbor, abychom mohli hlasovat o materiálu č. 8. Za osvojeno slovo
zásadně.
Členka Návrhového a volebního výboru paní Klára Cingrošová:
Hlasujeme o bodu č. 8 programu. Číslo usnesení je 6Z – 14/2019. A znění je
takové, jako bylo navrženo Radou. S menší změnou, že nesouhlas byl povýšen
na nesouhlas zásadní.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Děkuji, můžeme hlasovat po
zaznění zvukového signálu pro, proti, zdržel se. (Hlasuje se.)
Já děkuji, 36 pro, 0 proti, 3 se zdrželi.
Návrh byl přijat.
A prosím pana předkladatele k bodu č. 9.
Bod č. 9
Návrh k řízení o vydání změny Z 2959/00 vlny V celoměstsky významných
změn Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
Radní pan Patrik Opa, MBA: Já děkuji za schválení bodu č. 8 a
dostáváme se ke změně Z2959/00. Ta je vlastně poslední změnou ze
zmiňovaného předchozího balíku změn, celoměstsky významných, týkajících se
MČ Praha 4.
Tato změna spočívá ve změně plochy veřejného vybavení určeného pro
výstavbu Domova seniorů při ulici Klánova na přírodní rekreační plochu SO1.
Změna je pořizována na základě návrhu městské části a usnesení Rady MČ ze
dne 26. 2. 2014, s jednacím číslem 5R – 222/2014, kdy tento návrh vyšel z
iniciativy obyvatel Klánové a Na Dubině, kteří se obávali možné zástavby v
jejich sousedství.
Návrh této změny byl už ve fázi společného jednání v dubnu 2018
projednán na Komisi územního rozvoje, která však k této změně nepřijala žádné
stanovisko. Následně nepřijalo stanovisko k této změně ani Zastupitelstvo MČ
Praha 4.
Jelikož se zde jedná o jeden z posledních pozemků ve správě MČ Praha 4,
na kterém by v budoucnosti, o které jsme zde již zde mluvili, jako řádní
hospodáři bychom měli na tuto budoucnost myslet, kde by mohl být realizován
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buď Dům pro seniory, popřípadě objekt, který by sloužil školství, vzdělávání,
zdravotnictví nebo sociálním službám.
Proto byl znovu přednesen tento návrh na komisi pro územní rozvoj dne
2. 9. 2019. A ta se usnesla jednohlasně k závěru, že komise nesouhlasí s
návrhem změny Z2959/00 a doporučuje stáhnout návrh městské části na tyto
pořízené změny.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji a přihlásil se z řad
občanů pan kolega Janoušek. Jenom prosím skutečně k tomuto bodu.
Občan Ing. Vít Janoušek: Já k tomu řeknu, že to stahuji, protože v
návrhu nebylo zjevné, co je předmětem.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji a přihlášená je
paní kolegyně Rejchrtová Petra.
Zastupitelka Mgr. Petra Rejchrtová: Děkuji za slovo. Já jsem
samozřejmě hlasovala na komisi pro to, aby pozemek byl zachován s funkčním
využitím veřejná vybavenost. Ráda bych se ale vrátila zase trochu do minulosti,
protože obava občanů tenkrát, že pozemek bude prodán a že bude využit
takovým způsobem, který poškodí místo, tak je naprosto pochopitelná.
Vzhledem k tomu, že jsem si myslela, že městská část už se vzdala
nerozumných prodejů pozemků, tak samozřejmě prioritou pro městskou část je
mít pozemek na veřejnou vybavenost, abychom měli možnost někde postavit v
souladu s územním plánem domov seniorů nebo další podobné služby.
Když jsem dnes viděla to hlasování, nebo respektive ty návrhy prodejů
pozemků Vrbova a Olbrachtova, tak upřímně řečeno se začínám obávat, jestli se
zase nedostaneme do té situace, že občané budou bojovat za to, aby se změnilo
funkční využití, aby nebylo možno na tom pozemku stavět a nestalo se to terčem
zájmu nějakého spekulanta nebo investora.
Vezměme si například Dům s pečovatelskou službou Jitřní, jak dopadl,
takže zkušenosti z minulosti tady máme. Já bych si přála nějaké ujištění, nějakou
záruku, že městská část si ten pozemek bude chránit jako oko v hlavě. A s tím,
že to nenecháme s možností zastavění, takže si nezaděláme zase na problémy,
jako tomu bylo v minulosti.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji, já jsem se
přihlásil s technickou, neb jako řídící schůze to úplně jinak neumím. Omlouvám
se, že zčásti zneužiji paní kolegyni Rejchrtovou, protože i její zásluhou jsme v
minulém volebním období do daného pozemku částečně nainvestovali, neb jsme
v něm zřídili část prostoru pro seniory, který je sice, pravda, víc využíván
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maminkami s dětmi nebo rodiči s dětmi, když jdou do lesoparku, nebo cyklisty,
kteří se tam zastavují na cestě, když míří tím územím. Ale to území jsme již
částečně zainvestovali tím směrem, s kterým počítáme. Čili tady jsme již v
minulém volebním období rukou nerozdílnou části dneska v tuto chvíli koalice a
opozice začali naplňovat.
Nebyla to sice ta část pro seniory tolik, protože jsme neměli a nemáme v
tuto chvíli, ale věřím že v budoucnu se k tomu budeme moci vrátit i v té části
domova pro seniory. Ale v té části využití území a návazných služeb už část
zainvestovaná je. Kdo to území znáte, tak se v místě na něj můžete podívat. Část
už jsme jako městská část realizovali. I když jsme ještě tu změnu nestáhli. Pouze
jsme ji už jednou přijali. Tohle je jenom zopakování proto, aby město bylo
skutečně ujištěno, že jsme nezměnili názor.
Omlouvám se, že jsem trochu zneužil technické, ale mně se špatně
přihlašuje jakožto řídícímu schůze, jak se jinak přihlásit do diskuze. Další na
řadě je pan kolega Štěpánek.
Zastupitel Mgr. Petr Štěpánek: Tohle je věc, která je tady poměrně
dlouho. Přinesli ji sem občané těch sousedních domů, kteří se obávali, že tam na
tom zeleném území stavbou nějaké budovy určené například pro bydlení pro
seniory, to je veřejná vybavenost, dojde k zástavbě cenného území a oni budou,
v uvozovkách, odříznuti od té zeleně Hodkoviček.
Tady se to probíralo mockrát, hlasovalo se tady racionálně napříč kluby.
A oba ty postoje, jak veřejná vybavenost, tak přírodní rekreační plocha SO1
mají své zastánce a odpůrce. Ale obě vlastně mají logiku. U té veřejné
vybavenosti jsou obavy, že by se tam mohla opakovat věc jako v Jitřní, kdy byly
pod pláštíkem výstavby nějakého asistovaného bydlení pro seniory postaveny
luxusní byty pro movitou klientelu. To si všichni dobře pamatujeme. A tady
samozřejmě je vlastníkem městská část, takže to srovnání není úplně doslovně
stejné, ale ta obava tady je.
Na druhou stranu i u rekreační plochy se toho dá hodně zkazit. Byť
u SO1 hodně málo, protože tam ty možnosti jsou velmi omezeny a nemůže tam
být postaveno třeba ubytovací zařízení, jako tomu je u SO 3.
Ale tady ten návrh Rady je v jedné věci nelogický. My dáváme
nesouhlasné stanovisko s návrhem změny, kterou navrhla sama městská část. A
to nedává logiku, a není to ani v souladu s návrhem té komise. Ta komise, když
si to přečtete, tak nesouhlasí s tím návrhem. Řekněme byly mezitím volby,
obměnilo se Zastupitelstvo, příznivci SO1 a VVJ si ten poměr mohli posunout,
takže jestli to v té komisi zrovna odráží přesně, jak je to v Zastupitelstvu, nevím,
ale je to možné.
Ale také doporučila stažení návrhu městské části Praha 4. Protože pak to
dává logiku. Já zrovna patřím mezi zastánce SO1, ne VV, takže já bych to
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nechával, ale nedává logiku dávat nesouhlasné stanovisko k vlastnímu návrhu a
nějak se k tomu návrhu nepostavit. To je trochu, promiňte mi ten výraz, ale na
hlavu postavené, abychom něco navrhovali a pak k tomu dávali nesouhlasné
stanovisko.
Tak já nevím, dokdy je teď lhůta se vyjádřit, ale bylo by myslím lepší buď
navrhnout nesouhlas, ale zároveň k tomu schválit stažení, abychom
nenavrhovali něco, s čím nesouhlasíme. Anebo s tím souhlasit, s tím, že
souhlasíme s vlastním návrhem. To znamená dvě různé věci. Nesouhlas se
stažením znamená, že jsme smířeni nebo chceme, že tam bude VV. A obráceně,
kdybychom dali souhlas a nestahovali to, potom to znamená, že chceme to, co
chtěli občané, to SO1. Ale takhle to nedává úplně logiku a vypadáme v tom vůči
magistrátu trochu hloupě.
Já bych navrhoval, pokud máme čas, tak aby to předkladatel stáhl a
abychom to rozhodli příště. Děkuji.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Jenom, jestli mohu. Ono to
stažení je ze zákona o hlavním městě Praze kompetence Rady. V tom usnesení
samozřejmě můžeme dát úkol Radě, aby to stáhla. Já tomu, co říká pan kolega
rozumím. Rada v usnesení přijala usnesení, že schvaluje stažení. Ale jestliže
Zastupitelstvo chce mít jistotu, že ho skutečně splní, tak můžeme dát úkol Radě,
aby to stáhla. Toto jsem z toho pochopil. My jsme to tam přímo nedávali,
protože to je ze zákona o hlavním městě Praze v kompetenci Rady stáhnout. Ale
Rada by to samozřejmě nestahovala, pokud by Zastupitelstvo dneska ten
nesouhlas se změnou nepřijalo.
Čili Rada přijala usnesení s tím, že ho chce stáhnout, schválila stažení. A
čeká na Zastupitelstvo odesláním toho stažení, zda dneska Zastupitelstvo schválí
nesouhlas. Ale pokud by Zastupitelstvo chtělo mít jistotu, pak prosím doplňme
úkol - Radě ukládá stáhnout příslušnou změnu. Ze zákona to je kompetence
Rady. Pan kolega Štěpánek.
Zastupitel Mgr. Petr Štěpánek: Já jenom technicky. Já patřím mezi
zastánce změny na to SO1, takže logicky v té věci nebudu dávat návrh. Ale chtěl
jsem upozornit na tu nelogičnost, takže bych nechal to vyřešení na předkladateli.
Děkuji. Já budu hlasovat proti tomu návrhu.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji. Jelikož se už
nikdo nehlásí, uzavírám diskuzi. A je na předkladateli, zda doplní ještě ukládací
část Radě stáhnout. To už je na něm. Prosím závěrečné slovo předkladatele.
Radní pan Patrik Opa, MBA: Já se ztotožňuji tady s panem kolegou
Kováříkem.
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1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Čili prosím pro Návrhový
výbor, ještě doplňte usnesení o úkol Radě stáhnout, protože Rada už sice
schválila stažení, ale doplnění předkladatele je úkol Radě stáhnout příslušnou
změnu. Číslo usnesení, prosím Návrhový výbor.
Členka Návrhového a volebního výboru paní Klára Cingrošová: U
bodu č. 9 programu je 6Z – 15/2019. A bude doplněno o úkol Radě stáhnout.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Ano, já děkuji, čili po
zaznění zvukového signálu pro, proti, zdržel se. (Hlasuje se.)
28 pro, 4 proti, 6 se zdrželo.
Návrh byl přijat i s úkolem Radě. Děkuji panu předkladateli a máme teď
bod č. 10.
Radní pan Patrik Opa, MBA: Jestli ještě mohu do záznamu, hlasoval
jsem pro. Nezobrazilo se to, děkuji.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Pan kolega hlasoval pro, čili
v záznamu bude, že i pan kolega předkladatel si hlasoval pro svůj návrh. Tak a
prosím bod 10.
Poměrně nestandardní případ, kdy při volbě tajemníka kontrolního výboru
zároveň omlouvám pana kolegu Fikara, který bude řešit velmi radostnou
záležitost. Já mu děkuji. (Potlesk.) Když tak vám vysvětlím, jak radostnou
záležitost bude řešit, doufáme, že dobře dopadne. Já myslím, že nás bude
doufejme za chvilinku o jednoho víc. Tím jsem trochu prozradil, kam kolega
Fikar spěchá. Já myslím, že je to vcelku zřejmé.
Bod č. 10
Návrh k volbě tajemníka Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 4
A bod č. 10 poměrně nestandardně nepředkládá ani pan tajemník, ani paní
kolegyně kontrolního výboru, a nebudu teď řešit, jaká byla diskuze mezi panem
tajemníkem a paní předsedkyní kontrolního výboru. Nakonec jsme se rozhodli,
že to předloží paní starostka. Já myslím, že je to taková zlatá střední cesta, i
když je to poměrně nestandardní v případě volby tajemníka, nebo v tomhle
případě tajemnice, kontrolního výboru. Čili prosím paní starostku, aby nás
provedla tím, kdo je navrhován za novou tajemnici kontrolního výboru.
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Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Vážené zastupitelky,
vážení zastupitelé, přeji vám ještě jednou dobrý večer. Rada MČ Praha 4
s účinností od 31. 8. 2019 zrušila odbor kontrolní a vytvořila s účinností
od 1. 9. 2019 odbor interního auditu a kontroly úřadu MČ Praha 4.
Pan dr. Petr Čepek, který byl pověřen vedením zrušeného odboru a který
je tajemníkem kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 4, byl
k 1. 9. 2019 pracovně zařazen zpět do odboru právního úřadu MČ Praha 4.
Zároveň se vzdal funkce tajemníka kontrolního výboru Zastupitelstva MČ, a to
ke dni 25. 9. 2019. Na základě shora uvedeného je předložen návrh k volbě
nového tajemníka kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 4
Ke zvolení do funkce tajemníka kontrolního výboru je navrhována paní
bakalářka Věra Belušíková, která je pověřena vedením odboru interního auditu a
kontroly úřadu MČ Praha 4.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji, otevírám diskuzi.
Logicky se hlásí první paní předsedkyně kontrolního výboru.
Zastupitelka Mgr. Iva Kotvová: Já děkuji za slovo. Já bych chtěla
poděkovat paní starostce za předklad tohoto materiálu. A zejména bych chtěla
poděkovat i paní Belušíkové, že se ujme, nebo pokud Zastupitelstvo projeví
souhlas, tak že se ujme funkce tajemnice výboru.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji. Další do rozpravy
se hlásí pan kolega Jaroš.
Zastupitel Mgr. Adam Jaroš: Dobrý večer, já bych měl procedurální
návrh, aby volba probíhala veřejně.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji, o takovém návrhu
se hlasuje bez rozpravy, čili prosím po zvukovém signálu, kdo je pro, proti,
zdržel se, abychom tuto volbu provedli veřejnou volbou. (Hlasuje se.)
Ano, kartičku a teď můžete hlasovat normálně.
Výborně, tak 39 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
Já věřím, že vše je v pohodě, paní starostce se nepodařilo včas zastrčit
kartičku.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Ano, nepodařilo se mi
to včas, takže já bych jen chtěla říct do zápisu, že jsem hlasovala pro.
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1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Jasně, ale to je stejně
procedurální hlasování i způsobu volby. Nyní bychom tedy přikročili k příslušné
volbě. A zároveň pak poprosím Návrhový výbor o číslo usnesení, pokud
přijmeme nějaký závěr.
Členka Návrhového a volebního výboru paní Klára Cingrošová:
Takže poslední hlasovací bod programu má číslo 10 a usnesení je 6Z – 16/2019.
Znění je takové, jaké bylo předloženo Radou.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Ano, nyní prosím tedy
můžeme veřejnou volbou volit paní tajemnici kontrolního výboru po zaznění
zvukového signálu klasickým hlasováním pro, proti, zdržel se. (Hlasuje se.)
Já vám všem děkuji, krásný zelený les. 40 pro, 0 proti, 0 se zdrželo.
Tento návrh byl přijat, děkuji paní předkladatelce.
A můžeme přikročit k bodu č. 11, kde jediný nepřítomný, nebo později přítomný
člen Rady dostal za úkol předložit vám materiál č. 11, tak, jak už to bývá
zvykem. A prosím pana kolegu Mítha, aby se této nevděčné úlohy zhostil se ctí.
Prosím, pane kolego, máte slovo.
Bod č. 11
Informace o činnosti Rady části Praha 4 v období od 16. 1. 2019 do 21. 8.
2019
Radní Ing. Jaroslav Míth: Dobrý večer, dámy a pánové. „Já tady
předkládám materiál v podstatě informativního charakteru, kde je souhrn
Usnesení rady. Pokud byste chtěli nějaké podrobnější věci k tomu, tak
samozřejmě na internetu je usnesení Rady. Pokud máte dotazy ohledně tohoto
materiálu, tak se můžete klidně ptát. Děkuji.“
Omlouvám se. Tohle nebyl můj předklad, to byl jenom doslovný přepis
stenozáznamu toho předkladu. Já si myslím, že přece jen si ten předklad zaslouží
trochu důstojnější materii, než byla minule. Víme samozřejmě, že nám to ukládá
zákon, abychom tyto zprávy předkládali. V dnešní době, kdy všechna usnesení
Rady jsou dohledatelná a čitelná díky elektronické fázi to trošku postrádá smysl,
ale pokud nám to zákon ukládá, měl by být předklad přece jen trošku
důstojnější. Takže jsem se pro vás pokusil připravit pár čísel, pár postřehů z
toho, jak to v minulosti bylo.
Je to předklad o činnosti Rady za období od 16. ledna až 21. srpna 2019.
V daném období se Rada sešla celkem 15krát. Z toho jedno zasedání bylo
mimořádné, to druhé k projednání materiálu k rozpočtu. Rady č. 1 – 8 byly
tvořeny v původním složení koalicí pod vedením starosty Petra Štěpánka. Rady
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č. 9 – 15 pak již byly v novém složení stávající koalice pod vedením starostky
Ireny Michalcové.
Předloženo bylo celkem 713 materiálů, z toho bylo 32 staženo. Asi 4,5 %,
takže si myslím, že to je docela slušná úspěšnost, že 95 % materiálu bylo
projednáno. V průměru každá Rada projednávala cca 45 materiálů, mediálně 51.
Rekord drží poslední Rada 15., z toho mého období, která projednala celkem 95
materiálů. Největší část materiálu - 378, to je zhruba 55 %, byly materiály
majetkové.
S trochou sarkasmu mohu říci, že tak zasedání Rady spíše připomíná
zasedání Realitky s. r. o., než vedení města, které se věnovalo jenom komunální
politice. Rada předchozí – a zatím ani ta stávající – zatím nerozhodla o tom, že
řada z mého pohledu banálních záležitostí týkajících se majetku by mohla být
přenesena na kompetentní úředníky a více času by se pak mohlo věnovat větší
diskuzi o skutečně komunálních tématech.
V pomyslném souboji o nejproduktivnějšího radního v těsném závěsu
vyhrává Lukáš Zicha se 194 předklady a za ním Michal Hroza se 184.
Druhou oblastí, které se obě Rady věnovaly v podstatě nejvíce, byl
územní rozvoj, který měl 86 projednaných bodů, což je 13 % ze všech
předložených materiálů. Zase zde v pomyslném souboji zatím vede těsně Petra
Rejchrtová se 48 předklady a Patrik Opa má 38.
U této agendy bych za dané období rád vypíchnul to, že jak předchozí, tak
zatím doufám, že i stávající Rada je velmi aktivní v odmítání necitlivých návrhů
do územního rozvoje MČ Praha 4.
Na pomyslném druhém konci žebříčku pak byly předklady radního Ondry
Růžičky a Tibora Vansy, kteří mají oba shodně po třech předkladech, za to
období, kdy to stihli. Tam mě zaujalo, když jsem se pročítal materiály, že se
minulá Rada hodně věnovala v několika materiálech pěstebním zásahům v
lipové aleji u Campingu. Pro nezúčastněné to bylo takové trošku řezat – neřezat,
zasahovat- nezasahovat, nicméně nakonec rada dospěla ke zdárnému rozhodnutí
a lipová alej tak bude jistě řádně ošetřena.
Ve školství, kterému jsem se já dříve věnoval, tak jsem se do něho vnořil
trochu více, tak bych mohl říct, že minulá i současná Rada celkově došla k
tomu, že byla jmenována ředitelka MŠ Mezivrší – to udělala 7. rada – a
Jílovská, 9 Rada. Zároveň byli jmenováni i ředitelé základních škol. Základní
škola Nedvědovo náměstí – 7. Rada – a Sdružení – 14.
Na základě aktuálního odstoupení některých ředitelů základních škol,
opakovaně Nedvědova náměstí, Rada opět vyhlásila konkurzní řízení na ředitele
ZŠ Jeremenkova a Nedvědovo náměstí. Zde opakovaně.
Určitě je vhodné zmínit i zapojení škol do projektu „Obědy pro každé
dítě“, který byl posvěcen předchozí Radou, a z nějakých větších investic zatím
byla schválena rekonstrukce v MŠ Jitřní a projekt na rekonstrukci kuchyně v ZŠ
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Školní. Nějakým způsobem se nám rozbíhá výstavba nové sportovní haly v ZŠ
Bítovská.
V oblasti sociálních služeb po mírném lavírování sloučit – nesloučit ZZ a
USS minulá Rada rozhodla. A rozhodla, že to nesloučí. A vybrala i novou
ředitelku USS Lindu Obrtelovou.
Stávající Rada pak schválila návrh specifikace pro budoucí objekt
sociálních služeb Hudečkova, bude tak možné přistoupit k dalším krokům
vedoucích k výstavbě nového objektu.
Rada také řešila nedůstojný stav v uchovávání uren našich zesnulých
občanů, kteří si nevystrojili pohřeb. Bylo to mimo Prahu 4 a návrh byl, aby
Praha 4 měla na tyto potřeby nějakou hrobku a posléze to řešila na našem území.
V řadě případů tak nově zvolená Rada navázala na činnosti zahájené už
Radou předchozí. S velkou pravděpodobností už na začátku prosince, myslím,
že kolega Kovářík už to tady zmiňoval, se tak dočkáme parkovacích zón na další
části Prahy 4. Spustila se archivace záznamu z jednání Zastupitelstva. Schválil
se dodavatel projektu Přátelská zahrada, na základě upraveného
architektonického návrhu reflektujícího participaci s občany.
Postupuje k realizaci snad i další etapa Koupaliště Lhotka. Zároveň
Praha 4 vstoupila do projektu Otevřená města a postupně spějí k závěru práce na
strategii bezpečnosti a do další fáze se dostává i výběrové řízení na
provozovatele Branického divadla.
Bohužel se opětovně nepodařilo naplnit záměr prodeje 4-Energetické. To
tady také dneska padlo při projednávání programu. Ten záměr byl na základě
vyloučení jediného účastníka zrušen. Tento úkol před Radou je a jak tady
dneska padlo, bude potřeba ho na nějakém širším konsensuálním záměru
projednat a schválit.
Ve všech oblastech se obě Rady působící v daném období shodly a tak
došlo například ke zrušení původního záměru na hospodaření se srážkovou
vodou a vyhlásil se nový dotační program na akumulaci a využití srážkových
vod. Přehodnocuje se přístup k participačnímu rozpočtu. A nová Rada měla také
jednoznačný postoj k návrhu řešení komunikací Vladimírova, Táborská, Na
Veselí, ve zkratce, podjezd zasypávat nehodláme.
Tolik asi ve stručnosti k činnosti Rady za dané období. Vypíchnul jsem
pár věcí, které mě zaujaly a pokud máte nějaké věci k diskuzi, tak prosím a
děkuji za pozornost.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji za velmi zdařilý a
dlouhý předklad a prosím pana kolegu Růžičku.
Zastupitel Ing. Ondřej Růžička: Také děkuji za ten předklad, bylo to
pěkné, to se mi líbilo. (Smích.)
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Já jsem se chtěl ale zeptat na úplně jinou věc. Jak tam byly takové ty
poměry, co se schválilo, neschválilo, jaký je konsensus schvalování nové Rady.
Jestli to běží jako devět nula, nebo jestli jsou tam i nějaké různé názorové
proudy, to by mě tak zajímalo. Jak tam máš ty poměry schválené, neschválené,
tak ton jen tak pro mě.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji, můžu panu
kolegovi když tak dát detailní rozbor. Další přihlášený je pan kolega Štěpánek.
Zastupitel Mgr. Petr Štěpánek: Dobrý večer. Já bych kolegu Mítha
možná opravil v těch mimořádnostech. On říkal, že za tu dobu byla jedna Rada
mimořádná. To byla Rada, která se týkala rozpočtu. Ta byla možná mimořádná
názvem, ale jinak byla zcela řádná, protože tam byl řádně projednán návrh
rozpočtu, tak, jak se tomu dělo roky minulé. A dokonce podle plánu přijímání
rozpočtu, který roky minulé i tento měl i nějaký krok, který zahrnoval opozici.
Takže v tom byla celá řádná.
A myslím si, že Rada, která byla zcela mimořádná, tak byla Rada 3. 5. Já
bych tady řekl, čím byla mimořádná. Mimořádná byla tím, že předtím tady byla
úplně změněna Rada na schůzi Zastupitelstva. A mimořádná byla také tím, že
byla v pátek, hodně narychlo, a ne tedy svolána tak jako obvykle na středu s
týdenním předstihem.
Mimořádná byla také v tom, že body 1, 2, 3, 4, 5 byly body, třeba „Změna
jednacího řádu Rady MČ“, kde ta změna byla ta, že byl změněn přístup
některých funkcionářů na schůze Rady. Mimořádná byla také tím, že ji
předkládal místostarosta, což předtím prakticky vždy předkládal návrh změny
jednacího řádu Rady starosta. Tady to dělal konkrétně místostarosta Kovářík,
nikoli paní starostka.
Ta dvojka byla návrh ke zrušení a změně v komisích Rady MČ, což bylo
mimořádné minimálně v tom, že to předkládal místostarosta, a ne starostka. Ten
bod č. 3 byl „Návrh ke jmenování redakční rady měsíčníku městské části“, což
minimálně od doby starosty Horálka také dělával starosta. Tady to dělal
místostarosta Kovářík.
A potom čtyřka a pětka byl „Návrh k odvolání a volby členů dozorčích
rad společností“, což doposud dělal buď starosta, nebo starostka, anebo člen
Rady pověřený akciovkami, což je tuším kolega Hušbauer. Ale tady vzhledem k
té mimořádnosti to dělal pan místostarosta Kovářík.
Šestku – „Změnu složení komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení
nabídek“ - předkládal pan kolega Vácha. Tak v tom je to snad mimořádné.
Jenom by mě zajímalo, s čím byl takový spěch a proč se to muselo tak rychle
změnit a proč to nemohlo doběhnout tak, jak mělo.
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Takže snad všechny ty argumenty tady vás přesvědčují, že tahle schůze
Rady byla opravdu mimořádná.
A pak ta druhá věc je dotaz na Josefa Svobodu. Josefe Svobodo, ty jsi ve
dvou různých klubech a ve třech různých koalicích byl vždy velmi vokální u
tohoto materiálu, že je zcela nedostatečný a že tam mají být další a další věci.
Tak se tě ptám, jestli jsi změnil názor, protože jsi teď místostarosta, a už jsi s tím
úplně v pohodě, anebo jestli by tam ty věci měly i nadále být. Děkuji.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji a vzhledem k
tomu, že nevidím nikoho dalšího, kdo se hlásí do diskuze, uzavírám diskuzi.
Samozřejmě pan předkladatel má možnost závěrečného slova. Já mu ho
samozřejmě neberu. Pane předkladateli, prosím závěrečné slovo.
Radní Ing. Jaroslav Míth: Nebojte, nebude dlouhé. Já jenom děkuji
Petru Štěpánkovi za výrazy „řezat - neřezat“, „mimořádná - nemimořádná“.
Myslím, že to je hezké. Já jsem v tom svém předkladu říkal, že byla mimořádná,
ale že projednávala v podstatě řádné body pro rozpočet. Takže mým zájmem
bylo zdůraznit, že se jedná o Radu, která projednává důležité dokumenty a v
termínech, které měly být.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Pánové, já vám děkuji a
myslím, že můžete na ty komplimenty skutečně využít větší prostor. Myslím, že
pozitivní věci všichni rádi uslyšíme.
Takže já děkuji předkladatelům, byla to informace, k tomu žádné usnesení
není. A můžeme přikročit k dalšímu bodu, což, jestli se nepletu, jsou
„Interpelace z řad zastupitelů“, neboť mě nenapadá, který jiný bych zde měl.
Bod č. 12
Interpelace členů Zastupitelstva MČ Praha 4
Přiznám se, že seznam je dlouhý. Dlouhý, takže se prosím netěšte, že by
to končilo. A jenom jsem se chtěl zeptat paní zastupující tajemnice, jestli je
nezbytné, aby tady setrvávali i ti úředníci, kterých se interpelace netýkají. Ale
samozřejmě, pokud chtějí, tak já nikoho samozřejmě nevyháním. A budu to brát
popořadě, první přihlášený jen pan kolega Kutílek, bude interpelovat mě. Další
na řadě je pan kolega Kaplan, který interpeluje paní starostku. Takže prosím,
pane kolego, je to vaše.
Zastupitel pan Petr Kutílek, M.A., M.S.: Dobrý večer, vážené kolegyně
a kolegové. Já děkuji panu místostarostovi za slovo. A ano, moje první
interpelace...
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1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Prosím, pane kolego, zkuste
dál od toho mikrofonu. (Pan Kutílek: „Takto je to dobré?“) Děkuji.
Zastupitel pan Petr Kutílek, M.A., M.S.: Moje první interpelace
směřuje skutečně na vás. Týká se rozšiřování zón placeného stání. A chtěl bych
se vás zeptat a prosil bych písemnou odpověď na tyto otázky, chtěl bych se vás
zeptat na několik věcí.
Jednak proč tedy došlo k odložení zavedení zón placeného stání, toho
rozšíření, z původně zamýšleného termínu kolem letošních prázdnin na
prosinec, jak to vypadá aktuálně podle veřejných vyjádření? To je jedna otázka.
Druhá otázka je, jakým způsobem došlo k narušení logického ohraničení,
toho rozšíření na oblast Jižní spojky. Tam v oblasti Michle došlo k určitým
posunům, které přiznávám, byly myslím už v předkladu do komise začátkem
července, ale nebylo tam toto dostatečně diskutováno.
Čili bych vás poprosil, tam se to konkrétně jedná zejména oblasti
Sliačské, kde došlo k úpravám hranice zóny placeného stání, tak jak se tohle
přesně stalo?
A třetí otázka s tím související, jakým způsobem byly vypořádány
procesně připomínky z komise a připomínky občanů, které tam zazněly.
Zejména se mi jedná o oblast Horní Michle. Konkrétně ulice Na Rolích zejména
a oblast Mezipolí.
A ptám se i proto, že tak, jak tam jsou momentálně zóny namalovány – a
předpokládám, že tak mají být zavedeny, tak tam dochází jednak k navýšení
počtu parkovacích míst až do té míry, že je to zejména v ulici Na Rolích
nebezpečné podle mého názoru. A konkrétně v ulici Na Rolích dochází k
podstatnému zvýšení tzv. fialové zóny, to znamená parkování i pro Středočechy,
když to řeknu takhle natvrdo.
Čili zajímá mě, jakým způsobem došlo k těm změnám, které podle mého
názoru buď nebyly projednané na komisi, nebo dokonce šly i proti těm
připomínkám, které tam od členů komise i od občanů zaznívaly na té komisi
začátkem července. Děkuji.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já skutečně část musím
odpovědět tady, protože myslím, že ta informace je podstatná pro všechny. Snad
vás nikoho neurazí to, když si dovolím odpovědět, protože to je podstatné pro
všechny.
Rada, co se týká projednání komise, zahrnula do svého usnesení všechny
připomínky komise, žádnou neopomněla a nic nerozšiřovala. To, že máme
dneska v situaci reálného naplňování některé změny, tak vyplývají ze tří
důvodů. My nejsme zadavatelem. Zadavatelem je hlavní město Praha. A my
132

6. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 ze dne 25. 9. 2019
nejsme ani tím, kdo řídí realizaci. Čili při realizaci dochází k tomu, že jednak
některé věci do minusu, nikoli do plusu, mohou vypadnout na policii nebo na
státní správě.
A pak také projektant se zodpovídá nikoli nám, ale odboru dopravy,
samosprávnému odboru dopravy Magistrátu hlavního města Prahy. Proto jsem,
co se týče Horní Michle již žádal pana kolegu Šímu, aby napravil věci tak, aby
byly v souladu s usnesením. To se týče komise.
Co se týče projednávání s občany, které zahájil ještě pan kolega Vansa, za
což děkuji, snažili jsme maximálně řešit tyto připomínky. Bohužel tam ta
katalogizace připomínek byla výrazně obtížnější. A snažili jsme se zahrnout ty,
kde se dá říct, že nešly proti jiným připomínkám. Řada těch připomínek šly proti
sobě.
Tam je to výrazně těžší. Tam ta stoprocentnost při zahrnutí našich
požadavků, čili to, co jsme schválili usnesení Rady v červenci, není rozhodně
stoprocentní. Některé nešlo zahrnout, protože šly proti sobě. Ale pokud se týká
komise, tak tam jsme zahrnuli do usnesení Rady všechny.
Ale jenom podotýkám, že Rada MČ nerovná se to, co se v praxi pak
následně dělá. Tam jsou dva rozdíly. Jednak minus policie – něco z toho, co je v
návrhu, co prošlo Radou, neprojde projednáním s policií. A minus státní správa,
protože k tomu musí být vydáno rozhodnutí. A bohužel do plusu pak může být
návrh projektanta, který mu zahrne odbor dopravy Magistrátu hlavního města
Prahy, kde my požadujeme, aby se držel toho, co prošlo u nás Radou a předtím
komisí. Nebo co bylo výsledkem projednání komise.
To je jedna část odpovědi, dám vám to písemně. Vzal jsem to skutečně ve
stručnosti.
Co se týká vašeho druhého dotazu. Pokud se měnily hranice, tak se
měnily hranic proti původnímu zadání primárně v části, která šla za Jižní spojku
v Hodkovičkách, kde se nepodařilo v úzkých uličkách projektantovi navrhnout
prakticky žádná parkovací místa, tak, aby splnil vyhlášku. A nebyli jsme
schopni projednat ten stav, protože k tomu samozřejmě byl zásadní odpor
místních obyvatel, aby tam byli zcela bez parkovacích míst. Takže to musíme
nechat na některou z dalších fází.
Co se týká Sliačské, tak tam nevím, musím se podívat, to vám zodpovím
písemně. Tam si neuvědomuji, kde se měnila hranice. Co se týká termínu, tak v
okamžiku, kdy bylo vyhlášeno projednání s občany na květen 2019, tak je
zřejmé, že nemůžeme spustit 1. 7., protože realizátor potřebuje od schváleného
požadavku městské části minimálně čtyři měsíce.
Jestliže my jsme schválili požadavek v červenci a veřejné projednání se
dělalo v průběhu května, pak jsme vyhodnocovali výsledky toho projednání, tak
jsme těžko mohli splnit termín spuštění prvního. To bylo již zřejmé v okamžiku,
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když se spustilo na květen veřejné projednání, že to nebude možné stihnout od
1. července.
I kdybychom nedělali žádné vyhodnocení toho, co vyplynulo z toho
projednání, tak zpracovatel potřebuje na realizaci minimálně 4 měsíce. To je
nejkratší možný termín, v kterém to lze projednat. Šli jsme na nejkratší lhůty, je
to od našeho usnesení do 2. 12. necelých 5 měsíců.
Čili tolik jenom pro všechny. Samozřejmě vám odpovím písemně, tak, jak
jste si přál.
Další byl pan kolega Kaplan v interpelaci na starostku. Nevím, jestli jich
nemáte na starostku víc, týkalo se to odměny místostarosty Svobody. A připraví
se pan kolega Bendl s interpelací na paní starostku. Prosím, kolego, je to vaše.
Zastupitel pan Mgr. Tomáš Kaplan: Děkuji za slovo. Já mám na paní
starostku podle mého názoru jenom jednu. A týká se uvolněného místostarosty
Svobody. A jenom formuluji dotaz. Chtěl jsem se paní starostky zeptat, jestli
nějakým způsobem vyhodnocuje pracovní aktivitu a účast na pracovišti ze
strany pana místostarosty Svobody, který pracuje současně na dvou pracovištích
a pobírá dvoje veřejné prostředky.
Doplňující dotaz k tomu, zda paní starostka považuje za hospodárné a
před občany Prahy 4 obhajitelné, že radní, který podle písemného vyjádření jeho
samotného dochází na pracoviště dvakrát týdně, pobírá 100 % platu, pardon,
právně, špatně, jako např. ona, která ve skutečnosti svou činnost opravdu
vykonává a na radnici se také nachází. Děkuji.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Tak paní starostka jenom
stručně zareaguje.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Já vám podám písemné
vyjádření.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji. Pan kolega Bendl
se svojí interpelací na paní starostku a připraví se pan kolega Slanina s
interpelací tuším na Radu.
Člen NVV pan Jiří Bendl: Děkuji za slovo. Interpeluji paní starostku,
protože se jedná o příliš závažnou věc, než aby byla v kompetenci pouze
jednoho radního. Navíc se to týká činnosti více radních. Je to v problematice
nevyhovující imisní situace, nebo emisní situace z domácích topenišť na uhlí,
které se pořád ještě na území Prahy 4 vyskytují.
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V zákoně i ve vyhlášce je kompetence starostů malých obcí i měst
rozhodnout o tom, aby mohli ukončit určitý druh vytápění tuhými palivy, nebo
nevhodnými palivy.
Městská část samozřejmě přímo tuhle kompetenci možná nemá, ale
možná ano, je to takové nejisté. (Pan místostarosta Kovářík: „Nemá.“) Ale jde
nám o to, když hlavní město Praha je pomalé a neumí se věnovat takhle
občanům, tak mně šlo o to maximálně vytvořit aktivity jak vzdělávací, tak ale i
opatření, co se týče třeba stavebního odboru, někdy i policie, pochůzkářů...
Aby když vidí, že několik zdrojů má nevyhovující charakter, což lze
snadno poznat, tak aby se nějak konalo.
Ona totiž Přírodovědecká fakulta vyzkoumala na mnoha místech, že i
čtyři pět těchto posledních domácích topenišť na uhlí dovede zničit kvalitu
ovzduší pro tisíce obyvatel v okolí. A to, co je velký problém, je to problém celé
České republiky, ale i Polska a východních zemí, že tyhle emise z domácích
topenišť na uhlí výrazně zkracují délku života. Výrazně zkracují délku života ve
zdraví, způsobují řadu chorob, které jsou nepříjemné a nebezpečné.
Polycyklické aromatické uhlovodíky, které jsou nejhorší, tak jsou mutagenní a
karcinogenní a jejich nepříznivé vlivy se přenášejí i do další generace.
Takže já jsem chtěl i na ženu interpelovat, protože víc se asi vcítíte do té
situace nešťastných rodin, které musí v noci při inverzích dýchat nezdravý
vzduch, děti se trošku dusí a mají také horní cesty dýchací. Ono když se
poškrábe u horní cesty dýchací od prachu, tak pronikají i virové choroby, anginy
snadno, takže má to mnoho dopadu. A tady by se vyplatilo udělat třeba i
kampaň, ale jak...
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Nechci na vás být ošklivý,
ale jste po čase.
Člen NVV pan Jiří Bendl: Ano, jak před odbory, tak ale i vzdělávací,
abychom ukončili už provozování domácích topenišť na uhlí. A zrovna tak
nebezpečné je i mokré dřevo. Děkuji za vyslyšení.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Děkuji, paní starostka,
prosím.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Já samozřejmě beru na
vědomí tuto vaši interpelaci, ale v podstatě s vámi téměř ve všem souhlasím.
Byť v první chvíli mě zarazilo, že interpelujete mě, protože opravdu s tím
nemám, přiznám se, žádné zkušenosti. Ale pan kolega Kovářík, jak teď jsme vás
teď poslouchali, mi nabídl, že mi ihned přispěchá na pomoc, takže jestli
dovolíte, tak...
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1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Ono to vypadá úsměvně, ale
já jsem byl účasten toho jednání Zastupitelstva hlavního města Prahy, které
skutečně tentokrát naprosto nelenilo a zkrátilo tu zákonnou lhůtu o 2 roky. A
zároveň Rada hlavního města Prahy dala úkoly příslušným organizacím, což je
městská policie a další organizace, které jste jmenoval, čili ten chod už v tuto
chvíli je.
Nezbývá nic jiného, než abychom spíš v tomto směru pochválili Radu i
Zastupitelstvo města Prahy. Protože v tom, co udělalo, nás zmocnil jako obec,
nikoli jako městskou část zákon, tak město zkrátilo ty lhůty a konalo skutečně v
nečekaně rychlém termínu. My jsme jako Rada k tomu návrhu vyhlášky dávali
kladné stanovisko. Čili tam se už koná.
Pan kolega Slanina, připraví se pan kolega Zicha s interpelací na pana
kolegu Hrdinku.
Zastupitel Mgr. Jan Slanina: Tak děkuji za slovo. Moje interpelace
směřuje na Radu městské části jako celek. Je to ve věci, ve které jsem už v
minulosti interpeloval pana radního Hušbauera. Protože z jeho odpovědí na
moje interpelace jsem nabyl dojmu, že vnímá jako naprosto normální a
bezproblémový stav, kdy členství v dozorčí radě společnosti 4-Majetkové, čili
společnosti, která spravuje majetek městské části, čili všech občanů městské
části, tak je člověk, který byl v nepříliš dávné minulosti odsouzen za trestný čin
pojistného podvodu.
A tudíž bych se chtěl zeptat Rady jako celku, respektive všech členů
Rady, zda opravdu toto považují za stav normální, bezproblémový, a zda
opravdu podle jejich názoru není žádný důvod k tomu, aby tam takovýto člověk
s takovouto trestní minulostí nebyl. Děkuji.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji, vzhledem k
adresování dotazu bude odpověď písemná a můžeme přikročit k interpelaci pana
kolegy Zichy na pana kolegu Hrdinku. A připraví se paní Rejchrtová Petra s
interpelací na Radu.
Zastupitel Mgr. Lukáš Zicha: Děkuji, já mám myslím dvě interpelace
na pana kolegu Hrdinku.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: A první se týká reklamy v
informačních centrech. Já se omlouvám, já jsem nekontroloval, kdo má jakou.
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Zastupitel Mgr. Lukáš Zicha: Ano, děkuji, ta bude velmi stručná. Já
mám jenom dotaz na pana kolegu Hrdinku, za jakou cenu inzeroval svoje
webové stránky v informačních centrech městské části. Děkuji.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji. To myslím, že asi
bude také písemná odpověď.
Zastupitel Mgr. Lukáš Zicha: Myslím, že tady stačí slovně, tu částku si
jistě bude pamatovat. Děkuji. (Smích.)
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já se domnívám, že to bude
písemná odpověď, pane kolego. Můžeme přikročit k interpelaci paní kolegyně
Rejchrtové Petry na Radu. Ne, pan kolega Hrdinka to bere úkorně, tak prosím,
pan kolega Hrdinka.
Radní RNDr., Ph.D. Tomáš Hrdinka: Samozřejmě to má širší
souvislosti a okolnosti, rád odpovím písemně. Děkuji.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Tak jsem předvídal správně.
Paní kolegyně Rejchrtová Petra a připraví se pan Ziegler se svojí interpelací.
Takže, paní kolegyně, je to vaše.
Zastupitelka Mgr. Petra Rejchrtová: Tak děkuji za slovo. Tahle
interpelace směřuje na celou Radu, ovšem primárně na pana místostarostu
Kováříka. Oslovila jsem však celou Radu z toho důvodu, že se jedná o problém
komplexní a jako minulá Rada jsme na tom pracovali jak v oblasti dopravy, tak
v oblasti životního prostředí. Takže předpokládám, že radní pro územní rozvoj a
pro životní prostředí se k tomu také vyjádří.
Jedná se o protihluková a protiimisní opatření v okolí Jižní spojky v údolí
Kunratického potoka. Ještě za staré Rady, která byla kritizována v oblasti
dopravy, jsme se snažili připravit memorandum k opatřením, která by měla
snížit hluk a emise a pomoci řešení dopravní situace okolo Jižní spojky a v
přilehlých ulicích memorandem s hlavním městem Prahou.
Já bych se strašně ráda zeptala, co s tím memorandem je, protože na rozdíl
od vyjádření k akčnímu plánu, protože to je plán, tak tady byla v memorandu
výslovně uvedena opatření, kterých se bude týkat, která budou podniknuta.
Hlavní město Praha tam použilo vysloveně formulace „zavazuje se“ a přislíbila
nám na to finanční prostředky.
Já se ptám, zda pan místostarosta Kovářík informoval své kolegy, kteří
mají v této věci také jistě své slovo, o připravovaném memorandu, jak se k tomu
staví. Protože já z hlavního města, cituji, mám zprávu, že „Na uzavření... “
137

6. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 ze dne 25. 9. 2019
Pardon, abych citovala přesně: „Ze strany městské části Prahy 4 na uzavření
memoranda očividně není zájem, považují to za zbytečné.“
Tak jestli je tohle nějaké nedorozumění a jestli se na zpracování
memoranda, které by přineslo konkrétní opatření a konkrétní finanční prostředky
pro městskou část, dále pracuje. V jaké je to nyní fázi a jestli se v dohledné době
máme dočkat nějakého výsledku. Já jsem si vědoma, že ten první nástřel, který
jsem panu Kováříkovi posílala, že nebyl ideální. Ale předpokládám, že na něm
nějakým způsobem dál pracoval a že tedy přizval k tomu ještě své kolegy.
Děkuji.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Ano, s kolegou Hrdinkou
jsme pracovali a veškerá opatření, která znamení konkrétní aktivity hlavního
města Prahy, nikoli aktivity městské části, protože to nefinancuje, ani
nerealizuje městská část, ale realizuje hlavního města Praha, jsme dali do
Akčního plánu, který v sobě obsahuje příslušné realizační kroky. A zároveň
jsem samozřejmě použil nikoli s panem náměstkem, ale s jeho asistenty, protože
to delegoval na své asistenty, řešil časový harmonogram realizace příslušných
opatření.
Zatím ovšem se k žádnému konkrétnímu termínu nepodařilo dospět,
protože v rozpočtu na letošní rok z toho je jenom ta část, co už je v tuto chvíli ve
výstavbě a konkrétní opatření, nebo konkrétní harmonogram je nyní pan
náměstek připraven dát dřív, než se bude tvořit rozpočet na příští rok, protože to
musí projednat s panem náměstkem Vyhnánkem.
Čili my jsme dali usnesením Rady, což řekne pan kolega Hrdinka, který
byl předkladatelem, vše, co jsou konkrétní opatření, protože tam chyběla do toho
Akčního plánu. A zároveň řeším zatím spíše s pány asistenty, než s panem
náměstkem, konkrétní termíny na příští rok. Protože na letošní rok samozřejmě
už jsou pouze akce, které byly schváleny.
Zastupitelka Mgr. Petra Rejchrtová: Jestli se k tomu mohu vyjádřit,
mám to tedy chápat tak, že memorandum, které se chystalo, se dále nechystá, že
jste na to rezignovali...
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Nikoliv, memorandum se
chystá, ale s konkrétní termíny v okamžiku, kdy bude pan náměstek vědět, jaké
konkrétní termíny může přislíbit.
Zastupitelka Mgr. Petra Rejchrtová: Pokračujete tedy v tom
dokumentu, který jsem vám zaslala?
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1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Pokračujeme ve tvorbě
memoranda, které se týká protihlukových opatření souvisejících s Jižní spojkou
a s železniční tratí mezi Braníkem a Kačerovem. Pokračujeme především tak,
abychom měli konkrétní opatření, která konkrétně něco znamenají. Čili
vynechali jsme z toho v podstatě preambule, když to řeknu takto.
Zastupitelka Mgr. Petra Rejchrtová: Tohle je zpráva zhruba 10 dnů
stará, takže mezitím se zřejmě něco odehrálo.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já bohužel nevím, od koho
ta zpráva je. Vy jste nejmenovala, z čeho čerpáte. Ale omlouvám se, to bude
mimo diskuzi. Ale pokud tady hovoříte o nějaké informaci, která nemá zdroj,
těžko jsem schopen pochopit, kdo vám podal informaci, o které nic netuším.
Zastupitelka Mgr. Petra Rejchrtová: Takže v tom případě chystáte
něco dalšího, něco jiného, za těch 10 dní se něco odehrálo a můžeme se těšit do
budoucnosti na něco nového.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Paní kolegyně, ještě jednou
říkám, netuším, kdo vám podal tuto informaci, ale není to záležitost 10 dnů. Čili
jestli někdo vám podal tuto informaci před 10 dny, tak bych potřeboval vědět
kdo. Pokud nejmenujete zdroj té informace, tak...
Zastupitelka Mgr. Petra Rejchrtová: Z kanceláře pana náměstka
Scheinherra, radního Scheinherra, pardon.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Nevím kdo. Z kanceláře, to
je stále neurčité. Jestli to byl Bělor, nebo Keipper. Mě zajímá kdo, protože jsem
jednal s oběma. Nezlobte se, na takto zcela neurčitou interpelaci nelze
odpovědět.
Pan kolega Hrdinka se ještě hlásil k té části, která se týká životního
prostředí.
Radní RNDr., Ph.D. Tomáš Hrdinka: Já jenom doplním kolegu
Kováříka, že ta navržená opatření do Akčního plánu na snižování hlukové zátěže
jsou konkrétní i pro oblast Jižní spojky. Já jsem je zpracovával, po dohodě s
místostarostou Kováříkem, a máme i zpětnou vazbu Spolku Stará Krč, která je
velmi pozitivní. Děkuji.

139

6. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 ze dne 25. 9. 2019
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji, takže pan kolega
Ziegler s interpelací na zastupitele a připraví se paní kolegyně Sýkorová s
interpelací na Radu. Pane kolego, je to na vás.
Zastupitel pan Zdeněk Ziegler: Ještě jednou dobrý večer. Mám dva
dotazy na pana Mgr. Štěpánka jako bývalého starostu ohledně 4-Energetické.
Nejdříve informace. K 31. 5. 2017 byly vypracovány jedním soudním znalcem
dva znalecké posudky pod jedním číslem o obvyklé ceně vybraných tepelných
zdrojů a tepelných kanálů ve vlastnictví MČ Praha 4. Zpracovatel
Ing. Řepa, CSc. Oba znalecké posudky jsou veřejně přístupné ve sbírce listin.
Na základě těchto znaleckých posudků byl proveden nepeněžitý vklad do
společnosti 4-Energetická a navýšen její základní kapitál. Co nastalo? Tepelné
zdroje a kanály byly oceněny na základě těchto dvou posudků, které se lišily
téměř o 1 milion Kč, a každý posudek obsahoval jiný počet tepelných zdrojů.
Jeden byl na zhruba 78,5 mil. Kč, druhý byl zhruba na 79,5 mil. Kč. Tedy rozdíl
zhruba 1 mil. Kč.
Na základě tohoto dvojího ocenění pod jedním znaleckým posudkem byl
proveden nepeněžitý vklad do 4-Energetické jak ve výši 78,5 mil., tak ve výši
79,5 mil. Kč. Notář uvádí sice celkovou částku navýšení 78,5 mil. Kč, ale dále
pokračuje, že toto navýšení je dle znaleckého posudky Ing. Řepy, který je
součástí notářského zápisu. A ten naopak je ve výši 79,5 mil. Kč.
Můj závěr je, že vklad je neplatný, všechny další budoucí smlouvy,
zejména smlouvy o prodeji 100% podílu akcií společnosti 4-Energetická budou
neplatné, protože se prodávají akcie, jejichž hodnota je stanovena na základě
zmatečného a neplatného vkladu.
Cituji ze závěru notářského zápisu. „Tento notářský zápis byl jediným
akcionářem přečten a jím bez výhrad schválen. “ Opakuji – „a jím bez výhrad
schválen.“ Podepsán Mgr. Štěpánek, starosta.
A protože ho schválil bez výhrad, mám dvě otázky.
Proč tehdejší pan starosta Mgr. Štěpánek bez výhrad schválil zmatečné,
respektive neplatné navýšení základního kapitálu 4-Energetické na základě dvou
různých posudků pod jedním číslem znaleckého posudku, když každý z oněch
dvou posudků obsahoval jinou zjištěnou cenu a různých počet oceňovaných
tepelných zdrojů.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Pane kolego, já vás také
poprosím, jste již přes čas.
Zastupitel pan Zdeněk Ziegler: Můžu půl minuty?
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Ne, prosím větu.
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Zastupitel pan Zdeněk Ziegler: K otázce č. 2. Informace: „Finanční
náklady na celou proceduru s navýšením základního kapitálu hradila jak
4-Energetická, tak městská část. Náklady se pohybovaly v řádech set tisíc korun,
to je na znalce, notáře, právní službu atd. Dle mého názoru je výsledek neplatný,
čímž – též, dle mého názoru – nastaly finanční škody jak 4-Energetické, tak
městské části.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Pane kolego, prosím, jste
fakt skutečně už výrazně přes čas.
Zastupitel pan Zdeněk Ziegler: Poslední věta.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Poslední věta už měla být,
ta už byla před chvílí.
Zastupitel pan Zdeněk Ziegler: K otázce č. 2. Kdo se na uhrazení této
finanční ztráty, respektive těchto finančních škod bude podílet? Toť vše.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji. A prosím,
dodržujte ten čas, tohle je o třetinu překročené. Pan kolega Štěpánek chce
reagovat.
Zastupitel Mgr. Petr Štěpánek: Já odpovím přímo na místě. Tak zaprvé,
vy víte stejně dobře jako já, že nemám nic společného s věcí, která se jmenuje
4-Energetická, která byla založena podle mého názoru zcela účelově. Na její
ustavující schůzi...
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Pane kolego, prosím ale k té
interpelaci.
Zastupitel Mgr. Petr Štěpánek: Prosím?
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Jste mimo tu interpelaci.
Zastupitel Mgr. Petr Štěpánek: Nejsem mimo interpelaci. Já odpovídám
na tu interpelaci, byl jsem interpelován. Tak byl tam dokonce nechvalně známý
pan Palounek, takže ať si každý z toho sám dovodí, za jakým účelem byla
založená a jakým způsobem fungovala.
Já v době, kdy jsem se stal starostou a převzali jsme nějakým způsobem
zodpovědnost, tak za sebou měla několikanásobné předražování tepla pro
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koncové zákazníky a měla za sebou neméně chaotické pokusy o uložení
majetku. Pokud vím dobře, tak tou dobou také probíhala šetření. Dokonce snad
nebyly některé materiály u organizace.
Já, na rozdíl od vás, si myslím, že vložení majetku bylo provedeno řádně,
tak, abychom mohli přistoupit k prodeji této organizace. Protože každý
mezičlánek, jak už tady bylo řečeno paní Pilařovou, který spravuje, je lhostejno,
zda zodpovědně, nebo nezodpovědně, tak navyšuje konečnou cenu. Protože ten
mezičlánek si, ať už legitimně nebo nelegitimně, dává určité náklady do toho a
ty potom účtuje konečnému odběrateli. A lidé, kteří platí energii, tak potom platí
zbytečně víc než ve zbytku Prahy, tam, kde je jim přímo teplo dodáváno
primárním dodavatelem.
To také bylo účelem prodeje, který jsem neprováděl svévolně jako
starosta, ale na základě záměru schváleného Zastupitelstvem MČ Praha 4.
A tento záměr je dodnes platný. A já pevně věřím, že dnešní Rada se s tím
nějakým způsobem popasuje a 4-Energetickou prodá tak, jak je záměr
Zastupitelstva.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji, jenom prosím, ten
začátek nebyl k tomu, co bylo předmětem interpelace. Paní kolegyně Sýkorová a
připraví se pan kolega Šandor.
Zastupitelka paní Vladimíra Sýkorová, Bc.: Dobrý den, já bych se
chtěla zeptat celé Rady, proč dodnes nereagovala na moji žádost o schválení
memoranda o spolupráci při řešení bytové nouze rodin s dětmi a seniorů mezi
hlavním městem a městskou část. Kterou jsem zaslala Radě 12. srpna letošního
roku, ve které jsem informovala Radu o skutečnosti, že Rada hlavního města
schválila začátkem srpna memorandum o této spolupráci. A že už to
memorandum podepsaly s hlavním městem čtyři nebo pět Prah.
Zde si dovolím uvést pár konkrétních informací, proč by naše městská
část k tomuto memorandu měla přistoupit. A to, že k 30. červnu letošního roku
byl počet obyvatel trvale hlášených na úřední adrese Antala Staška 80b, Praha 4,
tedy na našem úřadě, celkem 3688 osob. Tito lidé jsou přihlášeni k trvalému
pobytu v budově městské části, a přitom vůbec nevíme, kde jsou.
Tento statistický údaj nic nevypovídá konkrétně o skutečnosti, kolik z
tohoto počtu lidí skutečně strádá bez domova na ulici, nebo nevhodně v
ubytovně, a kolik jich takto řeší svoji špatnou sociální situaci, utíká před
exekutory, pracují načerno, a kolik obyvatel je takto trvale hlášeno díky
exekučnímu vystěhování pro neplacení.
Myslím si, že vzájemná spolupráce mezi hlavním městem a městskými
částmi by mohla využívat pro svoje aktivity ze spolupráce plynoucí dotace pro
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zřízení a financování kontaktního místa pro problematiku bydlení, v současnosti
zřizovaného některými městskými částmi.
Jsem přesvědčená, že intenzivní a systematická spolupráce s hlavním
městem Prahou a zřízení kontaktního místa by mohlo být velikým přínosem pro
naši městskou část při řešení této krize. A budu ráda, když mi odpovíte písemně.
Děkuji.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Ano, odpovíme písemně. A
jenom musím říct, že na rozdíl od oblasti dopravy a emisí a hluku, kde s námi
hlavní město Praha velmi intenzivně spolupracuje, k této oblasti se hlavní město
Praha ke spolupráci s městskou část Praha 4 žádnou formou nikdy nepropůjčilo,
dokonce ani s námi nijak nejednalo. A v podstatě oslovilo pouze vybrané čtyři
městské části, ověřoval jsem si to na jiných městských částech, žádnou jinou
část než ty čtyři městské části neoslovilo.
Čili to bylo zřejmě zcela cíleno dopředu na předem vytipované čtyři
městské části, protože nikoho jiného s tímto memorandem hlavní město Praha
neoslovilo a s žádnou jinou městskou část o tomto memorandu nejedná,
nespolupracuje a nekontaktuje. Ale odpovím vám písemně.
Pan kolega Šandor a připraví se pan kolega Růžička.
Zastupitel JUDr. Matej Šandor, Bc., Ph.D.: Ještě paní Sýkorová má k
tomu technickou poznámku, pokud může.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Písemně.
Zastupitelka paní Vladimíra Sýkorová, Bc.: Můžu doplnit? Já jenom
vím, že radní pro sociální bydlení na magistrátu Adam Zábranský posílal ta
memoranda a výzvy k tomu memorandu všem částem. Takže je divné, že zrovna
vás by neoslovil, ale můžu to ještě ověřit. Děkuji.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Ověřoval jsem a skutečně
šlo jen na čtyři městské části.
Tak pan kolega Šandor a další pan kolega Růžička.
Zastupitel JUDr. Matej Šandor, Bc., Ph.D.: Vážení členové Rady,
obracím se na Radu jako celek, protože si myslím, že tahle záležitost se týká
vícero z vás. Začátkem dubna tohoto roku ještě naše bývalá koalice schválila
novou směrnici o zadávání veřejných zakázek městské části Praha 4.
A myslím si, že to byl docela průlom v transparentnosti zadávání
veřejných zakázek městskou část Praha 4, protože zaváděla otevřená výběrová
řízení u nákupu nad 500.000 Kč, což do té doby nebylo. A zároveň zaváděla
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ověřování skutečných majitelů u všech zakázek na tuto částku a stanovila
minimální lhůty pro podání nabídek.
Zároveň po schválení této směrnice dostal tajemník úkol upravit
organizační řád a vnitřní předpisy tak, aby byly v souladu s touto směrnicí. Což
by předpokládalo nějaké nepatrné navýšení personálních nákladů. Nicméně ve
vztahu k tomu, že otevřené soutěže přinášejí docela významné úspory by to byla
částka marginální.
Po vašem nástupu do úřadu jste tuto směrnici nejdřív odložili a pak
koncem srpna úplně zrušili. To znamená, veškeré veřejné zakázky
nad 500 tisíc Kč, do 2 mil. Kč u služeb a dodávek a do 6 mil. Kč stavebních
prací na úřadu MČ Praha 4 probíhají stále netransparentně, jen prostřednictvím
uzavřených výzev, kde se oslovuje většinou obdobný nebo stejný okruh
dodavatelů a vybírá se většinou z dvou, maximálně tří nabídek.
Jen pro informaci, od 21. srpna do 18. 9., to znamená za méně než měsíc,
jste takto na základě uzavřených soutěží rozhodli o uzavření 13 smluv
za 26 mil. Kč.
Vážení ostatní kolegové i vážení občané, zde můžete vidět, že subjekty ve
stávající koalici nejsou zde, aby zvyšovaly transparentnost a tím i lepší
hospodárnost úřadu MČ Praha 4, ale zřejmě sledují zájmy jiné.
Můj dotaz je takový a sice zní konkrétně, kdy opět začnete soutěžit
otevřeně veřejné zakázky s hodnotou nad 500.000 Kč, protože je to v zájmu jak
hospodárnosti, tak efektivnosti zadávání veřejných zakázek. A zároveň druhý
poddotaz, na základě čeho si vybíráte dodavatele k oslovení, když je oslovujete
nepřímo a jsou to uzavřené soutěže. Děkuji.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Děkuji, vzhledem k šíři
dotazu předpokládám písemnou odpověď. Nikdo se nehlásí. A pan kolega
Růžička v interpelaci na pana kolegu Hrozu. A připraví se kolega Kutílek s
druhou interpelací, tentokrát na paní starostku. Čili, pane kolego Růžičko, je to
vaše.
Zastupitel Ing. Ondřej Růžička: Děkuji, jenom já jsem těch dotazů měl
vícero, nenapsal jsem si pořadník...
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Omlouvám se, tohle jsou
pozemky na míru.
Zastupitel Ing. Ondřej Růžička: Tak já bych se rád zeptal, na základě
čeho předkládá pan Hroza materiály na Radu ohledně prodeje různých pozemků.
Viděli jsme pozemky pod garážemi, viděli jsme pozemek izolační zeleň. Na
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základě čeho a s jakou koncepcí vybírá takovéhle náhodné pozemky k prodeji a
s jejím nakládáním. Děkuji.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Děkuji, písemně bude. Pan
kolega Kutílek, interpelace na starostku. Předpokládám, že je jenom jedna, takže
asi víte která. A pan kolega Bendl se připraví také s interpelací na starostku. U
pana kolegy se nebojím, že by nevěděl, jakou má interpelaci. Prosím, pane
kolego, je to vaše.
Zastupitel pan Petr Kutílek, M.A., M.S.: Děkuji za slovo, pane
místostarosto. Já se obracím na paní starostku s touto interpelací. Vlastně
připomínám svoji interpelaci z minulého Zastupitelstva, kdy jsem mimochodem
žádal o písemnou odpověď. Nedostal jsem ji, je mi líto, nevím, že bych ji dostal.
Tak ji chci s dovolením zopakovat.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Pane kolego, v tom případě,
pokud jste ji nedostal, tak skutečně prosím kontaktovat sekretariát, protože
všechny byly odškrnuty příslušným pracovištěm, čili musí být někde nějaký
poštovní nedostatek. To není možné.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Ano, na všechny
interpelace jsem odpověděla. Na tuto speciálně také. Určitě.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Pokud k vám nedoputovala,
je potřeba to ověřit na sekretariátu.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Měla jsem 4 interpelace
a na všechny jsem odpověděla. Dokonce jsem tady od pana kolegy Kaplana
dostala i zpětnou vazbu, že to přijal. Takže všechny jsem poslala.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Čili prosím, když tak
vyzvednout v sekretariátu starostky. Ale rozhodně všechny interpelace byly
řádně odeslány.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Určitě. Ano.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Prosím.
Zastupitel pan Petr Kutílek, M.A., M.S.: Ano, děkuji. Jestli tomu tak
skutečně je, já to prověřím a podívám se ještě na sekretariátu, jestli se to
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nezaseklo někde tam. Ale jenom poznámka, že ta moje otázka se týkala
koncepce rozvoje základního školství na území Prahy 4.
A ptám se znovu, i vzhledem k tomu, co tady probíhalo dnes ohledně
správy majetku. Můj dojem je, že tato Rada nemá přesně vydiskutováno, jakým
způsobem rozvíjí naši městskou část. Bude mě zajímat odpověď. Pokud je to
reflektováno, tak budu rád. Pokud paní starostka to chce ještě teď rychle shrnout
na mikrofon na toto, tak to ocením. Děkuji.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Já bych chtěla jenom
říct, že ihned poté, co jste vznesl tuto interpelaci, tak jsem se hned spojila s paní
Mgr. Ságovou a vytvořili jsme nějaký harmonogram, který chceme už teď
projednávat poprvé na školské komisi.
Ale jenom bych chtěla konstatovat, není to vůbec žádné rýpnutí a předem
se omlouvám paní kolegyni Kotvové, na tu už vůbec ne. Já jsem se pídila po
tom, jestli v posledních letech tady byla vytvořena nějaká taková koncepce, ale k
ničemu jsem nedošla. Je zajímavé, že po mně je požadována, jen jsem přišla do
funkce, hned na 1. Zastupitelstvu koncepce, ale já jsem nic neobjevila.
Samozřejmě písemně jsem vám odpověděla a máme už nějaké podklady a
skutečně je začneme probírat na školské komisi. Jestli vám to teď takhle stačí?
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji. Já myslím, že
kdybychom hledali, najdeme spoustu koncepcí školství na Praze 4. Co já si
pamatuji, za těch 30 let jsme jich schvalovali minimálně 5.
Pan kolega Bendl a připraví se pan kolega Kaplan s interpelací na pana
místostarostu Svobodu.
Člen NVV pan Jiří Bendl: Děkuji za slovo, interpeluji paní starostku ve
spolupráci s celou Radou. Jedná se o další velmi závažnou věc z hlediska
zdravotního stavu obyvatel Prahy 4. Praha 4 je vystavena výrazné i tranzitní
dopravě. A podle výzkumu Přírodovědecké fakulty ministerstva životního
prostředí a ČVUT se ukazuje, že 1,5 % nevyhovujících automobilů, většinou
dieselových a benzinových, vytváří až 50 % znečištění zdravotně rizikovými
látkami a 15 % - je to pouze 15 % automobilů – vytváří přes 90 % těchto
zdravotně rizikových látek.
Tyhle zdravotně rizikové látky způsobují 15násobek předčasných úmrtí ve
srovnání s dopravními nehodami. A zrovna tak násobek poškození zdraví z
dopravních nehod. Je to velmi závažná věc. Ona je zákeřná v tom, že není vidět,
má dlouhou dobu působení, ale důsledky jsou katastrofální.
Co může městská část Praha 4 pro to udělat? Může výrazně bránit své
občany před těmito 1,5 % - 10 % aut, které jsou v provozu. To znamená, policie
už má nástroj a měla by ho používat a měli bychom ji proto požádat. Víc než
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sledovat parkování, tak pro občany je důležitější jejich život. Tedy, aby z
provozu tyhle nadlimitní nevyhovující auta, která většinou by neprošla, kdyby
byla STK správně vedena, tak by neprošla, tak ona už má nástroj je stahovat z
provozu. A když se pak ukáže, nebo se doslechne, že průjezd Prahou 4 znamená
přijít o nevyhovující auto, protože ho policie zastaví, pošle na STK a STK zjistí,
že je nevyhovující a v podstatě tím končí vraky, tak by to občanům MČ Praha 4
výrazně a úplně zásadně pomohlo ve zlepšení kvality života.
Takže je tady velký námět nebát se používat tento nástroj a jít proti těm
tranzitním, často jsou to takové dodávky řemeslníků, kteří to mají v podstatě na
doježdění, oni jsou si často vědomi toho, že jsou to nevyhovující auta, ale je
třeba bránit občany Prahy 4 před těmito zdravotně rizikovými emisemi. Děkuji.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Jenom si dovolím říct jednu
věc. Na společném jednání, které řešíme v rámci dopravy, bylo Policií ČR
odpovězeno, že toto řeší s hlavní městem Prahou. Když jsem se pídil přímo, zda
bychom je mohli my nějakým způsobem žádat a úkolovat, toto řeší s hlavní
městem Prahou. A má udělaný s hlavním městem Prahou harmonogram, v
kterých místech a kdy bude vystupovat. A nechce to řešit po jednotlivých
částech.
Člen NVV pan Jiří Bendl: Ale my bychom si o tom vzhledem k té
dopravní zatíženosti měli velmi aktivně říkat. Být v podstatě v první frontě.
Představte si Spořilovskou, věčné kauzy. Je třeba tady v tom být aktivní,
nenechávat to na někom. Děkuji.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Přidáme usnesení a budeme
žádat hlavní město Prahu, ale policie jednoznačně v tomto směru spolupracuje s
hlavním městem Prahou. Mají na to dokonce uzavřenou smlouvu. Čili proto
jenom říkám, můžeme na hlavní město Prahu přijmout usnesení a poslat další
usnesení se seznamem toho, co chceme. Což je dobrá nápověda, učiníme.
Ale jenom říkám, přímo s námi to policie odmítá řešit, protože má na to
smlouvu s městem. Tak to je. Mají na to uzavřenou smlouvu. Město jim na to
poskytlo i finanční prostředky. Město do toho vložilo tuším, jestli se nepletu,
2 miliony Kč. Ta částka už je v tuto chvíli vyšší, protože k tomu ty přístroje
město platilo. Bylo to i v novinách, tu částku si teď v tuto chvíli nepamatuji.
Dáme do písemné odpovědi přesnou částku, kolik do toho město vložilo.
Připraven je pan kolega Kaplan, připraví se pan kolega Slanina.
Zastupitel pan Mgr. Tomáš Kaplan: Děkuji, budu velmi stručný. Můj
první dotaz je na pana Svobodu. Chci se ho zeptat, zda souhlasí se zrušením
zdvojených parkovacích státní pro invalidy na frekventovaných místech Prahy 4.
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Druhý dotaz – a tady prosím nechám na Radě, protože vím, že tam je
přesah i v pravomoci pana místostarosty Kováříka – kolik je aktuálně a kde jsou
parkovací místa pro invalidy. A kolik bude po té provedené změně, kterou jsme
dneska komunikovali, kolik bude parkovacích míst pro invalidy a kde konkrétně
budou. Děkuji.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Děkuji. Co se týká první
části, kolik jich je dneska i kolik jich bude, pošleme. Protože kolik jich bude, v
tuhle chvíli ještě ani nevíme, protože to ještě není finálně uzavřeno. Co se týká
toho, kolik jich je, sice víme, ale nemám to tady s sebou, čili to musíme poslat
písemně. Předpokládám, že asi pan kolega bude také reagovat písemně. Jedná se
o záležitost, kterou jsme řešili na základě jednoho e-mailu občana, který šel na
všechny předsedy politických klubů, takže jen upozorňuji, že s příslušným
svazem jednáme dlouhodobě. To není neaktivní organizace. Ta je skutečně
velmi aktivní a velmi se podílí na všech vstupech do těchto záležitostí.
Pan kolega Slanina a připraví se pan kolega Zicha s interpelací na Radu a
Podnikatel.
Zastupitel Mgr. Jan Slanina: Tak já to zjednoduším, protože kolega
Kutílek byl vylosován dřív než já, takže požádám, abych dostal také kopii
odpovědi na jeho interpelaci. Děkuji.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Poznačuji si, že dostanete
stejnou odpověď. Děkuji. Pan kolega Zicha, Rada, Podnikatel, a připraví se paní
Petra Rejchrtová s interpelací na kolegu Opu.
Zastupitel Mgr. Lukáš Zicha: Děkuji za slovo. Já bych rád byl konkrétní
v této interpelaci a směřoval to na konkrétního člena Rady. Ale bohužel jsem se
nikde nedočetl, kdo z vás má na starosti soutěž „Podnikatel roku Prahy 4“. Jak
jsem na začátku říkal, tato soutěž byla vyhlášena pro živnostníky. Do hlasování
byly zařazeny i právnické osoby, tedy společnosti s ručením omezením. Dále
tam byly fyzické osoby zařazeny, jak jsem již říkal – Květinářství do kategorie
Pekárna.
Takže bych se chtěl zeptat asi paní starostky, která je hlavou této Rady, a
tím, že nemám kompetentního radního, kdo za to zodpovídal a jestli tuto soutěž
zrušíte, neboť neproběhla dle pravidel. A jestli si myslíte, že všichni
podnikatelé, kteří tam nejsou zúčastněni, tak jsou podvodníci. Neboť v
pravidlech je věta, že „důvodem této soutěže je ukázat, že na Praze 4 jsou
poctiví podnikatelé“, tak toto objasnit. Děkuji.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Děkuji.
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Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Já vám jenom
zodpovím první otázku. To má na starosti pan kolega Hroza. To je jeho
kompetence.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Bylo to ve veřejném
usnesení. Asi jste nedočetl to usnesení o rozdělení kompetencí. Pan kolega
Hroza se hlásí. Tohle myslím, že zvládneme na místě.
Místostarosta pan Michal Hroza, BC.: Tak já děkuji za slovo. Já
nepopírám, že se nám ten původní název „Provozovna roku“ nelíbil. Mně
osobně evokuje spíš takové socialistické časy. To znamená, chtěl jsem, abychom
i my, jako většina pražských městských částí, vybírali Podnikatele roku. Myslím
si, že to je šťastnější název.
Vzhledem k tomu, že tam nejsou žádné kategorie, tak je určitě vyloučeno,
aby Květinářství soutěžilo v Pekárnách. To si myslím, že je omyl.
A ta nešťastná věta ohledně toho, že chceme vypíchnout, že tu máme
poctivé podnikatele, tak ano, já mám zato, že ta věc je už upravena. Pokud není,
tak ji upravíme, děkuji.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji. A paní kolegyně
Rejchrtová, připraví se pan kolega Ziegler. Pan kolega chce ještě dovětek,
prosím. Není to technická, je to dovětek. Zapněte ještě pana kolegu Zichu, ještě
má dovětek ke své interpelaci.
Zastupitel Mgr. Lukáš Zicha: Já se omlouvám, ale ono mi nebylo
odpovězeno, takže doufám, že mi to potom dopíšete písemně. Protože jste mi
neodpověděl na to, že v té soutěži jsou s. r. o., a ta pravidla umožňují zúčastnit
se pouze fyzickým osobám. Takže toto ještě prosím, abyste mi zodpověděl.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Jistě dojde ještě k písemné
odpovědi.
Zastupitel Mgr. Lukáš Zicha: A potom ty kategorie. Stačí se podívat na
seznam nominovaných provozoven, tam uvidíte Květinářství a také kategorie
Pekařství. Mám to u sebe vytisknuté, můžete se na to ještě jednou podívat.
Děkuji.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Pane kolego, ještě jednou,
tohle už nebyl dovětek, ten zbytek. Paní kolegyně Rejchrtová a připraví se pan
kolega Ziegler s interpelací na pana Šandora.
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Zastupitelka Mgr. Petra Rejchrtová: Moje interpelace směřuje na pana
radního Opu jako radního pro územní rozvoj. V minulosti jsem ještě já
objednávala zpracování pravidel pro rozhodování ve stabilizovaných územích.
Ta věc si myslím, že již měla být zpracována. Já nedávám za vinu zpracovateli,
že se to opozdilo, protože s výměnou Rady se ocitl ve veliké nejistotě a nějakou
dobu tahle věc stála.
Nicméně bych ráda potvrzení, že se na tom pracuje. A ráda bych
informaci, kdy asi máme očekávat aspoň první nástřel toho materiálu. A těšíme
se, že se nad ním společně všichni sejdeme. Děkuji.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Pan kolega asi dá písemně,
ale ne chám to na něm. Prosím, pane kolego.
Radní pan Patrik Opa, MBA: Já děkuji, nechám to prověřit a
samozřejmě písemně odpovím.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Pan kolega Ziegler s
interpelací na pana kolegu Šandora, připraví se pan kolega Růžička s interpelací
na pana radního Hrdinku. Tentokrát je to biotop.
Zastupitel pan Zdeněk Ziegler: Prosil bych ty přílohy.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Takže pan kolega Ziegler,
prosím, dodržet čas.
Zastupitel pan Zdeněk Ziegler: Než položím otázky panu kolegovi
Šandorovi, nejdříve úvodem. V zářijovém čísle Tučňáka ve sloupcích Názory
zastupitelů je zveřejněn příspěvek pana kolegy doktora Šandora pod názvem
„Zmařená soutěž na prodej 4-Energetické?“ S otazníkem. Cituji některé
informace z tohoto příspěvku.
„Koalice v Praze 4 pod vedením ANO ani tentokrát neuspěla s prodejem
4-Energetické, nedokázala dotáhnout do konce ani profesionálně připravenou
veřejnou soutěž. Příprava byla v gesci pirátů, předpoklady jsme transparentně
zveřejnili v obchodním rejstříku.“
Otázka č. 1 na pana doktora Šandora. Proč, pane kolego, nepravdivě
informujete veřejnost o tom, že jste podklady zveřejnil v obchodním rejstříku?
Za a) tam nejsou, za b) tam být ani nemohou.
Otázka č. 2. Proč jste si neověřil, teď navazuji na moji interpelaci č. 1 na
pana bývalého starostu Štěpánka, proč jste si neověřil, že díky neplatnému
vkladu je 4-Energetická za tohoto stavu neprodejná?
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K otázce č. 3 vidíte tabulku. K tomu podotýkám, pokud dva znalci oceňují
jedno identické zařízení, potom soud toleruje rozdíl do 10 %. Není to povinnost
soudu, ale toleruje ho.
Když se podíváte na ten seznam, znalec Řepa a znalci Morisoni, jsou tam
obrovské rozdíly přesahující těch 10 %. Jsou tam rozdíly 10 – 100 %, 100 –
1000 % a v jednom případě několik tisíc procent.
Moje otázka zní, proč jste v tomto případě, jak tvrdíte, v profesionálně
připravené veřejné soutěži, nereagovali na tyto nesmyslně oceněné tepelné
zdroje, když vám to napovídaly rozdíly v desítkách a stovkách procent?
Prosil bych další přílohu.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Jenom prosím, už se opět
blížíme k časovému limitu, jsme už prakticky na něm.
Zastupitel pan Zdeněk Ziegler: Já vám tuto přílohu pak všem přepošlu.
Zde je jasně vidět, že do 10 % se vejde pouze 5 asi ze 70 oceňovaných tepelných
zdrojů.
Další příloha č. 3, vyjádřeno finančně, ty rozdíly jsou ve statisících
milionech a v jednom případě dokonce v deseti milionech.
Předposlední otázka a přílohu č. 4 bych prosil. Mimo nesmyslných
finančních rozdílů jsou tam nesmyslné technické rozdíly. Jednoduše to lze
vysvětlit třeba na kanálech. Když se podíváte, vidíte, že stejné kanály, které by
měly být s přesností na 1 metr, jsou ve dvou různých posudcích oceněny v
rozdílech stovek metrů, jak směrem plus, tak směrem minus, což pak generuje
finanční rozdíly v řádech set tisíc a milionů.
A poslední otázka, k tomu bych prosil přílohu č. 5. A otázka zní, jestli
byly všechny tepelné zdroje nabízené k prodeji skutečně v majetku
4-Energetické? Co mě k tomu vede? Když se podíváte na obrázek, soudní znalec
Řepa ocenil pouze 4 tepelné zdroje, 4 podstanice z 1 výměníků, 7 měsíců poté
Morisoni ocenili 10 předávacích stanic 1 výměníku.
Čili moje otázka je jasná. Prodával se vůbec majetek v majetku městské
části, nebo jako součást akcií 4-Energetické? Prosil bych písemně.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Opět jste překročil.
Zastupitel pan Zdeněk Ziegler: Skončil jsem, děkuji moc, prosil bych
písemné odpovědi.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Ano, já tomu rozumím,
tohle ani jinak nejde, jenom prosil bych, nepřekračujte ty časy. Pane kolego, já
jsem vás dopředu upozorňoval, že jste vždy strašně dlouhý. Tak prosím, pan
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kolega Růžička bude jistě kratší. Pan kolega Šandor chce zareagovat, ano,
prosím.
Zastupitel JUDr. Matej Šandor, Bc., Ph.D.: Určitě. Já děkuji moc za
tenhle dotaz. Kromě toho, že vám odpovím písemně, tak já bych si dovolil
alespoň nějaké stručné shrnutí hned teď.
Já jsem skutečně rád, že bývalé koalici se povedlo schválit tenhle záměr
na prodej 4-Energetické. Protože po těch předchozích dvou pokusech si myslím,
že to byl skutečně záměr, na základě kterého to bylo možné prodat, akorát to
bohužel po změně koalice nebylo dotaženo do konce.
A máte pravdu v jedné jediné věci. A to sice, že v Tučňáku,
pravděpodobně nějakým překlepem, je místo v „obchodním věstníku“ uvedeno
„v obchodním rejstříku“. Má tam být uvedeno „v obchodním věstníku“, kde ta
soutěž byla skutečně zveřejněna. Je to veřejně dohledatelné a v tom obchodním
věstníku byla zveřejněna poprvé. To znamená, že se do té soutěže mohl přihlásit
kdokoliv, i neoslovený uchazeč a mohl dostat veškeré informace k této soutěži.
Co se týká pak dalších dotazů. Víte, ona tady ta soutěž, my jsme ji
nepřipravovali laicky, ale skutečně jsme chtěli připravit profesionálně
připravenou soutěž. To znamená, veškeré právní podklady byly připravené
externí advokátní kanceláří, která obdobné soutěže realizuje pravidelně. A jako
první jsme si nechali udělat znalecký posudek na zjištění a ocenění akcií, tedy
toho, co by se prodávalo.
Doposud v předchozích prodejích se nikdy neoceňovala skutečná hodnota
akcií společnosti, protože to je to, co se prodává. Ale oceňoval se jenom
majetek, nebo se oceňoval neznaleckým způsobem, jaká by byla hodnota této
společnosti.
To znamená, ta předchozí ocenění já osobně nepovažuji za moc
relevantní, protože až teď jsme zjistili, jaká je skutečná tržní cena akcií
společnosti 4-Energetická.
A pak ještě, když jste se ptal na to, jestli se prodával majetek
4-Energetické, nebo jestli se prodával majetek městské části Praha 4, neprodával
se majetek – a opakuji to ještě jednou – prodávaly se akcie 4-Energetické. Takže
tolik ve stručnosti zatím.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji, stručnost to sice
zrovna nebyla, ale děkuji. Pan kolega Růžička a připraví se pan kolega Kaplan s
interpelací na Radu.
Zastupitel Ing. Ondřej Růžička: Já budu určitě stručnější. Já jsem velice
rád, že Tomáš Hrdinka se inspiroval v Lysolajích nádrží kolegy Hlubučka na
biotop. Měl ho ve volebních slibech a podle mě je to stále na těch jeho
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stránkách, byť nevím, jestli jsou placené, nebo nejsou, o biotopu v Braníku. Tak
by mě jenom zajímalo, jestli se ten biotop vybagruje jako ten park Na Mlejnku a
uděláme tam nějakou nádrž? Jestli třeba i kolegové z Rady s tím souhlasí, mají
na to peníze a finanční prostředky vytvořit druhý biotop přímo na zelené louce v
parku. Děkuji.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji, pan kolega chce
reagovat? Nebo písemně?
Radní RNDr., Ph.D. Tomáš Hrdinka: Jenom že ti k tomu podám
obsáhlou informaci písemně.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Děkuji, písemně. Pak kolega
Kaplan a připraví se pan kolega Zicha s interpelací na pana kolegu Svobodu.
Zastupitel pan Mgr. Tomáš Kaplan: Pane místostarosto, já tam dvě
poslední na Radu, můžete mi říct, jak je označena tahle ta, prosím?
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Koncepce Majetková.
Zastupitel pan Mgr. Tomáš Kaplan: Děkuji mockrát. Naváži již na
moje předřečníky, ale přesto to položím a požádám o odpověď na můj dotaz,
byť to bude velmi totožné.
Dotaz na Radu zní, zda existuje nějaká koncepce majetkové a bytové
politiky, kterou Rada přijala a kterou se řídí. Pokud ano, v jaké je podobě a kde
ji nalezneme? Děkuji.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji. Předpokládám, že
písemně, ano. Pan kolega Zicha a připraví se paní kolegyně Rejchrtová Petra s
interpelací na pana kolegu Hrozu.
Zastupitel Mgr. Lukáš Zicha: Děkuji za slovo. A také děkuji panu
Svobodovi, že před mou interpelací neutekl jako před interpelací občanů. Pane
Svobodo, já žasnu, jakým způsobem jste chtěl obrat zmrzačené lidi o střechu
nad hlavou na Praze 6. Chtěl jste zbourat Dům sociálních služeb, naštěstí
zasáhla Česká televize, před kterou jste utekl, stejně jako před občany dnes.
Zasáhl soud a zasáhli občané a městský úřad na Praze 4. Bohužel tato
interpelace je obsáhlá a dneska nám chybí i dost koaličních zastupitelů, takže
jsem to přehodnotil. Tato informace si myslím, že si zaslouží bod a stahuji tuto
interpelaci a přednesu jako bod na příštím Zastupitelstvu. Děkuji.
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1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Děkuji, paní kolegyně
Rejchrtová, interpelace na pana kolegu Hrozu a připraví se pan kolega Růžička s
interpelací na Radu a koupaliště.
Zastupitelka Mgr. Petra Rejchrtová: Děkuji, interpelace směřuje na
pana radního Hrozu. Zajímají mě pravidla pro přidělování bytů v majetku MČ
Praha 4, úředníkům MČ Praha 4 a dalším důležitým osobám, jako jsou policisté
apod.
Přidělování těchto služebních bytů je důležitá věc. A já bych chtěla, aby
mi byla zaslána pravidla, podle kterých Rada rozhoduje, komu byt přidělí, a
komu byt nepřidělí. A zároveň prosím o seznam odmítnutých úředníků a dalších
žadatelů o služební byty od května 2019 se zdůvodněním, proč jejich žádosti
byly zamítnuty. Děkuji.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji, předpokládám, že
pan Hroza asi možná písemně. Krátce, prosím, tak, pane kolego, krátká reakce.
Místostarosta pan Michal Hroza, Bc.: Tak já děkuji za slovo. Máme
dokonce několikery pravidla pro přidělování bytů v majetku městské části. Ta
pravidla jsou stejná, neměnila se za této Rady, jsou stejná, podle kterých jste
pracovali i vy v té předchozí koalici. Dokonce si myslím, že jste podle nich
pracovali i před volbami, takže nic se nezměnilo a samozřejmě tu informaci o
tom, jak se to má s těmi projednanými, dostanete písemně. Děkuji.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji, pan kolega
Růžička a interpelace Rada, Koupaliště a připraví se pan kolega Kaplan s
interpelací Rada, daň z nemovitostí.
Zastupitel Ing. Ondřej Růžička: Budu stručný. Já bych docela rád věděl
informaci z Rady, v jaké fázi je 2. etapa revitalizace Koupaliště Lhotka. My
jsme jako bývalá koalice nějaký sumář udělali. Jako zadání pro projektanta, kde
zmizela fotbalová sportoviště a nějaké věci. Dělali jsme to spíš jako koupaliště,
není to sportoviště. Tak v jaké to je fázi? A pokud už je o něčem rozhodnuto,
nebo už je nějaká konečně shoda, jestli by mohla být představena členům
Zastupitelstva.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji, odpověď bude asi
písemně předpokládám. Ano. A pan kolega Kaplan a připraví se pan kolega
Zicha s interpelací na pana kolegu Hrdinku pod heslem „Braník“. Čili prosím,
pane kolego, je to vaše.
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Zastupitel pan Mgr. Tomáš Kaplan: Děkuji, pane místostarosto, opět
velmi krátce. Chtěl jsem se zeptat, protože Rada rozhodovala k výzvě magistrátu
ohledně daně z nemovitosti, zda Rada městské části rozhodovala na podkladě
nějaké analýzy, popřípadě na základě jakých důvodů rozhodla v této věci Rada
tak, jak rozhodla.
A pak související dotaz v návaznosti na přednes pana místostarosty
Hrozy, zda je městská část Praha 4 schopná hospodařit bez mimořádných příjmů
z prodejů jejího nemovitého svěřeného majetku.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Děkuji, to je interpelace na
mě. Já panu kolegovi Kaplanovi odpovím. A samozřejmě, jakožto zodpovědný
člen Rady za finance, mohu zde prohlásit, že ten úkol vnímám a budu schopen
předložit rozpočet, který umí fungovat s tím, co jsme dali za poznámky hlavního
města Prahy. Protože jinak bych do takového usnesení samozřejmě nešel. Jinak
zdůvodnění zaznělo již i v mém vystoupení na Zastupitelstvu hlavního města
Prahy, ale není vaší povinností to tam jít hledat, takže vám to pošlu písemně.
Pan kolega Zicha a připraví se pan Růžička s interpelací na pana kolegu
Váchu.
Zastupitel Mgr. Lukáš Zicha: Děkuji, ještě dneska naposledy, Tomáši,
na tebe. Přesně před rokem jsi měl na Branickém náměstí takový pěkný
billboard, je to podobný dotaz, jako má Ondra, aniž bychom se domluvili. A na
tom billboardu mám jeho fotku, protože se mi líbil, protože tam bydlím, tak
bych to i rád využil a podpořil, až to bude tady v rozpočtu.
Na tom billboardu bylo „Vybuduji v Braníku biotop“. Tak já s tím
souhlasím a chtěl jsem se zeptat, co pro to uděláš? A jestli to bude v návrhu
rozpočtu na dalším Zastupitelstvu. Děkuji.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já myslím, že tohle bude asi
písemně. Oběma pánům asi bude totéž a do záhlaví oba. Tak pan kolega
Růžička, chodníky na pana kolegu Váchu. A pan kolega Zicha je další na řadě,
je dneska pilný, tentokrát je to pan kolega Hroza. A jestli pan kolega Zicha neví,
o co jde, tak tohle bude kulturní pro změnu.
Zastupitel Ing. Ondřej Růžička: Já bych měl dotaz na opravy chodníku.
Konkrétně třeba chodník Matěchova, ten byl vysoutěžený nedávno. Já vím, když
to předkládal Zdeněk Kovářík, který měl na starosti investice, tak já jsem to
obcházel, tam bylo asi deset dlaždic rozbitých, je to docela velký úsek, chtěl
překopat ty kostky na asfalt. Nevím, jestli se ta nová soutěž za několik milionů
bude kvůli výměně pár kostek přeasfaltovávat. Téhle informace jsem se
nedopídil, takže jestli Matěchovou vyasfaltujeme.
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A měl jsem takový dotaz právě s tím asfaltem. Už je to delší dobu, bývalý
starosta Prahy 4 pan kolega Horálek, který bydlí nedaleko ode mě, tak on má
před domem samé kostky. Asi se mu to líbí. Je to na pískovém loži, já bych řekl,
že se na tom docela dobře chodí. Ty vždycky říkáš, Zdeňku: „Na tom se dobře
chodí, to nikdo nechce“, ale působí to, má to zásah retenčně. Ale mně jde o to,
jestli budete tyhle kostky měnit za asfalt, nebo z asfaltu budete dělat kostky.
Děkuji.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já jenom stručnou reakci. Já
myslím, že více lidí má na Praze 4 před svým barákem kostky. Ale také těch
více lidí si ty kostky zaplatilo, pane kolego. Já půjdu asi dál.
Zastupitel Ing. Ondřej Růžička: Ale to je veřejný chodník.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Že je veřejný, ale to ještě
neznamená, že jsme ho zaplatili my, abychom si rozuměli. Já myslím, že Hanka
ti to ještě může vysvětlit, že jsi to rozhodně neplatil ty. Jestli chce, může mu
povysvětlit, kolik to stálo.
Radní pan Filip Vácha: Děkuji za slovo, milerád odpovím písemně.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Tak. Ale, Ondro, není žádný
problém, můžeš si je také udělat sám za svý. Tak. K těm asfaltům pan kolega
pošle písemně. Jenom říkám, když jsi se ptal na ulici Na Větrově, tak tam
dostaneš určitě vysvětlení od Hanky přímo. Můžeš mít návod přímo, jak to
uděláš u svého baráku, když budeš chtít.
Tak můžeme jít dál. Pan kolega Zicha – Hroza, kulturní akce. Připraví se
pan kolega Růžička s čí interpelací, pro změnu na pana kolegu Váchu, tentokrát
jsou to byty.
Zastupitel Mgr. Lukáš Zicha: Děkuji, já si myslím, že moje interpelace
jsou vždy velmi stručné a rychlé, tak jenom si ještě dovolím navázat tady na
Ondru a poděkovat panu bývalému starostovi Horálkovi, že i my před naším
domem máme zámkovou dlažbu. Takže za to mu také děkuji a oceňuji to a
nesouhlasím s tím asfaltováním Zdeňka Kováříka. Ale to je na vedlejší.
Ale teď už k mé interpelaci. Ještě si dovolím, poprosil mě o to pan Hroza,
abych zareagoval ve věci na prodej pozemku pod garáží. Takže jenom dvě věty.
Pane Hrozo, když jsme zjistili, že vy chcete prodat tento pozemek, strategický
pozemek, tak jsme o tom informovali občany a slíbili jim, že tento pozemek
pana Hrozu prodat nedáme.
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Jsem rád, že jsme tento slib splnili a doufám, pane Hrozo, že po dnešním
debaklu již nebudete mít tu drzost vůbec nám tady na Zastupitelstvu tento
pozemek předkládat k prodeji.
Ale teď už k té interpelaci. Já jsem na začátku Zastupitelstva informoval,
že sobotní Svatováclavské velebení je předražené o 300.000 Kč. Nepotřebuji
okomentovat, že to tak není. To je daná věc. To je předražené o 300.000 Kč, tak
se mi prosím nesnažte říct, že to tak není, že to je cena obvyklá. Není, cenu
obvyklou jsme si zjistili kalkulacemi s dodavateli, hudebními skupinami,
divadly, rytíři a všemi, co tam budou.
Ale můj dotaz je takový, koho jste oslovil s touto nabídkou? Jaké všechny
firmy jste oslovili, jaký byl text toho oslovení, kolik jste dostali nabídek. A chci
všechny scany nabídek a jaké byly parametry vyhodnocení této zakázky, že jste
vybrali tuto podle mě velmi neodbornou firmu, která má průměrný roční obrat
400.000 Kč a předložila vám nabídku na přibližně 15 slov. A vy jste ji
vyhodnotil jako vítěznou, předraženou, nekompetentní. Děkuji.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Písemně předpokládám,
nebo chceš přímo? Přímo pan kolega krátce zareaguje. Prosím, pane kolego, je
to vaše.
Místostarosta pan Michal Hroza, Bc.: Tak já děkuji za slovo. Já se
musím vyjádřit k tomu, co jste říkal na začátku, pane zastupiteli. Já ponechám
na míře naivity všech zastupitelů v tomto sále, zda věří, nebo nevěří tomu, že
nějaký občan jiné Prahy, že jsme oslovili občany a shodou okolností jediný, kdo
byl ochoten podat 300tisícovou nabídku, tak, aby znemožnil důchodci získat
pozemek pod jeho stavbou, tak nechám tady na míře naivity ostatních
zastupitelů, jestli budou věřit vašemu vysvětlení, anebo zda si budou myslet, že
jde o nějakou spekulaci. Nechme to na nich, myslím, že tady máme dost
rozumu. Děkuji. (Výkřik: „Odpovězte na interpelaci!“)
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Odpověď bude písemně.
Místostarosta pan Michal Hroza, Bc.: Interpelace, jak už bylo řečeno,
bude odpovězena písemně.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: (Výkřiky pana Zichy) Pane
kolego, nemáte slovo! Já už nevím, jak to jinak říct. Prosím, pan kolega Růžička
interpeluje pana kolegu Váchu a připraví se pan kolega Růžička, který bude
pokračovat s interpelací na pana kolegu.
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Zastupitel Ing. Ondřej Růžička: Já jenom, jestli můžu ještě ten bod. Já
jsem tady měl těch bodů víc.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Pan kolega Vácha, opravy
bytů.
Zastupitel Ing. Ondřej Růžička: Opravy bytů. Tak mě by zajímalo,
jestli má investiční odbor připravené už nějaké standardy opravy bytů obecních
a bytů DPS, protože je velký nedostatek, téměř bych řekl, že ten fond je nulový,
bytů bezbariérových. A je spousta lidí, kteří žádají o byt, a vesměs to jsou
senioři, kteří mají obtížnou hybnost. Tak jestli při opravách bytů v nějakých
standardech je myšleno na to, aby byty byly bezbariérové.
Samozřejmě byty, které budu vymalovávat štětkou, tak asi nebudu
předělávat jako do bezbariérových, protože tam dělám drobnou opravu. Ale
pokud byt opravuji natvrdo s kladivem, tak by bylo vhodné, aby podle mě
všechny ty byty byly bezbariérové. Tak jestli máte nějakou takovouhle koncepci
standardů pro obecní byty a pro byty DPS.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji, předpokládám, že
to asi bude písemně? Zcela jistě písemně, ano. A pan kolega Růžička pokračuje
pro změnu s další s interpelací, protože dneska byl velmi pilný. Tentokrát je to
pan kolega Hroza, abych vám napověděl, záměr prodeje.
Zastupitel Ing. Ondřej Růžička: Tak tady jsem měl záměr prodeje, to
bylo na minulé Radě. Je to dokonce bod 17R - 764, kde se prodává taková
trafačka v Krumlovské. Tak by mě jenom zajímalo, nebo na tom rohu, je to v
podstatě jen půdorys pod tou trafačkou, která je nalepená na bytový dům, a jen
by mě zajímalo, jestli na to existuje nějaký developerský projekt.
Že se to zase náhodně vyvěšuje, nějaká takovéhle trafačka s nějakou
minimální cenou 4 miliony Kč. Já nevím, k jakému využití to má být, nebo jestli
by to uměla využít městská část k nějakým potřebám veřejného vybavení. Tak
jestli existuje nějaký developerský záměr na toto území, a proto to vyvěšujeme,
tak to je můj primární dotaz. Děkuji.
1. místostarosta pan Ing. Zdeněk Kovářík: Ano, existuje a myslím, že
dostanete od pana kolegy Syrového příslušnou kopii, protože byl už projednán a
jinde by se to nevyvěšovalo. Ale předpokládám, že pan kolega Hroza případně
odpoví víc, pokud by chtěl. Ale jenom tuto stručnou můžeme říct zde, záměr
existuje, byl projednán, má kladná stanoviska a pan kolega Syrový vám je může
poslat. Čeká to však ještě na související pozemky, které jsou hlavního města
Prahy, proto to jde takto pomalu. Je to poměrně stará záležitost, která začala
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ještě za Rady, kdy jsme byli společně. On si to už člověk nepamatuje, to je
jasné.
Tím jsme vyčerpali, pane kolego, snad všechny. Protože už jsem si
odškrtal všech vašich x-příspěvků a nikdo další nebyl tak plodný jako vy. Tím
pádem já děkuji za interpelace a předám na závěr řízení schůze paní starostce,
aby vám mohla poděkovat a popřát krásný den.
Starostka MČ Praha 4 paní Irena Michalcová: Vážené kolegyně a
kolegové, kteří jste ještě vydrželi, děkuji vám za průběh dnešního jednání. Jsem
ráda, že jsme skončili dříve než o půlnoci a přeji vám hezkou dobrou noc.
(Jednání ukončeno ve 21:45)
Zapsala strojová stenografka:
Simona Sedmihorská
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