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Zastupitelstva městské části Praha 4
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(Strojový stenografický záznam)
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(Jednání zahájeno ve 13:05)
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Dobré odpoledne, já
vás poprosím, zasuňte si své karty, ať může organizační ověřit
usnášeníschopnost, a za malou chvíli bychom začali.
Dobré odpoledne, já bych ještě poprosil, kdo máte vysunuté karty, tak
jestli byste je mohli zasunout do svých hlasovacích zařízeních, abychom mohli
oznámit usnášeníschopnost.
Já si, vážené zastupitelky a vážení zastupitelé, dovoluji zahájit 30.
zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4. Dovoluji si přivítat nejen všechny členky a
členy Zastupitelstva, ale také zástupce našich organizací, vedoucí odborů Úřadu
MČ a především veřejnost a další hosty.
Budeme se snažit tady větrat. Dnes má být horko, máte vodu na svých
stolcích, tak dodržujte pitný režim, ať to tady zvládneme v tom teplém
odpoledni.
Zastupitelstvo bylo svoláno v řádném termínu před týdnem a v době jeho
zahájení je v tuto chvíli přítomno 37 zastupitelů a schůze Zastupitelstva je tedy
usnášeníschopná.
Pokud ještě někdo nemáte zasunuté karty, tak si je prosím zasuňte.
V tuto chvíli tady mám omluvenky od paní předsedkyně Machové, která
je na zahraniční cestě, dále od paní předsedkyně kontrolního výboru Zacharové,
která se omlouvá pro nemoc, a z důvodů zahraničního pobytu se omlouvá pan
zastupitel Nikolo. To jsou všechny omluvenky, které jsem zachytil přes
organizační oddělení, tak pokud mají další omluvenky předsedové nebo
předsedkyně klubů, tak je prostor kdykoli během schůze je omluvit. Takže v tuto
chvíli je nás přítomno 38 a jsme usnášeníschopní.
Zápis z minule ověřili páni zastupitelé Schneider a Kučera, bez věcných
připomínek, takže bych jim poděkoval. A jako vždy je zápis u organizačního
oddělení. A pokud už k němu nebude nic dalšího, tak bude považován za
schválený.
Teď bych poprosil ověřovatele pro dnešní schůzi. Takže pan zastupitel
Vácha a pan zastupitel Caldr. Děkuji.
A než přistoupíme k programu Zastupitelstva, tak tady mezi námi sedí
zastupitel MČ, dříve zastupitel hlavního města Prahy a dříve také poslanec,
člověk z nás nejstarší, který odsloužil obci vlasti hodně, fotbalista, hospodský,
historik... A mohli bychom říct spoustu dalších a dalších věcí o něm. On už dál
nekandiduje, a myslím si, že není mezi námi mnoho lidí, kteří tak dlouhou část
života zasvětili veřejné službe na všech třech úrovních. Dokonce si troufám říct,
že když sečtu Zastupitelstvo MČ, Zastupitelstvo hlavního města a poslancování,
tak mezi námi pětačtyřiceti takový druhý není. Takže já bych chtěl poděkovat
Karlu Šplíchalovi za služby obci a služby vlasti. (Potlesk.)
(Mimo mikrofon, u pana K. Šplíchala.) ...protože jak jsme byli v opozici
nebo u moci, tak víme, jak je to někdy těžký, a Karel to opravdu dokázal až
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dodneška. Tak mu všichni přejeme, aby to, na co sáhnete, aby se mu dařilo.
Díky. (Potlesk.)
Zastupitel pan Karel Šplíchal: Dámy a pánové, přátelé. Já už jsem při
jednom svém kulatém výročí děkoval. A teď jsem s tím nepočítal, protože jsem
si neuvědomil, že vlastně mám ten čas tak sečtený. A jestli jsem to vydržel, tak
to bylo také tím, že jsem jenom nepotkával lidi, kteří nebyli příliš dobří. Ale
většinou jsem potkával lidi slušné, s kterými jsem se mohl domlouvat, které
jsem nakonec měl rád. Průřezově mně nebránila jejich ideologie, mě zajímaly
vždycky lidské povahy, charaktery lidí. I v tom Zastupitelstvu zdejším je hodně
slušných lidí.
A já bych zároveň, když bylo přáno mně, já bych si dovolil přát i jim
pevné zdraví, protože bez toho vlastně nejde nic. A pak už vůli dělat práci podle
svého nejlepšího přesvědčení a vůle. A jak říkal Abraham Lincoln “do poslední
vteřiny“. Ještě jednou děkuji. (Potlesk.)
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Já vám všem děkuji a
můžeme přistoupit k programu schůze Zastupitelstva. Vy víte, že program ještě
předjednáváme na schůzi předsedů klubů, takže k tomu, jak jste dostali ten
návrh rozeslaný do vašich stránek, tak po schůzi předsedů klubů je zjevné, že
podporu Zastupitelstva nemá bod č. 4 – Návrh k úplatnému převodu cenných
papírů společnosti 4-Energetická, takže jej stahuji a předkládám návrh programu
bez tohoto bodu.
Předkládám jej stejně, pro jistotu přečtu ty body tak, jak je navrhuji:
1. Návrh ke zřízení Návrhového a volebního výboru. 2. Návrh k poskytnutí
návratné finanční výpomoci pro základní a mateřské školy. 3. Informace o
plnění rozpočtu a finančního plánu ekonomické činnosti. Pětka posunutá na
čtyřku – Prodej bytových jednotek. Šestka posunutá na pětku – Majetkové
dispozice. 7. Splátkové dohody. 8. Návrh k poskytnutí účelové dotace
Thomayerově nemocnici. 9. Informace o činnosti Rady a pak stálé informace o
činnosti výborů a Interpelace členů Zastupitelstva.
Tolik tedy k předkladu a otevírám diskuzi k tomuto bodu. Přihlášen je Jan
Petr.
Zastupitel Jan Petr: Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já
bych si dovolil navrhnout zařazení bodu číslo 2, který by se měl jmenovat
"Zhodnocení funkčního období panem starostou". Myslím si, že máme za sebou
4 roky práce v Zastupitelstvu a považoval bych za vhodné, aby se k tomu Rada v
čele s panem starostou postavila a zhodnotila fungování za poslední 4 roky.
Trochu se omlouvám, že to je takhle na poslední chvíli, ale u pana
starosty, jako zkušeného politika, si myslím, že by to nemusel být problém,
zpatra umí mluvit, takže si určitě najde body, které by mohl vytáhnout a
zhodnotit fungování radnice a městské části za dobu, kdy tady starostuje.
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Chtěl bych tímto požádat i všechny kolegy zastupitele a zastupitelky, aby
pro tento bod hlasovali. Víceméně je to nepolitikum, protože opravdu si myslím,
že by stálo zato, aby se tady umožnilo zhodnotit fungování městské části a
abyste prodali i teď před volbami ať už své úspěchy a případně i nějaké
neúspěchy, které určitě jsou.
Tamhle kolega Zdeněk Kovářík se trošku usmívá, tak určitě. Pokud by
tento bod byl schválen, jistě bych tam zařadil i některou informaci k investicím,
ale jen okrajově. Takže bych vás opravdu chtěl požádat, abyste tento návrh
podpořili. Myslím si, že určitě by bylo vhodné, abychom si na konci funkčního
období řekli, jak to funkční období probíhalo a čeho všeho se dosáhlo či
nedosáhlo. Děkuji.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Děkuji, dalším
přihlášeným je Pavel Caldr.
Zastupitel pan Pavel Caldr: Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já si
dovolím nejdřív faktickou ke kolegovi Šplíchalovi. Slova již zazněla o tom, že
jsi to nečekal, Karle. Myslím že nastolila tvoji budoucí uměleckou dráhu,
protože mi to trošku připomíná slova zaznívající každý rok na Zlatém slavíkovi.
Ten Karel to tam taky nečekal. (Smích v sále.)
Teď ta smutnější část. Přes léto nás opustil další čestný občan pan Tříska.
Bývalo zvykem, že jsme zde vždycky minutou ticha uctili památku našich
čestných občanů. Nechám na vás, pane starosto, kdy to tak zařadíte, ale myslím
si, že by bylo vhodné tomu pánovi vzdát čest. Děkuji.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Dobře, pokud mi to další
přihlášení umožní, tak bych je vyvolal až potom, a teď bych vás poprosil,
abychom uctili pana Třísku minutou ticha.
(Minuta ticha za zesnulého občana Prahy 4 pana Třísky.)
Já vám děkuji.
Teď zpátky k seznamu přihlášených. Slovo má pan předseda Vácha. Já
poprosím, pokud budou chtít předsedové klubů vystoupit přednostně, tak aby se
ještě k tomu přihlásili rukou, jinak je budu zařazovat v tom pořadí. Prosím.
Zastupitel pan Filip Vácha: Děkuji za slovo, dobrý den, všechny vás zde
vítám. Já bych jenom zařadil nový bod č. 4, když původní bod č. 4 je stažen, a
jen dát informaci o stavu uzavřeného výstupu na stanici Budějovická,
uzavřeném výstupu z metra. Bod by se jmenoval “Informace Budějovická“.
Děkuji.
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Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Děkuji. A další
přihlášenou je Petra Rejchrtová.
Zastupitelka Mgr. Petra Rejchrtová: Dobrý den, děkuji za slovo. Já
bych prosila zařadit, pokud tedy bude zařazen bod pana kolegy Petra jako bod 4,
tak jako bod 5. V případě, že nebude, tak jako bod 4, vybudování chodníku pro
děti do školy ze sídliště Jalodvorská do Základní školy u Krčského lesa.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Já vás poprosím,
některé názvy byly dlouhé, takže tak, jak nám říká Jednací řád, dejte je písemně
organizačnímu oddělení, abychom o nich mohli hlasovat. Dalším přihlášeným je
Karel Ptáčník.
Zastupitel pan Karel Ptáčník: Dobré odpoledne. Já bych se chtěl
připojit ke gratulaci tady Karlovi za náš klub, jako sociální demokracie, protože
si myslím, že i v té opozici byl ten člověk slyšet celé 4 roky. Takže, Karle, díky.
To je jedna věc.
A druhá věc bych chtěl nějak upřesnit, jak to teď máme s koalicí? Protože
já, jak si čtu, že ten kandiduje za tohle, ten za bleděmodré, ten za fialové, tak
jestli koaliční smlouva ještě existuje, nebo jak to je? Nebo jestli se nám v té
koaliční partě něco změnilo. Děkuji.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Děkuji a uzavírám
diskuzi. A budeme hlasovat napřed o pozměňovacích návrzích a potom nakonec
o návrhu programu jako celku.
Posledním protinávrhem byl protinávrh kolegyně Petry Rejchrtové na bod
– "Vybudování chodníku pro děti ze sídliště Jalodvorská ke škole do sídliště
Krč". Já myslím, že je to srozumitelné a nechám o tom hlasovat po zaznění
zvukového signálu. Budeme hlasovat pro, proti zdržel se. (Hlasuje se.)
12 pro, zdrželo se 15.
Návrh nebyl přijat.
Pak tady máme od pana kolegy Váchy zařadit jako bod č. 4 - "Informace
Budějovická". Po zaznění zvukového signálu, kdo je pro, proti, zdržel se.
(Hlasuje se.)
(Smích v sále, potlesk.)
24 pro, 1 proti, zdrželo se 10.
A potom máme... Karel Ptáčník.
Zastupitel pan Karel Ptáčník: Já se omlouvám, nejen, že pajdám, ale
jsem ještě slepý, tak jsem zmáčknul blbé tlačítko. Samozřejmě jsem pro.
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Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Děkuji, takže v zápisu
je změna hlasování. Ještě k tomu hlasování má někdo něco? Nemá, děkuji. A
můžeme hlasovat o posledním navrženém bodu, a to je... "Zhodnocení
funkčního období starosty a Rady?" Nebo jak to bylo? Já ho nemám tady
písemně před sebou. Děkuji. "Zhodnocení funkčního období pana starosty Petra
Štěpánka". Je to takhle? Děkuji. Budeme hlasovat pro, proti, zdržel se, po
zaznění zvukového signálu. (Hlasuje se.)
11 pro, proti 0, zdrželo se 19.
Návrh nebyl přijat.
Teď tedy budeme hlasovat o programu jako celku, s tím, že bodem 4 je
bod "Informace Budějovická". Kdo je pro program jako celek po zaznění
zvukového signálu? Pro, proti, zdržel se. (Hlasuje se.)
35 pro, 1 proti a zdrželi se 2.
Program byl přijat.
Bod č. 1
Návrh ke zřízení Návrhového a volebního výboru pro 30. zasedání
Zastupitelstva MČ Praha 4 a k volbě předsedy a členů výboru.
Teď tedy můžeme přistoupit k ustavení Návrhového a volebního výboru.
Já v tuto chvíli mám ze schůze předsedů a předsedkyň klubů nahlášenu za klub
Tučňák STAN Anetu Krajcovou a za klub Trojkoalice Jiřího Bendla. Poprosil
bych předsedy dalších klubů, aby mi dali své návrhy.
Místostarosta MČ Praha 4 pan Ing. Zdeněk Kovářík: Klub ODS
zasedal včera a nepřekvapím vás, navrhujeme paní kolegyni Cingrošovou, která
se toho ujme i na dnešním Zastupitelstvu.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Takže kolegyně
Cingrošová. Prosím další předsedy klubů. Takže pokud nevidím nikoho dalšího,
tak budeme mít dnes Návrhový a volební výbor trojčlenný, ve složení Krajcová,
Bendl, Cingrošová, bez titulů a křestních jmen. Pokud už nemáme další
nominaci, tak poprosím hlasovat o tomto složení po zaznění zvukového signálu,
pro, proti, zdržel se. (Hlasuje se.)
34 pro, 1 proti, nikdo se nezdržel. Usnesení 30Z-1/2018.
Takže bych poprosil Návrhový a volební výbor, aby se ujal své práce.
A vzhledem k tomu, že předkladatelem dalšího bodu jsem já, tak bych
poprosil kolegu Kováříka, jestli by mohl převzít řízení schůze.
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Bod č. 2
Návrh k poskytnutí návratné finanční výpomoci pro základní a mateřské
školy na financování projektů v rámci Operačního programu Praha – pól
růstu a k uzavření smluv o poskytnutí návratné finanční výpomoci pro
základní a mateřské školy na financování projektů v rámci Operačního
programu Praha – pól růstu.
Místostarosta MČ Praha 4 pan Ing. Zdeněk Kovářík: Dobrý den,
dámy a pánové. Poprosil bych pana starostu, aby předložil materiál k bodu č. 2.
"Návrh k poskytnutí návratné finanční výpomoci pro základní a mateřské
školy". Ten název je dlouhý, čili jsem zkrátil pouze název. Prosím, pane
starosto, abyste se ujal úvodního slova.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Takže ten materiál číslo
2 je ryze formální. Naše základní a mateřské školy byly úspěšné v žádostech do
externího financování, ale protože pravidla tohoto financování budou proplácet
peníze na projekty až po jejich skončení, tak školy potřebují volné prostředky, z
kterých toto vykonají. A vzhledem k tomu, že mají v podstatě dvě možnosti –
buď to můžeme my, jako zřizovatel, řešit bezúročně, nebo to mohou řešit na trhu
úročně, tak je pro městskou část jednoznačně výhodnější to řešit bezúročně
uvnitř.
Takže vám předkládám v Příloze č. 1 tabulku jednotlivých rozpočtových
opatření od nejnižší částky 646.000 Kč škole U Krčského lesa, až po tu nejvyšší
ve výši 2,24 milionů Kč škole Školní. A tam předkládám ten kompletní seznam.
Takže svým hlasováním dáte možnost městské části tento de facto překlenovací
bezúročný úvěr poskytnout námi zřizovaným školám. Děkuji.
Místostarosta MČ Praha 4 pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji za
úvodní slovo a otevírám diskuzi. První je přihlášená paní kolegyně Rejchrtová.
Zastupitelka Mgr. Petra Rejchrtová: Dobrý den, děkuji za slovo. Já
jsem rozhodně zastánce financování různých potřeb školských zařízení z fondů.
A jsem strašně ráda, že městská část toto podporuje. A využila bych této
příležitosti k tomu, abychom se zamysleli nad dalším financováním pomocí
fondů a dalším zvelebováním našich škol. Takže bych si dovolila načíst dvě
usnesení.
Jedno zní – "Zastupitelstvo MČ Praha 4 ukládá Radě MČ Praha 4 zajistit
vybudování chodníku pro děti ze sídliště Jalodvorská přes Jalodvorskoou louku
do školy Základní škola U Krčského lesa. Ještě ve školním roce 2018/2019."
Aby nezůstalo jenom u té jedné příležitosti, kterou tady schválíme určitě.
A druhé usnesení se týká obecně škol. Rodiče a pedagogové jsou
znepokojeni tím, že ve stále teplejším počasí se zhoršují podmínky, které mají
děti ve škole. Opakovaně bylo naměřeno ve školním roce 2016/17 a 2017/18 až
34 stupňů Celsia ve třídách. Tohle neprospívá dětem, je to hygienicky závadné,
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děti jsou z toho nemocné, a proto bych velmi prosila, aby bylo přijato ještě
druhé usnesení – rodiče jsou znepokojeni a sami se samozřejmě starají o to, aby
se podmínky zlepšily, takže zjišťují financování těchto věcí z různých fondů.
Takže druhé usnesení je – "Zastupitelstvo MČ Praha 4 schvaluje jako prioritu v
oblasti investic pro rozpočet roku 2019 řešení hygienicky závadných podmínek
ve školských zařízeních takovým způsobem (například zastíněním či jiným
řešením vysokých teplot), aby nebyly porušovány hygienické normy a aby bylo
vytvořeno podnětné prostředí pro zdravý rozvoj dětí."
Mám ještě čas? Ano, výborně. Takže ve škole, kde konkrétně já učím – a
tady bych ráda upozornila na střet zájmů, protože jedna z těch škol, která má
opravdu horko, je moje škola, kde jsem zaměstnaná. Tak tohle vnímá jako velký
problém. Rodiče podepisují petici, která má již 400 podpisů. Petice bude
probíhat i nadále. Bylo...
Místostarosta MČ Praha 4 pan Ing. Zdeněk Kovářík: Paní kolegyně,
spojujete si příspěvek, předpokládám.
Zastupitelka Mgr. Petra Rejchrtová: Pět minut mám, ne?
Místostarosta MČ Praha 4 pan Ing. Zdeněk Kovářík: Tři minuty máte,
čili předpokládám, že spojujete.
Zastupitelka Mgr. Petra Rejchrtová: Pět a tři.
Místostarosta MČ Praha 4 pan Ing. Zdeněk Kovářík: Ne, tři minuty
máte a tři minuty můžete spojit.
Zastupitelka Mgr. Petra Rejchrtová: Pět a tři. (Výkřiky ze sálu: „Ne,
pět a tři.“)
Místostarosta MČ Praha 4 pan Ing. Zdeněk Kovářík: Dobře, prosím,
tak pokračujte. Pan kolega mě přesvědčuje, že máte pět. My si to rádi
vyslechneme ještě dále.
Zastupitelka Mgr. Petra Rejchrtová: Takže nespojuji příspěvky, kdyby
bylo potřeba ještě něco dovysvětlit.
Na školní zahradě byly vybudovány další kurty beachvolejbalu, takže není
možné třeba s dětmi, kterých je ve škole 500 – 600, vyjít na zahradu a tam se
nějakým způsobem ochladit, protože ta výuka tam není možná. Takže děkuji a
doufám, že to podpoříte.
Místostarosta MČ Praha 4 pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji, další
přihlášený je pan kolega Vácha.
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Zastupitel pan Filip Vácha: Upřímně řečeno, já navazuji na kolegu ze
sociální demokracie. Teď jsem poněkud zmatený jako člen opozice.
Předpokládal bych, že koaliční návrh projde Radou a bude zařazen, zvláště
takový bohulibý. Můžete mi, prosím vás, říct, pane starosto, popřípadě pane
místostarosto, v jakém počtu se nachází koalice? Kolik teď tvoří koalici,
popřípadě kolik má členů? Protože, upřímně řečeno, dnešní průběh
Zastupitelstva je poněkud zvláštní. Děkuji.
Místostarosta MČ Praha 4 pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji, já
myslím, že pan kolega jistě zhodnotil sám. Pan kolega Ptáčník další přihlášený.
Zastupitel pan Karel Ptáčník: Dobrý den. Já bych se obrátil přes pana
starostu tady na paní Rejchrtovou. Čtyři roky jste na tohle měla, čtyři roky tohle
nezaznělo. Takováhle politická agitka, to je hrozný. Je samozřejmé, že všichni
tady, co tady sedíme, určitě pro školy nebo školky ,určitě nikdo neřekne ne. Ale
tohle, jak zneužíváte čtrnáct dní před volbami a děláte divadélko, když jste čtyři
roky seděla v koalici, a nic jste neprosadila, tak to se nezlobte, to je hanba. Jestli
si myslíte, já teď myslím, že už nejste za nás, že jste "pirátka", nebo co jste, ale
tohle to, co předvádíte, to nemá obdoby.
Místostarosta MČ Praha 4 pan Ing. Zdeněk Kovářík: Děkuji, další
přihlášený je pan kolega Petr.
Zastupitel pan Jan Petr: Dobrý den, děkuji za slovo. Kolega Ptáčník mi
vzal trošku vítr z plachet. Nicméně mě to opravdu od paní kolegyně Rejchrtové
mrzí, že se tímto způsobem chová. Protože čtyři roky opravdu sedí v koalici od
začátku funkčního období a přichází s tím vždycky, jak je jejím dobrým
zvykem, před volbami, aby se zviditelnila v rámci občanských sdružení. Já
samozřejmě, protože tuhle oblast kolem Krče znám dobře a řadu let jsem tam
bydlel, tak v podstatě vím, jak to tam funtguje, ale myslím si, že tohle vám lidi
žrát dlouhodobě nebudou.
Vždycky před volbami přijdete s nějakým tématem, že je ve školách
horko. Sama jste říkala, že jsou to roky, které už uplynuly, a v tuhle chvíli před
volbami tady vyskakovat s nějakými návrhy na zajištění chladnějšího
vyučovacího prostředí, je sice chvályhodné, ale na tom jste opravdu mohli čtyři
roky pracovat intenzivně, když to víte, a neřešit to tady jako hesla před volbami.
Koneckonců po volbách to zase bude jedno. Maximálně bude klimatizovaný
kabinet. Děkuji.
Místostarosta MČ Praha 4 pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji. A
vzhledem k tomu, že nikdo není přihlášen, uzavírám diskuzi. A jestli pan
starosta chce závěrečné slovo? Ano, vidím, že chce, prosím.
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Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Děkuji. Já úplně krátce
v závěrečném slově ještě zdůrazním, proč je tento materiál předkládán. Tento
materiál je souhrn osmi rozpočtových opatření, kterými poskytujeme nevratnou
finanční výpomoc školám tak, aby mohly realizovat programy z externích
fondů. (Ze sálu: "Návratné".) Návratné, omlouvám se, já už jsem to v úvodním
slově říkal, teď jsem se jenom přeřekl, takže děkuji za upozornění. Já jsem to
předtím nazval překlenovací půjčkou. Je to prostě to, co to je. A tím my
umožňujeme, aby školy nemusely shánět drahé půjčky na trhu, ale aby to mohly
udělat rovnou, neztrácet čas.
Takže všechno ostatní k tomu nechávám na rozhodnutí Zastupitelstva. Já
bych jen připomněl, že na své poslední schůzi Rada schválila harmonogram na
přípravu rozpočtu, tak jako každý rok. S tím, že tento rok je v rozpočtu, nebo v
harmonogramu přijímání rozpočtu bráno v potaz, že budou volby. A je to tam
uděláno tak, aby rozpočet mohlo přijmout už nové Zastupitelstvo s novým
mandátem. A na něj také odkazuji s většinou věcí, které budou.
My, jako odcházející Rada, jim předáme kompletně první čtení rozpočtu a
bude potom na nich a na nově vzešlé Radě, jakým způsobem se rozhodne to
upravit a předložit Zastupitelstvu, které nás po 5., 6. říjnu nastaví. Takže bych
asi v tom odkazoval na tu schůzi, která se bude zabývat rozpočtem. Děkuji.
Místostarosta MČ Praha 4 pan Ing. Zdeněk Kovářík:. Děkuji a než
přistoupíme k hlasování a k protinávrhům, ještě technická pan kolega Petr.
Zastupitel pan Jan Petr: Děkuji, já jen upravuji vyjádření k Jednacímu
řádu, je to pět a tři minuty, takže opravdu dohromady osm. Ale v tom je pět
minut první příspěvek, tři minuty druhý.
Místostarosta MČ Praha 4 pan Ing. Zdeněk Kovářík: Děkuji, na
počítači to bylo chybně nastaveno, proto jsem to bral podle počítače. Děkuji.
Čili prosím první protinávrh z Návrhového výboru. Jdeme v opačném pořadí,
tuším, že se týkal otázky ochlazení našich škol. Máme někde znění? Jsme
schopni ho promítnout? Máme ho tam, výborně. Čili jdeme od posledního
zazněného protinávrhu, což je ten dole. Čili po zaznění zvukového signálu
hlasujeme pro, proti, zdržel se, kdo souhlasí s tímto doplněním předloženého
usnesení.
Prosím, můžeme hlasovat po zaznění zvukového signálu, pro, proti, zdržel
se. (Hlasuje se.)
10 pro, 0 proti, 9 se zdrželo.
Čili tento návrh nebyl přijat.
A prosím ten první zazněvší promítnout, aby všichni věděli, o čem hlasují.
To je ten úkol Radě, co je nahoře na obrazovce. Opět hlasujeme po zaznění
zvukového signálu, pro, proti, zdržel se. (Hlasuje se.)
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12 pro, 0 proti, 5 se zdrželo.
Pro pana kolegu Ptáčníka, tu kartu můžete vytahovat až po hlasování,
jinak tam visíte atypicky tak, že jste se neúčastnil, přitom jste byl pro. Ale návrh
nebyl přijat.
Nyní můžeme hlasovat hlasovat o návrhu předloženém Radou. A prosím
Návrhový výbor o číslo usnesení k bodu č. 2.
Členka návrhového a volebního výboru paní Klára Cingrošová:
Hlasujeme o původním návrhu, který má číslo 30Z–2/2018. A je ve znění, jaké
bylo předloženo Radou.
Místostarosta MČ Praha 4 pan Ing. Zdeněk Kovářík: Děkuji,
hlasujeme po zaznění zvukového signálu, pro, proti, zdržel se. (Hlasuje se.)
Rozumím tomu, takže je 36 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
Paní kolegyně Eismannová se netrefila na správné tlačítko, jestli jsem to
správně pochopil. Čili návrh byl přijat a můžeme přikročit k bodu č. 3. A
poprosím pana starostu, aby předložil informaci o plnění rozpočtu za 1. pololetí.
Bod č. 3
Informace o plnění rozpočtu a finančního plánu ekonomické činnosti
městské části Praha 4 za I. pololetí r. 2018.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Ještě jednou příjemné
odpoledne, vážené zastupitelky, vážení zastupitelé. Jedná se o pololetní
informaci, potom vždycky na začátku roku předkládáme neúplný závěrečný účet
za předešlý rok i s usnesením. Nicméně v pololetí dáváme informaci o plnění
rozpočtu a finančního plánu ekonomické činnosti. Takže stejně jako loni k tomu
dám krátkou zprávu.
Vzhledem k tomu, že v pololetí není spousta věcí ještě hotova, tak
prakticky vždy končí hospodaření přebytkem. V tomto případě ve výši 54 mil.
Kč. Já to budu s dovolením zaokrouhlovat na celé miliony, v tom materiálu
samozřejmě máte ty částky až po koruny. Tam potom si můžete najít ty přesné
částky.
Příjmy z hlavní činnosti jsou naplněny ze 48 % k upravenému rozpočtu,
což představuje částku ve výši 462 mil. Kč.
Výše příjmů na rok 2018 je schválena ve výši 721 mil. Kč a byla upravena
o částku 238 mil. Kč. Jsou to především dotace poskytnuté městské části z
vnějších zdrojů.
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Daňové příjmy třídy 1, kde jsou místní a správní poplatky a daň z převodu
nemovitostí, jsou naplněny na 23 %. S tím, že ještě nebyla zaslána daň z
nemovitosti, která nabíhá až ve 2. pololetí.
Na daňových příjmech bylo vybráno celkem 31 mil. Kč. Nedaňové příjmy
z tzv. třídy 2, kam patří především pokuty, odvody přebytků ze zřízených
příspěvkovek, příjmy z úroků, realizace finančního majetku, pojistná plnění,
nahodilé příjmy, byly naplněny z 84 %, což představuje částku
ve výši 17 mil. Kč.
Výše získaných příjmů je ovlivněna zejména odvody z nevyčerpaných
provozních příspěvků námi zřízených příspěvkovek, což bylo ve výši zhruba
11 mil. Kč.
Dále jsou to přijaté transfery, kam patří veškeré přijaté dotace, převody z
vlastních fondů hospodářské činnosti. Ty jsou ve výši 414 mil. Kč.
Z toho 42 mil. Kč jsou převody z hospodářské činnosti a těch 372 milionů jsou
přijaté dotace.
Kromě dotačního vztahu hlavního města Prahy k městským částem
a dotace na výkon státní správy, což je z hlavního rozpočtu hlavního města
Prahy, tak obdržela městská část účelové dotace. Je to vratka daňové povinnosti
za rok 2017 ve výši 29 mil. Kč. A posílení mzdových prostředků do školství ve
výši 27 mil. Kč.
Investiční dotace na rekonstrukci objektu Horáčkova 15 mil. Kč.
Na výstavbu tělocvičny Bítovská 20 mil. Kč.
A dotaci na snížení energetické náročnosti a realizace systému nuceného
větrání na 3 mateřské školy ve výši 22 mil. Kč.
Máte to tam podrobně rozepsáno, koho zajímají detaily.
Co se týče výdajové stránky, tak byla čerpána z 30 %, což je částka ve
výši 408 mil. Kč. Z toho výše běžných výdajů je 330 mil. Kč a investičních
78 mil. Kč.
Výdaje schválené ve výši 995 mil. Kč byly upraveny o částku 364 mil.
Kč. Nejvyšší podíl na těchto úpravách je výše přijatých dotací a zapojení
nevyčerpaných prostředků z minulého roku.
Běžné výdaje byly čerpány na 38 % upraveného rozpočtu a jejich čerpání
je rovnoměrné.
U investic je čerpání ve výši 15 %. Na celkovém čerpání se nejvíce podílí
školství, kde je vyčerpáno 30 mil. Kč. Týká se to hlavně Školní, Na Planině a
Bítovské.
V oblasti tělovýchovy byly výdaje vynaloženy na dokončení rekonstrukce
koupaliště Lhotka, kde byl zahájen zkušební provoz. A dále byla zahájena 3.
etapa výstavby Seniorparku Hodkovičky.
V sociální oblasti se pokračovalo v rekonstrukci objektu Horáčkova 3.
Ekonomická činnost skončila výsledkem ve výši 131 mil. Kč. Celkové náklady
jsou ve výši 88 mil. Kč, což je 31 %, přičemž na opravy a udržování bylo
vynaloženo 30 mil. Kč. Úprava správci objektů činí 9 mil. Kč. A zbylé náklady
tvoří zejména náklady na nezúčtovatelné služby v oblasti správy, osobní
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náklady, náklady na pojištění majetku. A zbylých 9 milionů jsou náklady na
nájemné, projektovou dokumentaci k realizovaným opravám, havárie apod.
Výnosová stránka finančního plánu byla naplněna na 64 %, což
představuje částku ve výši 219 mil. Kč. Z toho za oblast správy bytového a
nebytového fondu se jedná o částku ve výši 116 mil. Kč s výnosy z majetku ve
výši 92 mil. Kč.
To je asi v kostce základní informace. A samozřejmě po závěrečném účtu
bude vše doúčtováno za celý rok do koruny a budou k tomu předložena
usnesení.
Děkuji za pozornost.
Místostarosta MČ Praha 4 pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji za
úvodní slovo a otevírám diskuzi, do které je první přihlášený pan kolega Vácha.
Zastupitel pan Filip Vácha: Děkuji za slovo. Myslím si, že už se to stává
pomalu rituálem a zvyklostí, která se stává dvakrát do roka. Koalice nám
předloží své výsledky, jak v investicích, tak správy města v číslech, a ukáže se,
že koalice moc dobře nefunguje, že se neinvestuje. Když si občané stěžují na
rozbité kotníky, zanedbanou zeleň a jiné, tak mají pravdu. Tady je to v
sloupcích.
Je vždycky optimisticky připsáno, že už je něco rozjednáno a že se koalice
polepší do konce roku. Výsledek je, že pak ke konci roku, nebo zpětně zjistíme,
že třeba na chodníkách jsme se z 0 % proinvestováno dostali na 4 %. Mě velice
mrzí, čekal jsem, že před volbami přece jen bude nějaká změna, větší impuls.
Když se koukám – péče o vzhled obce a veřejnou zeleň, oddíl 37, vyčerpáno 3,7
%. A to ještě přidávám. Bydlení – to samé. Chodníky 0 %, i když musím
popravdě říct, že je tady napsáno, že jsou některé investiční akce realizovány,
ale, pánové, to ty 4 roky nezachrání.
Je to opravdu zvyk, že my vás za to tady sepsujeme, upozorníme na to, a
vůbec nic se neděje. Praha 4 je zanedbaná. A je zanedbanější, než jste ji
před 4 roky přebírali. Děkuji.
Místostarosta MČ Praha 4 pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji, další
přihlášený je pan kolega Bodenlos.
Zastupitel pan Jiří Bodenlos: Dobré odoledne přeji. Mě ani
nepřekvapuje, že se neplní rozpočet. Ten se tu neplní 4 roky. To, co mě
překvapilo v předchozím bodě je, že pan starosta v klidu řekl jenom, my jsme
připravili pro novou radnici opět rozpočet. Já bych takovou drzost opravdu
neměl.
Místostarosta MČ Praha 4 pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji a další
přihlášený je pan kolega Horálek.
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Zastupitel pan Petr Horálek: Dobré odpoledne, děkuji za slovo. Mám k
tomuto materiálu dvě stručné připomínky. Zaprvé, tento materiál, dokument,
tato informace neprošla finančním výborem, to je víceméně spíše techhnická
poznámka. A potom, zadruhé, mi dovolte mi citovat dvě věty ze stránek ODS
Praha 4, z jejich článku, který vyšel na konci června letošního roku. Jsou to jen
dvě věty.
„Naším cílem je dát městské části jasně formulovanou a veřejnosti
srozumitelnou dlouhodobou vizi. Nikoli nekoncepční jednotlivé aktivity, které
spolknou finance, ale jejich efekt je minimální.“
A druhá věta: „Jsme rozhodnuti probudit Prahu 4 ze současné letargie.“
Tento dokument patrně podle koaliční strany znamená, že Praha 4 je v
letargii. A jsou to nekoncepční kroky, které jenom polykají peníze bez efektu.
Děkuji za pozornost.
Místostarosta MČ Praha 4 pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji. A
ještě, než ukončíme tento bod a ukončím rozpravu, tak já jenom za investice
musím částečně odpovědět. Souhlasím s panem kolegou Váchou, že z hlediska
investičních výdajů v oblasti chodníků máme skutečně nulu a do konce roku
nesplníme. Protože ani Bezovou, ani Sulickou do konce roku nedoděláme. A
většinu chodníků, protože jsou v majetku hlavního města Prahy, jsme přesunuli
do oprav. Když se podíváte do části "provozních výdajů", tak zjistíte, že tam ta
částka výrazně narostla.
Jinak to bohužel není možné. Musím říct, že mechanismus rozdělení
majetku v tomhle směru je poměrně složitý. To jenom k tomu, co už pan kolega
Vácha sice ví, ale nezaznělo na mikrofon.
A druhá věc, která je asi poměrně důležitá a je potřeba si ji uvědomit, je
ta, že 1. pololetí má vždycky tu nevýhodu z hlediska zúčtování. Ale to budeme
mít každý rok. Ale tak, jak kolega Petr vždycky správně připomíná, do konce
roku vše neproúčtujeme, protože ve schválených máme některé investiční akce,
o kterých víme, že letos stoprocentně nedoděláme. O některých jsme zde
hovořili, viz od našich kolegů sociální demokracie neustále opakovaná
Hudečkova.
Bohužel se k ní přidal Kosmos, který když jsme dodělali projektovou
dokumentaci pro výběr zhotovitele, tak překročila částky, které máme k
dispozici, a nepovažuji za rozumné vyčerpat veškeré rezervy na spuštění této
akce tímto Zastupitelstvem. Protože to bude stejně akce pro příští volební
období. Čili, jinými slovy, spuštění akce za cca 75 – 80 milionů čeká příští
Zastupitelstvo, protože to zdravotnické zařízení do 50 milionů se v žádném
projekčním provedení nepodařilo naprojektovat.
Čili tolik jen k vysvětlení dvou zásadních položek. Mimochodem, ten
Kosmos nám z toho dělá... Máme tam našetřených skoro 60 milionů, takže z
toho je zřejmé, že tato částka nebude ani celoročně spotřebována. Tolik jenom
částečná odpověď. Nepochybně jsem tím rozproudil diskuzi, čili pan kolega
Hroza je další přihlášený.
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Zastupitel pan Michal Hroza: Vážené kolegyně, vážení kolegové, já
děkuji panu místostarostovi za slovo. On teď tou ouverturou mně trochu vzal
slova z úst, protože moje otázka po tom, co jsem se díval do této informace o
plnění rozpočtu a finančního plánu, tak směřovala ke Kosmosu samozřejmě,
který je v plnění na rekordně nízkých 1,4 %. To trochu bylo zodpovězeno,
nicméně Kosmos byl problém ve chvíli, kdy my jsme tuto koalici v roce 2015
opouštěli. A po 3,5 roce se nepodařilo tu situaci vůbec změnit. To znamená,
měli jste 3,5 roku na to, abyste s Kosmosem něco udělali, a neudělali jste nic.
Taková je realita, děkuji.
Místostarosta MČ Praha 4 pan Ing. Zdeněk Kovářík: Děkuji, pan
kolega Petr.
Zastupitel pan Jan Petr: Děkuji za slovo. Já jsem původně k tomuto
bodu vůbec neměl v úmyslu ani vystupovat. Protože vystupoval jsem tady k
němu pokaždé. Pokaždé jsem říkal to samé. Musím říct, že mě velice mrzí, že
pokaždé jsou odpovědi stále stejné. V podstatě nečerpáme, nečerpáme,
nečerpáme.
Já vás jenom chci upozornit, že spousta z těch akcí, které tam jsou,
zejména v oblasti investic, tak jsou akce, které se zahajovaly ještě za vlády ODS
v předminulém, nebo v minulém funkčním období. Kosmos je v podstatě váš
pohrobek. To, že za 3,5 roku, respektive za 4 roky, nejste schopní s tím nic
udělat a říkáte, bude se to řešit v příštím funkčním období, to je ale vaše ostuda.
To se na mě nezlobte, nic jiného se k tomu nedá říct. Jestliže za celou
dobu jste tady byli schopni zrealizovat pouze Koupaliště Lhotka z těch
významnějších investičních akcí – a to je zase věc, která je z minulého
funkčního období víceméně rozjetá a připravená, je to smutné, že koalice za 4
roky zvládla udělat jednu velkou investiční akci. Měla tady rozjeto několik
dalších investičních akcí v různé fázi přípravy, a nebyli jste schopní s tím hnout.
Já se přiznám, že kdybych já takovýmto způsobem fungoval v rámci
svého zaměstnání, tak mě okamžitě vyhodí. Abych za 4 roky měl takto tristní
výsledky, s tím se nedá fungovat. Máte jediné štěstí, že jste volení zástupci a že
občané vám to mohou spočítat jedině ve volbách. To je tak všechno, děkuji.
Místostarosta MČ Praha 4 pan Ing. Zdeněk Kovářík:
dalším přihlášeným je pan kolega Ptáčník.

Já děkuji,

Zastupitel pan Karel Ptáčník: Já budu krátký. Já se samozřejmě
připojuji k Petrovi, protože on mi pro změnu teď ukradl tu moji interpelaci na
vás. Ale já myslím, že ten dotaz, který tady řekl přede mnou zastupitel, zněl "co
jste udělali? Co jstě udělali za investice?" Ne to, co jste odložili, jenom to, co
jste jako investici udělali?
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Místostarosta MČ Praha 4 pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji. Po
paní Zykánové panu kolegovi Ptáčníkovi odpovím, protože myslím, že on to
dobře ví, ale samozřejmě chci, aby to slyšel na mikrofon. Paní kolegyně
Zykánová.
Prosím, paní kolegyně Zykánová, máte už zapnutý mikrofon.
Zastupitelka paní Jitka Zykánová: Já vám děkuji, tady byl šum a já
jsem nedoslechla.
Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji za slovo. Již tady
byla zmíněna výstavba Hudečkova. Zde se v materiálech píše, že akce je
pozastavena do doby schválení nového zadání. Protože uplynuly 4 roky a
dokonce jsem se dočetla, myslím v nějakém blogu paní radní Kotvové z roku
třináct, že je třeba ten projekt přepracovat. Tak bych se ráda zeptala, zda již se
na tom novém zadání pracuje, v jakém je stavu? Děkuji vám.
Místostarosta MČ Praha 4 pan Ing. Zdeněk Kovářík: Děkuji a nyní
jsem se přihlásil po panu kolegovi Ptáčníkovi. Jako předsedající tam nejsem
samozřejmě vidět. Nebudu mluvit dlouho, ale udělám stručný přehled hotových
akcí.
Byly udělány byty na Táborské ve dvou investičních akcích, celkem za
necelých 100 milionů. Samozřejmě část z toho, jak tady řekl správně pan kolega
Petr, byla zahájena již v minulém volebním období. Druhá akce byla dělána
námi. V tomto volebním období byly udělány čtyři, nebo tři velké akce a jedna
malá – kuchyně ve školách a v mateřských školkách. Čili ve třech základních a
v jedné mateřské škole. Byla udělána nově zrekonstruovaná pro školství
historická budova školy ve Školní.
Teď jsem vybral jenom ty úplně největší akce. Byla udělána samozřejmě
Němčická, která ale byla již původně projekčně připravována na konci minulého
období, my jsme ji předělali.
Lhotka byla udělána. Podotýkám, není to projekt z minulého volebního
období, byl kompletně udělán v tomto volebním období, včetně nového zadání a
včetně všech podkladů.
Byla uděláno – nebo teď se bude předávat – chráněné a azylové bydlení a
azylové zařízení v Horáčkově. To je z těch největších akcí přes 30 milionů. Z
těch menších akcích samozřejmě bych mohl dát dlouhý seznam jednotlivých
hřišť ve školách a školských prostorách. Mohl bych pokračovat prostory policie
na Spořilově, které jsme dělali letos, a dalšími prostory, které se s tímto váží,
včetně Seniorparku v Hodkovičkách. Parky například na Zeleném pruhu, v
Humpolecké a v dalších ulicích.
Samozřejmě ten seznam by byl delší, ale, jak tady správně zaznělo, řada
akcí také udělána nebyla. Pro pana kolegu Ptáčníka jsem jmenoval některé z
těch, které udělány byly, nejmenoval jsem třeba ty, co udělány nebyly. Ty jste
už mezitím stihli vyjmenovat vy.
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Procenta jsou dána tím, že ty, co nebyly udělány, převádíme z roku na
rok, tudíž nám vždy procenta díky tomu klesají, což je to, co jsme s panem
kolegou Petrem tady vedli několikrát diskuzi. On se k tomu hlásí, protože
samozřejmě velmi dobře vím, jak jsou výpočty činěny a diskuzi bychom spolu
mohli vést dlouho. Seznam těch akcí jsem bral jenom ty největší samozřejmě.
Čili tolik k odpovědi panu kolegovu Ptáčníkovi.
K dotazům, co tady bylo na Hudečkovu. Nový projekt není, naopak jsme
z letošního rozpočtu zařazení a budeme to projednávat v nejbližší době. A také
to předáme k rozhodnutí již pak novému Zastupitelstvu, protože je to ve dvou
variantách. Připravili jsme na Choceradské odlehčovací služby, ale bude se
muset rozhodnout variantně, zda pustit policii z toho objektu pryč, nebo nepustit
pryč. Tolik jen k těmto věcem. Čili část se udělala, samozřejmě část, jak tady
správně zaznělo, se neudělala. A když pan kolega chtěl seznam, tak jsem vzal
jenom stručnou část toho seznamu. Pan kolega Petr další přihlášený.
Zastupitel pan Jan Petr: Já děkuji za slovo. Já jenom navážu na kolegu.
Co se týká výčtu větších akcí, tak samozřejmě, jak správně poznamenal, u
Táborské se jednalo jen o dostavbu jednoho domu, kdy to byla věc, která se vám
dá přiznat, ale projekčně a procesně se stejně začala řešit v rámci už předchozího
funkčního období.
Co se týká koupaliště Lhotka, tak měli jste plné právo na to,
přepracovávat si projekt podle svého. Ale já hovořím, že to byl projekt, který byl
v podstatě schválen a řešen už v předchozím funkčním období, jenom jste to
dotáhli.
To jediné, to jsem ochoten vám z těch velkých investičních akcí uznat, tak
je budova Školní. A to samozřejmě bych chtěl asi poděkovat jak kolegovi
Kováříkovi, tak kolegovi Míthovi za to, že se tomu věnovali a dotáhli to.
Protože ještě v době, kdy jsem měl na starosti investice já, tak to byla jedna z
prioritních akcí, která by se měla realizovat, tak, aby opravdu Braník měl, nebo
ta spádová oblast měla zajištěno kvalitní školské zázemí.
Asi tak za mě. Pokud bych vám měl dávat známku, tak dostanete
maximálně známku za tu Školní, co se týká investic. Děkuji.
Místostarosta MČ Praha 4 pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji a pan
kolega Vácha.
Zastupitel pan Filip Vácha: Kolegyně Zykánová připomněla
Hudečkovu. Ono to nebylo jenom v nějakém blogu paní místostarostky, ale
zaznělo to tady na schůzi před dvěma lety, kdy nám paní místostarostka
oznámila, že projekt přepracován. Já jsem se ptal tenkrát členů Rady, kdy bude
přepracován, kdy uvidíme výsledek? Tenkrát mi bylo odpovězeno, že bude
přepracován, že se na to bude dohlížet. Omlouvám se, přesnou specifikaci si
nepamatuji, nicméně, že se na tom bude pracovat.
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Teď jsme ve stejné situaci. Já mám jenom otázku členům Rady, jestli
vůbec zaprvé jsou schopni odhadnout, kdy Hudečkova bude zpracována, z jejich
pohledu, jestli třeba za měsíc, jestli nás mile nepřekvapíte ještě. Anebo, aby
zhodnotili, jestli se jim to povedlo? Protože, upřímně řečeno, slyšet stále tři roky
dokola, že bude přepracováno, a není přepracováno, je trošku depresivní. Ne
depresivní pro nás, ale depresivní hlavně pro občany. Jestli si to uvědomujete?
Děkuji.
Místostarosta MČ Praha 4 pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji.
Musím říct, že to zadání připraveno je a je závislé od toho, kterou variantu
vybereme na Choceradskou. Čili v rámci vybírání variant na Choceradskou se
můžeme rovnou podívat i na zadání na předělání Hudečkovy. Ale podle vybrané
varianty Choceradské si musíme vybrat variantu k budoucnosti Hudečkovy.
Ono to spolu souvisí, protože pokud na Choceradské budou odlehčovací
služby a k tomu i ubytovací kapacita, tak má Hudečkova jednu variantu. Pokud
tam budou jenom odlehčovací služby, tak má jinou variantu. Ono to spolu
souvisí, proto to zadání se týká vždycky více objektů současně. Nejen jednoho.
Ano, pan kolega Vácha má naprostou pravdu, že to mohlo být již před
rokem. Protože v tu dobu jsme již začali zpracovávat projekt na Choceradskou.
Ale ono to taky chvilku trvá, takže říkám, že to trošičku trvalo. Rozumím těm
rozpakům, že jsme to mohli dát dřív, ale berme to tak, že teď jsme se k tomu
sice na konci období, ale konečně dostali. Pan kolega Kunc.
Zastupitelstvo pan Daniel Kunc: Já děkuji za slovo. My jsme tady
poslouchali vlastně celé volební období kritiku kolegů z TOP 09 na nízké
čerpání kapitálových výdajů, které se pohybovalo v nějaké dejme tomu
50% výši, nebo tak nějak. Ale když se podíváme na sousední městskou část
Praha Libuš, kde má TOP 09 dlouhodobě starostku, který je prezentován jako
velmi úspěšný starosta, tak tam je to čerpání kapitálových výdajů ještě výrazně
nižší.
Tady, když se podívám do závěrečného účtu za rok 2016, tak 19,5 %, za
rok 2017 - 28,7 %. Pánové, prosím vás, podívejte se do jiných městských částí,
poučte se, jaká je v Praze realita, a pak něco kritizujte. Děkuji. (Potlesk.)
Místostarosta MČ Praha 4 pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji. Jenom
prosím kolegy z Topky, nemusíte odpovídat všichni tři. Někteří se hlásí již
potřetí. Čili pan kolega Hroza další přihlášený. Pane kolego.
Zastupitelstvo pan Michal Hroza: Tak já děkuji panu kolegovi Kuncovi
za informaci o tom, jaká je situace v Praze Písnici-Libuši. Nicméně nemyslím si,
že to má nějakou souvislost s naší odpovědností zastupitelů na Praze 4. Přiznám
se, že situaci na Písnici-Libuši neznám, nezkoumám ji tak podrobně jako pan
Kunc. Kdyby nezkoumal tolik situaci na Písnici a věnoval se Praze 4, tak
bychom možná byli v jiné situaci, než jsme dneska.
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Já si myslím, že my jsme tady byli občany zvoleni zastupiteli na Praze 4 a
máme pracovat k tomu, aby to tady u nás dopadlo co nejlépe. Ne sledovat to,
jestli někdo jiný také udělal nějakou chybu. Děkuji.
Je to takové trochu jako ve škole. Já sice jsem provedl nějakou lumpárnu,
ale tamhle Lojza taky provedl malou lumpárnu. Nejsme ve škole, nejsme malé
děti, pojďme se věnovat odpovědnosti za naši mětskou část a ostatní nechme, ať
nesou svoji vlastní odpovědnost tam, kde působí. Děkuji.
Místostarosta MČ Praha 4 pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji. A
nyní musíme technicky hlasovat o třetím vystoupení pana kolegy Váchy. Čili
budeme hlasovat technicky po zaznění zvukového signálu, pro, proti, zdržel se.
(Hlasuje se.)
Pan kolega Vácha nezaujal – 19 pro, 0 proti, 3 se zdrželi. Ostatní
nehlasovali. Takže poprosím dalšího v pořadí, což byl pan kolega Kučera.
Zastupitel pan Petr Kučera: Vážení kolegové, dobré odpoledne. Já bych
jenom chtěl krátkou rychlou reakci na pana Kunce
Místostarosta MČ Praha 4 pan Ing. Zdeněk Kovářík: Pan Kolega
Kučera, ano, správně, hovoří pan kolega Kučera. Dalším přihlášeným je pan
kolega... Už to běží, dobrý.
Zastupitel pan Petr Kučera: Já chci jen udělat krátkou rychlou reakci
ukázat na předřečníka pana Kunce. Víceméně toho hodně za mě řekl už i kolega
Michal Hroza, ale chtěl bych jenom ukázat, běžte se podívat na Libuš. Podívejte
se, je tam nová hasičárna, opravují se silnice, všechno tohle se děje. Lidi jsou
informováni, co se všechno děje, myslím si, že to bylo takové prázdné štěknutí.
Díky.
Místostarosta MČ Praha 4 pan Ing. Zdeněk Kovářík: Děkuji,
technická pan kolega Vácha.
Zastupitel pan Filip Vácha: Já bych jenom žádal pana předsedajícího,
aby přepočítal počet zastupitelů, který tady je, jestli jsme vůbec
usnášeníschopní.
Místostarosta MČ Praha 4 pan Ing. Zdeněk Kovářík: Poctivě jsem
přepočítal, jsme usnášeníschopní. Bylo nás tady ve chvíli hlasování 28.
Zastupitel pan Filip Vácha: Děkuji, dobrá.
Místostarosta MČ Praha 4 pan Ing. Zdeněk Kovářík: Počítal jsem,
skutečně. Paní kolegyně Eismannová.
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Zastupitelka paní Jaromíra Eismannová: Dobrý den. Já se nemohu
zdržet poznámky, když někdo měl takovou silnou chuť, aby navrhl něco k
realizaci, tak to mohl během těch čtyř let udělat. Já jsem to udělala a děkuji, že
se to dostalo do programu investic. Tady to jsou jen takové stesky nad tím, jak
někdo neudělal. Vlastní iniciativa tomu velice chyběla.
Místostarosta MČ Praha 4 pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji. Ano,
někteří, kteří chtěli, tak už to mají hotové, to je pravda.
Tak jelikož již nikoho dalšího nevidím, čili uzavírám rozpravu k tomuto
bodu. A protože tento bod nemá žádné navrhované usnesení, tak jenom se
zeptám předkladatele, zda chce závěrečné slovo? Nechce žádné závěrečné slovo.
Čili máme uzavřený bod číslo 3.
Bod č. 4
Informace Budějovická
Bod č. 4 je nově zařazený. Předkladatel je pan starosta, předpokládám,
protože kdo jiný má informaci o Budějovické. Čili prosím o úvodní slovo k
tomuto bodu.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Ano, děkuji. Kdybyste
to řekli na schůzce předsedů klubů, tak jsem vám mohl přinést ještě materiály,
které k tomu vydalo třeba ministerstvo dopravy, ale zkusím to rekapitulovat
aspoň tak, jak to šlo po sobě.
Tato záležitost byla předmětem interpelace na jarních Zastupitelstvech,
takže se nebudu vracet do té doby před červnem, protože to jsem vám dával v
písemné odpovědi. Popsali jsme také problém situace v Tučňáku. Vysvětlili
jsme veřejnosti, že se jedná hlavně o majetek hlavního města Prahy a o
rozhodnutí speciálního stavebního úřadu Magistrátu hlavního města, zvaného
také někdy jako "Drážní úřad". Ten důvod, proč o té terase rozhoduje Drážní
úřad, je, že ona se nachází nad stavbou metra, které má ochranné pásmo, takže v
tom pruhu metra stavby podléhají tomuto Drážnímu úřadu, neboli tedy
speciálnímu stavebnímu úřadu Magistrátu hlavního města Prahy.
Takže v té věci nerozhoduje ani stavební úřad MČ Praha, ani MČ Praha v
samosprávné působnosti, protože je to majetek hlavního města Prahy. Konkrétně
je to v majetkovém portfoliu odboru, který vede pan Rak, a v kompetenci pana
radního Grabeina Procházky, s nímž jsem nesčetněkrát vedl diskuze na téma
budoucího řešení.
Ale to je jenom opakování toho, co už víme, takže já navážu. V červnu,
kdy jsme se naposledy tady viděli, v polovině června na schůzi Zastupitelstva,
kdy jste dostali k té věci v závislosti na interpelacích poslední informace, od té
doby se odehrálo několik dalších věcí.
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Víte, že proběhlo odvolání vůči rozhodnutí silničního správního úřadu
magistrátu na ministerstvu dopravy. Já jsem spolupracoval s panem Schlingem,
kterého se možná pamatujete z dřívějšího vládního angažmá, který v té věci měl
ještě některé nápady. A nakonec to rozhodnutí, které je dostupné na internetu,
kde si ho můžete stáhnout, odvolací změnilo verdikt ze správního magistrátního
úřadu magistrátu v bodu 3, kde nařídilo prověření magistrátu. Nařídilo prověření
zpřístupnění jižního vchodu metra a vestibulu s ním souvisejícího.
Od toho se odvíjí celá řada aktivit. Jdou v podstatě po dvou liniích. U
pana radního Procházky jsme jednali především ohledně samotné terasy a jejího
zpřístupnění. Tam on navrhuje vzhledem k tomu, že tam má právo chůze
sousední DBK, tak jedna z navržených variant z pozice majetku je, že by o tuto
terasu pečovalo DBK v rámci práva chůze, dříve tedy věcného břemene, k této
stavbě. To je něco, co on zpracovává. Určitě budete mít na hlavním městě
zastupitele, kteří si tu informaci budou moci vyžádat přímo od něj. On zná míru
detailu, v jaké je to uskutečnitelné.
Potom ale další krok, kvůli kterému jsem byl zrovna minulý týden na
schůzce s panem náměstkem Dolínkem, s Dopravním podnikem a se Silničním
správním úřadem je právě povinnost prověřit zpřístupnění. Tam v tuto chvíli
probíhá jednání mezi vlastníkem, tzn. hlavním městem Prahou, provozovatelem
města, to znamená Dopravním podnikem. A Dopravní podnik je také jeden z
těch, kteří prověřují tu povinnost uloženou ministerstvem dopravy,
zprůchodnění. Takže oni teď mají projekt zprůchodnění jižního vestibulu metra,
tak, aby se dalo vyjít přímo k poliklinice, k úřadu MČ, k zastávkám autobusu na
ulici Antala Staška.
A ten má v tuto chvíli ke schválení právě odbor majetku, který za
vlastníka s tím měl vydat souhlas. A Dopravní podnik mezitím musí vysoutěžit
zhotovitele, který provede přeuspořádání vnitřku vestibulu tak, aby bylo možné
obnovit východ z metra.
Stejně tak jako v předešlém případě určitě budou mít navrhovatelé osoby,
které se mohou dotázat na hlavním městě na přesný časový harmonogram.
Protože ten já mohu říci jenom velmi vágně, s tím, že na posledním jednání jsme
byli ujišťováni, že by tohle mělo proběhnout poměrně rychle. Ale konkrétní
termíny vám musí dát ten, kdo to má na starosti.
Já bych tedy, když už se tady o tom bavíme jako Zastupitelstvo městské
části, kdy věřím, že každému jednomu zastupiteli, každé jedné zastupitelce leží
na srdci co nejrychlejší otevření, tak tady dávám návrh usnesení velmi
jednoduchého konsensuálního: "Zastupitelstvo MČ Praha 4 žádá hlavní město
Prahu o co nejrychlejší otevření jižního vstupu do metra Budějovická a
urychlenou opravu terasy a vestibulu."
Tolik usnesení. A já vám děkuji za možnost zde vystoupit a předávám
organizačnímu.
Místostarosta MČ Praha 4 pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji a
otevírám rozpravu k této informaci. A prvním přihlášeným je pan kolega Hroza.
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Zastupitel pan Michal Hroza: Já děkuji panu místostarostovi za slovo.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já teď od toho, co říkal pan starosta, bych se
rád na Budějovickou jako nějaký celek podíval očima toho občana, který tam
každý den musí procházet. Zavřený výstup z metra, zavřený průchod k radnici,
málokdo by asi v tom nehledal nějakou symboliku v té souvislosti s tím, jak se
současné koalici nedařilo investovat do městské části. Nechat si zavřít vstup na
radnici, protože toto je skutečně hlavní přístup na radnici městské části, která má
být otevřena občanovi, tak je nějakou smutnou symbolikou čtyřletého počínání
této koalice.
Není to jediná věc, která je na Budějovické příšerná. Popravdě, zkuste se
tam tím takzvaným "bazeném" Budějovické vedle DBK vydat kterýkoli víkend.
Je to v podstatě obří odpadkový koš, který je přímo před radnicí na radničním
náměstí, protože Budějovická je radničním náměstí Prahy 4, kde sídlí úřad a
kudy se musí brodit všichni občané. Opravdu si to vyzkoušejte o víkendu,
předtím, než v pondělí zasáhne někdo a to příšerné místo aspoň částečně zbaví té
špíny, která tam je o víkendu.
Já jsem z toho, co říkal pan starosta, vydedukoval, že tedy nějaká cesta k
tomu, aby se tohle ukončilo, existuje. Nicméně nerozumím tomu, proč pan
starosta, který nejenom, že tady působí jako starosta Prahy 4, ale zároveň je
součástí magistrátní koalice, tzn. že bychom měli teď být v té nejlepší situaci,
aby se ta dlouho bolavá noha vyřešila. To znamená ta starost o průchod v tunelu
Budějovická, která se řeší již od minulého období. Když existuje souběh starosty
a jeho působení na magistrátní koalici, tak aby toto byl ten moment, kdy se
podaří dohodnout kompromis s magistrátem a definitivně tu věc vyřešit.
Nestalo se to. Je to škoda, myslím, že se tím promarnila šance, která teď
byla, když trojkoalice v té magistrátní koalici neprosadila řešení této věci.
Děkuji.
Místostarosta MČ Praha 4 pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji, další
přihlášený je pan kolega Vácha.
Zastupitel pan Filip Vácha: Děkuji za slovo. Já bych chtěl poděkovat
kolegům, že tentokrát ten návrh podpořili a že se o tom bavíme. Ale zároveň
jsem velice smutný. Budějovická se zavřela v lednu. Je to ožehavá záležitost,
protože je to překážka, komplikuje to život každý den devadesáti tisícům lidí.
Několikrát jsem navrhoval návrh, abychom dali informaci, popřípadě kolegové z
opozice to navrhovali též, a nikdy se koalice nepovznesla, nebo s opozicí
nepovznesla nad politikum, aby se to zařadilo. Upřímně řečeno, teď budeme mít
usnesení, které navrhl pan starosta. Já jsem to usnesení chtěl navrhnout, ale v
únoru.
Teď jsme v situaci, že občané se ptají, jestli jsme v Palermu, nebo kde
jsme? Jižní Itálie? Půl roku zavřeno, nic se neděje. Neprobíhá ani oprava, ani
převod, zjišťuje se situace. Teď už to není půl roku, teď už je to devátý měsíc. A
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pořád je to zavřené. A mně to vadí, protože jsme se k tomu jako zastupitelé
mohli vyjádřit. Jsme zastupitelé městské části Praha 4, je to palčivý problém
Prahy 4. Řešení musí provést magistrát, ve spolupráci, samozřejmě, ale mohli
jsme se k tomu aspoň vyjádřit. Děkuji.
Místostarosta MČ Praha 4 pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji. Další
přihlášený je pan kolega Petr, ale poprvé. Máte tam v počítači neustále chyby.
To, co visí na obrazovce, pan kolega Petr k tomuto bodu poprvé.
Zastupitel pan Jan Petr: Tak děkuji za slovo. Já nejdřív budu reagovat
na kolegu Váchu. Jsem překvapen jeho slovy, že konečně už se zařadil bod o
Budějovické. Nicméně mě trošku mrzí, že klub TOP 09 nepodpořil zařazení
mého pobytu o informaci o fungování koalice, protože tento bod jediný, jako
Budějovická, sice prošel z těch protinávrhů, ale obávám se, že bod, který jsem
navrhoval já, by mohl být mnohem obšírnější. A rozhodně si myslím, že by byl
zajímavý. Takže trošku mě to mrzí, že to je takový alibismus, že tento bod
konečně prošel. Ale abychom mohli konečně diskutovat nad dalšími zásadními
otázkami, tak TOP 09 nepodpořilo. Ale to jenom na okraj.
To, že pan starosta Štěpánek je členem koalice na magistrátu a mohl pro
tuto záležitost něco udělat, je sice pravda, nicméně já bych to nevztahoval pouze
k informaci k Budějovické, ale obecně k jeho fungování na magistrátu. A to bez
urážky, pane starosto. Myslím si, že z té silové pozice, kterou na magistrátu
máte, jste pro tu čtyřku mohl nejen v Budějovické, ale v řadě dalších oblastí
udělat mnohem víc, a neudělal. Tohle já zase beru jako trošku vizitku fungování,
kdy jste nejen starosta městské části, ale i zastupitel magistrátní a člen
magistrátní koalice, a v řadě bodů jste mohli fungovat lépe.
Myslím si, že trošku pokrytecké třeba jsou hesla typu, že modré zóny
pomáhají. Ty modré zóny se tady navrhovaly už v minulém funkčním období,
vy jste je pouze překreslili a dotáhli. A to samé třeba, že zrušíme herny. Pokud si
dobře vzpomínám, tak ze Zastupitelstva hlavního města Prahy 4 šlo doporučení
ponechat 7 kasin na Praze 4. A pouze na nátlak občanů a vzhledem k tomu, že se
to zvrtlo v rámci hlasovací mašinerie na magistrátu, tak jste se potom připojili k
návrhu nulové tolerance. Který ale zase nevzešel ani ze Strany zelených, ani z
Trojkoalice, ale vzešel od zastupitele Kouckého. Já jsem shodou okolností na
tom Zastupitelstvu byl, i jsem vystupoval a interpeloval. Bohužel bez úspěchu.
Děkuji.
Místostarosta MČ Praha 4 pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já bych jenom
poprosil diskutující, aby se drželi předloženého bodu. Pan kolega Petr sice
úvodem skutečně prohlásil, že se úplně nebude držet toho bodu, ale přesto
bychom se měli držet toho bodu, v kterém jsme. Pan kolega Hroza podruhé.
Zastupitel pan Michal Hroza: Tak já velmi děkuji za slovo. Je pravda,
že pan kolega Petr tím pádem splnil to, co řekl na začátku. To je dlužno uznat.
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K tomu, co říkal pan kolega Vácha, chci říct jednu věc. Ano, pokud si dobře
pamatuji – a opravte mě, pokud se mýlím, tak tady bod informace k tomu, co se
bude činit s Budějovickou, jakým způsobem bude řešen východ z metra, jakým
způsobem bude řešen vchod k radnici, navrhovali kromě nás jako TOP 09 ještě
kolegové ze sociální demokracie. A já mám zato, že i kolegové z hnutí ANO.
Takže tady od února těch návrhů, aby tento bod byl zařazen, jistě nechyběl na
žádném ze Zastupitelstev, které proběhlo.
Naprosto souhlasím s tím, že připustit teď diskuzi o Budějovické a
navrhnout alibisticky návrh, že chceme po magistrátu, aby co nejrychleji otevřel
přístup k radnici, těsně před volbami. Rozumím tomu postupu, který pan starosta
zvolil, ale myslím si, že to je věc, kterou jsme měli chtít v únoru po magistrátu.
A také jsme měli chtít po panu starostovi, který je součástí magistrátní koalice,
aby v tomto smyslu na magistrátu jednal a dosáhl toho, že se tak opravdu stane.
Děkuji.
Místostarosta MČ Praha 4 pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji, další
přihlášený je pan kolega Ptáčník.
Zastupitel pan Karel Ptáčník: Já vám děkuji za slovo. Prosím vás,
pojďte se věnovat Praze 4 a nechte té politické agitky už. Máte tady billboardy,
máte tady tohle, pojďte se věnovat Praze 4, ať něco uděláme. Tak jo.
Místostarosta MČ Praha 4 pan Ing. Zdeněk Kovářík: Děkuji, další
přihlášená je paní kolegyně Zykánová.
Zastupitelka paní Jitka Zykánová: Děkuji za slovo. Když jsme u té
Budějovické, já myslím, že otevření úzce souvisí i s celkovou situací a s
úklidem. Ráda bych, aby zde zaznělo, že jsem opravdu nenalezla v registru
smluv smlouvu uzavřenou na úklid Budějovické s firmou BATECO. Ačkoli
jsem žádala pana tajemníka mailem, aby mě možná z omylu vyvedl, tak se tak
nestalo. A pod IČ této firmy, ani pod jejím názvem v registru smluv, žádnou
takovou firmu jsem nenalezla.
Myslím si, že uzavřením části pasáže Budějovická v lednu 2018 se
změnily podmínky. Nevím, uklízí se ve stejném rozsahu, stejný počet
odpadkových košů, nevím. Jenom tak, že bych se ráda zeptala, nebo dostala
odpověď na to, jestli se k té smlouvě, která není nikde na webu ani v registru,
dělal jakýsi dodatek, anebo ne. Ta smlouva byla uzavřená údajně v roce 2017.
Děkuji za odpověď.
Místostarosta MČ Praha 4 pan Ing. Zdeněk Kovářík: Děkuji. Pan
kolega Bodenlos poprvé. Teď nám tam naskočila chybička.
Zastupitel pan Jiří Bodenlos: To je jedno, já už podruhé určitě nebudu k
Budějovické hovořit. Já chci říct, že to bylo selhání Prahy 4. Praha 4, pokud
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vím, požádala o svěření takzvaného "bazénu" v roce 2012. Tenkrát nebyl
magistrát a magistrátní koalice, potažmo bylo tam vedení myslím TOP 09, moc
nakloněno k tomu městské části to svěřit. Ale vy jste měli čtyři roky na to
protlačit to. Děkuji.
Místostarosta MČ Praha 4 pan Ing. Zdeněk Kovářík: Děkuji a jelikož
není nikdo přihlášen, uzavírám diskuzi k tomuto bodu. A protože
předkladatelem této informace je pan starosta, ptám se, jestli chce nějaké
závěrečné slovo, usnesení zaznělo.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Já úplně krátce. Já vám
děkuji za podněty za podněty. Ta věc, která souvisela s Budějovickou ohledně
úklidu, jen ne přímo s tím otevřením, tak vám dohledám ty věci zvlášť. A k
samotnému zprůchodnění, ty podněty odsud budu tlumočit jak panu radnímu pro
majetek, tak panu náměstkovi pro dopravu. A poprosím vás, abyste podpořili to
usnesení, které nám zase pomůže tlačit na hlavní městu Prahu, aby v té věci byli
aktivní.
Děkuji.
Místostarosta MČ Praha 4 pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji.
Prosím návrhový výbor. Ano, máme tam návrh usnesení. Čili můžeme po
zaznění signálu hlasovat o tomto usnesení, které bude mít tuším číslo 34, jestli
se nepletu? Prosím číslo od Návrhového výboru.
Členka návrhového a volebního výboru paní Klára Cingrošová:
30 Z – 3/2018.
Místostarosta MČ Praha 4 pan Ing. Zdeněk Kovářík: Děkuji.
Hlasujeme po zaznění zvukového signálu o tom usnesení, které před chvilkou
viselo na obrazovce a bylo přednesené panem starostou. Kdo je pro, proti, zdržel
se, po zaznění zvukového signálu. (Hlasuje se.)
Zelená zahrádka. (Potlesk)
38 pro, 0 proti, nikdo se nezdržel, čili usnesení bylo přijato.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Já vám děkuji.
Místostarosta MČ Praha 4 pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já ještě bych s
dovolením využil toho, že mám řízení v tuto chvíli. Než ho vrátím panu
starostovi bych rád – a věřím, že mi to kolegové prominou – mírně v nesouladu
s Jednacím řádem poděkoval některým předsedům a předsedkyním výboru a
komisím. A to zejména paní kolegyni Eismannové, s níž jsem si v komisi
územního rozvoje užil báječné čtyři roky za účasti občanů v tomto sále. Paní
kolegyni Cingrošové za majetkovou komisi, která dlouze zasedala a předkládala
Radě mnoho bodů. Předsedkyním výboru, a to paní kolegyni Niklové za
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finanční výbor, kam jsem často zacházel, i paní kolegyni Michkové za
bezpečnostní výbor. I nepřítomné paní kolegyni Zacharové ze velmi funkční
kontrolní výbor.
A pak čtveřici pánů za naše čtyři sociální komise, protože pánové Josef
Svoboda, Petr Horálek, Aleš Borkovec i Daniel Kunc za naše čtyři sociální
komise udělali spoustu materiálů, které Rada projednala. A všem bych si dovolil
poděkovat. Samozřejmě to učiním i na místě, ale dovolil jsem si na mikrofon,
než vrátím slovo panu starostovi. Takže vám všem děkuji a poděkuji vám ještě
osobně malým dárečkem. Děkuji a vracím slovo panu starostovi. (Rozdávání
dárků.)
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: A já se připojuji ke
Zdeňkovu poděkování a děkuji mu za odřízení této části schůze. A teď, jak jsem
avizoval na schůzi předsedů klubů, bych vyhlásil zhruba 15minutovou
přestávku, v které proběhne tradiční focení zastupitelek a zastupitelů. Bude to
hromadná fotografie na schodech tady před sálem. Po dobu přestávky
naslouchejte instrukcím fotografa, který si vás postaví, kam bude potřeba. Fotky
pak najdete v papírové podobě ve svých stránkách a v té elektronické vám je
nějak doručíme, buď mailem, nebo přes datovou schránku. Teď 15 minut
přestávka do 14:45.
(Přestávka 15 minut.)
(Jednání opět zahájeno ve 14:50.)
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Takže já bych poprosil
vážené zastupitelky a zastupitele, aby se pomalu odebrali na svá místa v sále.
Přestávka skončila před čtyřmi minutami, takže myslím, že je čas pokračovat ve
schůzi.
Já vám děkuji, věřím, že jste přestávku na focení využili, že to proběhlo
velmi rychle. Dostanete fotografii do svých schránek a do mailových stránek
dostanete její elektronickou verzi, takže jste se stačili někteří i osvěžit. Poprosím
vás, abyste teď přišli na svá místa, abyste si zkontrolovali, zda máte zasunuté
karty v hlasovacích zařízeních. Teď jsem to udělal já, vypnul jsem si mikrofon.
Tím pádem by nás mělo být přítomno 39 zastupitelů, takže bychom měli
být po přestávce i nadále usnášeníschopní. Tím po skončeném bodu 4 bude
pokračovat zástupce starosty kolega Zicha bodem číslo 5. A to je "Prodej
bytových jednotek". Takže bych ho poprosil, aby se ujal slova k bodu 5a), jako
Adam.
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Bod č. 5
Prodej bytových jednotek
Bod 5a)
k prodeji volné bytové jednotky č. 727/22 na adrese Adamovská
727/5, Praha 4 – Michle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu
na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném
pozemku
Zastupitel pan Lukáš Zicha: Dobrý den, dámy a pánové, dovoluji si
předložit bod 5a) k prodeji volné bytové jednotky na adrese Adamovská 5 v
Michli. Zde jsme měli 4 uchazeče, nabízím Zastupitelstvu, aby rozhodlo prodat
bytovou jednotku v nejvyšší nabídce, a to 71.352 Kč/m2.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Já děkuji za předklad a
otevírám diskuzi k tomuto bodu. Do té nevidím nikoho přihlášeného, takže jestli
má závěrečné slovo předkladatel do diskuze? Asi nemá, takže budeme hlasovat
o bodu 5a) po zaznění zvukového signálu, pro, proti a zdržel se. (Hlasuje se.)
23 pro, zdrželi se 4.
Návrh byl přijat.
A omlouvám se, já jsem vynechal Návrhový výbor, takže poprosím, aby
doplnil číslo usnesení.
Členka návrhového a volebního výboru paní Klára Cingrošová: Číslo
usnesení předchozího schváleného návrhu je 30 Z – 5/2018.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Děkuji. To bylo ještě k
bodu 5a). A teď bych poprosil předkladatele o předložení bodu 5b).
Bod 5b)
k prodeji volné bytové jednotky č. 853/13 na adrese 5. května 853/29, Praha
4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech
domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku
Místostarosta MČ Praha 4 pan Mgr. Lukáš Zicha: Jsme v bodě 5b).
Předkládám materiál k prodeji volné bytové jednotky na adrese 5. května 29 v
Nuslích, kde jsme obdrželi pouze jednu nabídku. Nicméně se jedná o opakované
zveřejnění záměru, kde jsme v minulých zveřejněných záměrech neobdrželi
žádnou nabídku. Ale dostali jsme zde jednu nabídku na 60.178 Kč/m2. Považuji
tedy nabídku za dostatečně vysokou, tak nabízím Zastupitelstvu, aby rozhodlo
prodat tuto bytovou jednotku tak, jak je uvedeno v usnesení.
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Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Děkuji za předklad a
otevírám diskuzi k bodu 5b), jako Bohumil. Nevidím nikoho přihlášeného do
diskuze, takže prosím o Návrhový výbor.
Členka návrhového a volebního výboru paní Klára Cingrošová: Teď
budeme hlasovat o usnesení, které má číslo 30 Z – 5/2018. A opravuji hlášení
minulé, protože ten předchozí návrh měl číslo 4/2018.
Takže teď znovu: 30 Z – 5/2018.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Děkuji, já se ještě
jednou omlouvám Návrhovému výboru, že jsem ho zmátl v minulém vstupu.
Takže teď je vše napraveno, máme čísla obou usnesení a teď tedy budeme
hlasovat o tom druhém z bodu 5, to znamená o bodu 5b). Kdo je prosím pro,
proti a zdržel se, po zaznění zvukového signálu. (Hlasuje se.)
23 pro, 6 se zdrželo.
Návrh byl přijat.
A tím máme uzavřen bod 5. A můžeme se přesunout k bodu
6 "Majetkové dispozice".
Bod č. 6
Majetkové dispozice
Bod 6a)
k prodeji pozemku parc. č. 915/5 v katastrálním území Nusle
Místostarosta MČ Praha 4 pan Mgr. Lukáš Zicha: Jsme v bodě 6a).
Zde navrhuji materiál k prodeji pozemku pod bytovým domem v katastrálním
území Nusle. Jedná se o prodej za cenovou mapu. S tím, že splátky kupní ceny
budou: 1. splátka kupní ceny ve výši 1 milionu bude uhrazena do 30 dnů od
účinnosti kupní smlouvy. Zbytek kupní ceny bude v 5 ročních splátkách
ve výši 842.050 Kč. Navrhuji tedy prodat tak, jak je uvedeno v usnesení.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Děkuji. Do diskuze je
přihlášen kolega Kovářík. Má slovo.
Místostarosta MČ Praha 4 pan Ing. Zdeněk Kovářík: Mám v podstatě
technickou poznámku. Já myslím, že, dámy a pánové, je poněkud nedůstojné
vůči předkladateli schovávat se za dveřmi. Takže prosím všechny ty, co jsou za
dveřmi, jestli by byli tak ochotni a vrátili se do sálu. Ono by jich neubylo. Ať už
jsou to členové Rady, nebo členové ze spodních pater, myslím si, že ten řízek
ještě chvilku počká. Děkuji.
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Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Já děkuji, poprosím
organizační, aby ještě vyšlo ven a poslalo zastupitele do sálu.
A teď tedy, pokud se nikdo další nehlásí do diskuze, tak závěrečné slovo
předkladatele. Nemá, takže můžeme po zaznění zvukového signálu hlasovat k
bodu... Promiňte, teď bych poprosil Návrhový výbor.
Členka návrhového a volebního výboru paní Klára Cingrošová: Teď
budeme hlasovat o bodu 6a) programu. Návrh má číslo 30 Z – 6/2018 a je ve
znění předloženém Radou.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Takže děkuji a budeme
hlasovat po zaznění zvukového signálu k bodu 6a). Pro, proti, zdržel se.
(Hlasuje se.)
Takže 28 pro, zdrželo se 6.
Návrh byl přijat.
Poprosím předkladatele, aby přednesl úvod k bodu 6b), jako Bohumil.

Bod 6b)
k úplatnému nabytí pozemku parc. č. 700/134 v katastrálním území Michle
Místostarosta MČ Praha 4 pan Mgr. Lukáš Zicha: Bod 6b) k
úplatnému nabytí pozemku v katastrálním území Michle. Jedná se o pozemek v
areálu základní školy. Dle územního plánu sdíleného útvaru hlavního města
Prahy se pozemek nachází v území funkčně vymezeném jako veřejné vybavení.
To znamená, že pozemek lze využít pouze pro potřeby školy a zastavit v souladu
s výše uvedeným funkčním využitím. Byla tam stanovena cena jak soudním
znalcem, tak cenovou mapou. Tato cena se shoduje, tudíž navrhuji koupit tento
pozemek tak, jak je uvedeno v usnesení.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Děkuji panu
místostarostovi, otevírám diskuzi k bodu 6b). Předpokládám, že při absenci
dotazů není ani závěrečné slovo. Prosím tedy Návrhový výbor.
Členka návrhového a volebního výboru paní Klára Cingrošová: Teď
budeme hlasovat k bodu 6b) programu. Návrh usnesení 30 Z – 7/2018, znění je
takové, jaké bylo předloženo Radou.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Budeme hlasovat po
zaznění zvukového signálu pro, proti a zdržel se. (Hlasuje se.)
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Děkuji, pro bylo 31 zastupitelů, zdrželi se 4.
Návrh byl přijat.
Teď bych poprosil předkladatele o úvodní slovo k bodu 6c), jako Cecil.

Bod 6 c)
k prodeji spoluvlastnického podílu id. 30/53 pozemku parc. č. 830/2
v katastrálním území Podolí
Místostarosta MČ Praha 4 pan Mgr. Lukáš Zicha: Bod 6c) k prodeji
spoluvlastnického podílu pozemku v katastrálním území Nusle. Jedná se o
pozemek pod garážemi, kde jsou 3 spoluvlastníci stavby, každý za svůj
spoluvlastnický podíl. Cena dle cenové mapy 8.600 Kč/m2. Doporučuji tedy
prodat tak, jak je uvedeno v usnesení.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Děkuji za předklad a
otevírám diskuzi k bodu 6c). Prvním přihlášeným je kolega Šebesta.
Místostarosta MČ Praha 4 pan Mgr. Lukáš Zicha: Dobrý den, já mám
jenom asi spíš věcnou. Neměly by teď být "Interpelace občanů"? Dobře, jasně,
díky.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: V 15:10, dvě hodiny po
začátku. Děkuji za připomenutí a počítám s tím. To byla spíše technická
připomínka, děkuji za ni. A nevidím tedy nikoho dalšího přihlášeného do
diskuze, takže poprosím Návrhový výbor.
Členka návrhového a volebního výboru paní Klára Cingrošová:
Hlasujeme k bodu 6c) programu. Návrh usnesení 30 Z – 8/2018, ve znění
předloženémRadou.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Děkuji, takže 6c) pod
číslem, které jsme teď dostali z Návrhového výboru, budeme hlasovat po
zaznění zvukového signálu, pro, proti a zdržel se. (Hlasuje se.)
Pro bylo 24 zastupitelů, zdrželo se 10.
Návrh byl přijat.
Teď bych poprosil předkladatele o úvodní slovo k bodu 6d), jako David.
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Bod 6d)
k prodeji pozemku parc. č. 1168 v katastrálním území Krč
Místostarosta MČ Praha 4 pan Mgr. Lukáš Zicha: Bod 6d) je návrh k
prodeji pozemku souvisejícího s bytovým domem, za cenu 30 % z cenové mapy.
Doporučuji tedy prodat tak, jak je uvedeno v usnesení. Omlouvám se, zde je ten
prodej 50 % z cenové mapy.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Děkuji, otevírám
rozpravu k tomuto bodu a přihlášen je do ní pan předseda Horálek.
Zastupitel pan Petr Horálek: Děkuji za slovo. Jenom bych požádal o
názor pana předkládajícího. Rada navrhla, aby prodej fakticky probíhal 10 let,
ačkoli se jedná o zahradu, nikoli o pozemek pod bytovým domem. Tak jestli by
nám pan předkládající řekl svůj názor, jestli to je v pořádku, nebo jestli to je
zvykem, nebo jaký na to má názor?
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Asi ne na
předsedajícího, ale na předkladatele.
Zastupitel pan Petr Horálek: Pardon, na předkladatele samozřejmě,
omlouvám se.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Děkuji, další je
přihlášen kolega Kovářík.
Místostarosta MČ Praha 4 pan Ing. Zdeněk Kovářík: Vycházeli jsme
z žádosti žadatele stávajících uživatelů jednotek. A souvisí to s cenou, kterou
máte v materiálu. V ní se držíte vyšší cenové hladiny, ale zároveň jdou na delší
období. Ono to souvisí s věkovým složením kupujících, protože někteří jsou, v
uvozovkách, již ve věku seniorském, tudíž to mají rozloženo v čase. Ale protože
se drží té vyšší cenové hladiny, která je pro ně z hlediska času únosná, tak jsme
na to šli.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Děkuji, dalším
přihlášeným je kolega Bodenlos.
Zastupitel pan Jiří Bodenlos: Dobré odpoledne. Já se chci zeptat, kdo je
tedy předkládající? (Smích v sále.)
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Děkuji, nevidím už
nikoho dalšího přihlášeného do diskuze, takže poprosím o závěrečné slovo.
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Místostarosta MČ Praha 4 pan Mgr. Lukáš Zicha: Já ještě, Petře,
doplním tu odpověď. Především do toho jednání už takhle vstupujeme, když nás
Společenství vlastníků jednotek osloví s tím, že by chtělo odkoupit zahradu, o
kterou by se chtělo starat lépe než městská část. My jim vyhovujeme, nicméně
známe finanční možnosti toho SVJ. A už to jednání je v tom, že možnost
splácení na 10 let tu je. Takže proto to potom takhle navrhujeme Radě a zde na
Zastupitelstvu.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Děkuji, prosím
Návrhový výbor.
Členka návrhového a volebního výboru paní Klára Cingrošová:
Hlasujeme k bodu 6d) programu. Návrh usnesení č. 30 Z – 9/2018 a je ve znění
předloženém Radou.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Děkuji, budeme
hlasovat po zaznění zvukového signálu, pro, proti, zdržel se. (Hlasuje se.)
27 pro, 6 se zdrželo.
Návrh byl přijat.
Poprosím předklad k 6e) a po něm bychom udělali "Interpelace občanů".
Takže poprosím předkladatele.
Bod 6e)
k úplatnému nabytí staveb bez č.p./č.e. na pozemcích parc.č. 140/114 a
parc.č. 140/115, vše katastrální území Lhotka, Praha 4
Místostarosta MČ Praha 4 pan Mgr. Lukáš Zicha: Bod 6c) je k
úplatnému nabytí staveb na pozemku v katastrálním území Lhotka. Jedná se o
budovy, které jsou v areálu Koupaliště Lhotka. Zde byl vypracován znalecký
posudek za předpokladu, že bude prodloužení o dočasnosti stavby nebo
rozhodnutí o stavbě trvalé, 2.500.000 Kč. Nám se podařilo s vlastníkem
dohodnout kupní cenu 1.100.000 Kč. Doporučuji tedy Zastupitelstvu schválit
tak, jak je uvedeno v usnesení.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Děkuji. Nevidím
nikoho přihlášeného do diskuze a poprosím tedy Návrhový výbor.
Členka návrhového a volebního výboru paní Klára Cingrošová:
Hlasujeme k bodu 6e) programu. Návrh usnesení č. 30 Z – 10/2018, ve znění
předloženém Radou.
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Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Budeme hlasovat po zaznění
zvukového signálu, pro, proti a zdržel se. (Hlasuje se.)
28 pro, 5 se zdrželo.
Návrh byl přijat.
Já bych teď poprosil předkladatele, aby uvolnil stolek. Přerušíme
projednávání bodu 6, protože uplynuly 2 hodiny od začátku schůze
Zastupitelstva. Je tedy prostor pro občany. A poprosím kolegu Kováříka, aby se
ujal řízení schůze.
Interpelace občanů
Místostarosta MČ Praha 4 pan Ing. Zdeněk Kovářík: Nyní máme tedy
prostor pro interpelace a dotazy, připomínky a podněty z řad občanů. A máme
zde přihlášené 3 občany. První na řadě je pan Oldřich Somr k parkovacím
zónám. Poprosím pana Somra, jestli je někde v zákulisí, případně v sále, aby se
dostavil k mikrofonu. Zatím ho nevidím, takže ho zatím necháme v pořadí.
Může se stát, že v průběhu dalších interpelací dorazí. Přeskočíme ho tedy a další
na řadě je pan Tibor Vansa s interpelací k volbám a registrovaným stranám.
Pana kolegu Vansu jsem tu někde viděl, čili prosím k mikrofonu.
Už běží, ano, on ho tam kolega Šebesta rozptyloval. Snažil se mu zabránit
v interpelaci. Počkejte ještě, pane kolego, ale myslím, že slovo máte, pan kolega
vás už přestal rozptylovat. Můžete, prosím, je to vaše.
Občan Tibor Vansa: Dobrý den, já se omlouvám. Já bych chtěl
interpelovat pana starostu. Do voleb se přihlásilo několik stran, jejichž názvy
jsou poměrně kreativní. Podle zákona, pokud kandiduje nějaká koalice, tak by
tam aspoň jeden člověk na kandidátce měl být z té koaliční strany. U názvu
Praha 4 Sobě – Zelení a Nezávislí, tak tam je jasné, kdo kandiduje za zelené, ale
nevím úplně, kdo je tam úplně za Sdružení Praha Sobě pana Čižinského, a kdo
je tam nezávislý jako opravdu nezávislý. Tak mě jenom zajímal vztah k tomu
sdružení, protože když jsem hledal nějaké mediální vyjádření, tak jsem nic
nenašel. A když jsem hledal nějakou aktivitu pod hlavičkou názvu Praha 4 Sobě,
tak jsem také nic nenašel, kromě nefunkční domény x-let zpátky zaregistrované.
Takže na tohle bych se chtěl zeptat a poprosil bych o ústní odpověď tady,
protože písemná za 30 dnů už asi voličům k ničemu nebude. Děkuji.
Místostarosta MČ Praha 4 pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji,
samozřejmě vaši žádost vnímáme, ale odpovídající se může rozhodnout, zákon
mu umožňuje odpovědět písemně. Pan starosta ale chce odpovědět ústně,
prosím.
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Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Registrace kandidátní
listiny proběhla podle zákona o volbách o obcích, kdy byla řádně prověřena
orgánem, kterému byla odevzdána. Také překontroloval nominace jednotlivých
kandidátů a kandidátek. A na této kandidátce, stejně jako na dalších deseti, je
shledal v souladu se zákonem o volbách do obecních zastupitelstev. A 11
kandidátních listin předal na statistický úřad, který následně připravil volební
lístky tak, jak jsou zveřejněny na sebových stránkách. Čili ty osoby jsou
skutečně navrženy tak, jak je uvedeno na kandidátní listině. Děkuji.
Místostarosta MČ Praha 4 pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji a další
interpelující je pan Petr Našic k interpelaci Branické divadlo. Prosím, máte
prostor.
Pan Petr Našic: Dobrý den, já bych se napřed rád zeptal, jestli můžu
vůbec mluvit, protože nejsem občanem Prahy 4, ani tady nepodnikám, ale vedu
občanskoprávní spor s městskou částí Praha 4.
Místostarosta MČ Praha 4 pan Ing. Zdeněk Kovářík: Aha, já se
omlouvám, v tom případě musíme hlasovat o vašem vystoupení, pokud nejste
občanem Prahy 4. Já to tady v seznamu nemám, takže se omlouvám, že jsem to
nezjistil. Prosím, kolegové, po zaznění zvukového signálu budeme technicky
hlasovat o tom, zda pan Našic, který má zájem jednat ve věci na Praze 4, ale
není občanem Prahy 4, může v interpelacích vystoupit. Po zaznění zvukového
signálu hlasujeme pro, proti, zdržel se o vystoupení pana Našice. (Hlasuje se.)
Já děkuji, 31 pro, čili prosím, pane kolego, je to vaše.
Pan Petr Našic: Vážené dámy, vážení pánové, vážené Zastupitelstvo.
Jmenuji se Petr Našic a dostal jsem se do pracovního vztahu s panem Václavem
Čížkovským a jeho firmou BCD v Branickém divadle. Po několika měsících se
zjistilo, že tenhle člověk má několik velkých dluhů. Dluží minimálně desítkám
lidí peníze za odvedenou práci, o kterých vím jenom já.
Jen to zkrátím, protože už jsme vedli určité jednání. Při tom, když jsme po
něm peníze požadovali, jeho odpověď byla taková, že napsal různé hanopisy,
které poslal médiím, za což jsme na něj podali trestní oznámení. Policie to
bohužel přehodnotila tak, že ten člověk je úplně v pohodě, že to předává jako
občanskoprávní spor městské části Praha 4.
Kolem 9. srpna jsme byli pozvaní na povídání o tomto problému. Bylo
nám řečeno, že paní vedoucí má dovolenou do 13. srpna a že hned poté, co se
vrátí z dovolené, se tomu bude věnovat. Dosud jsme nedostali žádné
vyrozumění. Já bych jen opravdu chtěl zdůraznit to, že mi přijde divné, že se
rozdávají peníze z rozpočtu vlastně nás všech člověku, který prokazatelně dluží
peníze, neplatí nájem za ten prostor a nevykazuje v podstatě žádnou uměleckou
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práci v prostoru Branického divadla. A je to v situaci, protože jsem celkem z
uměleckého oboru, tak většina umělců, kteří tam byli nasmlouváni, nedostali
zaplaceno a nechtějí už tam ani vystupovat.
V Tučňáku se vždycky podívám na to, že tam je napsaných třeba čtyři pět
představení, z nichž nevím, jestli se vůbec nějaké odehraje. Navíc teď jsem se
zase dozvěděl, že opět jako nějaká tajná informace mu bylo přiděleno několik
set tisíc korun jako dotace na jeho další provoz.
Tak já bych se rád zeptal, jak to bude pokračovat? A dělá to na mě dojem,
nezlobte se na mě, protože se tenhle problém chce před volbami strašně rychle
utajit, aby z toho nebyl malér, ale to, co se tam děje prostřednictvím firmy pana
Čížkovského je pro mě nehoráznost. Naprostá nehoráznost. Děkuji. To je asi
zatím všechno.
Místostarosta MČ Praha 4 pan Ing. Zdeněk Kovářík: Děkuji. Bude
vám zodpovězeno písemně, protože část se tam týká přestupkového řízení, takže
se musí podělit úřad a samospráva v odpovědi.
Děkuji a tím pádem se jenom zeptám, jestli dorazil pan kolega Oldřich
Somr? Nedorazil, tak bohužel propadá jeho žádost o interpelaci. Není náhodou
pan Somr za dveřmi, paní kolegyně Vedralová? (Paní Vedralová: „Není.“)
Není. V tom případě se nedá nic dělat, interpelace pana Somra tím pádem
propadá. A tím máme vyčerpány veškeré tyto body a můžu vyzvat opět pana
kolegu Zichu, aby se vrátil ke svému pultíku, který je stejně většinou jeho, a
pustil se do dalšího bodu. Na řadě bod 6f) k společnému prodeji pozemků v
katastrálním území Podolí. Čili, prosím, pane kolego, předkládací pultík je váš.

Bod 6f)
ke společnému prodeji pozemků parc. č. 18 a 20 v katastrálním území
Podolí
Místostarosta MČ Praha 4 pan Mgr. Lukáš Zicha: Jsme v bodě 6f).
Zde navrhuji Zastupitelstvu schválit společný prodej zastavěného pozemku pod
bytovým domem a souvisejícího pozemku. zastavěný pozemek je v ceně dle
cenové mapy. A související pozemek je 20 % z cenové mapy. Doporučuji tedy
schválit tak, jak je uvedeno v usnesení.
Místostarosta MČ Praha 4 pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji za
úvodní slovo. Otevírám diskuzi. Do diskuze se nikdo nehlásí, uzavírám diskuzi.
Prosím Návrhový výbor.
Členka návrhového a volebního výboru paní Klára Cingrošová:
Probíhá hlasování k bodu 6f) programu. Návrh usnesení 30 Z – 11/2018. Je ve
znění předloženém Radou.
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Místostarosta MČ Praha 4 pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji a
hlasujeme po zaznění zvukového signálu k bodu 6f), pro, proti, zdržel se.
(Hlasuje se.)
28 pro, 0 proti, 6 se zdrželo.
Návrh byl přijat.
A prosím, pane předkladateli, k bodu 6g), jako Gabriel.

Bod 6g)
k vyslovení nesouhlasu s nabytím id. 63/32930 pozemků parc. č. 557/103,
557/104 a 557/109 v katastrálním území Libuš
Místostarosta MČ Praha 4 pan Mgr. Lukáš Zicha: Bod 6g) k
vyslovení nesouhlasu a nabytím pozemku v katastrálním území Libuš. A to z
důvodů, že je to pro městskou část neekonomické a nehospodárné podíly
předmětných pozemků nabýt. Doporučuji tedy Zastupitelstvu, aby rozhodlo
nesouhlasit s nabytím tohoto pozemku.
Místostarosta MČ Praha 4 pan Ing. Zdeněk Kovářík: Děkuji za
předklad. Otevírám diskuzi k bodu 6g). Nikoho nevidím, uzavírám diskuzi k
bodu 6g). Prosím Návrhový výbor.
Členka návrhového a volebního výboru paní Klára Cingrošová:
Návrh usnesení k bodu 6g) programu má číslo 30 Z – 12/2018 a je ve znění
předloženém Radou.
Místostarosta MČ Praha 4 pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji.
Hlasujeme o návrhu usnesení k bodu 6g) po zaznění zvukového signálu, pro,
proti, zdržel se. (Hlasuje se.)
30 pro, nikdo proti, 4 se zdrželi.
Návrh byl přijat.
A prosím předkladatele k bodu 6h), jako Hana.

39

Bod 6h)
ke společnému prodeji částí pozemku parc. č. 879/56, označených dle GP
č. 2871-260/2017 jako pozemky parc. č. 879/93, 879/94, 879/95 a 879/96, vše
v katastrálním území Krč
Místostarosta MČ Praha 4 pan Mgr. Lukáš Zicha: Bod 6h) ke
společnému prodeji části souvisejícího pozemku u bytového panelového domu v
Krči. Jedná se o prodej z důvodů zateplení tohoto bytového domu za cenu dle
cenové mapy, což je 3.000 Kč/m2. Pozemek pod tímto bytovým domem je již ve
vlastnictví SVJ. Doporučuji tedy prodat tak, jak je uvedeno v usnesení.
Místostarosta MČ Praha 4 pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji za
předklad, otevírám diskuzi k bodu 6h). Nikoho nevidím, uzavírám diskuzi k
bodu 6h) a prosím Návrhový výbor.
Členka návrhového a volebního výboru paní Klára Cingrošová:
Návrh usnesení k bodu 6g) programu má číslo 30 Z – 13/2018 a je ve znění
předloženém Radou.
Místostarosta MČ Praha 4 pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji,
hlasujeme k bodu 6h) po zaznění zvukového signálu, pro, proti, zdržel se.
(Hlasuje se.)
Děkuji, 34 pro, 0 proti, 1 se zdržel.
Návrh byl přijat.
Prosím předkladatele k bodu 6i), jako Igor.
Bod 6i)
k prodeji id 1989/2539 pozemku parc. č. 981/2 v katastrálním území Lhotka
Místostarosta MČ Praha 4 pan Mgr. Lukáš Zicha: Bod 6i). Jedná se o
prodej zastavěného pozemku pod bytovým domem. Jedná se o doprodej
pozemků vlastníkům bytových jednotek ve vlastnictví SVJ pro dům Štúrova
543. Pro městskou část je tento pozemek nepotřebný a nevyužitelný. Jedná se o
prodej za cenovou mapu. Doporučuji schválit tak, jak je uvedeno v usnesení.
Místostarosta MČ Praha 4 pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji,
otevírám diskuzi k bodu 6i). Nikoho nevidím, uzavírám diskuzi k bodu 6i) a
prosím Návrhový výbor.
Členka návrhového a volebního výboru paní Klára Cingrošová:
Návrh usnesení k bodu 6i) programu má číslo 30 Z – 14/2018 a je ve znění
předloženém Radou.
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Místostarosta MČ Praha 4 pan Ing. Zdeněk Kovářík: Děkuji,
hlasujeme k bodu 6i) po zaznění zvukového signálu, pro, proti, zdržel se.
(Hlasuje se.)
28 pro, nikdo proti, 5 se zdrželo.
Návrh byl přijat.
A prosím předkladatele k bodu 7a).
Bod č. 7
Splátkové dohody
Bod 7a)
k žádosti o uzavření splátkové dohody paní E. D.
Místostarosta MČ Praha 4 pan Mgr. Lukáš Zicha: Bod 7a).
Předkládám návrh k žádosti o uzavření splátkové dohody. A to s paní E. D.,
která dluží na nájmu a zálohách na služby za období 1/2018, a to v celkové výši
17. 090 Kč. A splátky budou po dobu 32 měsíců. Doporučuji tedy schválit tak,
jak je uvedeno v usnesení.
Místostarosta MČ Praha 4 pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji za
předklad. Otevírám diskuzi k bodu 7a). Nevidím nikoho přihlášeného do
diskuze. Uzavírám diskuzi k bodu 7a), prosím Návrhový výbor.
Členka návrhového a volebního výboru paní Klára Cingrošová:
Hlasujeme k bodu programu bodu 7a). Návrh usnesení má číslo 30 Z – 15/2018
a je ve znění předloženém Radou.
Místostarosta MČ Praha 4 pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já vám děkuji,
hlasujeme k bodu 7a) po zaznění zvukového signálu, pro, proti, zdržel se.
(Hlasuje se.)
31 pro, 0 proti, 1 se zdržel.
Prosím, paní kolegyni Zykánové asi nefungovalo zařízení.
Zastupitelka paní Jitka Zykánová: Omlouvám se, byla jsem pro.
Místostarosta MČ Praha 4 pan Ing. Zdeněk Kovářík: Byla pro. Já
jsem si to myslel, 32 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Já jsem viděl vaši
signalizaci, děkuji. Čili návrh byl přesto přijat, protože to není žádná zásadní
změna. A můžeme přikročit k bodu 7b), jako Bohumil.
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Bod 7 b)
k žádosti o uzavření splátkové dohody paní V. J.
Místostarosta MČ Praha 4 pan Mgr. Lukáš Zicha: Jsme v bodě 7b),
kde předkládám návrh žádosti o uzavření splátkové dohody s paní V. J. na
celkové dlužné nájemné a za služby z roku 2015, 2016, 2017 v celkové výši
49.657 Kč. A předkládám návrh na splátky v celkové době
25 měsíců. Doporučuji tedy schválit tak, jak je uvedeno v usnesení.
Místostarosta MČ Praha 4 pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji za
předklad. Otevírám diskuzi k bodu 7b). Jelikož se nikdo nehlásí, uzavírám
diskuzi k bodu 7b). Prosím Návrhový výbor.
Členka návrhového a volebního výboru paní Klára Cingrošová:
Hlasujeme k bodu programu 7b). Návrh usnesení má číslo 30 Z – 16/2018 a je
ve znění předloženém Radou.
Místostarosta MČ Praha 4 pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji,
hlasujeme k bodu 7b) po zaznění zvukového signálu, pro, proti, zdržel se.
(Hlasuje se.)
35 pro, 0 proti, nikdo se nezdržel.
Návrh byl přijat.
A prosím, pane kolego... Nikoli pana kolegu, poprosím paní kolegyni
Kotvovou, omlouvám se ti, Ivo, o návrh a úvodní slovo k bodu 8. Což je dar pro
Thomayerovu nemocnici.
Bod č. 8
Návrh k poskytnutí účelové dotace ve výši 145 980,- Kč příspěvkové
organizaci Thomayerova nemocnice, se sídlem Praha 4 - Krč, Vídeňská 800,
PSČ 140 59, IČ: 00064190.
Místostarostkyně MČ Praha 4 paní Mgr. Iva Kotvová: Dobré
odpoledne, vážené kolegyně, kolegové. Já před vás předstupuji naposled v tomto
volebním období s návrhem na poskytnutí účelové dotace v celkové výši
145.980 Kč příspěvkové organizaci Thomayerova nemocnice.
Tato žádost byla opakovaně projednána ve zdravotně sociální komisi, byla
projednána i ve finančním výboru, který to takto doporučil a já vám zde tedy
předkládám. Konkrétně se jedná o příspěvky na polohovací lůžko pro péči o
dlouhodobě ležící pacientky na gynekologicko-porodnickém oddělení. Zadruhé
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prostředky na ohřev pro pacienta na operačním sále, tentokrát na pediatrii, tedy
na Kliniku dětské chirurgie a traumatologie.
A třetí věcí je perfuzor pro potřeby anesteziologicko-resuscitační kliniky.
Už jen z toho výčtu je zřejmé, že jsou věci, které zlepší konkrétní péči o
jednotlivé pacienty. Ještě bych uvedla, že finanční prostředky ve výši 55.000 Kč
jsou z rozpočtu sociálního a zbytek té částky se dokrývá a bude uvolněn z
rezervy Rady.
Já vám děkuji a prosím vás o podporu tohoto návrhu.
Místostarosta MČ Praha 4 pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji za
úvodní slovo paní předkladatelce a otevírám diskuzi, do které je přihlášen jako
první pan Horálek. Prosím, pane kolego, je to vaše.
Zastupitel pan Petr Horálek: Děkuji za slovo. Já navážu na svůj dotaz,
který jsem měl na předsedech klubů a paní místostarostku. Jestli ta částka, o
které se tady jedná, těch 145.980 Kč, jestli oni jsou povinni nakoupit to zařízení,
které je zde napsáno v návrhu. Nebo si ji mohou, myslím tím vedení
Thomayerovy nemocnice, využít jiným způsobem?
Místostarosta MČ Praha 4 pan Ing. Zdeněk Kovářík: Děkuji. Prosím
odpověď, paní kolegyně. Jestli chcete rovnou, odpovězte prosím panu kolegovi.
Místostarostkyně MČ Praha 4 paní Mgr. Iva Kotvová: Ta částka není
tentokrát takzvaně kulatá. A je to z toho důvodu, že Thomayerova nemocnice si
skutečně zaslala jednotlivé žádosti, kde uvedla tyto konkrétní částky, které chce
vydat na konkrétní zařízení nebo prostředky, pomůcky.
Místostarosta MČ Praha 4 pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji. Další
přihlášený je pan kolega Lacko.
Zastupitelstvo pan Radek Lacko: Dobré odpoledne. Já děkuji za
předklad tohoto tisku, protože myslím si, že zlepšování přístrojového vybavení
nemocnice, která je navíc ještě na našem katastrálním území, je určitě správně.
Ještě jednou děkuji a budu hlasovat pro.
Místostarosta MČ Praha 4 pan Ing. Zdeněk Kovářík: Děkuji a
posledním přihlášeným vidím pana kolegu Šplíchala.
Zastupitel pan Karel Šplíchal: Já se musím omluvit, protože jsem
Petrovi Horálkovi nevysvětlil, že ředitel Thomayerovy nemocnice Doc. Zdeněk
Beneš je tak opatrný člověk, že ještě jednu žádost, kterou chtěla podat jedna
lékařka, tak to jaksi pozastavil. A tohle je opravdu cílené na jednotlivá oddělení.
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Místostarosta MČ Praha 4 pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji. My
tímto máme vyčerpány všechny přihlášené, čili mohu uzavřít diskuzi k tomuto
bodu. A prosím, jestli paní předkladatelka chce ještě něco sdělit v závěrečném
slově?
Místostarostkyně MČ Praha 4 paní Mgr. Iva Kotvová: Děkuji,
myslím, že vše bylo už řečeno. A myslím, že je dobře, že pokračujeme v té
dobré tradici, že symbolicky takhle vyjadřujeme podporu nemocnici na našem
území.
Místostarosta MČ Praha 4 pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji a
prosím Návrhový výbor k bodu č. 8.
Členka návrhového a volebního výboru paní Klára Cingrošová: Zdá
se, že jsme dospěli k poslednímu hlasování tohoto volebního období. Jsme u
bodu 8 programu. Návrh usnesení 30 Z – 17/2018, ve znění předloženém Radou.
Místostarosta MČ Praha 4 pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji
Návrhovému výboru a paní kolegyni. A můžeme hlasovat po zaznění zvukového
signálu o návrhu usnesení k bodu č. 8. Kdo je pro, proti, zdržel se. (Hlasuje se.)
38 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
(Potlesk.)
Je to dneska skutečně nejvyšší číslo.
Místostarostkyně MČ Praha 4 paní Mgr. Iva Kotvová: Děkuji. Také je
zdraví nejvyšší hodnota.
Místostarosta MČ Praha 4 pan Ing. Zdeněk Kovářík: Děkuji, paní
kolegyně. A můžeme přikročit k bodu č. 9, který předkládá paní kolegyně
Gjuričová, a je to "Zpráva o činnosti Rady".
Bod č. 9
Informace o činnosti Rady městské části Praha 4
v období od 17. 1. 2018 do 11. 7. 2018
Zastupitelka paní Adéla Gjuričová: Dobré odpoledne, vážené
zastupitelky a vážení zastupitelé. Já jsem byla pověřena Radou, abych vám
předložila pravidelný materiál, který je přehledem usnesení předložených na
jednání Rady. Pokud budete mít nějaké konkrétní dotazy, budou zřejmě
odpovídat kolegové dle svých kompetencí.
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Mstostarosta MČ Praha 4 pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji za
velice stručný a výstižný předklad paní kolegyni a otevírám diskuzi. Do ní je
přihlášen pan kolega Šplíchal, jak jsem očekával, čili, pane kolego, je to vaše.
Zastupitel pan Karel Šplíchal: Já začnu úplně jinak. Já jsem totiž rád, že
ta Rada vydržela až dodneška. A jsem rád, že tu zprávu nám podává paní Adéla
Gjuričová, která má hezké tmavé oči. A my tady asi oba nebudeme, tak si
slíbíme, že sem budeme chodit jako veřejnost a budeme je zlobit.
Já si myslím, že to z mé strany stačí. A nechtějte na mně, abych hodnotil
Radu. Možná, že by se mi to nepovedlo, ale jinak vám děkuji za trpělivost.
Místostarosta MČ Praha 4 pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já vám děkuji,
myslím, že to byla krásná slova. A protože se nikdo jiný další do diskuze k
tomuto bodu nehlásí, tak uzavírám diskuzi k tomuto bodu, který je bez usnesení,
čili můžeme přikročit k dalšímu bodu. To je bod 10a) "Zpráva finančního
výboru".
Bod č. 10
Informace o činnosti výborů Zastupitelstva MČ Praha 4:
Bod 10a)
Finanční výbor
Byla podána písemně, čili se na úvod ptám, jestli paní předsedkyně chce
ještě něco dočinit ústně? Ano, prosím.
Zastupitelka paní Jana Niklová: Dobré odpoledne. Já bych chtěla jenom
krátce poděkovat všem členům finančního výboru za čtyřletou spolupráci.
Chtěla bych poděkovat zejména naší tajemnici paní Ing. Stelmachové, která nám
perfektně připravovala podklady a výborně organizovala jednání finančního
výboru. Takže ještě jednou všem děkuji.
Bod 10b)
Kontrolní výbor
Místostarosta MČ Praha 4 pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji a
otevírám diskuzi, jestli má někdo z řad zastupitelek a zastupitelů dotaz,
připomínku. Nemá, čili uzavírám diskuzi k bodu 10a). A můžeme přikročit k
bodu 10 b), přesněji, protože kontrolní výbor se v mezidobí nesešel a paní
předsedkyně není přítomna, tak otevírám k tomuto bodu... Pan starosta za ni
podává stručnou zprávu. Ano, chtěl jsem to zrovna připomenout.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Já jenom bych rád
pozdravil paní předsedkyni kontrolního výboru. Ona je v nemocnici, takže se
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omlouvá, že nemohla před vás dneska předstoupit. Vaším jménem jsem jí popřál
brzké uzdravení. Děkuji.
Místostarosta MČ Praha 4 pan Ing. Zdeněk Kovářík: Ano, já děkuji,
navíc jí přejeme všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Takže myslím, že to má
dvojnásob. Ještě pan kolega Šplíchal chce poděkovat, tak prosím, kontrolní
výbor, pan kolega Šplíchal.
Zastupitel pan Karel Šplíchal: Tak to já chci poděkovat nejen kontrolní
komisi, ale v tom začátku mně uniklo poděkování kolegovi Karlovi Ptáčníkovi,
který v tomto volebním období – a víme to všichni – nesl těžký úděl, a nesl ho
statečně. A on děkoval mně a já jsem to v tu dobu nějak nezvládl, zaváhal jsem,
tam slibuji, že ho budu mít dál rád a přeju mu hodně zdraví.
Místostarosta MČ Praha 4 pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já jsem rád za
tato krásná slova. Myslím, že všichni jsme rádi, že tady Karel může být mezi
námi a účastnit se jednání takhle aktivně, jak se dnes účastní. Já myslím, že to je
to největší potěšení pro nás všechny. Takže děkujeme taktéž.

Bod 10c)
Výbor pro bezpečnost
A můžeme přistoupit k bodu 10c), což je informace z výboru
bezpečnostního. Dostali jsme krásnou dlouhou písemnou informaci. Nevím,
jestli paní předsedkyně chce ještě něco dočinit?
Zastupitelstva paní Lucie Michková: Já bych chtěla poděkovat, vážené
dámy, vážení pánové, nejen všem zastupitelům, kteří chodili poctivě na jednání
našeho výboru, ale i těm zastupitelům, kteří nebyli členy výboru, a přesto se na
mě obraceli s požadavky, které se týkaly naší bezpečnosti, našeho komfortu žití,
našeho pocitu bezpečí. Za to vám mockrát děkuji a přeji vám do života hodně
zdaru a hodně zdraví.
Místostarosta MČ Praha 4 pan Ing. Zdeněk Kovářík: Děkuji. Já si
dovolím otevřít diskuzi k informaci z výboru pro bezpečnost. Máme přihlášenou
paní kolegyni Rejchrtovou Petru. Čili prosím, má slovo.
Zastupitelka Mgr. Petra Rejchrtová: Já se omlouvám za to, že
vmezeřím svůj příspěvek někam, kam nepatří. Ale při té příležitosti bych strašně
ráda poděkovala úředníkům městské části. S mnohými jsme tady vycházeli
velice dobře. Já bych to nezvládla všechno vyjmenovat, třeba bych musela
jmenovat celé organizační oddělení. Ale dovolila bych si tady vypíchnout dva –
je to pan Syrový z územního rozvoje, kterému strašně děkuji za všechny
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odpovědi na naše všechny všetečné dotazy. A panu Zárubovi, který vycházel
vstříc nejen mně, ale především občanům. Vždycky jsem byla v kopii, když
někdo psal a něco po panu Zárubovi žádal. A musím říct, že pan Záruba byl
vždycky velice vstřícný. Takže děkuji.
Místostarosta MČ Praha 4 pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já myslím, že
pan "létající David", náš kolega, jistě zvládne i další období a bude zajišťovat
přání občanů. Jistě už někde zase létá a zajišťuje další přání. Tak můžeme tímto
tedy uzavřít bod 10c). A tímto bych si dovolil, nevím, jestli, Petře, chceš
interpelace? Interpelace, dobře.
Bod č. 11
Interpelace členů Zastupitelstva MČ Praha 4
Já bych ještě spustil poslední bod. A to jsou interpelace z řad zastupitelů,
který máme na programu. A z řad zastupitelů máme přihlášenou, tentokrát
výjimečně, pouze jednu jedinou interpelaci. A pan kolega Ptáčník má slovo.
Zastupitel pan Karel Ptáčník: Tak asi poslední slovo tady, už je konec,
je to závěrečná. Já mám pořád stejnou bolístku, a to je interpelace na pana
radního Mítha ohledně pana ředitele Blechy, který je dlouholetý ředitel tady na
Praze 4.
Tak, jak se k němu poslední dobou, nebo poslední rok, chová městská
část, to nemá obdoby. Že nedostává odměny, nebo něco takového, na to už si
pan ředitel zvykl. Že tam má každý měsíc, nebo každých půl roku tam má
nějakou kontrolu, tu z městské části, tu odtamtud, to už také překousl. Ale aby
někdo člověku, který svým způsobem Radě MČ vyšel vstříc s tím, že si zkrátí
své volební období, které má, o čtyři měsíce, protože to měl mít, já nevím, do
června, abych nekecal, nebo do května, abych tady nelhal. Tak aby místo toho,
aby to městská část uznala, tak dále ho šikanuje.
Teď se nebudu bavit o tom, všude se najde nějaká chyba. Já dělám 25 let
v dopravních podnicích vedoucího odboru. To znamená, že vím, že když přijde
nějaká kontrola, tak vždycky vám musí nějakou ptákovinu najít. Ale aby tohle
systematicky takhle člověka, který má už před důchodem a který má už nějaký
pátek po vojně, jak říká Karel Šplíchalů, tak myslím si, že tohle od Rady
městské části není to.
Jen takový malinký příklad. Já bych se chtěl zeptat pana Mítha, z jakého
důvodu je členem školní rady? Protože z titulu normálního radního nemůže
vystupovat ve školní radě, protože je přímý nadřízený. Je přímý nadřízený a
přímo v zákonu se píše, že on může cokoliv udělat. On může ovlivnit, on může
dotaci zkrátit, on může cokoli v té škole provést, tzn., že je přímý nadřízený, tak
ze zákona by tohle neměl vykonávat. To ať si už srovná mezi sebou.
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Druhá věc, která se objevuje. Pan ředitel byl nařčen z toho, že si vyplácí
peníze z grantů, z evropských fondů. Přitom z Ministerstva školství přišel dopis,
že na to má právo, protože někdo se o ten grant musí starat. Takže to jsou věci,
které se mi nelíbí a myslím si, že to je na člověku, který končí jako ředitel školy,
protože je v důchodovém věku, je to špatné.
A jestli si chceme vyměňovat na poslední chvíli ředitele, protože za
poslední rok odešlo 5 ředitelů ze základních škol, myslíte si, že tohle je pomoc
školství? Děkuji.
Místostarosta MČ Praha 4 pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji,
prosím pana kolegu Mítha, který se hlásí s krátkou přátelskou reakcí. Zbytek
když tak dá písemně.
Zastupitel Ing. Jaroslav Míth: Děkuji. Přesně tak. Já tady akorát trošku
žasnu a nerozumím. Podle mě nějaké nepřátelství mezi mnou a vedením školy
na Nedvědově náměstí tady pořád vyrábí akorát klub ČSSD. Nevím proč?
Obzvláště pan Karel Ptáčník.
My s panem ředitelem Blechou máme korektní vztahy. Minulý týden jsem
tam byl na školské radě, normálně jednáme, fungujeme. V sobotu dokonce
společně se školou spoluorganizujeme akci "Zažít Podolí jinak". Aktivně spolu
všechno děláme. Na odboru kontroly jsme měli společnou schůzku, kde jsme si
všechno vyjasnili, vyříkali, a jedeme podle předem dohodnuté strategie toho,
kdy on se rozhodl odejít. A my přesně konáme kroky v souladu, jak jsme se
spolu dohodli, jak to bude. Takže nerozumím, Karle, odkud ty informace máš.
Co se týká nějakých evropských fondů, to slyším poprvé v životě. Já jsem
ani takovou informaci neměl, takže nevím, kdo ho z toho nařkává atd. A na
Nedvědově náměstí běží standardní konkurzní výběrové řízení a děláme
všechno pro to, aby ta škola fungovala dál tak, jak má. Jak říkám, je to všechno
po dohodě s panem ředitelem, ten končí na konci roku. Konkurz doběhne teď
někdy na podzim a v lednu by nastupoval nový ředitel.
To znamená, pan ředitel začal školní rok, zahájil, udělal všechno, co má,
skončí hospodářský rok tak, jak má. Kontrola tam je pouze teď jedna jediná. A
ta má jenom za úkol, abychom věděli, než přijde nový ředitel, jestli je ve škole
všechno v pořádku. A pokud by ve škole nebylo něco v pořádku, tak aby to ještě
napravil ten, co ví, kde ten papír má mít.
Místostarosta MČ Praha 4 pan Ing. Zdeněk Kovářík: Já děkuji. Já
myslím, že pár přátelských slov zaznělo, zbytek si, pánové, vyřešíte spolu,
protože v interpelacích není diskuze. Všichni to víme, vedeme to celé roky, že to
takto funguje. Písemně to samozřejmě bude, protože tam jsou některé věci, které
se musí dát písemně. Ani jinak být nemohou, protože třeba o kontrolách tady
nelze dělat výčet, seznam, kdy a jak, která, to určitě dostaneš písemně, jinak
zbytek si můžete probrat spolu.
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Já myslím, že to bylo příjemné uzavření interpelací. Za mě, jakožto v tuto
chvíli předsedajícího, předám pak slovo panu starostovi. Teď si dovolím všem
kolegyním a kolegům poděkovat. Já věřím, že jsem vás moc v tomto volebním
období nijak nenaštval. A pokud vás někde potkám, takže se budeme stále na
sebe dívat přátelsky a spolupracovat nadále. A že všichni budeme pro městskou
část schopni něco udělat i v příštím období. A závěrečné slovo samozřejmě
patří, tak jako vždy standardně, starostovi. Čili, pane starosto, je to vaše.
Starosta MČ Praha 4 pan Mgr. Petr Štěpánek: Ještě jednou dobré
odpoledne. Já bych vám, vážené zastupitelky a vážení zastupitelé, především rád
poděkoval za poctivou práci pro veřejnost za celé volební období. Myslím, že
jsme patřili k těm radnicím s vysokou pracovní morálkou u volených členů,
zapojovali jsme se napříč politickým spektrem, ať už koalice, nebo opozice.
Někdy jsme si to nedarovali, vjeli jsme si do vlasů, ale myslím, že známkou
dospělosti je právě to, že jsme to dokázali hodit za hlavu a vycházet spolu.
dokázali jsme se scházet, věci řešit. Myslím, že to bylo hodně věcí. Namátkou
připomínky k Metropolitnímu plánu, ale spousta dalších – v sociální oblasti, ve
školství a tak dál, atd., kde jsme dokázali vzít za jeden provaz a tu věc
rozhodnout věcně ve prospěch veřejnosti.
Já myslím, že u těch obecních voleb, kde lidé koukají na to, kdo opravdu
kandiduje, ti, kdo se takhle chovali, tak mají velkou šanci ukázat se tady na
podzim po volbách znovu. Já bych těm, kteří už se rozhodli dál nekandidovat,
zároveň poděkoval za tu nevděčnou práci, kdy musíme rozhodovat, jestli do
parku mohou, nebo nemohou vstupovat psi, a každá skupina si přeje něco
jiného, že se k tomu celou dobu stavěli věcně.
A i vám bych rád popřál hodně úspěchů v další životní práci, v osobním
životě, abyste si odpočinuli, abyste také mysleli na své kariéry, na své zdraví. A
aby se vám všem, bez ohledu na to, jestli kandidujete znovu, nebo ne, dobře
dařilo. Díky vám všem voleným a také děkuji samozřejmě úřadu a všem, kdo
nacházeli trpělivost docházet na naše schůze, ať už byli v roli veřejnosti nebo v
jiné.
Díky vám všem a uzavírám dnešní schůzi. (Potlesk.)
(Jednání ukončeno 15:44)
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