MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3a

Zastupitelstvo městské části
ZÁPIS
z 2.schůze, konané dne 09.12.2014 od 15:00 hodin hodin velká zasedací síň radnice, Havlíčkovo nám. 9,Praha 3, 1.p, č. dveří
126
Předsedající:

Vladislava Hujová

Přítomni:

34, Tomáš Sunegha příchod 15:50

Omluveni:

Lýdia Říhová

Přizváni k jednání:
Zapisovatelka:

Štěpánka Šulcová

Navržený program:
I. Pro jednání Zastupitelstva městské části
1. Volba zástupce starostky městské části Praha 3, uvolněného člena Zastupitelstva městské části
2. Zřízení a působnost výborů Zastupitelstva městské části Praha 3 - Výboru pro územní rozvoj a Výboru
pro výchovu a vzdělávání
3. Zřízení a působnost Výboru pro správu grantového a podpůrného fondu Zastupitelstva městské části
Praha 3
4. Stanovení výše paušální hodinové náhrady výdělku neuvolněného člena zastupitelstva městské části
na rok 2015
5. Změna objemu rozpočtu roku 2014
6. Rozpočtové provizorium městské části Praha 3 na rok 2015
7. Vyhodnocení výběrového řízení č. 4 na prodej nepronajaté bytové jednotky č. 812/30, nacházející se v
budově č.p. 805, 812, 815, 849, 864, 865, Praha 3, Lupáčova 10, 12, 14, 16, 18, 20, zapsaná na LV č.
19536 v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální
pracoviště Praha, pro k.ú. Žižkov, obec Praha, spolu s příslušným neoddělitelně spjatým
spoluvlastnickým podílem v rozsahu 467/135677 na společných částech budovy č.p. 805, 812, 815,
849, 864, 865 a s příslušným neoddělitelně spjatým spoluvlastnickým podílem v rozsahu 467/135677
na stavebním pozemku parc.č. 979/5, 979/4, 979/3, 979/6, 979/7, 979/2, a s věcně příslušnými
pozemky parc.č. 979/70, 979/69, 979/68, 979/67, 979/66, 979/65, 979/64, 979/63, 979/62, 979/61,
979/60, 979/59, 979/58, 979/57, 979/56, 979/55, 979/54, 979/52, 979/47, 979/46, 979/42, 979/38,
979/33, 979/28, 979/26, 979/21, 979/20, 979/22, přičemž uvedená budova a pozemek jsou zapsány na
LV č. 19535 v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální
pracoviště Praha, pro katastrální území Žižkov, obec Praha, dle zák. č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších
předpisů
8. Vyřazení jednotek z prodeje dle zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění, u kterých nebylo v zákonné
lhůtě uplatněno přednostní právo oprávněného nájemce na koupi jednotky nebo předkupní právo
oprávněného nájemce k jednotce
9. Odpis nevymahatelných pohledávek v roce 2014 v oblasti správy nemovitostí
10. Projektová žádost Městské části Praha 3 - "Úprava ulice Lukášova a přilehlé oblasti vrchu Vítkov"
11. Poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2014 Sdružení Zvoneček-Praha, z.
s.
12. Dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966
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13. Dodatek č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 204/2686
14. Dodatek č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200
15. Dodatek č. 6 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/600
16. Dodatek č. 8 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/953
17. Dodatek č. 9 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a
mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614
18. Zrušení usnesení Zastupitelstva městské části č. 536 ze dne 09.09.2014 - Dodatek č. 4 zřizovací listiny
příspěvkové organizace Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou
vozovnou 19/2716
19. Změna data účinnosti sloučení příspěvkových organizací Pečovatelská služba Praha 3 a Ošetřovatelský
domov Praha 3 a dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Pečovatelská služba Praha 3
20. Aktualizace Zásad pro poskytování vratných finančních částek a darů z Fondu obnovy a rozvoje
II. Pro informaci Zastupitelstva městské části
Návrhový výbor byl zvolen ve složení:
předseda: Miroslava Oubrechtová
členové: Helena Benýšková, Jan Vokál, Gabriela Pecičová, Marta Vrabcová
Hlasování: 33 pro, 0 proti, 0 zdržel, 0 nepřítomen
Volební výbor pro volební období 2014 - 2018 byl zvolen ve složení:
předseda: Tomáš Kalivoda
členové: Vladimír Říha, Martin Dlouhý, Zdeněk Zábojník, Tomáš Štampach, Alena Hronová
Souhrnný přehled jednotlivých bodů programu 2. zasedání ZMČ Praha 3.

Schválení zápisu ze

. schůze Zastupitelstva městské části konané dne

Hlasování:
0 pro
0 proti
0 zdržel
0 nepřítomen
Poznámka: O zápise z předchozího zasedání ZMČ není dle jednacího řádu hlasováno. Zápis byl bez připomínek schválen.

Zastupitelstvo městské části
schvaluje
uvedený zápis
Schválení programu 2. schůze Zastupitelstva městské části konané dne 09.12.2014
Hlasování:
Poznámka:

30 pro
0 proti
0 zdržel
3 nepřítomen
Sloučena rozprava k bodům programu č. 12, 13, 14, 15, 16 a 17. Jako bod programu č. 21 zařazen nový bod
Zpráva z jednání Kontrolního výboru. Zařazení nového bodu programu č. 1A Situace v objektu Jeseniova 60,
Praha 3, Projekt Klinika.

Zastupitelstvo městské části
schvaluje
navržený a upravený program jednání
Materiály Zastupitelstva městské části k projednání
1A.

Situace v objektu Jeseniova 60, Praha 3, Projekt Klinika

Předkladatel: V. Hujová
Hlasování:

25 pro

0 proti

7 zdržel
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2 nepřítomen

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č.: 13
Poznámka:

1B.

Nájemní smlouva - objekt Jeseniova 60, Praha 3, Projekt Klinika

Předkladatel: T. Sunegha
Hlasování:

23 pro

0 proti

10 zdržel

1 nepřítomen

14 zdržel

0 nepřítomen

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č.: 14
Poznámka:

1C.

Objekt Jeseniova 60, Praha 3, Projekt Klinika

Předkladatel: M. Stropnický
Hlasování:

20 pro

0 proti

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č.: 15
Poznámka:

1.

Volba zástupce starostky městské části Praha 3, uvolněného člena Zastupitelstva městské části

Předkladatel: Rada Městské části Praha 3
Hlasování:

28 pro

0 proti

6 zdržel

0 nepřítomen

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č.: 16
Poznámka:

Zřízení a působnost výborů Zastupitelstva městské části Praha 3 - Výboru pro územní rozvoj a Výboru pro výchovu
a vzdělávání
Předkladatel: Rada Městské části Praha 3

2.

Hlasování:

27 pro

0 proti

6 zdržel

0 nepřítomen

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č.: 17
Poznámka: ZMČ zřizuje Výbor pro územní rozvoj a Výbor pro výchovu a vzdělávání každý v počtu členů 9.
Hlasování: 30 pro, 0 proti, 1 zdržel, 2 nepřítomen
18:40h odchod Alena Hronová

3.

Zřízení a působnost Výboru pro správu grantového a podpůrného fondu Zastupitelstva městské části Praha 3

Předkladatel: Rada Městské části Praha 3
Hlasování:

23 pro

1 proti

8 zdržel

1 nepřítomen

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č.: 18
Poznámka: ZMČ zřizuje Výbor pro správu grantového a podpůrného fondu v počtu členů 9.
Hlasování: 27pro, 1 proti, 3 zdržel, 2 nepřítomen

4.

Stanovení výše paušální hodinové náhrady výdělku neuvolněného člena zastupitelstva městské části na rok 2015

Předkladatel: Rada Městské části Praha 3
Hlasování:

31 pro

0 proti

2 zdržel

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č.: 19
Poznámka:

5.

Změna objemu rozpočtu roku 2014
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0 nepřítomen

Předkladatel: Rada Městské části Praha 3
Hlasování:

31 pro

0 proti

2 zdržel

0 nepřítomen

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č.: 20
Poznámka:

6.

Rozpočtové provizorium městské části Praha 3 na rok 2015

Předkladatel: Rada Městské části Praha 3
Hlasování:

22 pro

1 proti

10 zdržel

0 nepřítomen

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č.: 21
Poznámka:

Vyhodnocení výběrového řízení č. 4 na prodej nepronajaté bytové jednotky č. 812/30, nacházející se v budově č.p.
805, 812, 815, 849, 864, 865, Praha 3, Lupáčova 10, 12, 14, 16, 18, 20, zapsaná na LV č. 19536 v katastru nemovitostí,
vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro k.ú. Žižkov, obec Praha,
spolu s příslušným neoddělitelně spjatým spoluvlastnickým podílem v rozsahu 467/135677 na společných částech
budovy č.p. 805, 812, 815, 849, 864, 865 a s příslušným neoddělitelně spjatým spoluvlastnickým podílem v rozsahu
467/135677 na stavebním pozemku parc.č. 979/5, 979/4, 979/3, 979/6, 979/7, 979/2, a s věcně příslušnými
pozemky parc.č. 979/70, 979/69, 979/68, 979/67, 979/66, 979/65, 979/64, 979/63, 979/62, 979/61, 979/60, 979/59,
979/58, 979/57, 979/56, 979/55, 979/54, 979/52, 979/47, 979/46, 979/42, 979/38, 979/33, 979/28, 979/26, 979/21,
979/20, 979/22, přičemž uvedená budova a pozemek jsou zapsány na LV č. 19535 v katastru nemovitostí, vedeném
Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro katastrální území Žižkov, obec
Praha, dle zák. č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Předkladatel: Rada městské části

7.

Hlasování:

31 pro

0 proti

2 zdržel

0 nepřítomen

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č.: 22
Poznámka:

Vyřazení jednotek z prodeje dle zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění, u kterých nebylo v zákonné lhůtě
uplatněno přednostní právo oprávněného nájemce na koupi jednotky nebo předkupní právo oprávněného
nájemce k jednotce
Předkladatel: Rada Městské části Praha 3

8.

Hlasování:

30 pro

0 proti

2 zdržel

1 nepřítomen

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č.: 23
Poznámka:

9.

Odpis nevymahatelných pohledávek v roce 2014 v oblasti správy nemovitostí

Předkladatel: Rada městské části Praha 3
Hlasování:
0 proti
31 pro

2 zdržel

0 nepřítomen

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č.: 24
Poznámka:

10.

Projektová žádost Městské části Praha 3 - "Úprava ulice Lukášova a přilehlé oblasti vrchu Vítkov"

Předkladatel: Rada Městské části Praha 3
Hlasování:

33 pro

0 proti

0 zdržel

0 nepřítomen

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č.: 25
Poznámka:

11.

Poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2014 Sdružení Zvoneček - Praha, z.s.
Strana 4 z 7

Předkladatel: Rada městské části
Hlasování:

26 pro

0 proti

7 zdržel

0 nepřítomen

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č.: 26
Poznámka:

12.

Dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, V Zahrádkách 48/1966

Předkladatel: Rada Městské části Praha 3
Hlasování:

33 pro

0 proti

0 zdržel

0 nepřítomen

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č.: 27
Poznámka:

13.

Dodatek č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 204/2686

Předkladatel: Rada Městské části Praha 3
Hlasování:

33 pro

0 proti

0 zdržel

0 nepřítomen

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č.: 28
Poznámka:

14.

Dodatek č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200

Předkladatel: Rada Městské části Praha 3
Hlasování:

33 pro

0 proti

0 zdržel

0 nepřítomen

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č.: 29
Poznámka:

15.

Dodatek č. 6 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, Cimburkova 18/600

Předkladatel: Rada Městské části Praha 3
Hlasování:

33 pro

0 proti

0 zdržel

0 nepřítomen

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č.: 30
Poznámka:

16.

Dodatek č. 8 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/953

Předkladatel: Rada Městské části Praha 3
Hlasování:

33 pro

0 proti

0 zdržel

0 nepřítomen

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č.: 31
Poznámka:

Dodatek č. 9 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a
mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614
Předkladatel: Rada Městské části Praha 3

17.

Hlasování:

33 pro

0 proti

0 zdržel

0 nepřítomen

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č.: 32
Poznámka:

Zrušení usnesení Zastupitelstva městské části č. 536 ze dne 09.09.2014 - Dodatek č. 4 zřizovací listiny příspěvkové
organizace Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716
Předkladatel: Rada Městské části Praha 3

18.
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Hlasování:

31 pro

0 proti

2 zdržel

0 nepřítomen

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č.: 33
Poznámka:

Změna data účinnosti sloučení příspěvkových organizací Pečovatelská služba Praha 3 a Ošetřovatelský domov
Praha 3 a dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Pečovatelská služba Praha 3
Předkladatel: Rada Městské části Praha 3

19.

Hlasování:

31 pro

0 proti

0 zdržel

2 nepřítomen

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č.: 34
Poznámka:

20.

Aktualizace Zásad pro poskytování vratných finančních částek a darů z Fondu obnovy a rozvoje
Předkladatel: Rada Městské části Praha 3
Hlasování:

20 pro

0 proti

9 zdržel

4 nepřítomen

19 zdržel

0 nepřítomen

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č.: 35
Poznámka:

20A. Zpráva o jednání Kontrolního výboru
Předkladatel: L. Zachariášová
Hlasování:

12 pro

2 proti

Poznámka:

25.

Dotazy, podněty, připomínky, interpretace
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Nedílnou součástí zápisu je kompletní přepis audiozáznamu z 2. zasedání ZMČ Praha 3.
Příští zasedání zastupitelstva je dle usnesení RMČ plánováno na 17. března 2015. Upozorňuji, že může nastat změna v
termínu zasedání v návaznosti na schválení rozpočtu Zastupitelstvem hl. m. Prahy.
Ing. Vladislava Hujová, starostka městské části ukončila zasedání zastupitelstva ve 23:20 hodin.

Ověřovatelé:

Ing. Vladislava Hujová
starostka městské části
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1
Přepis audiozáznamu:
2. zasedání ZMČ Praha 3
9. 12. 2014
P. H u j o v á :
Vážené zastupitelstvo, vážení hosté, zahajuji 2. zasedání ZMČ, které bylo řádně
svoláno a byli na něj pozváni všichni členové zastupitelstva.
Podle prezence je na zasedání přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva a
zastupitelstvo je tedy schopno právoplatně se usnášet.
Omlouvá se paní Říhová, pan Sunegha přijde později.
Vyhotovením zápisu z dnešního zasedání pověřuji paní Štěpánku Šulcovou, pracovnici
odboru občansko-správního.
Ověřením zápisu z dnešního zasedání pověřuji Alexandera Bellu, Alenu Hronovou a
Tomáše Mikesku.
Zápis z minulého jednání byl bez připomínek ověřen a je u prezence k nahlédnutí.
Rada MČ vzala na vědomí dne 1. 12. 2014 rezignaci paní Ireny Ropkové na funkci
zástupce starosty MČ Praha 3, uvolněného člena ZMČ ke dni 9. 12. 2014.
Volební výbor je v tomto složení: předseda pan Tomáš Kalivoda, členové Vladimír
Říha, Martin Dlouhý, Zdeněk Zábojník, Tomáš Štampach, Alena Hronová. Volební výbor
bude pracovat při projednání bodu číslo 1.
Nyní doporučuji schválit výbor návrhový v tomto složení: předsedkyně paní Miroslava
Oubrechtová, členové paní Helena Benýšková, Jan Vokál, Gabriela Pecičová, Marta
Vrabcová. Jsou nějaké připomínky k tomuto složení?
Pokud ne, nechám o tomto návrhu hlasovat. Pro 33, proti 0, zdržel se 0. Návrh byl
přijat.
Upozorňuji na to, že z dnešního zasedání zastupitelstva je pořizován audiovizuální
záznam.
Dále upozorňuji na to, že vzhledem k technickým problémům audiovizuální záznam
z minulého jednání zastupitelstva MČ nebyl prozatím umístěn na webových stránkách MČ
Praha 3.
Vzhledem k právnímu rozboru, který je zde k dispozici, v případě, že členové
zastupitelstva obdrželi návrh programu s dostatečným předstihem a měli možnost se s ním
řádně seznámit, není nutné návrh programu na jednání zastupitelstva podrobně číst. Proto se
ptám, zda někdo včas program neobdržel a zda trvá na podrobném čtení programu. Pokud
nikdo, děkuji.
Hlásí se paní Zachariášová.
P. Z a c h a r i á š o v á :
Chtěla bych požádat o doplnění programu – zařadit jako první bod zprávu z jednání
kontrolního výboru, který proběhl včera. Ráda bych jako předsedkyně kontrolního výboru
stručně informovala zastupitelstvo o tom, jak kontrolní výbor probíhal, k čemu jsme tam
dospěli a jaká jsme přijali usnesení.
Navrhuji zařazení tohoto bodu jako bod 1, další body by se posunuly. Je to zpráva
výboru kontrolního.
P. H u j o v á :
Děkuji. Má někdo další návrh? Hlásí se pan Stropnický.
P. S t r o p n i c k ý :

2
Děkuji za slovo. Jednak bych rád podpořil návrh na to, aby byl zařazen bod o jednání
kontrolního výboru. Dokonce si myslím, že by bylo proti místním zvyklostem fajn,
kdybychom měli pravidelný bod na začátku, ve kterém bychom vždycky projednali věci,
které byly na jednání kontrolního výboru. Kontrolní výbor v tomto období ve chvíli, kdy ho
vede Žižkov nejen sobě, bude zřejmě poprvé v historii Prahy 3 něco kontrolovat a tím by
mohly být i pro ZMČ Praha 3 výstupy z kontrolního výboru k něčemu užitečné. To uvidíme
v bodu, pokud bude zařazen. To zaprvé.
Zadruhé. Navrhuji, aby ještě před tímto bodem – bude-li zařazen – byl jako bod první
s názvem Situace v objektu Jeseniova 60 a projekt Klinika. (Pokřik, potlesk.) Domnívám se,
že asi před dvěma nebo třemi hodinami začal a asi před hodinou skončil – nebyl jsem u toho,
v diskusi se to přesně ukáže – policejní zásah v tomto objektu, ve kterém Iniciativa Klinika
chtěla realizovat svůj projekt sociálně kulturního centra. Myslím si, že by bylo dobré, aby
tady zástupci tohoto hojně i v celostátních médiích diskutovaného projektu, který byl zase,
jako mnohokrát v minulosti projekty obdobného druhu, tentokrát však na území MČ Praha 3...
P. H u j o v á :
Pane kolego, zdůvodnění je potom ve věci projednávaného bodu programu.
P. S t r o p n i c k ý :
Zdůvodnění je potřeba, aby to zastupitelé slyšeli a mohli se rozhodnout, zda bod chtějí
nebo nechtějí zařadit do programu. Mám tři minuty, mluvím k programu, paní starostko.
Prosím, nepřerušujte mě.
P. H u j o v á :
Pane kolego, já řídím schůzi. Vnímám, že chcete zařadit na program jednání objekt,
který není ve vlastnictví městské části. Vy komentujete zařazení, nezlobte se na mne, vím, co
je v jednacím řádu. Zdůvodnění bodu je věcí rozpravy. Vy jste navrhl.
P. S t r o p n i c k ý :
(Část hovoří mimo mikrofon.) Na rozdíl od celé řady vašich materiálů, které mají
velmi plytké a bezobsažné důvodové zprávy, tento můj návrh má konkrétní důvodovou
zprávu a rád bych rád, abyste ji nechala přednést.
P. H u j o v á :
Pane kolego, vím, že tu máte publikum. Souhlasím s tím, že tento bod bude zařazen,
ale nevím, v jakém pořadí. Děkuji za připomínku.
Další je pan Ambrož.
(P. Stropnický opět krátce hovoří mimo mikrofon.)
To už jste řekl, předřazujete tento bod před paní Zachariášovou.
P. S t r o p n i c k ý :
V tomto zastupitelstvo jednací řád vůbec neexistuje, protože tady předsedající schůze
neustále skáče jednotlivým zastupitelům do řeči. Prosím, aby se pracovní předsednictvo
poradilo o tom, jestli náhodou nechce vyměnit předsedající schůze. (Pokřik, potlesk.)
P. H u j o v á :
Děkuji. Další pan Ambrož.
P. A m b r o ž :
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Navrhuji naopak stáhnout materiál číslo 20 – aktualizace Zásad pro poskytováni
vratných finančních částek a darů z fondu obnovy a rozvoje.
Návrh je z toho důvodu, že jsme se chtěli všichni vedoucí kandidáti při volbách
podívat na financování a tento fond kdysi vznikl jako dlouhodobý fond na opravy domů na
Praze 3. Aby tento fond byl skutečně dlouhodobý, zdá se mi, že je tam poslední dva roky
příliš bodů směrem na darování. Kdybychom čerpali jako v posledních letech, mohli bychom
rychle mít tento fond jako krátkodobý.
Z tohoto důvodu navrhuji, aby byl materiál nejdříve posouzen v příslušných výborech,
např. územního rozvoje a finančním, a pak teprve v novém znění byl předložen zastupitelstvu.
P. H u j o v á :
Děkuji. Pan Dlouhý.
P. D l o u h ý :
Chtěl bych vyzvat paní Zachariášovou, jestli by byla ochotna stáhnout svůj návrh,
neboť máme bod 21, který se jmenuje Dotazy, připomínky, podněty, interpelace. Mohl by být
využit pro pravidelné zprávy předsedů výborů a není nutné zařazovat další bod. Máme tam
zvláštní diskusní bod, a to je číslo 21.
P. H u j o v á :
Pan Holeček.
P. H o l e č e k :
Vítám všechny kolegy zastupitele. Chtěl bych uklidnit vášně a poprosit pana
Stropnického, jestli by Kliniku nebral tak úderným způsobem, kterým tady prezentuje.
Problém nás zajímá, chceme ho řešit a není třeba z něj dělat takový spektákl. Vím, že
spektákly máte rád, máte to v rodině, ale je to zbytečné. Chceme věci věcně řešit a chceme
pomoct. Sám víte, že jsem se do toho nějakým způsobem angažoval a myslím si, že k tomu
máme jako městská část určité stanovisko, které bychom chtěli rádi prezentovat.
Myslím si, že vašemu návrhu můžeme vyhovět, zvlášť když tady máme přítomné lidi
z Kliniky. Určitě o něm dáme hlasovat, myslím, že to nebude takový problém. Prosím,
abychom v této věci nejitřili vášně. Děkuji.
P. H u j o v á :
Pan Kalivoda.
P. K a l i v o d a :
Návrh na zařazení tohoto bodu kontrolního výboru podporuji, ale navrhuji, abychom
ho posunuli jako bod 21, tedy před bod Dotazy, připomínky, podněty, interpelace.
P. H u j o v á :
Paní Zachariášová.
P. Z a c h a r i á š o v á :
Chtěla bych okomentovat návrh pana Dlouhého. Nechci stáhnout zařazení
samostatného bodu do programu. Co se týká návrhu, že by bod byl poslední a ne první, s tím
nemám problém. Jde o to, aby bod jako takový zařazen byl. Domnívám se, že kontrolní výbor
má i určitou specifickou funkci v rámci zastupitelstva k radě. Myslím si, že by bylo vhodné,
aby má zpráva byla podána v samostatném bodu.
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P. H u j o v á :
Mám malou poznámku. Byli všichni zastupitelé předem seznámeni se závěry
kontrolního výboru?
P. Z a c h a r i á š o v á :
Nebyli. Ráda bych to učinila nyní, protože kontrolní výbor zasedal včera.
P. H u j o v á :
Nebude se k té věci přijímat žádné usnesení? Tady se schvaluje program, který měli
zastupitelé k dispozici týden předem. Včera bylo jednání kontrolního výboru. Bylo obecně
zvykem, že ze zasedání všech výborů se informace dostává prostřednictvím zápisů
z kontrolního výboru. Nikdo nemá materiál k dispozici a vy chcete zprávu z kontrolního
výboru, kdy nikdo neví, o čem se bude jednat. Samozřejmě je vaše právo navrhnout zařazení
tohoto bodu, ale korektní by bylo zastupitelstvo předem seznámit s tím, o čem chcete jednat.
Pan Stropnický.
P. S t r o p n i c k ý :
Prosím podívat se do materiálu číslo 1, 2 nebo 3, kde máme prázdný materiál, ve
kterém také nevíme, kdo bude kandidovat do jednotlivých funkcí. Dozvíme se to až tady na
místě. Nevím, proč by všechno konkrétně muselo být, zvlášť když jednání výboru bylo včera.
Na jednání výboru mají zastoupení všechny politické kluby v tomto zastupitelstvu, dokonce i
ty strany, které politické kluby vůbec nemají – a je to z rozhodnutí této koalice.
Předpokládám, že vaši zástupci v kontrolním výboru vám předávají informace z jednání
tohoto orgánu a tudíž není důvod, abychom touto obstrukční poznámkou paní starostky tento
bod odsouvali na bůh ví kdy.
Co se týká toho, co říkal myslím pan Holeček, tam bych rád upozornil na to, že jsem
se ohrazoval pouze proti tomu, že mi předsedající schůze neustále vstupovala do jednání.
Snažil jsem se odůvodnit normální návrh bodu programu. Dokud jsem nebyl přerušován,
věnoval jsem se konkrétní věci. Tak to budu dělat zase. Nemám v úmyslu nic hrotit do
žádného spektáklu, ale nesmí mi nikdo skákat do řeči. Mám jako každý zastupitel stejná práva
a dokud se věnuji odůvodňování svého návrhu, prosím, abych nebyl přerušován. Děkuji.
(Pískot)
P. H u j o v á :
Chci upozornit na to, že pan kolega Stropnický se odvolává na to, že v bodech 1, 2, 3
nejsou uvedeny konkrétní údaje. Tyto body se týkají voleb do výborů a do rady MČ. Není
možné uvádět tyto údaje předem. Záleží na tom, jaké budou nominace a koho zastupitelstvo
do těchto výborů a rady MČ zvolí.
Pan Mikeska.
P. M i k e s k a :
Chtěl bych upozornit paní předsedající, že bývalo dobrým zvykem, že i předsedající se
hlásí do rozpravy. Myslím, že předsedající má stejná práva jako ostatní, musí se tedy přihlásit
do rozpravy. Bylo to tady téměř 20 let zvykem. Divím se, že se paní starostka nehlásí do
rozpravy.
Chtěl bych také okomentovat názor paní starostky ohledně domu v Jeseniově. Dům
byl v katastru napsán na městskou část a v r. 1994 jsme o něj přišli. Byl jsem několikrát u
výslechu Policie ČR kvůli tomuto domu. Myslím si, že bychom se měli o tom bavit.
P. H u j o v á :
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Pane kolego, jednám v souladu s jednacím řádem. Nevím, co tady bylo před 20 lety
zvykem, ale toto umožňuje jednací řád. Předkládám návrh programu, proto jako předkladatel
do něho mohu zasahovat.
Paní Suková.
P. S u k o v á :
Vážení pánové a domy, chtěla bych sloučit rozpravu k bodům 12, 13, 14, 15, 16 a 17.
Děkuji.
P. H u j o v á :
Paní Zachariášová se hlásí již potřetí. O jejím vstupu musíme hlasovat.
Paní Zachariášová stahuje svůj příspěvek, takže nehlasujeme.
Pan Popov.
P. P o p o v :
Krátkou poznámku co se týká poznámky pana Stropnického, jestli se informujeme o
činnosti výborů nebo komisí. Samozřejmě se na klubu o tom informujeme, kolegy informuji –
říkám to aspoň za sebe. Myslím si, že všichni se informujeme o tom, jak to všechno funguje.
Jen musím konstatovat, že jsme včera skončili v půl deváté večer a zápis ještě
nemáme. Nerad bych něco interpretoval nesprávně. Počkám na zápis, až potom budu kolegy
informovat.
P. H u j o v á :
Hlásí se ještě někdo k úpravě programu?
Paní Oubrechtová jako předsedkyně návrhového výboru.
P. O u b r e c h t o v á :
Poslední návrh podávala paní Suková – sloučit rozpravu k bodům 12 – 17.
P. H u j o v á :
Dávám hlasovat o tomto návrhu na sloučení rozpravy. Pro 33, proti 0, zdržel se 0,
nehlasoval 0. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.
P. O u b r e c h t o v á :
Dále to byl návrh pana Kalivody, a sice zprávu z jednání kontrolního výboru zařadit
jako poslední bod jednání dnešního jednání ZMČ.
P. H u j o v á :
Dávám hlasovat o tomto návrhu.
Paní Zachariášová má technickou poznámku. Prosím ji zrekapitulovat.
P. Z a c h a r i á š o v á :
Návrh byl, aby tento bod byl zařazen jako předposlední bod před bod 21.
P. H u j o v á :
V současné době hlasujeme o protinávrhu, který dával pan Kalivoda.
P. Z a c h a r i á š o v á :
K tomu doplňuji, že ten zněl, aby to bylo před bodem 21, ne jako bod poslední.
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P. H u j o v á :
Paní Ourechtová zopakuje návrh k hlasování.
P. O u b r e c h t o v á :
Prosím technickou obsluhu, když mám mluvit, jestli by to mohli zařídit, abych
nemusela několikrát mačkat. Pak dlouho zdržuji jednání zastupitelstva. Děkuji.
Pokud s tím pan Kalivoda takto souhlasí, návrh Zpráva z jednání kontrolního
výboru zařadit jako bod číslo 21 – jako předposlední bod jednání ZMČ.
P. H u j o v á :
Dávám o tomto návrhu hlasovat. Pro 31, proti 0, zdrželi se 2, nehlasoval 0. Návrh byl
přijat.
Prosím další návrh.
P. O u b r e c h t o v á :
Dále zde byl návrh pana kolegy Ambrože, a sice stáhnout bod č. 20 z jednání dnešního
ZMČ.
P. H u j o v á :
Jedná se o aktualizaci Zásad pro poskytování vratných částek a darů z fondu obnovy a
rozvoje. Kdo je pro stažení? Pro 11, proti 14, zdrželo se 8, nehlasoval 0. Návrh nebyl
přijat. Prosím o další návrh.
P. O u b r e c h t o v á :
Dalším návrhem byl návrh pana Stropnického – projednat situaci v objektu
Jeseniova 60, Projekt Klinika, a to jako bod č. 1 tohoto jednání.
P. H u j o v á :
Dávám o tomto návrhu hlasovat.Pro 30, proti 0, zdrželi se 3, nehlasoval 0. Návrh
na zařazení situace objektu Jeseniova 60 byl přijat.
Další návrhy nejsou.
(Porucha v zařízení.)
Mohu poprosit tam vzadu, jestli nevypadly pojistky, aby se lidé neopírali o vypínače.
Hlasovací zařízení ale funguje, obrazovky také. Prosím zastupitele, aby se soustředili.
Nechám hlasovat o programu v rámci pozměňovacích návrhů, které byly přijaty.
Hlasujeme o programu. Pro 33, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.
Nyní předávám slovo panu Alexandru Bellu k řízení schůze.
Pardon, máme nový program. Prvním bodem je situace v objektu Jeseniova 60,
všechny ostatní body se posouvají o jedno místo dále.
Prosím technickou obsluhu.
Technická – paní Chmelová.
Prosím o malou chvíli strpení. Vyhlašuji pětiminutovou přestávku, aby technická
obsluha mohla zkoordinovat program jednání v počítači tak, jak byl schválen. Znamená to, že
první bod jednání je projednání situace v objektu Jeseniova 60.
Prosím technickou obsluhu, aby dbala na to, aby zastupitelé, kteří jsou přihlášeni do
rozpravy nebo k technické poznámce dostali možnost spojení přes mikrofon.
(Přestávka)
P. H u j o v á :
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Ukončuji přestávku a prosím zastupitele, aby zaujali svá místa. Prosím, abychom
hlasovali ještě jednou o programu, a to tak, že tento bod je zařazen pod písmenem 1a),
abychom nepřečíslovávali všechny body programu jednání.
Prosím o nové hlasování o programu jako celku s tím, že projednání situace v
objektu Jeseniova 60 je označeno 1a). Kdo je pro?
Technická obsluha: hlasujeme opět o programu, aby byl v souladu s tím, co je napsáno
na obrazovce. Hlasujeme o programu jako celku, kde bod Jeseniova 60 je zařazen jako bod
číslo 1a). Znovu hlasujeme o programu jako celku.
Hlasujeme o materiálu bod programu. Kdo je pro? Prosím technickou obsluhu, aby šla
vyzkoušet hlasovací zařízení paní Chmelové. O bodu programu se hlasovalo. Pro 30, proti 0,
zdržel se 0, nehlasovali 3. Program byl přijat.
Nyní bude probíhat projednání bodu 1a) - situace v objektu Jeseniova.
Připomínka z pléna:
V polovině jednání videozáznam vypadl a nebyl vůbec přenášen po internetu. Mohlo
by dojít k prověření, že videozáznam teď funguje?
P. H u j o v á :
Prosím technickou obsluhu. Na začátku jsem se omlouvala za to, že na začátku jednání
byly technické problémy ve videozáznamu, proto nebyl uveřejněn na webových stránkách.
K projednávání bodu 1a). Přečtu k němu tiskovou zprávu, kterou vydala MČ Praha 3.
Praha 3 opakovaně žádala stát o vyřešení problému s bývalou poliklinikou. Na nutnost
řešit problém neuspokojivého stavu bývalého zdravotního střediska Jeseniova 60, které
spravuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, upozorňuje MČ Praha 3 státní
úředníky již od loňského roku. Do objektu ve zchátralém stavu se koncem letošního listopadu
nastěhovali squoteři. Radnice Prahy 3 nesouhlasí se svévolným obsazením cizího majetku, ale
nabízí prostor k jednání o podpoře projektu komunitního centra. MČ Praha 3 na neuspokojivý
stav bývalého zdravotního střediska upozornila ředitele Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových dopisem již 28. listopadu 2013. V dopise starostka Vladislava Hujová
informovala o tom, že objekt vyhledávají rizikové osoby a zároveň dochází k chátrání a
znehodnocování majetku státu. Žádala o urychlené zabezpečení objektu, protože na
prohlubující se problémy upozorňovali i obyvatelé okolních domů. Podle odpovědí ÚZSVM
je budova bývalé polikliniky před privatizací a úřad bude usilovat o co nejrychlejší dořešení
budoucího majetkoprávního postavení předmětného objektu.
V dalším dopise ze dne 9. ledna 2014 se starostka Hujová dotazuje Ministerstva
financí na časovou perspektivu majetkoprávního vypořádání objektu. V odpovědi
ministerstvo píše, že daný materiál bude Úřadem vlády zařazen na pořad jednání vlády
v lednu 2014.
V dalším dopise ze dne 15. července 2014 se starostka opět obrací na Ministerstvo
financí s žádostí o urychlení postupu privatizace bývalého zdravotního střediska v Jeseniově
ulici. Náměstek ministra financí Ondřej Závodský odpověděl, že právě probíhá příprava
privatizace formou veřejné soutěže a lze předpokládat, že její vyhlášení v případě úspěšného
vyhodnocení, resp. přijetí nejvýhodnější nabídky, pak realizace veřejné soutěže bude do
konce r. 2014.
MČ Praha 3 o případné účasti ve veřejné soutěži uvažovala s tím, že by měla zájem o
koupi objektu za účelem jeho rekonstrukce na mateřskou školku. Podle zákona v případě
účasti Prahy 3 ve veřejné soutěži musí zastupitelstvo ohlásit nabízenou finanční částku
předem. Tato informace však městskou část ve výběrovém řízení značně znevýhodňuje a
prakticky vylučuje úspěšnost ve veřejné soutěži.
Technická pan Stropnický.
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P. S t r o p n i c k ý :
Jsem přihlášen s příspěvkem, který bude k věci. Musím ale upozornit, paní starostko,
že jste nebyla předkladatelkou tohoto bodu, tudíž jste se měla řádně přihlásit do diskuse.
Neměla jste tam svítit jako předkládající, já jsem byl předkladatelem tohoto bodu. Jde o to,
abychom jednací řád dodržovali.
Druhá část mé technické je tato. Pro informaci pro ty, kteří se účastní jednání ZMČ
Prahy 3 poprvé. Tady je prezenční stolek a podle jednacího řádu je možné, aby se kdokoli
z vás přihlásil a zapsal k diskusi k tomuto bodu. Ti, kdo jsou občany Prahy 3, budou mluvit,
aniž o tom zastupitelstvo bude hlasovat, u ostatních může zastupitelstvo rozhodnout
hlasováním o jejich vystoupení. Abyste věděli, že tato možnost je teď.
Tím je konec technické a následuje můj příspěvek, pokud nejsou jiné technické.
P. H u j o v á :
Pan Bellu.
P. B e l l u :
Pana Mikesku a pana Stropnického chci uklidnit, že v jednacím řádu je, že
předsedající může hovořit kdykoli. Jednací řád upravuje to, že paní starostka si může kdykoli
vzít slovo, promluvit a stejně tak uvádět materiál. Není v tom žádný rozpor.
P. H u j o v á :
Chci jen občany upozornit, že se přihlásilo pět lidí do diskuse. V současné době se
otevře rozprava v rámci zastupitelů, potom bude následovat vyvolání jednotlivých
přihlášených občanů do diskuse v pořadí, jak se přihlásili. Každý má právo na svůj příspěvek
až tři minuty.
Pan Stropnický.
P. S t r o p n i c k ý :
Děkuji za slovo. K věci samé.
P. H u j o v á :
Technická – pan Holeček.
P. H o l e č e k :
K technická obsluze. Chci se zeptat, proč mi celou dobu běží zapnutý mikrofon, aniž
jsem přihlášen do rozpravy? To je technický detail, ale když tady máme tyto problémy, tak
aby i toto bylo vyřešeno. Děkuji.
P. S t r o p n i c k ý :
Jsem na řadě – výborně. Jako bývalý zástupce starostky, který měl také na starosti
kulturní politiku a granty, musím říci, že když jsem si přečetl projekt Iniciativy Klinika, říkal
jsem si, kéž by tak všechny projekty, které k nám chodí do grantového řízení, měly tak
obsáhlý obsah, důvodovou zprávu a všechno tak dobře promyšleno a nasměrováno tak, aby
MČ Praze 3, potažmo hl. m. Praze, přinesly nějaký užitek, zejména obyvatelům okolí.
S projektem jsem se seznámil a následně došlo k tomu, že hl. m. Praha mým
prostřednictvím nabídlo zprostředkování určitého jednání mezi Úřadem pro zastupování státu
ve věcech majetkových. Diskutovali jsme na téma jednak dlouhodobého záměru projektu
Klinika a jednak projektu dočasného. Ukázalo se, že je tam souběh záměrů, kde úřad má jiný
zájem pro trvalé využití. To se může stát. Kladu si otázku, kterou jsem také položil panu
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řediteli přímo na jednání, proč nemůže úřad vyhovět a najít nějaký způsob, jak pronajmout
nebo jiným způsobem uvést do právního stavu ten stav, který tam v tuto chvíli nastal.
Domnívám se, že je to velká škoda, zejména v souvislosti s několika otázkami, které bych rád
položil.
Zaprvé tato. Jsou to asi otázky směřující k panu tajemníkovi, který si pamatuje
nejvíce. I já si pamatuji, že přišlo na Úřad v minulosti velmi mnoho stížností na objekt
Jeseniova 60. Rád bych, kdyby pan tajemník nebo někdo jiný potvrdil, že Úřad v minulosti
obdržel mnoho stížností. Jedna z informací, která se objevila v médiích, byla mimo jiné ta, že
iniciativa vyklidila prostor od injekčních stříkaček a dalšího nebezpečného nářadí, ke kterému
nebylo nesnadné se dostat a tudíž se zranit nebo nakazit atd. Tedy stížnosti, které byly před
tímto obdobím, než se do úklidu a do péče o dům pustila Klinika.
Naopak by mě zajímalo, jestli Úřad MČ obdržel nějakou stížnost v průběhu deseti
dnů, kdy iniciativa nad tímto domem převzala dohled nebo kdy v něm pobývala.
Dále bych se rád zeptal: máme nějaké informace od Policie ČR o tom, že by došlo
k poškození majetku státu ve věci této budovy? Prosím o odpověď na tuto otázku.
Další dotaz. Zajímalo by mě, kdo inicioval policejní zásah, který dnes proběhl? Byl to
vlastník, policie sama nebo to byl občan? Na tuto otázku asi odpověď nedostanu. Zajímalo by
mě, jestli byla na straně iniciátorů také městská část nebo Úřad MČ Praha 3? Pokud ne, tím
lépe, ale byl bych rád, aby to tady zaznělo a jednoznačně se tato věc vyloučila.
Můj příspěvek uplynul, přihlásím se ještě jednou.
P. H u j o v á :
Pan Holeček.
P. H o l e č e k :
Chci jen říct, že projekt Klinika jako takový se nám zdá velmi dobrý, ale tento projekt
přeskočil pořadí. Pořadí vnímám tak, že bychom s vámi mohli spolupracovat a nabídnout vám
pomocnou ruku, kterou jsem vám nabízel, když jsem vás navštívil, ale nikdy nemůžeme
respektovat to, že jste obsadili budovu, která není vaším majetkem. My jako městská část
nemůžeme rozhodovat o něčem, co není naším majetkem. Musíme si sednout k jednacímu
stolu, ale až potom, co vy nám dáte možnost jednat pod nějakým legislativním rámcem.
Můžete se třeba zaregistrovat jako obecně prospěšná společnost, rádi se s vámi sejdeme a
můžeme hledat, jak váš projekt podpořit. Máme tu granty, máme jiné další možnosti, máme tu
i jiné objekty na Praze 3, které by se vám třeba mohly líbit a kde by se dalo vaše komunitní
centrum třeba zřídit. Bavme se o tom.
Nemohu podpořit to, že někdo někam přijde, obsadí to a pak to chce. To nemůžeme
nikdy schválit, to po nás ani nemůžete chtít. Rozhodně chci říci, že jste tam provedli obrovský
kus práce, to je dobré pro společnost, ale bohužel nemůžete po nás chtít, abychom vám
posvětili to, jak jste to udělali.
Minulý týden jsem vám nabídl, že se mně nebo někomu jinému od nás z radnice máte
ozvat, že si sedneme a zkusíme vymyslet nějaké řešení pro váš projekt, nikoli pro tuto
budovu, protože tu nevlastníme.
Na všechny dotazy kol. Stropnického odpovědět nemohu, protože informace nemám.
Rozhodně nemám informaci o tom, že by městská část iniciovala zásah, to za sebe mohu
popřít.
P. H u j o v á :
Paní Zachariášová.
P. Z a c h a r i á š o v á :
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K této situaci jsem se chtěla vyjádřit, protože ji sleduji od začátku. Myslím si, že proti
situaci, která v objektu byla a jak to tam vypadalo a s jakou nevolí se okolí na objekt dívalo,
objekt je vyklizený, je tam pořádek, dějí se tam kulturní akce, je tam program, není tam hluk.
Veřejnost a všichni v okolí tento krok podporují.
K vyjádřeni, že se tam nastěhovali squoteři, kteří tam hodlají bydlet. Myslím si, že to
není předmětem celého projektu, že projekt znamená mnohem víc než jen to, že tam někdo
hodlá osquoterovat tento dům. V návaznosti na to si myslím, že by bylo vhodné, aby se
Praha3 v rámci svých možností – myslím si, že je má, byť nevlastní tento objekt, ale je to na
jejím území a je to v zájmu Prahy 3 – vložila do těchto jednání a případně podpořila iniciativu
Kliniky, která je velmi dobrá. Také jsem projekt viděla, domnívám se, že je dobře zpracovaný
a že může přinést hodně pozitivního.
Také jsem chtěla navrhnout, abychom si projekt vyslechli, pokud dáme prostor
osobám, které za ním stojí a abychom v návaznosti na to ještě diskutovali, protože to bude
určitě zajímavé. Bez toho, aniž bychom věděli požadavky lidí a o čem projekt konkrétně je,
nemůžeme se k tomu relevantně vyjádřit. Děkuji.
P. H u j o v á :
Technická pan Stropnický.
P. S t r o p n i c k ý :
K tomuto návrhu se chci připojit. Proto jsem se odhlásil z diskuse, abychom si mohli
vyslechnout přihlášené hosty k jednání. Zároveň prosím, než bude následovat další diskuse,
abych dostal odpovědi aspoň na ty otázky, na které je možné odpovědět ihned.
P. H u j o v á :
Mohu poprosit o znovu položení otázek? Adresoval jste je panu tajemníkovi, odpovím
na ně.
P. S t r o p n i c k ý :
Otázky zopakuji, ale není to můj druhý příspěvek.
(P. Hujová: Jistě že ne.)
Zda Úřad MČ či městská část v minulosti před tím, než se do věci zapojila Iniciativa
Klinika, obdržel nějaké stížnosti na objekt?
P. H u j o v á :
Odpovím. Ano, obdrželi jsme stížnosti a také sami jsme to věděli. Proto už v listopadu
loňského roku jsem napsala na Úřad pro zastupování, aby majitel zabezpečil objekt.
K technické obsluze: teď budeme hovořit na střídačku já a pan Stropnický.
P. S t r o p n i c k ý :
Poznáte to podle toho, že paní obsluhující položím otázku, a paní starostka ji zodpoví.
Druhá otázka: jestli obdržel Úřad MČ Praha 3 nebo městská část nějaké stížnosti po
dobu, kdy v objektu byla Iniciativa Klinika?
(P. Hujová: Ne.)
Máme nějaké informace o tom, zda došlo k poškození majetku vlastníka, to je státu,
prostřednictvím Úřadu?
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P. H u j o v á :
Nemohu na to odpovědět, není to náš objekt, to je věc vlastníka Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových. Rok a půl upozorňuji na to, že dochází k devastaci majetku
státu.
P. S t r o p n i c k ý :
Děkuji. Poslední otázka v tomto bloku byla, zda MČ Praha 3 nebo Úřad MČ Praha 3
nějakým způsobem inicioval policejní zásah, resp. vyklizení, které dnes proběhlo?
P. H u j o v á :
Rozhodně ne, ale byli jsme o něm informováni dnes dopoledne.
K Jeseniově 60 bych chtěla říct, že tam jsou dvě roviny řešení tohoto problému. Jedna
je věc majetková. Jsme tady na půdě, kde se tato záležitost nemůže řešit. Je to majetek státu,
jehož správu realizuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a o způsobu jeho
dalšího uplatnění rozhoduje Ministerstvo financí. To zde nemůžeme v žádném případě řešit.
Co se týká činnosti, projektu, který jste představili, radnice by byla velice ráda, kdyby
s Iniciativou mohla v budoucnosti komunikovat a nějaké vaše představy na území Prahy 3
realizovat. Je mi velmi líto, že jste se nezapojili do grantového řízení, u kterého bylo přijímání
žádostí ukončeno k 31. 10., ale jak řekl kolega Holeček, jsme připraveni s vámi jednat. O
vašich iniciativách jsme se de facto dozvěděli z tisku.
Nyní je do rozpravy přihlášena paní Tereze Virtová, Křížkovského 18. Máte tři
minuty.
P. V i r t o v á :
Dne 28. 11. zástupci Iniciativy Klinika řádně podali projekt na znovuoživení objektu
bývalé polikliniky v Jeseniově ul. 60 na Magistrát hl. m. Prahy, na Úřad Prahy 3 a na Úřad
pro zastupování státu ve věcech majetkových. Následujícího dne jsme v oranžových vestách
vešli do bývalé polikliniky v Jeseniově ulici, která je minimálně od r. 2009 nevyužívaná a
vyklidili jsme desítky kilogramů nepořádku na vlastní nálady. Od té doby jsme v prostorách
bývalé polikliniky pořádali každý den sociální a kulturní akce, kterých se zúčastnily stovky
návštěvníků, často obyvatel z okolí, tedy občanů Prahy 3. Ti nám kontinuálně vyjadřovali
podporu ať slovně, nebo např. podpisem petice, kde je k dnešnímu dni více než dva tisíce
podpisů.
Správce objektu ÚZSVM se s námi odmítl bavit a podle našich informací, přestože
probíhají jednání s potenciálním budoucím zájemcem o objekt, tedy s Generální inspekcí
bezpečnostních sborů, ÚZSVM má široké pole působnosti a může nás v objektu nechat
působit minimálně do doby rozhodnutí, co se s objektem bude dít.
Dnes byla klinika bez jakékoli debaty vyklizena, řemeslníci právě zabedňují okna a
pravděpodobně se stane jen dalším prázdným chátrajícím domem.
Vzhledem k tomu, že městská část má objekt bývalé polikliniky ve svém katastrálním
území, nás jako Iniciativu by zajímaly tři věci.
Zaprvé – zda by zastupitelstvo podpořilo naše požadavky na transparentnost ohledně
minulých, stávajících i budoucích jednání o využití budovy, kdo byl, kdo bude vlastníkem
budovy, za jakým účelem se budova bude využívat.
Také nás zajímá vyjádření zastupitelstva k našemu projektu, který byste dva týdny
měli mít na stole.
Zatřetí– vyjádření k dnešnímu policejnímu zásahu, který se odehrál na území Prahy 3.
Dále reaguji na pana Holečka, který několikrát opakoval, že se s námi nemůže bavit.
Především jste se s námi na klinice bavil, což je super. Jsme zvyklí, že se s námi nikdo
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nebaví, pokud trochu nevyšlápneme z legality. Je tady řada iniciativ, ať Klub za starou Prahu,
objekty jako Vyšehradské nádraží, které se kontinuálně řeší v legální oblasti a nevede to
k žádným výsledkům. Proto jsme to zkusili trochu jinou cestou, trochu vystoupit z dodržování
zákonů a trochu se s námi někdo baví, jako třeba tady.
P. H u j o v á :
Děkuji. Musím upozornit na čas.
Dalším diskutujícím bude pan Jakub Černý, Viklefova 14.
P. Č e r n ý :
Dámy a pánové, rád bych tady promluvil ne za Iniciativu Klinika, ale za rezidenta,
který bydlí 300 metrů od tohoto místa. Oblast Ohrady, ulice Biskupcova a Viklefova nepatří
k nejreprezentativnějším částem Žižkova. Co se projektu za poslední týden podařilo, je
neskutečné. Pocit sounáležitosti, solidarity, který jsem do té doby jako obyvatel tohoto místa
necítil, za týden se podstatně změnil. Na návštěvách na klinice se objevilo mnoho lidí ze
sousedství. Nešlo jen o mladé lidi alternativně přemýšlející, šlo o seniory, šlo o rodiny
s dětmi, kteří spontánně vyjadřovali podporu buď podpisem petice nebo donášením nějakých
materiálních věcí, které byly nutné pro chod kliniky. Nikdy jsem nezažil delší rozhovory
s obyvateli této lokality než tam.
Pokud přemýšlíme o nějakém objektu, trval bych na tom, že objekt kliniky je vhodný
pro nějaký sociálně kulturní projekt na tomto místě.
Apeloval bych na vás ve dvou věcech. Slyšel jsem, že jako zastupitelé městské části
nemáte přímo právní vztah ke klinice, ale jako lidé, jako politici a možná jako zastupitelé
máte nějaký veřejný vliv. Proto bych na vás apeloval, abyste tento vliv využili a zatlačili na
odpovědné orgány nebo instituce, aby podnítily nějaké jednání a otevřely znovu jednání o
tom, aby v klinice mohlo probíhat to, co tam probíhalo dosud. To je jeden apel.
Druhý apel. Pokud se toto nepodaří nebo pokud úřednická zvůle bude pokračovat dál,
jestli vy jako úřad budete podnikat nějaké právní kroky proti Úřadu zastupování státu ve
věcech majetkových, který se o objekt nestaral a dosud tam docházelo k tomu, že to sloužilo
jako tranzitní místo, lidé se tam báli chodit v noci. Dnes tam v době, kdy probíhal policejní
zásah, byl náměstek ministra financí pan Závodský, ke kterému spontánně přišli sousedé
z okolí a chtěli vysvětlení toho, proč tam něco takového probíhá, že tam lepší věc do té doby
s objektem nezažili.
Chtěl bych na vás apelovat i v tomto ohledu, abyste využili své právní prostředky,
které máte jako Úřad, a vyzvali buď stát, nebo Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových k nějakému vysvětlení.
P. H u j o v á :
Děkuji. Dalším přihlášeným je pan Lukáš Kotyk, Zelenky Hajského 8.
P. K o t y k :
Přihlásil jsem se jako soused, bydlím kousek od tohoto projektu. Všichni jsme byli
nadšeni, že něco tak spontánního a autonomního může vyrůst za několik dní. Právě tato
spontánnost a autonomnost je to, co je problematické prosadit oficiálními cestami, které
většinou implementují nějakou strukturu do této skupiny. Projekt Klinika vzniká tím, že lidé,
kteří se o tom doví, seskupí se tam a začnou vytvářet něco, co stojí zato udržovat.
Objekt je prázdný, léta chátrá. Tady padlo slovo o squotingu. Tady nejde o to prostor
zabrat nebo si ho přivlastnit, ale v momentu, kdy pro něj není žádné rozumné využití, určitý
typ autonomního centra tam může fungovat po dobu, dokud se třeba město nerozhodne objekt
naplnit jinou ideou.
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P. H u j o v á :
Dále je přihlášen pan Pavel Babický, Žerotínova 52.
P. B a b i c k ý :
Dámy a pánové, nejsem žádný řečník, budu mluvit krátce. Nejdříve bych se chtěl
ohradit proti tomu, aby tito lidé byli nazýváni squotery, podle mne squoteři jsou zcela něco
jiného.
Dále jsem chtěl položit otázky, na které jsem už dostal odpověď. Pro mne byla
nejdůležitější ta, že se jedná o privatizaci této budovy. Tím mi bylo odpovězeno. Vím, jak
dopadla privatizace před 20 lety. Mám dojem, že pokud dojde k privatizaci této budovy,
dopadne to tak, jako to dopadlo s celou privatizací. Děkuji. (Potlesk)
P. H u j o v á :
Dále je přihlášena paní Doris Fajfrová, Koněvova 24.
P. F a j f r o v á :
Děkuji za slovo. Jsem tady také jako občan MČ Praha 3. Chci také vyjádřit podporu a
zároveň apelovat i na to, abyste se nějakým způsobem zabývali požadavky, které tato
iniciativa navrhla.
Mám ještě dva apely. Jeden byl částečně zmíněn. Tím, že je MČ Praha 3 třetí subjekt
ve vztahu Iniciativy a státního útvaru Městské policie, apeluji na to, aby se pokusila využít
legální možnosti, jak podpořit fungování této iniciativy.
Druhá věc je zaměřena do budoucnosti – jestli by se městská část chtěla celkově
zabývat problematikou takových iniciativ a jejich působení na Praze 3, aby byly vytvořeny
podmínky k tomu, aby takovéto aktivity tady mohly vznikat.
P. H u j o v á :
Další přihlášenou, o které budeme muset hlasovat, protože nebyl předložen občanský
průkaz, je paní Lucie Dušková, K Lučinám 5. Nechám hlasovat o vystoupení paní Duškové.
Pro 34, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Panu Lucie Dušková, můžete vystoupit.
P. D u š k o v á :
Jsem tady zároveň jako občanka Prahy 3 a zároveň jako občanka, která se již nějakou
dobu pohybuje v autonomním hnutí snažícím se nějakým způsobem reagovat na aktuální
potřeby společnosti, upozorňovat na společenské problémy a snažit se něco vytvářet ve
veřejném prostoru.
Chtěla bych vysvětlit určité věci. Co se týká např. grantového řízení, z vlastní
zkušenosti vím, že pokud se podá grant, neuvěřitelné množství peněz a všeho ostatního pojme
úřednická správa grantu, čemuž se toto autonomní hnutí brání, snaží se spolupráci zakládat na
něčem jiném než na vyřizování nějakých statistik nebo nějakých kolonek. Znám to ze své
zkušenosti, pracovala jsem dva roky jako koordinátorka jednoho neziskového projektu.
Další věcí je fakt, že víme, že klinika je opuštěná od r. 2009, pět let se s ní nic neděje.
V tu chvíli, kdy tam někdo přijde, udělá přestupek, a najednou to jde během deseti dnů. To je
jeden z důvodů, proč se tomu tak děje. V momentu, kdy budeme jednat, kdy se podvolíme
těmto procedurám, můžeme jednáním strávit třeba deset let. Můžeme se podívat třeba na
objekt Milady a na spoustu dalších věcí, které mají takový osud.
Ještě bych chtěla podotknout, že projekt byl podán dokonce den před tím, než došlo
k obsazení objektu. Projekt je velmi konstruktivní, nejedná se o nějaké snahy něco ničit,
porušovat nějaké zákony, ale naopak se snažíme reagovat na to, jak cítíme, co společnost
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potřebuje, snažíme se svým dílem přispět do konstrukce občanské společnosti vzetím
odpovědnosti na sebe, na každého individuálního občana, jak by to v občanské společnosti
mělo být. Děkuji. (Potlesk)
P. H u j o v á :
Než dám slovo panu Mikeskovi, musím opět říct: radnice velice ráda s touto
iniciativou začne jednat, nicméně jsou majetkové záležitosti. Vláda ČR schválila privatizační
projekt, který předložilo Ministerstvo financí. Ministerstvo financí potom předalo jeho
realizaci Úřadu pro zastupování státu. Ze zákona má Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových nejprve povinnost nabídnout objekt některé organizační složce státu.
Z informací, které mám, vyplývá to, že převod bude realizován Generální správě
bezpečnostních sborů, která o tento objekt projevila zájem. Zařadila také jeho rekonstrukci do
svého rozpočtu, který je navázán na schválení příslušné kapitoly rozpočtu, takže převod bude
probíhat v měsíci lednu.
To ale nesouvisí s činností, jsme rádi, že jsme dostali váš projekt. Myslím, že bychom
s vámi jednali i bez této akce, ale musíte nám říci, co od nás chcete.
Pan Mikeska.
P. M i k e s k a :
Děkuji paní starostce, že to vysvětlila. Z jejího předchozího vystoupení jsem nevěděl,
zda už vláda schválila privatizační projekt. Jaké je to číslo usnesení vlády? Bude to obálkovou
metodou, nebo jak vypadá usnesení?
P. H u j o v á :
Všichni jste dostali tiskovou zprávu, ve které je to napsáno. Jsou to informace, které
nesouvisí s činností městské části, vždycky jsme se o to zajímali, protože objekt byl
v neutěšeném stavu. Vláda schválila projekt, organizační složka státu o něj požádala, takže se
výběrové řízení nebude realizovat. Bude realizován převod na organizační složku státu a
z mých neoficiálních informací to proběhne v lednu.
Pan Stropnický.
P. S t r o p n i c k ý :
Dovolím si to trochu upřesnit a potom předložím návrhy usnesení k hlasování.
Původně byl privatizační projekt. Z toho ovšem v průběhu r. 2014 sešlo. Proto bylo
rozhodnuto o tom, že nedojde k privatizaci objektu, ale souběžně probíhala jednání ze strany
Úřadu pro zastupování státu s organizačními jednotkami různých státních institucí, až byla
nalezena státní instituce, která zájem projevila. O projektu Generální inspekce se jedná od jara
nebo léta vážně. Informace o tom na veřejnost nepronikly, předpokládám, že je neměla ani
Iniciativa ve chvíli, kdy se do projektu pouštěla. Ani dnes není na sto procent zřejmé, protože
usnesení vlády o převodu budovy ještě není, jestli k tomu dojde, nebo nedojde. Mám indicie
směřující k tomu, že k převodu dojít má, protože o budovu ze strany Generální inspekce
bezpečnostních složek zájem je. Oslovil jsem Generální inspekci s nabídkou jednání
s Iniciativou, která o to projevila zájem, abychom si to mohli úplně vyjasnit, aby i Generální
inspekce dala jednoznačně najevo, že pouze tento objekt je předmětem jejího zájmu, že není
možné jednat o tom, že by se např. Úřad pro zastupování státu pokusil nabídnout Generální
inspekci jiný vhodný objekt.
Myslím, že by bylo žádoucí v této souvislosti a před tímto jednáním, aby ZMČ Prahy3
podpořilo projekt Iniciativy tak, abychom mohli mimo jiné i Úřad pro zastupování státu i
Generální inspekci informovat o tom, že je tady zájem ze strany Prahy 3 o to, aby zde byl
tento projekt.
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Dovolil bych si navrhnout následující usnesení:
1. ZMČ Praha 3 vyjadřuje podporu projektu Iniciativy Klinika v objektu Jeseniova 60
a nesouhlas s policejním vyklizením objektu dne 9. prosince 2014.
2. ZMČ Praha 3 vyzývá Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, aby našel
způsob, jak legalizovat dočasný pobyt Iniciativy Klinika v objektu Jeseniova 60 do okamžiku
případného převodu objektu na jinou organizační složku státu.
3. ZMČ Praha 3 ukládá radě MČ usilovat o získání objektu Jeseniova 60 do vlastnictví
městské části Praha 3. Ukáže-li se jako nemožné získat objekt do vlastnictví MČ Praha 3,
ZMČ Praha 3 ukládá radě MČ Praha 3 vyhledat Iniciativě vhodný objekt v majetku městské
části Praha 3 za symbolický pronájem, a to do 90 dnů. (Potlesk)
P. H u j o v á :
Malá poznámka. Připadá mi, že pan Stropnický celé dva roky vůbec neseděl v radě.
Paní Oubrechtová – technická.
P. O u b r e c h t o v á :
Prosím pana kolegu, aby mi dal své návrhy písemně, byly příliš dlouhé.
P. H u j o v á :
Do rozpravy se hlásí pan Mikeska.
P. M i k e s k a :
Děkuji, vzdávám se.
P. H u j o v á :
Paní Zachariášová.
P. Z a c h a r i á š o v á :
Děkuji za slovo. Chtěla bych okomentovat to, co tady zaznělo. Myslím si, že
požadavky Iniciativy Klinika zazněly docela jednoznačně. Jak jsem si poznamenala, jde jim
hlavně o transparentnost informací o tom, jaké vlastnické poměry by měly souviset s budovou
případně i do budoucna, protože tady máme spoustu informací.
Dále vyjádřit se k projektu jako takovému, což v rámci usnesení, které navrhl pan
Stropnický, by zastupitelstvo mohlo dobře udělat. Zazněla tady informace, že asi před dvěma
týdny byl projekt MČ Praha 3 předán. Máte ho k dispozici a co se s ním děje? Měli jste čas se
jím zabývat?
Iniciativa požaduje vyjádření k policejnímu zásahu. Odmítavé stanovisko
k policejnímu zásahu také podporuji.
Požadavky na vytvoření podmínek, aby tam tato Iniciativa mohla fungovat a dále
vytvářet na základě svého projektu sociálně kulturní centrum bych také chtěla určitě podpořit,
protože je to velice prospěšné jednak pro to, co už jsem říkala, ale jednak pro to, že je to
otázka, která zasahuje do mnoha oblastí činnosti, kterou tady na radnici vytváříme. Je to
oblast kulturní, sociální, případně územního rozvoje, otázka bytová nebo sociálního bydlení.
To všechno je v projektu obsaženo. Myslím, že je to jednoznačně přínosné a určitě to
k vytvoření podmínek k zahájení jednání a k pomoci této Iniciativě se v této situaci lépe
pohybovat stojí.
P. H u j o v á :
Paní kolegyně, domnívala jsem se, že máte právní vzdělání. Objekt je ve vlastnictví
někoho jiného. Nemůžeme zde rozhodovat o jiném objektu.
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Co se týká činnosti, vždy Iniciativu rádi podpoříme. Dva roky jednáme o tom, že
objekt je ve špatném stavu. Žádáme vlastníka a podle zákona má vlastník povinnost se o svůj
majetek starost. Dnes po nás chcete, abychom jednali o majetku někoho jiného.
Iniciativu vždy rádi přivítáme. Ano, došel do podatelny projekt, přišel k mým rukám,
ale musím říct, že jsem nevěděla, s kým mám jednat. My jsme se o této Iniciativě dovídali jen
z novin.
Rádi vás přivítáme a budeme hledat formu, jak tento projekt podpořit.
Hlásí se pan Holeček.
P. H o l e č e k :
Chtěl bych říct panu Stropnickému: hrozně mě mrzí, že se nezbavíte svého populismu.
Myslel jsem, že budete víc politik než aktivista. Sám dobře víte, že usnesení, které jste navrhl,
odhlasovat nejde, že takto hlasovat nemůžeme. Jak to, že ne? Zaprvé objekt není náš, zadruhé
to, že spojujete dohromady, že podpoříme Kliniku, a zároveň nesouhlasíme s vyklizením
policie, to přece nelze spojit dohromady. Můžeme s tím samozřejmě vnitřně osobně
nesouhlasit, třeba vy jako pan Stropnický, ale když někdo obsadí cizí majetek, musí policie
jednat – někdo obsadil cizí majetek. Forma taková tady je, s tím nejde nic jiného dělat. I když
projekt chceme tisíckrát podpořit, nemůžeme nejdříve uskutečnit bod B bez toho, aniž by byl
bod A. Ten se přeskočil a díky tomu tady dnes všichni jsme a mluvíme o tom. Nemůže se
nám z toho ale stát nebezpečný precedens do budoucna, že kdokoli někam přijde, něco si
obsadí, a pak všichni budou podle toho jednat. To přece nejde. Vždycky podpoříme dobrou
věc. Lidé tam udělali dobré věci, to je bez debat, ale chceme dojít k nějakému řešení. Řešení
nemůžeme limitovat nějakými populistickými hesly, která zablokují jednání dál.
Nemůžete po nás chtít, abychom pro toto usnesení hlasovali, to nejde. Chci hlasovat
pro jiná usnesení. Městská část podporuje projekt Klinika, ale nemůžu mít k tomu to B, to po
mně nemůžete chtít.
P. H u j o v á :
Technická – paní Oubrechtová.
P. O u b r e c h t o v á :
Chci se pana kolegy Holečka zeptat, jestli to mám brát jako návrh, nebo jak by návrh
zněl.
P. H o l e č e k :
Vypracuji ho a předám vám ho písemně.
P. H u j o v á :
Pan Bellu se hlásí do rozpravy.
P. B e l l u :
Chtěl bych k tomu říct, že bych byl nerad, aby se to pro vás jako pro hosty tady
tvářilo, že jedni chtějí pomáhat, druzí nechtějí pomáhat. Myslím si, že z debat v rámci celého
zastupitelstva vyšlo najevo to, že nám všem na tom záleží, že jsme se tím jako rada zabývali i
dnes dopoledne. Řešení musíme nějakým způsobem hledat. S čím se jako klub ODS a myslím
i koalice nemůžeme ztotožnit, je s usnesením, které zde navrhuje pan Stropnický, právě z těch
důvodů, že tam jsou některá tvrzení, která nemůžeme podpořit, jako je to, že jsme proti
zásahu policie, nebo že jsme pro to, abychom odkupovali budovu. Jsou to věci, které bychom
si museli dopředu předat a nemyslím si, že je správné, abychom o tom rozhodovali tady ve
dvou minutách.
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Právě proto, že bych na druhou stranu nějaké usnesení chtěl navrhnout nebo nějakým
způsobem se k tomu postavit tak, aby to nevyznělo tak, že jsme proti vám, navrhoval bych
jako předseda klubu ODS pětiminutovou pauzu, abychom se v koalici mohli sejít a domluvit
se na postupu, který by mohl potom pokračovat.
P. H u j o v á :
Nechám hlasovat o návrhu pana Bellu na pětiminutovou pauzu. Pro 29, proti 0, zdrželi
se 3. Přestávka do 16.40 hod.
(Přestávka)
Prosím zastupitele, aby zaujali svá místa. Do rozpravy je přihlášen pan kolega Haupt.
P. H a u p t :
Zaznělo zde z úst občanů Prahy 3 nebo lidí z Kliniky, aby MČ Praha 3 zaujala trochu
aktivnější postoj i ve věci samotné budovy. Myslím si, že argument, že není ve vlastnictví
MČ, je trochu lichý, protože např. na budově nebo na území kolem Nákladového nádraží
Žižkov je přece vidět, že městská část může vyvíjet aktivní roli v otázce budoucnosti dané
budovy nebo daného území. Argumenty dáváme ruce pryč od toho, abychom jednali co bude
v budoucnosti s budovou, je pouhý alibismus. Děkuji.
P. H u j o v á :
Na toto musím reagovat. Městská část už v minulém volebním období zvažovala to,
kdyby byla vyhlášena veřejná soutěž, že by se ráda účastnila, protože je to krásný objekt se
zahradou a dala by se tam vybudovat mateřská školka. Nicméně podle zákona máme
povinnost, když by bylo vyhlášeno výběrové řízení, soutěž, schválit nabízenou cenu
zastupitelstvem. Zastupitelstvo je veřejné, takže jsme z procesu vyautovaní, pokud se přihlásí
někdo, kdo by dal vyšší nabídku, protože my ji uveřejníme na základě jednání zastupitelstva.
Pan Stropnický.
P. S t r o p n i c k ý :
V diskusi bylo řečeno, že některá část mého návrhu je něčím problematická. Rád bych
přesně věděl, která. Zopakuji, co je obsahem usnesení.
První věc byla ocenění projektu a jeho podpora, druhá věc byla nesouhlas se zásahem,
třetí věc byla výzva Úřadu pro zastupování státu, aby ponechal Iniciativu na místě do
okamžiku převodu na jinou organizační složku státu, čtvrtá věc bylo jednání o odkupu a pátá
věc byla – pokud se nezdaří jednání o odkupu pro městskou část, najít jiný vhodný objekt.
Jsem přístupný usnesení upravit. Od pana Holečka jsem zaznamenal, že termín 90 dnů
pro najití alternativního objektu v posledním návrhu je příliš rychlý. Tomu rozumím, nemusí
tam být konkrétní termín, ať je to pro vás hlasovatelnější. Mně jde o to, aby to, co se tady
přijme, nebyla bezzubá deklarace ve stylu OSN. Byl bych raději, abychom přijali usnesení,
které bude mít nějaký závěr, který založí nějaký úkol a povede k tomu, že se v tom něco
odehraje a stane.
Dostal jsem informaci, že se podařilo sjednat schůzku, kterou za hlavní město
zprostředkovávám mezi Iniciativou a Generální inspekcí, bude příští týden. Bylo by dobré,
kdyby městská část projevila aktivně zájem o koupi této budovy. Bez váhání bych na schůzku
přizval zástupce MČ Praha 3 tak, abychom tam mohli dát společně najevo, že MČ Praha 3 má
zájem o tuto budovu a že je tady nějaký prostor pro to, aby generální inspekce hledala ještě
dál eventuálně vhodnější objekt. Na schůzce s ředitelem Úřadu pro zastupování státu např.
zazněla otázka, zda je objekt pro Generální inspekci vhodný. Samostatně stojící objekt
v parku je mnohem obtížnější střežit než něco, co je ve vnitřní zástavbě. Kladu si otázku, jestli
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byla provedena bezpečnostní analýza, která by prokázala, že objekt je pro Generální inspekci
uhlídatelný. To je jedna věc.
Druhá věc. Jestliže by Generální inspekce byla jediná z celorepublikově působících
státních institucí, která projevila zájem, podle zákona o Úřadu pro zastupování státu a
nakládání s majetkem je to tak, že ve chvíli, kdy v prvním kole se nepřihlásí žádná celostátní
instituce, tak potom budovy jdou do nabídky také samosprávám. To znamená, když by se
podařilo MČ Praha 3 přesvědčit Generální inspekci bezpečnostních sborů o tom, že má o
tento objekt eminentnější zájem než tato generální inspekce, mohla by do svého vlastnictví
získat budovu i převodem, to znamená bez finančních nákladů, což by mělo být cílem
městské části v jednání. To jen na vysvětlenou.
Vypustil jsem termín z návrhu usnesení. O jednotlivých návrzích můžeme hlasovat
odděleně tak, aby každý mohl vyjádřit souhlasný názor jen tam, kde s tím souhlasí. Děkuji.
P. H u j o v á :
Technická poznámka. Znamená to – máme hlasovat odděleně, nebo nemáme? To
musíte do vašeho návrhu jasně specifikovat, aby paní Oubrechtová jako předsedkyně
návrhového výboru věděla, o čem má dávat hlasovat.
Předal jste to písemně a já se ptám: chcete, aby došlo k hlasování o všech návrzích
najednou, nebo jednotlivě?
P. S t r o p n i c k ý :
Návrhy byly předloženy pod pořadovými čísly 1, 2, 3 – budou hlasovány nepochybně
odděleně. Kromě toho jsem zaznamenal návrh od pana Holečka, abych rozdělil i návrh číslo 1
na dvě části. V návrhu číslo 1 se v tuto chvíli říká: podporujeme, a zároveň nesouhlasíme se
zásahem. Nechť se rozdělí i toto tak, že z toho budou dva samostatné návrhy k hlasování, aby
se každý mohl vyjádřit, zda podporuje i nesouhlasí, nebo zda jen podporuje, případně něco
jiného.
P. H u j o v á :
Předložil jste tři body a první bod chcete rozložit ještě na dva. Bude hlasováno o
čtyřech bodech, které předkládá pan kol. Stropnický. Paní Oubrechtová to určitě zaznamenala.
Technická pan Holeček.
P. H o l e č e k :
Abych pravdu řekl, už se v tom trochu ztrácím. Spíše kuloárně jsem vám říkal, co si
myslím o vašich usneseních a jak by se s nimi mělo případně dál pracovat, ale mění to
meritum celé věci. Potřeboval bych, abyste nám řekl, zda budeme hlasovat o usnesení v tom
znění, které jste napsal, nebo je hodláte ještě pozměnit a my pak budeme hlasovat o něčem
jiném.
P. H u j o v á :
Technická – paní Oubrechtová.
P. O u b r e c h t o v á :
Mám tady sice předloženy návrhy od pana Stropnického písemně, ale vzhledem
k tomu, že tam teď udělal drobné úpravy, prosím ho, jestli chce všem sdělit, jak bude bod
číslo 1, které zřejmě dělí do dvou bodů, vypadat, nebo jestli mi to přijde říct, případně to dá
písemně.
P. H u j o v á :
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Pan Stropnický – technická.
P. S t r o p n i c k ý :
Zajdu v průběhu diskuse, až uslyším, jsou-li další připomínky. Mám zájem, aby
usnesení prošla. Budou-li další výhrady, do usnesení to mohu nějakým způsobem zapracovat
a nakonec návrhovému výboru sdělím, jaké jsou přesně úpravy a před hlasováním
předsedkyně návrhového výboru řekne, jaké je konečné znění. Zatím jsem si osvojil dva
návrhy, které zazněly od pana Holečka – vypustit termín na konci usnesení a rozdělit usnesení
číslo 1 na dvě části. Bude to pro všechny pro naprostou jasnost přečteno před hlasováním.
P. H u j o v á :
Pan Holeček.
P. H o l e č e k :
To je problém, který jsem říkal. Nepamatuji si znění usnesení, protože byla delší.
Říkáte, že si vyslechnete připomínky, a pak je pozměníte. My v tuto chvíli – aspoň já, nevím,
jak jsou na tom ostatní – si nepamatujeme znění usnesení, abychom k tomu mohli vznášet
připomínky. Minimálně bych požadoval od paní Oubrechtové, aby nám je zopakovala,
abychom věděli, o čem se přesně bavíme.
P. H u j o v á :
Prosím paní Oubrechtovou, aby zopakovala návrhy, které přednesl pan kol.
Stropnický, o kterých bude následně hlasováno, až bude ukončena rozprava. Pan kol.
Stropnický chce podle diskuse své návrhy doplňovat – abychom všichni věděli, kam filozofie
hlasování směřuje, protože se v tom neorientujeme.
P. O u b r e c h t o v á :
Zkusím filozofii kol. Stropnického nějakým způsobem dát dohromady.
Bod 1. by zněl: ZMČ vyjadřuje podporu Iniciativě Klinika v objektu Jeseniova 60.
P. H u j o v á :
Souhlasí to, pane kolego?
(P. Stropnický: Ano.)
Paní Oubrechtová.
P. O u b r e c h t o v á :
Předpokládám, že by se pan kolega ozval velmi záhy, kdyby nesouhlasil.
Bod 2 by byl: ZMČ vyjadřuje nesouhlas s policejním vyklizením objektu dne
9.prosince 2014.
(P. Stropnický souhlasí.)
Z původního bodu 2 se stává bod 3, který by zněl: ZMČ vyzývá Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových, aby našel způsob, jak legalizovat dočasný pobyt Iniciativy
Klinika v objektu Jeseniova 60 do doby, než dojde k případnému převodu objektu na GIPS
nebo jinou organizační složku státu.
(P. Stropnický souhlasí.)
Bod číslo 4: ZMČ ukládá radě MČ – nemohu to přečíst, bude to zřejmě usilovat o
získání objektu Jeseniova 60 do vlastnictví MČ Praha 3. Ukáže-li se jako nemožné získat
objekt do vlastnictví MČ Praha 3, ZMČ Praha 3 ukládá radě MČ vyhledat Iniciativě vhodný
objekt v majetku městské části Praha 3 za symbolický pronájem.
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P. H u j o v á :
Hlásí se paní Škapová.
P. Š k a p o v á :
Dámy a pánové, zaznělo, že činnost Iniciativy považujeme za pozitivní, má kladný
vliv i na bezpečnost občanů. Proto bych se ráda zeptala buď paní starostky nebo kohokoli
jiného z rady, jestli městská část může najít cestu, jak podpořit dočasné působení Iniciativy do
doby, než se právně vyřeší převod na organizační složku státu.
P. H u j o v á :
Paní Chmelová.
P. C h m e l o v á :
Potřebovala bych si něco upřesnit. Mám několik bodů.
Když mluvil pan Holeček, chápala jsem, že je to jeho protinávrh – rozdělit jednotlivé
body. Pak vůbec nerozumím tomu, že se vyjadřoval tak, že to jen kuloárně komentoval. To je
jen poznámka.
K panu Holečkovi mám poznámku, že vyzýval Iniciativu, že by bylo nejlepší, aby
učinila nějaké kroky k získání právní subjektivity, např. jste hovořil na začátku o obecně
prospěšné společnosti. Musím upozornit, že tento typ společnosti dávno nejde zakládat novým
občanským zákoníkem – to je jedna věc.
Druhá věc je, že ani v grantových pravidlech nemáme podmínky v tom, že si o grant
může žádat pouze subjekt s právní subjektivitou. Myslím si, že vaše výzva k tomu, abyste
mohl s Iniciativou jednat, není poznámka věcná a na místě.
Paní starostka říkala, že sice obdržela projekt Iniciativy, ale že neví, s kým má jednat.
Musím upozornit na to, že pod projektem jsou jistě uvedeny kontakty a jména, takže této
poznámce vůbec nerozumím. Veřejně prezentujete, že jste projekt obdržela, ale že nemáte
s kým jednat.
Když zrekapituluji postup z hlediska toho, komu budova patří a komu nepatří –
myslím, že to zaznělo i v příspěvcích členů Iniciativy, chci se zeptat členů rady nebo kolegů
ze zastupitelstva, jestli se budeme schovávat za tím, že budova není naším majetkem. Myslím
si, že tady několikrát zaznělo, že když se do jednání aktivně přihlásíme, budeme vyjadřovat,
že o budovu stojíme, jednání nejsou uzavřena, když městská část projeví zájem, určitě může
být nějaká pravděpodobnost, že se celá situace může zvrátit. Budova je na velmi dobrém
místě, s výborným programem, který stojí za to podporovat.
Takže – neschovávat se za to, že to není náš majetek, neschovávat se za to, že
Iniciativa nemá právní subjektivitu, ale hledat způsob, jak městská část tyto projekty může
podporovat a může podporovat vytváření komunity v ulici Jeseniova.
Nakonec mám jednu praktickou poznámku. Můžete mi vysvětlit, na co tady máme
takovou výpočetní techniku, když se tady dohadujeme o slovíčkách? Chápu, že návrh
usnesení není jednoduchý. Nebylo by řešení přepsat ho do počítače a číst si ho tady na velké
tabuli? Děkuji.
P. H u j o v á :
Musím na paní Chmelovou reagovat. Městská část kromě dopisu před 14 dny – došel
asi před týdnem z podatelny – nedostala žádná oficiální stanoviska z Úřadu pro zastupování,
z policie, z Ministerstva financí. Opozice se pravděpodobně tímto projektem zabývá dlouhou
dobu. Dnes jsme schválili předložení tohoto bodu na program jednání dnešního zastupitelstva
s tím, že jsme tady jasně deklarovali, že s Iniciativou Klinika o činnosti rozhodně budeme
jednat. Mám pocit, že je to velmi nekorektní jednání, abychom zde jednali o majetku státu
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nebo někoho jiného, abychom zde jednali o extrémně konkrétních věcech, vyloženě právních
věcech tak, že je bod položen tzv. na stůl. Je to nekorektní vůči všem ostatním zastupitelům.
Opozice asi o tomto projektu ví dávno, projednává ho dávno, nevím, že nám tuto informaci
opoziční zastupitelé nesdělili dříve. My to víme jen z tisku.
Hlásí se do rozpravy pan kolega Ambrož.
P. A m b r o ž :
Vrátil bych se k situaci v minulosti. Zeptal bych se tajemníka úřadu a jeho
podřízeného příslušného pracovníka, jestli tzv. stavební úřad sledoval stavbu, jestli stavba je v
takovém stavu, že by mohl být vydán havarijní výběr.
Zadruhé bych se chtěl zeptat: když do stavby vnikaly cizí osoby, proč jsme
nereagovali takovým způsobem, jako kdysi asi před 15 lety u baráku, který je na rohu
Táboritské a Kubelíkovy ulice – dnes je tam hotýlek, dům byl tenkrát prázdný, soukromí
majitelé nereagovali na výzvy a radnice nechala přízemí zazdít tak, aby tam bezdomovci
nemohli dál vnikat.
Ptám se, zda takový postup nebyl možný tehdy? Nakonec náklady asi 400 (?)tisíc
korun – nevím, jestli si pan Mikeska lépe pamatuje cifru – musela zaplatit nejdříve městská
část, ale následně majitel. I takováto je možnost reagování.
Mrzí mě, že uběhlo čtvrt století, celá záležitost běží, vystřídalo se tady několik
starostů. Vím, že za některých starostů se nebojovalo o tato bývalá zdravotnická zařízení.
Jeden z příkladů, proč jsme přišli o polikliniku na Chmelnici je ten, že tehdy nebyla stále
aktivní MČ Praha 3. Bohužel, při svém osmiletém jednání na zastupitelstvu hl. m. Prahy jsem
si ověřil, že ani hl. m. Praha se v této záležitosti nijak nevyznamenalo.
Za KSČM bych byl rád, kdybychom konečně obdrželi materiál o činnosti této skupiny
lidí. Také by nás zajímalo, co chtějí dělat.
P. H u j o v á :
Určitě bude materiál, který poslala Iniciativa Klinika, rozeslán všem zastupitelům.
Pan Holeček se potřetí hlásí do rozpravy. O jeho vystoupení musíme hlasovat.
Pro 32, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Prosím pana Holečka.
P. H o l e č e k :
Děkuji. Chtěl bych reagovat na příspěvek kolegyně Chmelové. Omlouvám se všem
přítomným v sále, všem posluchačům a divákům tohoto přenosu, že jsem popletl o. p. s. Jako
dlouholetý předseda občanského sdružení mám některé názvy zažité. Do příště to napravím a
zopakuji si to, jak je to nyní.
Co se týká právní subjektivity, nevím, jaké jsou ambice Iniciativy Kliniky do
budoucna. Pokud by chtěli získat evropské dotace – myslím si, že s projektem podobného
typu by si na ně mohli sáhnout, bez právní subjektivity to nepůjde.
Co se týká nějakých soutěží, kdyby chtěli jít do výběrových řízení, myslím si, že
právní subjektivita je pro ně také lepší než jakási občanská iniciativa. Nejsem ale právník,
neznám to dokonale. Beru to i z pozice toho, kdy jsem byl dlouholetým předsedou
občanského sdružení. Vím, že na některé věci je opravdu lepší právní subjektivitu mít.
Rozhodně to nikdo nepoužívá jako argument, za který by se chtěl skrýt. Naopak – paní
starostka to několikrát opakovala – všichni máme zájem této občanské iniciativě pomoci.
Není to úplně standardní co se týká postupu, který tady máme, že na něco reagujeme jak
reagujeme, ale vůle pomoci tady je. Neschováváme se za to, že budova není naše, právní
subjektivitu nemají, a to nevadí, jak říká pan Stropnický – tak jsem příspěvek končit nechtěl.
Chtěl jsem říci, že podporu mají a nechtěl bych tady slyšet, že jsme ti zlí, kteří jim nechtějí
pomoct a za něco se schovávají.
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P. H u j o v á :
Pan Sunegha.
P. S u n e g h a :
Chtěl bych se ohradit proti tvrzení, že opozice připravovala delší dobu akci spojenou
s Klinikou v Jeseniově ulici. Je to čirá spekulace. O této problematice do dozvídám tady
v průběhu diskuse. Z opozice možná někdo, ale rozhodně ne opozice jako taková.
Myslím, že je to třetí návrh usnesení kolegy Stropnického. Domnívám se, že tady
vůbec nepadla v úvahu varianta, která je jednoznačným zažitím know how mnoha radnic, a to
využít tohoto know how, což je dceřinných společností, že by kliniku případně mohla koupit
Správa majetkového portfolia, zúčastnit se obálkové metody s dostatečným úvěrem od
radnice a postupně, případně rovnou převést kliniku do majetku obce.
Navrhl bych upravit návrh usnesení – že by bylo převedeno do majetku MČ Praha 3
nebo společnosti zcela ovládané městskou částí Praha 3.
P. H u j o v á :
To je další návrh pana Suneghy.
Paní Chmelová.
P. C h m e l o v á :
Určitě tady nevystupuji z pozice toho, že bych očerňovala někoho, že něco nechce, ale
přesto se musím vyjádřit k trochu nepřesnému vyjadřování. Ve svém příspěvku jsem
komentovala to, že jste, paní starostko, říkala, že jste obdržela projekt Iniciativy a že nemáte
s kým jednat. Pod projektem Iniciativy jsou podepsány kontakty a jména. Vy jste mi na to
odpověděla větou, že žádná stanoviska MČ nedostala ze všech orgánů, kterých se týká
majetkové vypořádání. Nerozumím, na co jste mi odpovídala, ale to je možná jedno.
Chci říci následující. Několikrát tady zaznělo ze strany opozice, ze strany přispěvatelů
– proto také došlo k rozdělení usnesení, že je potřeba hledat a podporovat. Jestli nakonec tato
cesta povede k tomu, že se podaří majetkové poměry nějak vyřešit, bude to báječné. Rozumím
ale tomu, že my jako městská část i jako zastupitelstvo se tady budeme těžko vyjadřovat
k majetkovým poměrům, ale co je pro mne nepřijatelné a co tady několikrát zaznělo je, že to
není naším majetkem. Neschovávejme se za to a v usnesení může být – pojďme aktivně
vstupovat do jednání. Nic jiného.
P. H u j o v á :
Paní Oubrechtová – technická.
P. O u b r e c h t o v á :
Požádala bych pana Suneghu, aby za mnou přišel, abychom naformulovali jeho návrh.
P. H u j o v á :
Pan Ambrož se hlásí do rozpravy.
P. A m b r o ž :
Před měsícem jsme tady všichni slibovali, že budeme dodržovat zákony České
republiky. Byl bych rád, kdyby si to i pan Stropnický uvědomil a upravil svůj návrh tak, aby
byl zcela pro nás hlasovatelný. Děkuji.
Ať si mohu myslet o majetku cokoli, ze zákona vyplývá, že vniknutí na cizí majetek je
nezákonné. Bohužel, část vašeho návrhu je nehlasovatelná.
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P. H u j o v á :
Do rozpravy se hlásí pan Štampach.
P. Š t a m p a c h :
Chtěl bych opravit slova paní starostky, kdy říkala, že opozice se tímto projektem
detailně zabývá a má o tom nějaké informace. Je to asi pouze část opozice, protože Svobodní
jako opozice o této iniciativě žádné informace nemají
Máme-li hlasovat o nějakém projektu, chci říci panu Stropnickému, že nemůžeme jako
Svobodní v tomto projektu hlasovat pro jeho usnesení, protože žádné detailnější informace
nemáme. Máme je pouze z tisku a z médií. To je věc jedna.
Druhá věc. Přijde mi opravdu velice irelevantní, že se zde 25 let po Listopadu
dohadujeme o soukromém vlastnictví, které je nezpochybnitelné. Toto podle mne zavání
precedentem. Když někdo zítra obsadí jiný soukromý pozemek, tak se zde opětovně budeme
scházet a budeme říkat, zda tuto iniciativu podpoříme, či ne?
P. H u j o v á :
Omlouvám se KSČM a Svobodným, že jsem předjala jejich stanoviska k projednávané
věci.
Technická – paní Škapová.
P. Š k a p o v á :
Chtěla jsem se zeptat, jestli někdo odpoví na moji otázku. Neznám odpověď na to.
Otázka zněla, jestli městská část může podpořit dočasné působení Iniciativy, než bude
převeden majetek na stát. Zbudovali něco na vlastnictví, které jim nepatří, ale má to kladný
vliv na okolní obyvatele městské části. Můžeme je podpořit třeba dopisem?
P. H u j o v á :
Jak jsem řekla, tento bod byl položen tzv. na stůl. Nemáme žádná právní stanoviska,
ale jako právní laik v této věci musím říct, že městská část toto stanovisko, které požadujete,
asi nemůže dát. Nevím to jistě.
Pan Mikeska - faktická.
P. M i k e s k a :
Chtěl bych připomenout dobu asi před třemi roky, když jsem za vámi přišel s panem
Mertou a chtěli jsme, abyste se připojila a podpořila nás v projektu vyhlášení kulturní
památky u Nákladového nádraží Žižkov. Tehdy jste nás považovali za blázny. Také jste nám
připomínala, že to není majetek obce, že se o to obec nemůže zajímat. Myslím si, že i v tomto
případě by měla být obec aktivnější a byl bych rád, kdyby byla obec aktivní i při privatizaci
majetku, který je na Jeseniově 60. Děkuji.
P. H u j o v á :
Mám pocit, že se toto nedá slučovat. Nákladové nádraží Žižkov je ve vlastnictví
akciové společnosti, zde jednáme o vlastnictví státu. Jestli se vrátíme na začátek 90. let, kdy
jste, pane Mikesko, byl tady starostou, nevím v které době došlo k tomu, že právě poliklinika
v Jeseniově ulici společně s nemocnicí na Žižkově v Kubelíkově ulici byla pod vedením ODS
zprivatizována za jednu korunu ročně. To jste byl vy členem ODS. Nevím, jestli jste byl
členem zastupitelstva, ale tento zmatek jste způsobili vy na začátku 90. let, protože jinak by
tento majetek byl už dávno zprivatizován v soukromých rukou a naši občané by nebyli
ohrožováni jevy, které se tam teď kumulovaly.
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Velice si vážím iniciativy Klinika, protože spoustu práce tam tito lidé udělali a dali
naději lidem v okolí, že se dá něco změnit.
Technická pan Stropnický.
P. S t r o p n i c k ý :
Poznámka je spíše faktická, zejména s ohledem na to, co jste teď, paní starostko,
říkala. Tady nikdy nedošlo k privatizaci nemocnice v Kubelíkově ulici. Nechci se pouštět do
jednotlivých budov, za ty roky máme tady hodně problematických budov, ale nemocnice
v Kubelíkově ul. byla pronajata. Je to ve skutečnosti restituční spor. Restituce už proběhla a
vlastník je tam zřejmý. To je ale v zásadě jedno.
Spíše bych rád požádal pana zastupitele Štampacha, když se něco dozví, když se to
nedozví od lidí na ulici v městské části, kde je zastupitel, aby neváhal a třeba vyrazil do
takového místa jako je klinika, protože by se podíval dovnitř, co v objektu je, jací jsou tam
lidé, seznámil by se s projektem. Takto jsem se o tom dozvěděl. Pane Štampachu, příště
neváhejte a nečekejte, až to paní starostka rozdá na zastupitelstvu, vyrazte sám, zastupujte
občany, zjistěte si to a pak budete moci kvalifikovaně rozhodovat.
Myslím, že v diskusi vše zaznělo, navrhuji ukončení rozpravy.
P. H u j o v á :
Děkuji za tento návrh. Nechám o tomto návrhu hlasovat. Upozorňuji, že pan kolega
Stropnický opět zneužil faktickou poznámku.
Nechám hlasovat o ukončení rozpravy. Ještě jsou přihlášeni občané. Pan kolega
Stropnický dal návrh na ukončení rozpravy. Pokud padne návrh na ukončení rozpravy,
nechám o něm hlasovat. Pak doběhne rozprava v této věci a následně se hlasuje o návrzích,
eventuálně usneseních. Není hlasování o usnesení, je procedurální hlasování o ukončení
rozpravy k bodu 1a.
Prosím technickou obsluhu, aby udělala v tomto bodu poznámku, že se hlasovalo o
ukončení rozpravy, aby se toto hlasování takto objevilo v zápise. Nejedná se o usnesení.
Pro 27, proti 1, zdrželi se 4, nehlasovali 2. Návrh na ukončení rozpravy k materiálu č.
1a) –projednání situace v objektu Jeseniova 60 byl přijat.
Technická pan Mikeska.
P. M i k e s k a :
Chtěl bych se ohradit proti tomu, co tady vznesla starostka vůči mně a vůči tomu, že já
nebo ODS jsme privatizovali objekt Jeseniova 60 a nemocnici na Žižkově. Nemocnice na
Žižkově, poliklinika v Jeseniově a další objekty byly v majetku městské části, stát podal
žalobu a městská část tento spor prohrála. Kolem 15. února 1994 Okresní soud pro Prahu 3
řekl, že tyto objekty nejsou v majetku městské části. Největší problém byl, že soud neřekl, čí
objekty jsou. Katastr zhruba do r. 2000, kdy jsme hledali tvůrce zákona o katastru, aby nám
poradil, jakým způsobem určit majitele těchto nemovitostí, to odmítl zapsat, že soud řekl, že
to není městské části a neřekl, čí to je.
Byla tam uzavřena jakási nájemní smlouva, která z dnešního pohledu nebyla dobrá, ale
bylo to dáno tou dobou, kdy bylo třeba zajistit zdravotnickou činnost na MČ Praha 3.
Problém byl především v tom, že soud neřekl, čí objekty jsou. Bojovali jsme o to, aby
to získala městská část asi do r. 2002, kdy jsem na této radnici byl ve funkci starosty nebo
místostarosty.
P. H u j o v á :
Technická pan Štampach.
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P. Š t a m p a c h :
Chtěl bych reagovat na pana Stropnického. V ulicích Prahy 3 se vyskytuji denně,
s lidmi mluvím. Děkuji za toto upozornění.
To, co se týká Iniciativy Klinika, neříkám, že Iniciativa je špatná, ale jedná se mi o to,
že tito lidé vnikli na cizí pozemek bez dovolení. Znamená to, že porušili právní rámec této
země. Jsem zastupitelem na Praze 3 a tento právní rámec mám částečně zastupovat. Za toto
vám děkuji.
P. H u j o v á :
Pan Holeček.
P. H o l e č e k :
Mám technickou. Prosím, zda by obsluha mohla přestat pouštět nějaký zpožděný
záznam zastupitelstva do reproduktorů, je to někdy matoucí a nepříjemné. Děkuji.
P. H u j o v á :
Pan Sunegha.
P. S u n e g h a :
Nabídl bych právní řešení celé situace, myslím si, že je poměrně jednoduché. Městská
část si od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, resp. Ministerstva financí
objekt pronajme a poté, co objekt bude k dispozici, umožní Iniciativě zde působit. Proto
navrhuji usnesení:
ZMČ Praha 3 ukládá radě MČ jednat s Ministerstvem financí o uzavření nájemní
smlouvy Jeseniova 60 a městské části a v případě pozitivního výsledku těchto jednání nájemní
smlouvu uzavřít.
P. H u j o v á :
Děkuji. Do rozpravy se hlásí paní Tereza Virtová, Křížkovského 18.
P. V i r t o v á :
Chtěli jsme reagovat na několik věcí, které zde zazněly.
Hodně tady mluvíte o právní subjektivitě, o tom, že jsme nějaká anonymní masa, se
kterou nejde jednat. Myslím si, že jako iniciativa jednou dospějeme k tomu, že si nějakou
subjektivitu uděláme. Neměli jsme žádný důvod to dělat.
Podali jsme projekt, který jsme podepsali jako fyzické osoby, u mne je tam adresa,
telefon, veškeré kontakty, kdykoli jste mě mohla kontaktovat, pokud vám to dva týdny leží na
stole.
Druhý důvod, proč mít právní subjektivitu, je pro dotace a granty. O to vůbec
nestojíme, chceme být autonomní centrum, které nebude financované z Evropské unie nebo
z městské části, o granty a dotace nestojíme, chceme si sami nejlépe se sousedy dělat nějakou
autonomní, nezávislou kulturu a sociální akce. K právní subjektivitě jsme důvody neměli.
Druhá věc je, že jsme jednali protiprávně. Ano, vnikli jsme do domu, který nám
nepatří. Na druhou stranu dům patří státu a stát dlouhodobě zanedbával své vlastnické právo,
čl. 11 Ústavy o tom, že vlastnictví zavazuje, pane Štampachu, a stát to dlouhodobě nedělal.
My jako občané tohoto státu jsme vzali trochu kormidlo do svých rukou a udělali jsme malý
přestupek, vnikli jsme do domu. Já jsem tam vešla dveřmi, dům byl děravý jako ementál, na
vlastní náklady jsme ho začali renovovat. Pokud byste řešili nějakou legalitu a kdo víc
porušuje zákon, stát by byl viník jednoznačně větší.
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Říkáte, že by to byl nějaký hrozný precedens, že byste tady podpořili nějakou
iniciativu. Žádný precedens by to nebyl, že by najednou lidé začali lézt do oken. Jednalo se o
extrémní případ jednoho domu, který dlouhodobě sledujeme, jako občané Prahy 3 kolem něho
chodíme. Po deseti dnech jsme viděli, jakou obrovskou podporu to získalo ze sousedství, asi
jsme ťali do živého. Nejedná se o to, že tady chceme, aby přestalo fungovat soukromé
vlastnictví a začali jsme lidi vyhazovat z jejich domů, když si hrajeme na právní stát, spíše
nám jde o to, aby i vlastníci měli své povinnosti.
K tomu, aby se hlasovalo o tom, že nám dáte dům nebo něco takového. Nic takového
z naší strany nepadlo, vážíme si podpory některých zastupitelů z Prahy 3, kteří nás byli
navštívit a dost vřele se k nám stavěli. Chtěli bychom, aby městská část aktivně vstoupila do
vyjednávání. Myslíme si, že je tam spousta kroků, které by šly udělat, např. tlačit na
ministerstva, která mohou jako zájemci do jednání o objektu vstupovat, ať už je to MPSV,
Ministerstvo kultury, nejlépe Ministerstvo financí, které je nadřazené ÚZSVM. Možná také,
jak říkal pan Stropnický, byla promyšlena možnost, jestli GIPS opravdu budovu potřebuje.
Myslím, že má novou budovu a tento objekt moc strategicky nevypadá. Hodil by se pro
školku nebo pro nějaké aktivity pro sousedství.
Druhá věc je stavební úřad, který už měl dávno žalovat stát. I když městská část před
rokem podávala nějaké stížnostní dopisy, tak stavební úřad měl dávno reagovat. Také by
městská část mohla aktivně do tohoto vstoupit. To je z naší strany asi všechno. Díky.
(Potlesk)
P. H u j o v á :
Děkuji. Technická pan Ambrož.
P. A m b r o ž :
Měl jsem dotaz k panu tajemníkovi na havarijní výměr, případně na zabezpečení
budovy. O tom jsem se nic nedozvěděl.
P. H u j o v á :
Prosím pana tajemníka o reakci.
Tajemník F i š e r :
Není to tak jednoduché, jak si to představujete. Stavební úřad je současně výkonem
státní správy. Pokud stavební úřad vstoupí jakýmkoli svým rozhodnutím do soukromého
majetku, musí k tomu mít jednoznačný důvod. Základním důvodem je havarijní stav objektu.
Děláme to, když na domech padají římsy, ohrožují občany atd. Dokonce máme vlastní finance
na tato krizová řízení, že to odstraníme a po majitelích peníze vymáháme.
V tomto okamžiku lze říci, že objekt v žádném případě není v takovém stavu, aby tam
byl vyhlášen havarijní stav. Nastává tam druhá věc, a to je občanské soužití, věc občanskosprávní, to znamená bezdomovci, feťáci atd. V tomto okamžiku, než tam dojde k havarijnímu
stavu, je to věc výkonu Městské policie, která tam v řadě případů zasahovala.
V tomto okamžiku stavební úřad neměl prostor k tomu, aby tam k odstranění tohoto
stavu došlo. Je třeba, abychom si toto uvědomili. Děkuji.
P. H u j o v á :
Hlásí se pan Jakub Černý, Viklefova 14.
P. Č e r n ý :
Budu mít krátkou doplňující poznámku. Jak vás tady poslouchám, mám na jednu
stranu radost, že Kliniku podporujete, ale připadá mi, že je to jen nějaká manifestace vašeho
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názoru. Častokrát tady slyším, že to nejde, my nemůžeme, to není v naší pravomoci. Připadá
mi to jako alibismus, že na jedné straně podporujete projekt, ale zbavujete se jakékoli
iniciativy nebo odpovědnosti za nějaké konkrétní kroky.
Za občany, kteří bydlí v této lokalitě, bych chtěl slyšet, jaké konkrétní kroky
zastupitelstvo Prahy 3 podnikne, aby projekt byl podpořen, aby se vyslyšely požadavky
Iniciativy co se týká reagování na činnosti jak státních orgánů, bezpečnostních složek atd. a
jaké další kroky podnikne městské zastupitelstvo v tom ohledu, jak by se situace dále řešila,
kdyby se objekt nepodařilo pro Kliniku udržet.
P. H u j o v á :
Nikdo se již nehlásí. Musím říci, že se ztotožňuji s názorem paní Virtové a ráda bych
naformulovala návrh usnesení.
MČ Praha 3 podporuje projekt Klinika a nabízí prostor k jednání se zástupci občanské
iniciativy Klinika k podpoře jejich činnosti.
Tento návrh dávám k hlasování. Očekávám, že představitelé občanské iniciativy
Klinika navštíví mě, eventuálně ostatní členy rady městské části hned příští týden, abychom
zjistili, jaké kroky městská část může navrhnout, které jsou v její pravomoci.
Dám to paní kolegyni Oubrechtové.
Technická pan Stropnický.
P. S t r o p n i c k ý :
Chci konstatovat, že tento návrh přednesený paní starostkou nevnímám jako
protinávrh ke svým návrhům, není třeba ho hlasovat jako první, můžeme hlasovat návrhy tak,
jak jsem je přednesl a tento na konci, ale na druhou stranu je to návrh, který je v duchu
posledního příspěvku zcela bezobsažný. Pokud někdo má v městské části zásadní váhu, tak je
to zastupitelstvo, a to může teď přijmout konkrétní zadání úkolu pro radu městské části. To
má tady nastat. Jinak proběhne jednání u kávy, čaje a koblih, ale závěr nebude žádný.
(Potlesk)
P. H u j o v á :
Paní Oubrechtová – technická.
P. O u b r e c h t o v á :
Pana kolegu Stropnického chci upozornit, že nelze takto měnit pořadí návrhů, hlasuje
se od posledního návrhu. Na vaše návrhy jistě dojde.
P. H u j o v á :
Prosím paní Oubrechtovou, aby přednesla návrh k hlasování.
P. O u b r e c h t o v á :
Přečtu návrhy od posledního, jak byly podány. Poslední byl návrh paní starostky:
MČ Praha 3 podporuje projekt Klinika a nabízí prostor k jednání se zástupci
občanské iniciativy Klinika k podpoře jejich činnosti.
Paní starostko, dejte hlasovat.
P. H u j o v á :
Dávám o tomto návrhu hlasovat. Pro 25, proti 0, zdrželo se 7, nehlasovali 2. Návrh byl
přijat.
Technická pan Haupt.
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P. H a u p t :
Nefunguje mi hlasovací zařízení. Děkuji.
P. H u j o v á :
Technická paní Chmelová.
P. C h m e l o v á :
Mám faktickou poznámku: jestli jste si, páni kolegové a kolegyně uvědomili, že toto
rozhodnutí právě odhlasovalo, že se sejdete se zástupci Iniciativy, a na to nemusí být
rozhodnutí zastupitelstva.
P. H u j o v á :
Paní Oubrechtová – další návrh.
P. O u b r e c h t o v á :
Další návrh byl kolegy Suneghy, který zní:
ZMČ ukládá radě MČ jednat s Ministerstvem financí o uzavření nájemní
smlouvy na objekt Jeseniova 60 a v případě pozitivního ohlasu ze strany Ministerstva
financí takovou smlouvu uzavřít.
P. H u j o v á :
Nechám hlasovat o tomto návrhu. Pro 23, proti 0, zdrželo se 10, nehlasoval 1. Návrh
byl přijat. (Potlesk)
Paní Oubrechtová – další návrh.
P. O u b r e c h t o v á :
Dále je tady série čtyř návrhů pana kolegy Stropnického.
I.: ZMČ vyjadřuje podporu projektu Iniciativy Klinika v objektu
Jeseniova 60.
P. H u j o v á :
Nechám hlasovat o tomto návrhu, ale mám pocit, že je duplicitní sím,
t který jsme již
odhlasovali. Pro 20, proti 0, zdrželo se 14, nehlasoval 0. Návrh byl přijat.
Prosím o další bod.
P. O u b r e c h t o v á :
Další návrh je:
ZMČ vyjadřuje nesouhlas s policejním vyklizením objektu dne 9. prosince 2014.
Mělo by tam být asi přesněji s policejním vyklizením objektu Jeseniova 60 dne
9.prosince 2014.
P. H u j o v á :
Nevím, jestli tento návrh, který odporuje právnímu systému České republiky, je
hlasovatelný. Jsem nucena vyhlásit pětiminutovou přestávku na poradu návrhového výboru,
zda je možno hlasovat o věci, která je v rozporu s právním systémem České republiky.
(Přestávka)
Vidím, že téměř všichni zastupitelé jsou na svých místech. Prosím paní Oubrechtovou
jako předsedkyni výboru návrhového.
P. O u b r e c h t o v á :
Vrátíme se k dalšímu návrhu usnesení pana Stropnického, které zní:
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ZMČ vyjadřuje nesouhlas s policejním vyklizením objektu Jeseniova 60 dne
9. prosince 2014.
P. H u j o v á :
Nechám o tomto návrhu hlasovat.Pro 9, proti 3, zdrželi se 3, nehlasovalo 17. Návrh
nebyl přijat.
Prosím další návrh.
P. O u b r e c h t o v á :
Další návrh zní:
ZMČ vyzývá Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, aby našel
způsob, jak legalizovat dočasný pobyt Iniciativy Klinika v objektu Jeseniova 60 do doby,
než dojde k případnému převodu objektu na Generální inspekci bezpečnostních sborů
nebo jinou organizační složku státu.
P. H u j o v á :
Nechám o tomto návrhu hlasovat. Upozorňuji, že jsme přijali návrh pana kolegy
Suneghy, že začneme jednat s Ministerstvem financí.
Dávám hlasovat o návrhu, jak ho přednesla paní Oubrechtová. Pro 15, proti 0,
zdrželo se 14, nehlasovali 4. Návrh nebyl přijat.
Prosím další návrh.
P. O u b r e c h t o v á :
Posledním návrhem je:
ZMČ Praha 3 ukládá radě MČ usilovat o získání objektu Jeseniova 60 do
vlastnictví MČ Praha 3 nebo společnosti ve stoprocentním vlastnictví městské části
Praha 3. Ukáže-li se jako nemožné získat objekt do vlastnictví MČ Praha 3, ZMČ
ukládá radě MČ vyhledat Iniciativě vhodný objekt v majetku MČ Praha 3 za
symbolický pronájem.
P. H u j o v á :
Děkuji za tento návrh.
Technická pan Popov.
P. P o p o v :
Pane Stropnický, mohl bych vás velice zdvořile poprosit, zachovejme si určitou
slušnost. Máme tady zařízení, bylo by vhodné, abyste hlasoval a nevykřikoval. Moc děkuji.
P. H u j o v á :
Nechám hlasovat o návrhu pana Stropnického tak, jak ho přednesla kolegyně
Oubrechtová. Pro 15, proti 3, zdrželo se 14, nehlasovali 2. Návrh nebyl přijat.
Nyní předávám řízení schůze zastupitelstva panu zástupci Bellu.
P. B e l l u :
Dostáváme se k bodu číslo 1 – volba zástupce starostky MČ Praha 3, uvolněného
člena ZMČ – doplnění rady MČ na celkový počet 9 členů. Předávám slovo paní starostce
Hujové.
P. H u j o v á :
Žádám předsedu výboru volebního pana Kalivodu, aby se ujal řízení volebního aktu.
Zdůvodnění bylo řečeno na začátku, ještě jednou jej zopakuji.
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Rada MČ Praha 3 vzala na vědomí dne 1. 12. 2014 rezignaci paní Ireny Ropkové na
funkci zástupce starostky MČ Praha 3, uvolněného člena ZMČ ke dni 9. 12. 2014. Z tohoto
důvodu je na toto zastupitelstvo předložen materiál číslo 1, kterým je volba zástupce starostky
MČ, uvolněného člena ZMČ, aby byla doplněna rada na plný počet 9 členů.
Předávám nyní slovo panu Kalivodovi.
P. K a l i v o d a :
Vážení kolegové, provedu vás tímto bodem volby. Prosím volební komisi, aby se
připravila. Budeme zapisovat návrhy.
Zopakuji, co budeme volit. Budeme volit zástupce starostky MČ Praha 3, uvolněného
člena ZMČ, doplnění rady MČ na celkový počet 9 členů.
Otevírám návrhy na tuto volbu. Prosím kluby o návrhy. Začneme u Žižkova nejen
sobě. Bez návrhu. KSČM (bez návrhu), Strana svobodných občanů (bez návrhu), ČSSD –
David Gregor, ODS (bez návrhu), Volba pro město (bez návrhu), TOP 09 (bez návrhu).
Má někdo z pléna návrh? Jestliže tomu tak není, návrhy uzavírám. Máme jednoho
navrženého. Hlasovat budeme tajně, jak nám ukládá volební řád.
Pro tuto chvíli požádám pana Davida Gregora o představení a o vyjádření souhlasu
s kandidaturou.
P. G r e g o r :
Vážená paní starostko, vážené kolegyně a kolegové, nebudu se již představovat co se
týká mého profesního soukromého života, zaznělo to již na minulém zastupitelstvu. Ucházím
se o post zástupce paní starostky a dovolte mi, abych vám představil několik věcí, na které se
chci ze začátku zaměřit, pokud dostanu důvěru.
Aktivní trávení volného času seniorů, zdravotně postižených a dalších skupin. Zde
vidím velkou šanci propojit spolupráci různých dětských kroužků a oddílů, které mohou
spolupracovat při navštěvování seniorů a zdravotně postižených. Děti se naučí pomáhat,
postarat se a potěšit navštěvované a myslím si i úctě, která občas u našich dětí chybí. Chtěl
bych se na toto téma sejít se zástupci kroužků a oddílů pro děti a mládež a probrat různé
možnosti spolupráce.
Dále podpořit akce – viz typu tradiční mikulášská nadílka pořádaná pro děti ze
sociálně znevýhodněného prostředí, které jsem se minulou sobotu mohl zúčastnit. Tím mi
dovolte poděkovat odboru sociálních věcí vedené Mgr. Beranem za perfektní organizaci a
myslím i dost spokojené dětské návštěvníky. Takové akce je třeba podporovat.
Dále vypsat výběrové řízení na nového ředitele Pečovatelské služby Prahy 3 a
pokračovat na sloučení Pečovatelské služby Prahy 3 a Ošetřovatelského domova Prahy 3, kde
vznikne středisko sociálních služeb.
Problémů a úkolů je před námi více než dost, které je potřeba řešit. Rád se sejdu
s kýmkoli, jak s občany, tak se zastupiteli. Nejsem ten, kdo neposlouchá cizí názor a nenechá
si poradit.
Děkuji všem za pozornost a za případnou podporu jak při volbě, tak pokud budu
zvolen do funkce zástupce starosty. Děkuji.
S kandidaturou souhlasím.
P. K a l i v o d a :
Jsou nějaké dotazy na pana Gregora? Jestliže nejsou, dotazy uzavírám. Přistoupíme
k volbě. Volba bude tajná. Přečtu vám z volebního řádu ustanovení, jak se má volit. Jedná se
o volební řád.
Bod III.2: Volba bude provedena napsáním příslušného počtu jmen na hlasovací lístek.
Příslušný počet jmen je dán počtem zastupitelstvem schválených zástupců starosty, případně
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dalších uvolněných členů zastupitelstva. Každý člen zastupitelstva může na hlasovací lístek
napsat počet jmen od jednoho kandidáta až do příslušného počtu kandidátů. Neplatný je
hlasovací lístek, na kterém není uvedeno žádné jméno, na kterém je uvedeno více jmen než je
stanovený příslušný počet jmen nebo na kterém je uvedeno jméno, které není napsáno na
tabuli. Neplatný je též hlasovací lístek, pokud bude použito jiného hlasovacího lístku než
toho, co byl rozdán. Hlasovací lístek je člen zastupitelstva povinen osobně vložit do volební
schránky.
K tomu dodám, že hlasujeme jedno místo, takže se jedná o jedno jméno, které můžete
napsat. Jestliže napíšete dvě nebo žádné, hlasovací lístek bude neplatný. Můžete psát
příjmení, nebo i s křestním jménem.
Hlasovací lístky vám vydá pan kolega v pravém předním rohu místnosti. Následně se
oberete do kulaté místnosti v rohu tohoto patra.
Tímto vyhlašuji 10minutovou přestávku k hlasování.
(Přestávka - volby)
Pokud někdo ještě nebyl hlasovat, ať rychle běží.
Prosím zastupitele, aby se dostavili do zastupitelských lavic, bude končit přestávka,
abychom mohli vyhlásit výsledky.
P. H u j o v á :
Prosím zastupitele, aby zaujali své místa v sále.
P. K a l i v o d a :
Dovolte mi vyhlásit výsledky volby. V prvním kole volby zástupce starosty,
uvolněného člena ZMČ, bylo rozdáno 34 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 34 hlasovacích
lístků, z toho neplatných bylo 13, platných 21. Pan Gregor získal 21 platných hlasů a byl
zvolen zástupcem starostky, uvolněným členem ZMČ. Gratuluji mu. (Potlesk)
Předávám slovo panu Bellu.
P. B e l l u :
Dostáváme se k bodu číslo 2.
P. H u j o v á :
Pardon, musím konstatovat, že vzhledem k tomu, že zástupcem starosty byl zvolen
pan Gregor, stal se uvolněným členem zastupitelstva. Tím musíme přistoupit k doplnění členů
rady MČ na celkový počet 9 členů a musíme tedy zvolit neuvolněného člena ZMČ, člena rady
MČ. Proto žádám předsedu volebního výboru, aby se v rámci bodu 1 ujal vedení volby.
P. K a l i v o d a :
Opět vás provedu tímto bodem volby. Zopakuji, koho budeme volit. Budeme volit
neuvolněného člena ZMČ Praha 3, člena rady MČ Praha 3. Doplňujeme jednoho člena,
volíme na jednu pozici.
P. B e l l u :
Přeruším – technická paní Chmelová.
P. C h m e l o v á :
Mám dotaz. Ve veškerém materiálu i při diskusi o programu je napsáno: volba
zástupce starosty MČ Praha 3, uvolněného člena ZMČ, a najednou je tamhle napsáno
„doplnění rady MČ na celkový počet 9“ a je před námi druhé hlasování. V čem je tady
problém? Proč to nebylo rovnou připraveno tady v materiálu?
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P. B e l l u :
Prosím, abyste si znovu přečetla program, protože v uvedeném bodu je to celé, jak
jsem to četl na začátku: volba zástupce starostky MČ Praha 3, uvolněného člena ZMČ –
doplnění rady MČ na celkový počet 9 členů. To je to, co se tu děje.
Prosím paní starostku.
P. H u j o v á :
Dostali jsme pouze jednu rezignaci na člena rady MČ, rezignovala paní Ropková. Měli
jsme uvolněno jedno místo. V současné době jsme zvolili pana Gregora, ale jedno místo nám
zůstává stále volné, protože pan Gregor byl již členem rady. Materiál číslo 1 byl připraven
radou MČ na základě rezignace paní Ropkové. V současné době vyplynula potřeba, jak bylo
avizováno ve schváleném programu ZMČ, doplnit radu MČ na 9 členů.
Prosím pana Kalivodu.
P. K a l i v o d a :
Doufám, že je to všem jasné. Volíme na jedno místo, které je neobsazené,
neuvolněného člena rady ZMČ Praha 3. Prosím o návrhy klubů.
Prosím Žižkov nejen sobě (bez návrhu), KSČM (bez návrhu), Stranu svobodných
občanů (bez návrhu), ČSSD (neslyšitelný návrh z pléna), Volbu pro město (bez návrhu), ODS
(bez návrhu). TOP 09 (bez návrhu).
Je nějaký další návrh z pléna? Jestliže tomu tak není, uzavírám návrhy. Máme pouze
jeden návrh na paní Irenu Ropkovou. Prosím ji o příspěvek a o vyjádření souhlasu
s kandidaturou.
P. R o p k o v á :
S kandidaturou souhlasím. Nemyslím, že se musím dlouho představovat. Působila
jsem jako zástupkyně starostky pro sociální oblast a bydlení. Vzhledem k tomu, že jsem se
stala radní hl. m. Prahy, rezignovala jsem na uvolněný post v ZMČ, ale ráda bych aspoň
dílčím způsobem pokračovala v práci pro MČ Praha 3 z pozice neuvolněné radní MČ.
V mé kompetenci bude sport. Jako radní pro sport jsem pracovala asi dva měsíce před
volbami. V této oblasti bych chtěla velmi spolupracovat s komisí pro sport a tělovýchovu,
s jejími členy, realizovat sportovní projekty a v nejbližší době potom vyhlásit sportovní
granty.
P. K a l i v o d a :
Děkuji za příspěvek. Jsou nějaké dotazy? Jestliže tomu tak není, dotazy uzavírám a
přistoupíme k volbě.
Stejně jako v předchozí volbě budeme volit na jedno místo. Na volební lístek, který
vám bude vydán v pravém rohu místnosti panem Zábojníkem, píšete jméno, můžete napsat
jméno i příjmení. Pokud bude na lístku více jmen, žádné jméno případně cokoli jiného, je
lístek neplatný.
Hlasovat budeme v oválné místnosti stejně jako v předchozí volbě.
Vyhlašuji 10minutovou přestávku.
(Přestávka – volby)
Prosím zastupitele, kteří nejsou v zasedací místnosti, aby se sem dostavili, abychom
mohli vyhlásit výsledky.
Končím přestávku a vyhlašuji výsledky, které jsme ve volební komise sečetli.
V této volbě člena rady MČ, neuvolněného člena ZMČ, v prvním kole voleb bylo
rozdáno 34 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 34 hlasovacích lístků, z toho neplatných je 11
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hlasovacích lístků, platných 23 hlasovacích lístků. Paní Ropková získala 23 platných hlasů a
tím byla zvolena členkou rady MČ, neuvolněnou členkou ZMČ. Tímto jí gratuluji. (Potlesk)
V tuto chvíli máme dovoleno do 9 členů rady MČ. Předávám zpět slovo řídícímu
schůze.
P. B e l l u :
Prosím odhlasovat usnesení, které by nám přečetla kolegyně Oubrechtová.
P. O u b r e c h t o v á :
Návrh usnesení: ZMČ volí do funkce zástupce starostky MČ Praha 3, uvolněného
člena ZMČ, Davida Gregora.
ZMČ volí do funkce člena rady MČ, neuvolněného člena ZMČ, Irenu Ropkovou.
P. B e l l u :
Nechám o tom hlasovat. (Technické problémy při hlasování.)
P. H u j o v á :
Technická obsluha má u sebe na obrazovce rekapitulaci hlasování o bodu číslo 1.
Prosím odebrat se k obrazovce a přečíst výsledek hlasování. Prosím o mobilní mikrofon.
P. B e l l u :
Celkem hlasovalo 35, přítomných 34, pro 28, proti 0, zdrželo se 6, nehlasoval 0.
Usnesení bylo přijato.
Vyhlašuji přestávku tři minuty na přesunutí zvolených. Budeme ihned pokračovat
v zastupitelstvu.
Materiál číslo 2 předkládá paní starostka Hujová.
P. H u j o v á :
Jedná se o zřízení a působnost výborů ZMČ Praha 3 – výboru pro územní rozvoj
a výboru pro výchovu a vzdělávání.
Nejprve musíme určit počet členů jednotlivých výborů, který ze zákona musí být
lichý. Proto navrhuji, aby oba výbory měly po 9 členech. Upozorňuji na to, že v materiálu,
který máte k dispozici, je předseda, místopředseda, členové.
Navrhuji změnu – došlo k administrativní chybě, že v rámci 9 členů výborů bude
volen předseda a 8 členů výborů. Na základě platného jednacího řádu výborů může předseda
kdykoli kohokoli pověřit, pokud by nebyl schopen plnit svou funkci předsedy.
Rekapituluji: výbor pro územní rozvoj 9 členů, z toho 1 předseda, 8 členů, výbor pro
výchovu a vzdělávání 9 členů - 1 předseda a 8 členů.
P. B e l l u :
Otevírám k tomuto bodu rozpravu. Mám zde přihlášenu z řad občanů paní Bohuslavu
Kočvarovou z adresy Pod Lipami 5.
P. K o č v a r o v á :
Chtěla bych vznést dotaz, který by měl být směřován asi na paní starostku nebo na
celou radu. Proč při obsazování poradních orgánů nebyl respektován princip toho, jak dopadly
na Praze 3 volby? Také jsem kandidovala za Žižkov nejen sobě a myslím si, že vítězství
tohoto koaličního seskupení na Praze 3 bylo zcela jednoznačné. Dnes jsem zjistila informace,
že ŽnS, které mělo 27 bodů, má v poradních orgánech zastoupení jen 16, kdežto třeba
Svobodní a komunisté, kteří měli něco přes 5 %, mají obsazení 17.
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Jako občana mě to znepokojuje v tom smyslu, že potom si občané mohou myslet, že je
to jedno, jestli mají nebo nemají chodit k volbám. Pak možná dosáhneme toho, že v zadních
lavicích si přijde možná sednout někdo náhodou, protože to bude jedno, jestli si vybrali
komunistu, Svobodné nebo Žižkov nejen sobě. Na to bych se ráda zeptala. Děkuji.
P. H u j o v á :
Budu reagovat.
P. B e l l u :
Teď předsedám já, musíte se bohužel do diskuse přihlásit.
P. H u j o v á :
Já jsem ale předkladatel.
P. B e l l u :
To se omlouvám.
P. H u j o v á :
Bylo zřízeno 10 komisí. ŽnS má obsazení šestnácti, to znamená ve 4 komisích pouze
jednoho člověka a v 6 komisích byla dvojitá nominace. Postupovali jsme naprosto stejným
klíčem, jako se realizovalo obsazování komisí a výborů v době, kdy byla minulá koalice, to
znamená TOP 09, sociální demokracie a ŽnS. Opozici jsme vždy požádali hromadně, aby se
dohodli, jaké obsazení v komisích a výborech bude. Poměr opozice v minulém volebním
období byl 9 členů ODS, 3 bývalí nezařazení členové TOP 09 a 1 členka KSČM. Dohodli se
vždycky. Proto jsme použili stejnou metodu.
P. B e l l u :
Dalším přihlášeným je Ondřej Rut.
P. R u t :
Paní starostko, líbí se mi, že jednou fungující logiku používáte v dalších případech a
předjímáte, když se opozice jednou dohodla, že se tak stane pokaždé a je legitimní to
očekávat. Myslím si, že je to mylný předpoklad.
Upozorňujete na paralelu s minulým volebním obdobím, kdy se postupovalo tímto
způsobem a kdy to zafungovalo. Byla to trochu jiná situace. Byla zvolena 1 zástupkyně
KSČM a byli 3 nezařazení, kromě toho fungovala jedna opoziční strana většího významu.
Došlo k jakési dohodě, se kterou byli všichni spokojeni, kdy nezařazení zástupci v žádném
klubu obsadili 1 – 2, nevím o tom, že 3 – případně mě opravte.
Nyní nastala situace - mluvím o komisích, ne o výborech, kdy zástupci komunistické
strany jsou každý ve čtyřech komisích. Na některé zástupce Žižkov nejen sobě, kteří chtěli být
ve dvou, se nedostalo. To považuji za nespravedlivé rozhodnutí. Schovávat se za to, že chcete
umožnit všem stranám účast v komisích a výborech, pokládám za alibismus.
Pokud to myslíte opravdu vážně a zároveň chcete, aby byla zachována proporcionalita
jednotlivých stran podle výsledku voleb, požádal bych, aby se počet členů komisí rozšířil na
9, aby nominanti Žižkov nejen sobě tam byli dovoleni.
Stejně tak kvituji s povděkem, že výbory jsou navrženy jako devítičlenné. Budeme
nominovat zástupce do každého výboru, tady si myslím, že by nemělo dojít ke konfliktu nebo
k neshodě. Přesto bych se chtěl ujistit, jestli má koalice dohodu nad tím, kolik z těch devíti
míst by mělo být pro opoziční zástupce a kolik pro koaliční.
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P. B e l l u :
Další přihlášený je Matěj Stropnický.
P. S t r o p n i c k ý :
Od r. 2006, kdy jsem v zastupitelstvu, vždycky jsme bojovali o to, aby tady byl
spravedlivý volební systém, který bude umožňovat řádné zastoupení všech kandidujících
subjektů. Prosazovali jsme to v době, kdy jsme byli stranou, která získávala ve volbách 10 %,.
prosazovali jsme ho v době, kdy jsme byli stranou, která získávala 20 % a prosazovali jsme
ho a prosazujeme i v okamžiku, kdy máme téměř 30 %. Když jsme měli 10 %, byl to systém,
který nám pomáhal, v okamžiku, kdy máme téměř 30 %, je to systém, který nás zásadně
poškozuje. Poškozuje nás částečně ve volbách, ale tam jsme schopni to respektovat. Je to
poměrný volební systém, a ten by měl být zohledňován nejen ve volebním řádu jako takovém,
to je v komunálních volbách, ale tyto volby, ve kterých rozhodují občané, že neměly být
shazovány, zneplatňovány, deformovány a manipulovány vládnoucí koalicí, která většinou
hlasů může rozhodnout o tom, že opozice se nebude moci podílet v přiměřené míře, v takové,
v jaké nemá co rozhodovat koalice, ale o jaké rozhodují občané ve volbách.
To je závěr, ke kterému koalice došla. Jen pro srovnání, co bychom si na hl. m. Praze
v zastupitelstvu v žádném případě nedovolili. Samozřejmě jsme oslovili opoziční strany a
zaručili jsme klubům, které byly vytvořeny – TOP 09 dostala 2 zastupitele ve všech výborech
ZHMP, ODS dostala zástupce v každém výboru, nenechali jsme to jen na opozici. Víme, že
s některými opozicemi se dá částečně spolupracovat. Tady např. došlo k tomu, že zástupce
Svobodných byl zvolen do čela finančního výboru, přestože není strana Svobodných občanů
součástí koalice – aspoň navenek není. Přesto se stala tato věc, která vůbec není standardní.
Naopak standardní je, že nejsilnější opoziční strana, to je ŽnS, dostane předsedu kontrolního
výboru – tím se nedá argumentovat. Tím si koalice částečně Svobodnou stranu naklonila, ta
potom odmítala účastnit se dohody opozice, a to koalice samozřejmě věděla.
Tím došlo k tomu, že si najednou koalice mohla sestavit zástupce ve výborech a
v komisích podle svého vlastního klíče. Neříkejte nám, prosím, že jsme se měli v opozici
dohodnout. Ve chvíli, kdy koalice nedává rovné návrhy, není to možné.
P. B e l l u :
Upozorňuji na překročení časového limitu.
P. S t r o p n i c k ý :
Právě jsem to dořekl.
P. B e l l u :
Paní starostka.
P. H u j o v á :
Chtěla bych reagovat na to, že TOP 09 vždycky velmi vnímala aktivitu Strany
zelených a malých stran, aby nebyly znevýhodněny ve volebním systému. Byla to TOP 09,
která navrhla, aby městská část nebyla rozdělována na volební obvody, aby malá uskupení
měla možnost uspět ve volbách. Nepodsouvejte nám něco, co není pravda.
P. B e l l u :
Pan Sunegha.
P. S u n e g h a :
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Nejdříve repliku k tomu, co řekla paní starostka. O to, aby Praha a městská část byla
jeden volební obvod, jsme se snažili již před 12 lety, a to TOP 09 ještě neexistovala. Byl to
sjednocující prvek tehdejší opozice, pak jsme se rozešli do různých politických stran.
Pokud má být argumentováno tak, že se opozice má mezi sebou dohodnout,
vyžadujete, aby uvnitř opozice existovala jednota na dohodě o hlasování. Jinak si to
demokraticky nedokáži představit, že bychom se uvnitř opozice dohodli jinak než o hlasování,
což při stávající síle Žižkova nejen sobě ve vztahu k malým stranám znamená, že bychom je
okamžitě převálcovali. Tímto způsobem nás nutíte uvažovat o tom, že budeme pokračovat ve
špatně nastoupené cestě z minulých volebních období, kdy na radnici vládla ODS. To si
myslím, že je naprosto špatně. Děkuji.
P. B e l l u :
Dalším přihlášeným je pan Mikuláš.
P. M i k u l á š :
Chtěl bych reagovat na slova pana Stropnického, že jsme se odmítali dohodnout. Chtěl
bych uvést, že nominace měly být podány do pondělí 24. a toto pondělí v 17 hodin mi
telefonoval pan Rut, což byl od něho první kontakt, jestli jsme se dohodli s komunisty na
jednom místě, co po nich zbude, že nám komunisté poslali, o co nestojí a že si to máme vzít.
Takovou diskusi odmítáme.
P. B e l l u :
Matěj Stropnický.
P. S t r o p n i c k ý :
Pane Mikoláši, takto to nebylo, pan Rut to nepochybně následně upřesní. Dostali jsme
oficiálně od pana Śtampacha e-mailem, jak to probíhalo. Řeknu to v tom případě za vás.
Myslel jsem, že o iniciativách a akcích strany Svobodných budete informovat vy, ale
vzhledem k tomu, že to zkreslujete, popíši to já.
Dostali jsme od pana Štampacha e-mail, který – pokud se nepletu – je předsedou
místních Svobodných. V něm byla informace o tom, že on přišel v pondělí večer na jednání
Svobodných s tím, že je tady tento návrh, že ho podporuje, ale strana Svobodných občanů ho
ve zbytku nepodpořila. Není to tak, jak říkáte vy. S panem Štampachem, který je partnerem
pana Ruta v jednání, jednali už předtím. Výsledkem byla dohoda, kterou vaše místní
organizace zamítla, zřejmě pod dojmem vábivých návrhů koalice.
P. B e l l u :
Pan Štampach.
P. Š t a m p a c h :
Upřesnil bych slova pana Stropnického ohledně mého předsednictví nějaké místní
organizace Svobodných. Trochu to zjednodušujete, ale v e-mailu bylo napsáno, že jsem se
této funkce na Praze 3 vzdal vzhledem ke svým povinnostem v celopražské organizaci a že
novým předsedu strany Svobodných je pan Mikuláš – tak diskutujte s ním.
P. B e l l u :
Pan Ondřej Rut.
P. R u t :
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Byl bych nerad, abychom se teď mezi komunisty, ŽnS a Svobodnými začali
dohadovat, jak to vlastně bylo. Už to trochu začalo, ale možná je to dobře. Paní starostka a
rada mohou vědět, že opozice nefunguje a ani nemá fungovat jako jeden subjekt, na rozdíl od
koalice, a tudíž se od ní nedá legitimně očekávat, že se dohodne. V minulém volebním období
dohoda klapla. Znamená to, že šlo postupovat tím způsobem, jak se postupovalo a nikdo
z opozice to nerozporoval. Nyní jsme to rozporovali, protože k dohodě bylo velmi obtížné
dojít. Proto žádám ještě jednou, aby byl rozšířen počet členů komisí na 9 a bylo umožněno
Žižkovu nejen sobě zasedat v poradních orgánech městské části tak, jak to odpovídá
výsledkům voleb.
P. B e l l u :
Je tam technický problém, ze zákona musí být výbory liché. Kdybychom rozšířili na 9,
s předsedou máme 10.
P. H u j o v á :
Musím se k tomu vyjádřit. ŽnS požaduje rozšíření komisí na 9. Dnes jsou komise
v sudém počtu 8 s tím, že ŽnS má nominace v šesti komisích z deseti dva členy. Mám tomu
rozumět, že žádáte o rozšíření komisí na 9 a tam, kde máte dva členy, chcete mít tři členy?
P. B e l l u :
Pokud není nikdo přihlášen do diskuse, požádal bych paní Oubrechtovou, aby nám
přečetla návrh usnesení od paní starostky.
P. O u b r e c h t o v á :
Poprosím paní starostku, aby
upřesnila. Návrh zní: ZMČ: I. zřizuje
1. výbor pro územní rozvoj v počtu členů 9,
2. výbor pro výchovu a vzdělávání v počtu členů 9.
P. B e l l u :
Technická pan Rut.
P. R u t :
V technických poznámkách se připomíná, že nebylo odpovězeno na otázky, udělám to
také. Je dohoda na tom, kolik členů z devíti má být koaličních a kolik opozičních?
P. B e l l u :
Pokud nebudete reagovat, nechám hlasovat o znění usnesení, které přečetla paní
Oubrechtová. Pro 30, proti 0, zdržel se 1. Usnesení bylo přijato.
Požádal bych Tomáše Kalivodu, aby nás provedl i touto volbou v rámci výborů.
P. K a l i v o d a :
Vážení kolegové, provedu vás nyní volbou. Na začátek řeknu proceduru, než budete
dávat návrhy. Budeme mít několik voleb - na předsedu jedné komise(?), na předsedu druhé
komise(?) a na členy jednotlivých komisí(?). Jsou to čtyři volby, pokud bychom hlasovali en
bloc. Pokud to bude po jménech, bude voleb víc.
Návrhy píšeme na předsedu výboru pro územní rozvoj. Prosím o návrhy.
Žižkov nejen sobě.
Technická paní Oubrechtová.
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P. O u b r e c h t o v á :
Prosím u návrhu jmen celá jména – křestní i příjmení.
P. K a l i v o d a :
Pokud budete podávat jakékoli návrhy, ze zákona o hl. m. Praze vyplývá, že to musí
být lidé s trvalým bydlištěm na území Prahy 3. Rád bych na to upozornil.
Prosím klub Žižkov nejen sobě o návrh na předsedu výboru pro územní rozvoj.
P. R u t :
Žižkov nejen sobě navrhuje Ondřeje Ruta.
P. K a l i v o d a :
Prosím KSČM.
P. A m b r o ž :
Budeme navrhovat pouze člena.
P. K a l i v o d a :
Strana Svobodných občanů. Děkuji.
Sociální demokracie. (Zřejmě navrhuje Ondřeje Záborníka-neslyšitelné) Děkuji.
ODS, Volba pro město, nezávislí kandidáti, TOP 09.
Je nějaký návrh z pléna? Nikdo se nehlásí, návrhy uzavírám.
Máme navrženy dva kandidáty – pan Ondřej Rut a pan Ondřej Zábojník. Prosím oba o
představení a o souhlas s kandidaturou v tom pořadí, jak byli navrženi. Pan Rut.
P. R u t :
Této oblasti jsem se věnoval v zastupitelstvu od doby, kdy jsem do zastupitelstva byl
zvolen, to znamená v r. 2006. Tehdy ještě jako nečlen výboru pro územní rozvoj byli Zelení
jako první, kdo upozornili mou osobou na kauzu kolem pozemku Zásobní zahrady, o které se
během těchto voleb konalo místní referendum, což uvádím jako doklad toho, že historii v této
oblasti mám poměrně dlouhou. Jako předseda výboru jsem působil první část minulého
období a v té druhé části jsem působil jako zástupce starosty s touto kompetencí.
P. K a l i v o d a :
Prosím pana Zábojníka.
P. Z á b o j n í k :
Jmenuji se Zdeněk Zábojník, vystudoval jsem ekonomickou fakultu Západočeské
univerzity, následně fakultu národně hospodářskou Vysoké školy ekonomické. Pracoval jsem
jako vedoucí provizí v Kooperativě, následně jsem pracoval v úseku kontroly ve společnosti
ČEZ. Následně jsem byl z 30 tisíc zaměstnanců společnosti ČEZ vybrán mezi 20, kterým
ČEZ zaplatil studium programu master of business administration a následně jsem ještě
pracoval ve společnosti soukromého kapitálu.
Jednou ze základních věcí, jak tyto společnosti fungují třeba v oblasti nemovitostí, je
např. spekulace na změnu územního plánu, kdy pouhou změnou územního plánu zhodnotíte
soukromé společnosti nemovitost třeba desetinásobně. Toto je věc, kterou bych chtěl ohlídat,
aby všichni developeři, minimálně ti velcí a středně velcí, vždy při změnách územního plánu
museli vrátit městské části to, čím městská část jejich majetek zhodnotila.
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Doufám, že budu se všemi zastupiteli spolupracovat a stejně tak se všemi členy
výboru. Kandidaturu samozřejmě přijímám a chtěl bych se pro tuto volbu vzdát svého členství
ve volebním výboru.
P. B e l l u :
Pan Zábojník se vzdává pouze pro tuto volbu, v další volbě bude opět členem
volebního výboru.
Děkuji za představení. Jsou nějaké dotazy k navrženým? Hlásí se pan Vokál.
P. V o k á l :
Nemám dotaz na nikoho z navržených, ale navrhuji, aby se volilo aklamací.
P. B e l l u :
Technická pan Sunegha.
P. S u n e g h a :
Nejsem si zcela jist, zda je možné se podmíněně vzdát členství ve výboru. Podle
jakého ustanovení k tomuto podmíněnému vzdání může dojít?
P. K a l i v o d a :
Abych vysvětlil logiku, která za tím je. Aby pan Zábojník sčítal své hlasy, to by asi
nikdo nechtěl. Pro tuto chvíli se vzdálí, nebude sčítat hlasy. Jak byl zvolen, zůstává členem
volebního výboru, ale nebude se účastnit této volby, aby nedošlo ke střetu zájmů.
Technická pan Stropnický.
P. S t r o p n i c k ý :
Mám dotaz k návrhu pana Vokála, jestli volební řád umožňuje, když jsou dva
kandidáti, abychom volili veřejnou volbou. Je to možné?
P. K a l i v o d a :
Ano, je to možné, musíme to odhlasovat.
Pan Rut se hlásí s technickou.
P. R u t :
V jednacím řádu se říká, že hlasování je zpravidla veřejné a tajně se hlasuje pouze
když se volí starosta, zástupci starosty, členové rady a uvolnění členové zastupitelstva, což
není tento případ. Domnívám se, že podle jednacího řádu, pokud má být tajná volba, měl by
to někdo navrhnout a měli bychom si to odhlasovat.
Přimlouvám se za to, aby byla tajná volba. Proto navrhuji, abychom o tom hlasovali.
P. K a l i v o d a :
Technická pan Sunegha.
P. S u n e g h a :
Rozuměl jsem vašemu vysvětlení, nicméně se domnívám, že někdo buď členem
výboru je, nebo není, měl by řádně rezignovat a případně znovu kandidovat do nějakého
výboru.
P. K a l i v o d a :
Pan Vokál.
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P. V o k á l :
Děkuji za upřesnění, svůj návrh stahuji.
P. K a l i v o d a :
Jednáme podle jednacího řádu. V tom případě máme volbu aklamací. Hlásí se pan
Dlouhý.
P. D l o u h ý :
Pokud je volba veřejná, pan Zábojník se nemusí vzdávat svého členství ve volební
komisi a je to celé vyřízení.
P. K a l i v o d a :
Pan Zábojník.
P. Z á b o j n í k :
V tom případě se tedy nevzdávám.
P. K a l i v o d a :
Prosím paní Oubrechtovou, aby formulovala návrh, který byl vznesený.
P. O u b r e c h t o v á :
Vzhledem k tomu, že pan Vokál svůj návrh stáhl, zbývá jediný návrh pana Ruta na
tajnou volbu. Návrh zní:
ZMČ volí tajnou volbou předsedu výboru pro územní rozvoj.
P. K a l i v o d a :
Dávám hlasovat. Pro 26, proti 0, zdrželo se 7. Byla odhlasovaná tajná volba.
Technická – pan Holeček.
P. H o l e č e k :
Abychom si to nedělali složité. Pan Zábojník se zase bude muset vzdát a někdo může
namítat, že se vzdávat nemá. Na tom se můžeme zadrhnout. Byli byste pro to, abychom
hlasovali, že se pan Zábojník vzdá? Nevím, jak to chcete řešit.
P. K a l i v o d a :
Jako volební výbor se všichni sejdeme, domluvíme se, aby se pan Zábojník pro tuto
volbu zúčastnil jako řadový zastupitel. Myslím si, že tím to bude vyřešeno a všichni budou
spokojeni.
Technická pan Sunegha.
P. S u n e g h a :
Chtěl jsem navrhnout krátkou přestávku, abychom si mohli vyjasnit, co se může a co
nemůže.
P. K a l i v o d a :
Myslím, že přestávka by byla možná potřeba pouze pro volební výbor.
Řeknu proceduru, jak se volí. Bude to stejné jako v předchozích volbách, které jsme
dnes absolvovali. Prosím pana kolegu Štampacha, jestli by mohl v pravém předním rohu
vydávat volební lístky. Bude se volit tajně. Hlasovací lístky budete odevzdávat do volební
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urny v kulaté místnosti na chodbě na tomto patře. Na hlasovací lístek píšeme pouze jedno
jméno – prosím psát jak křestní jméno, tak příjmení, ne jenom příjmení, jak to bylo
v minulých volbách. Prosím, dávejte si na to pozor. Píšeme jen jednoho člověka. Pokud tam
bude více lidí nebo nikdo, hlasovací lístek bude neplatný. Pokud bude jinak upraven, bude
také neplatný.
Vyhlašuji 10minutovou přestávku a následně se opět sejdeme. Můžete si vyzvedávat
lístky.
(Přestávka – volby)
Končí přestávka, dovolte mi vyhlásit výsledky.
V prvním kole volby předsedy výboru pro územní rozvoj bylo rozdáno 33 hlasovacích
lístků, odevzdáno bylo 33 hlasovacích lístků, z toho neplatný 1 hlasovací lístek, platných 32
hlasovacích lístků. Pan Ondřej Rut získal 13 platných hlasů, pan Zdeněk Zábojník 19 platných
hlasů. Gratuluji panu Zábojníkovi, byl zvolen předsedou výboru pro územní rozvoj. (Potlesk)
Nyní budeme pokračovat ve volbě členů výboru pro územní rozvoj. Prosím pana
Zábojníka, aby zapisoval jména na tabuli.
Dle našeho předchozího schválení máme 9 členů. Předseda již byl zvolen, nyní
hlasujeme o 8 členech výboru pro územní rozvoj. Prosím o návrhy po klubech a stranách.
(U některých navrhovatelů jsou návrhy neslyšitelné.)
Žižkov nejen sobě. (Navrhuje Ondřeje Ruta a Tomáše Mikesku.)
KSČM. (Navržen Ambrož.)
Strana svobodných občanů.
Prosím ČSSD.
Prosím ODS. (Navrženi Alexander Bellu a Michal Papež.)
Prosím Volbu pro město a nezávislé kandidáty.
Prosím TOP 09.
Jsou další návrhy z pléna? Není tomu tak, návrhy uzavírám.
Technická – pan Dlouhý.
P. D l o u h ý :
Po vzoru svého kolegy i já musím přerušit své členství ve volebním výboru.
P. K a l i v o d a :
Než bude diskuse, poprosím navržené, aby se představili a vyjádřili souhlas
s kandidaturou. Budu postupovat tak, jak byli navrženi.
Pan Ondřej Rut.
P. R u t :
Představil jsem se v předchozím, nepokládám to za nutné. Souhlasím.
P. K a l i v o d a :
Pan Mikeska.
P. M i k e s k a :
Pracoval jsem ve výboru pro územní rozvoj minulé dva roky, kandidaturu přijímám.
P. K a l i v o d a :
Pan Pavel Ambrož.
P. A m b r o ž :
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Kandidaturu přijímám. V 90. letech jsem byl ve stavební komisi na této radnici, která
se tím také zabývala. Byl jsem předsedou dopravní komise, která byla v době, kdy se dávala
dohromady vyjádření Prahy 3 k současnému územnímu plánu.
P. K a l i v o d a :
Pan Mikuláš.
P. M i k u l á š :
Kandidaturu přijímám. Před 21 roky jsem úspěšně ukončil ČVUT, fakultu stavební,
obor ekonomika a řízení. Celý svůj profesní život se pohybuji v rámci různých subjektů
v oblasti investiční činnosti a nemovitostí.
P. K a l i v o d a :
Pan Gregor.
P. G r e g o r :
Kandidaturu přijímám. Ve výboru jsem měl možnost pracovat ke konci volebního
období s kolegou Rutem. Už jsem se představoval, děkuji.
P. K a l i v o d a :
Pan Bellu.
P. B e l l u :
Kandidaturu přijímám. Domnívám se, že představování není nutné. Pokud by měl
někdo dotazy, odpovím.
P. K a l i v o d a :
Pan Papež.
P. P a p e ž :
Kandidaturu také přijímám. Představoval jsem se minule, budou-li dotazy, odpovím.
P. K a l i v o d a :
Pan Miloslav Procházka. Prosím klub, který ho navrhl.
Zástupce klubu :
Mám tady písemný souhlas pana Miloslava Procházky, který se z pracovních důvodů
nemůže zúčastnit dnešního zasedání zastupitelstva. V minulém období už vykonával funkci
místopředsedy tohoto výboru. Je to odborník – stavař.
P. K a l i v o d a :
Ještě poprosím pana Dlouhého.
P. D l o u h ý :
Kandidaturu přijímám.
(Porucha v technickém zařízení)
P. H u j o v á :
Mohu poprosit technickou obsluhu, aby úplně vypnula mikrofony? Budeme se lépe
slyšet, když každý budeme hovořit v tomto prostoru. Ono se ale ještě nahrává.
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P. D l o u h ý :
Jsem zastupitelem i na hlavním městě a rád bych tam prosazoval zájmy Prahy 3 v této
oblasti.
P. K a l i v o d a :
Všichni navržení souhlasí. Máme 9 jmen na 8 pozic.
K proceduře volby, pokud má někdo návrh na tajnou volbu. Připomínám, dle
jednacího řádu bychom měli volit aklamací. Pan Holeček.
P. H o l e č e k :
Mám návrh na tajnou volbu.
P. K a l i v o d a :
Nikdo další se do diskuse nehlásí.
Paní Oubrechtová.
P. O u b r e c h t o v á :
Návrh zní: ZMČ volí členy výboru pro územní rozvoj tajnou volbou.
P. K a l i v o d a :
Dám o tom hlasovat. Pro 29, proti 1, zdrželi se 3. Budeme hlasovat tajnou volbou.
Vysvětlím proceduru volby. Na hlasovací lístek, který obdržíte opět v rohu místnosti,
budete psát 8 jmen z 9. Jakmile bude napsáno 9 jmen, hlasovací lístek bude neplatný. Pokud
bude méně jmen, nevadí. Pokud by nebyl nikdo napsaný, hlasovací lístek je opět neplatný,
jinak upravený lístek bude také neplatný. Prosím o psaní pouze příjmení, máme je napsána na
tabuli včetně křestních jmen. Na hlasovací lístek stačí pouze příjmení.
Hlasovat se opět bude v rohu místnosti, kde budete hlasovací lístky vhazovat do urny.
Vyhlašuji 15 minut přestávku.
(Přestávka – volby)
Volební komise sečetla hlasy. V prvním kole voleb členů výboru pro územní rozvoj
bylo rozdáno 33 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 33 hlasovacích lístků, z toho neplatných
nula hlasovacích lístků, platných 33 hlasovacích lístků. Pan Rut získal 29 platných hlasů a byl
zvolen, pan Ambrož získal 19 platných hlasů a byl zvolen, pan Mikuláš získal 22 platných
hlasů a byl zvolen, pan Gregor získal 22 platných hlasů a byl zvolen, pan Bellu získal 22
platných hlasů a byl zvolen, pan Papež získal 20 platných hlasů a byl zvolen, pan Procházka
získal 22 platných hlasů a byl zvolen, pan Dlouhý získal 22 platných hlasů a také byl zvolen,
pan Mikeska získal 13 platných hlasů a zvolen nebyl.
Všem tímto gratuluji a konstatuji, že máme naplněný výbor 8 členy, takže můžeme
přistoupit k další volbě.
Nyní přistoupíme k volbě předsedy výboru pro výchovu a vzdělávání. Jedná se o jedno
jméno. Prosím o návrhy na předsedu výboru pro výchovu a vzdělávání.
(Návrhy z klubů jsou neslyšitelné.)
Prosím Žižkov nejen sobě.
Prosím KSČM.
Prosím stranu Svobodných občanů.
Prosím ČSSD.
Prosím ODS.
Prosím Volbu pro město, nezávislé kandidáty.
Prosím TOP 09.
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Chtěl by někdo z pléna někoho navrhnout? Jestliže návrhy nejsou, návrhovou část
uzavírám. Prosím paní Vrabcovou o představení a o souhlas s kandidaturou.
P. V r a b c o v á :
Krátce se představím. Vystudovala jsem pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy,
obor speciální pedagogika. Věnovala jsem se dětem se speciálními potřebami a jejich
rodinám. Přes 30 let jsem byla ředitelkou na třech mateřských školách na Praze 3, naposledy
v Milíčově domě. V r. 1992 jsem otevřela první integrovanou mateřskou školu u Zásobní
zahrady a několik let jsem pracovala v poradním sboru pro předškolní výchovu při
Ministerstvu školství. Ráda bych využila svých zkušeností pro školy a pracovala ve výboru
pro výchovu a vzdělávání.
S kandidaturou souhlasím.
P. K a l i v o d a :
Děkuji za představení a za souhlas s kandidaturou. Přihlášena je paní Benýšková.
P. B e n ý š k o v á :
Mám dotaz na radu: proč byla změněna komise na výbor se stejnou působností?
Děkuji.
P. H u j o v á :
Rada MČ na základě inspirace ze zákona hl. m. Prahy, kdy v Magistrátu jsou povinně
zřizovány výbory kontrolní, finanční a výchova a vzdělávání – to bylo inspirací, aby i u nás
vznikl výbor.
P. K a l i v o d a :
Nikdo další není přihlášen do diskuse, diskusi končím. Nebyla navržena tajná volba,
volíme tedy aklamací. Prosím o hlasování. Pro 26, proti 0, zdrželo se 7. Konstatuji, že paní
Vrabcová byla zvolena předsedkyní výboru. (Potlesk)
Nyní můžeme pokračovat ve volbě členů výboru pro výchovu a vzdělávání. Jak jsme
si schválili, máme 8 členů výboru. Prosím o návrhy na tyto osoby.
(Některé návrhy jsou neslyšitelné.)
Prosím Žižkov nejen sobě. (Návrh: Lýdia Říhová a Martina Chmelová.)
Prosím KSČM. (Návrh: Alena Hronová.)
Prosím stranu Svobodných občanů.
ČSSD (Návrh: Bohuslav Nigrin, Josef Pospíšil)
ODS (Návrh:..... a Gabriela Pecičová)
Volba pro město a nezávislí kandidáti.
TOP 09.
Je nějaký návrh z pléna? Jestliže tomu tak není, návrhy uzavírám. Návrhů se sešlo 9,
všechny je vidíte zde napsané na tabuli.
Technická pan Dlouhý.
P. D l o u h ý :
Jako před chvíli, tak i v tomto bodu přerušuji práci ve volebním výboru.
P. K a l i v o d a :
Prosím nyní kandidáty o vyjádření souhlasu. Pokud se někdo bude chtít představit,
bránit mu nebudeme, ale prosím, aby to bylo rychlejší, tak to zkrátit, případně vyjádřit pouze
souhlas.
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Paní Říhová.
P. Ř í h a :
Dr. Říhová je omluvena pro nemoc.
Představím ji. Vystudovaný filolog – němčina, ruština, učila na všech typech škol
včetně vysoké, 9 let práce na Ministerstvu školství, potom v Institutu státní správy, kde se
věnovala práci i v mezinárodní organizaci pro jazykové testy. Má doktorát na Filozofické
fakultě Univerzity Karlovy. Na jednání klubu s kandidaturou souhlasila.
P. K a l i v o d a :
Paní Chmelová.
P. C h m e l o v á :
Mám více než čtrnáctiletou praxi, pracuji jako metodik vzdělávacích programů, jako
lektorka akreditovaných kurzů, které jsou zaměřeny především na získávání takových
dovednosti, jako je podpora psychické stability atd. Pracuji jako certifikovaný kouč a terapeut.
Moje hlavní cílová skupina je práce s rodinným systémem s dětmi se zdravotním postižením.
Posledních pět let se pohybuji v oblasti školství, a to především základního školství a
předškolního školství, kde poskytuji vzdělávání supervizi a koučing učitelům. S kandidaturou
souhlasím.
P. K a l i v o d a :
Děkuji. Paní Hronová je omluvena. Poprosím KSČM.
P. A m b r o ž :
Omlouvám paní Hronovou, z rodinných důvodů musela před hodinou odejít.
Je magistrou pedagogického oboru vzdělávání dospělých. V tomto výboru již
pracovala v minulých letech. Kandidaturu přijímá.
P. K a l i v o d a :
Paní Malinová, Svobodní občané.
P. . . . . . . :
Nominujeme Pavlínu Malinovou bez politické příslušnosti. Je absolventkou
pedagogické fakulty, celý profesní život se pohybuje na úrovni základního školství.
Momentálně učí na Základní škole Lobkowitzovo nám. Máme její souhlas, omlouvá se, že
nemůže být osobně přítomna.
P. K a l i v o d a :
Nyní pan Nigrin.
P. N i g r i n :
Krátce se představím. V zastupitelstvu v tomto období již nepracuji, ale od r. 2003 do
r. 2006 jsem byl zástupcem starosty s kompetencí pro školství a v minulém volebním období
jsem pracoval v komisi pro výchovu a vzdělávání.
S kandidaturou souhlasím.
P. K a l i v o d a :
Pan Josef Pospíšil – prosím ČSSD.
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Zástupce ČSSD:
Pan Pospíšil s nominací souhlasí, máme jeho písemný souhlas. Jedná se o
dlouholetého pracovníka Ministerstva školství.
P. K a l i v o d a :
Děkuji. Paní Vítkovská.
P. V í t k o v s k á :
S nominací souhlasím. Pokud jde o mou odbornost, mám vystudovanou speciální
pedagogiku na vyšší odborné, několik let jsem vedla různé zájmové kroužky a také jsem
pracovala ve výchovném ústavu.
P. K a l i v o d a :
Děkuji.Paní Pecičová.
P. P e c i č o v á :
Jmenuji se Gabriela Pecičová, vystudovala jsem fakultu sociálních věd, obor
(nesrozumitelné) média Univerzity Karlovy. Mám zkušenosti s různými (nesrozumitelné)
systémy – americkým, anglickým. Souhlasím.
P. K a l i v o d a :
Pan Dlouhý.
P. D l o u h ý :
Zabývám se výchovou a vzděláváním větších dětí, momentálně na Vysoké škole
ekonomické, na ČVUT nebo na Univerzitě Karlově. V minulém volebním období jsem se
zabýval i sociálními věcmi jako radní na hlavním městě, takže jsem se zabýval i postiženými
a sociálně znevýhodněnými dětmi. Souhlasím.
P. K a l i v o d a :
Tím máme všechny návrhy. Máme 9 jmen na 8 pozic.
Do diskuse je přihlášen pan Holeček.
P. H o l e č e k :
Opět navrhuji tajnou volbu.
P. K a l i v o d a :
Nikdo další není přihlášen do diskuse, diskusi končím. Předávám slovo paní
Oubrechtové k přednesení návrhu.
P. O u b r e c h t o v á :
ZMČ volí členy výboru pro výchovu a vzdělávání tajnou volbou.
P. K a l i v o d a :
Děkuji za návrh. Dávám o něm hlasovat. Pro 23, proti 4, zdrželo se 5. Návrh byl
přijat. Budeme volit tajnou volbou.
Sdělím vám opět proceduru. V rohu místnosti dostanete hlasovací lístky. Budete psát 8
jmen, pokud by bylo napsáno 9 jmen, hlasovací lístek by byl neplatný, pokud bude prázdný
nebo jinak upravený, bude také neplatný. Platných je 1 – 8 jmen. Stačí psát příjmení.
Vyhlašuji 15minutovou přestávku.
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(Přestávka – volby)
Prosím všechny zastupitele, aby se dostavili do jednacího sálu, máme všechny
výsledky. Za chvíli ukončíme přestávku a vyhlásíme výsledky.
Končím přestávku a dovolte mi vyhlásit výsledky.
Ve volbě členů výboru pro výchovu a vzdělávání v prvním kole voleb bylo rozdáno 33
hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 33 hlasovacích lístků, z toho neplatných 0 hlasovacích
lístků, platných 33 hlasovacích lístků.
Paní Říhová získala 31 platných hlasů a byla zvolena, paní Hronová získala 22
platných hlasů a byla zvolena, paní Malinová získala 22 platných hlasů a byla zvolena, pan
Nigrin získal 22 platných hlasů a byl zvolen, pan Pospíšil získal 21 platných hlasů a byl
zvolen, paní Vítkovská získala 21 platných hlasů a byla zvolena, paní Pecičová 22 platných
hlasů a byla zvolena, pan Dlouhý 23 platných hlasů a byl zvolen a paní Chmelová získala 11
platných hlasů a zvolena nebyla.
Všem zvoleným tímto gratuluji a tento bod končím.
Předávám slovo předsedajícímu schůze.
P. B e l l u :
Požádal bych paní Oubrechtovou o formulování závěrečné usnesení.
P. O u b r e c h t o v á :
Než budeme formulovat závěrečné usnesení, ještě máme v návrhu, že volíme
tajemníka, a o tom řeč nebyla. Doporučovala bych, aby byla vyslovena jména tajemníků
jednotlivých výborů.
P. K a l i v o d a :
Do výboru pro územní rozvoj navrhujeme jako tajemníka pana Zdeňka Fikara, od
kterého mám sděleno, že nominaci přijímá, a do výboru pro výchovu a vzdělávání pana
Přemysla Hrabě, od kterého mám také sděleno, že přijímá. Prosím o doplnění této informace
pro paní kolegyni Oubrechtovou k závěrečnému usnesení.
P. O u b r e c h t o v á :
Návrh usnesení zní: ZMČ I. zřizuje
1. výbor pro územní rozvoj - působnost výboru je uvedena v příloze číslo 1 tohoto
usnesení,
2. výbor pro výchovu a vzdělávání – působnost výboru je uvedena v příloze číslo 2
tohoto usnesení,
II. volí
1. do výboru pro územní rozvoj předsedu Zdeňka Zábojníka, členy: Ondřeje Ruta,
Pavla Ambrože, Mojmíra Mikuláše, Davida Gregora, Alexandera Bellu, Michala Papeže,
Miloslava Procházku a Martina Dlouhého, tajemníka Zdeňka Fikara,
2. do výboru pro výchovu a vzdělávání předsedkyni Martu Vrabcovou, členy: Lýdii
Říhovou, Alenu Hronovou, Pavlínu Malinovou, Bohuslava Nigrina, Josefa Pospíšila,
Lucii Vítkovskou, Gabrielu Pecičovou a Martina Dlouhého, tajemníkaPřemyslaHraběte
Můžete nechat hlasovat.
P. B e l l u :
Budeme o tomto usnesení hlasovat.
Pro 27, proti 0, zdrželo se 6, nehlasoval 0.
Usnesení bylo přijato.
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Dostáváme se k materiálu číslo 3. Předávám slovo předkladateli paní starostce Hujové.
P. H u j o v á :
Jedná se o zřízení a působnost výboru pro správu grantového a podpůrného fondu.
Navrhuji volbu devítičlenného výboru, z toho 1 předseda a 8 členů. Zde v návrhu je
uvedena i tajemnice výboru paní Eva Hájková, vedoucí odboru kultury.
P. B e l l u :
Otevírám k tomuto bodu rozpravu. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Požádal
bych kolegyni Oubrechtovou, aby formulovala návrh kolegyně Hujové.
P. O u b r e c h t o v á :
Návrh zní:
ZMČ zřizuje výbor pro správu grantového a podpůrného fondu v počtu
členů 9.
P. B e l l u :
Dávám o tomto návrhu hlasovat. Pro 27, proti 1, zdrželi se 3, nehlasovali 2. Návrh byl
přijat.
Prosím kolegu Kalivodu, aby nás i tentokrát provedl volbou.
P. K a l i v o d a :
V tomto bodu předám slovo kolegovi z volební komise. Důvod bude jasný za chvíli.
Zástupce předsedy volebního výboru:
Ujímám se voleb předsedy výboru. Začneme nominacemi od klubů.
Klub ŽnS – bez nominace.
Klub KSČM, Svobodní, ČSSD, ODS (návrh na Tomáše Kalivodu), TOP 09 (bez
návrhu), Volba pro město (bez návrhu).
Nyní otevírám možnost pro zastupitele, zda mají dodatečný návrh. Pokud tomu tak
není, máme jednoho kandidáta. Prosím, aby projevil svou vůli být předsedou.
P. K a l i v o d a :
S kandidaturou souhlasím, děkuji za ni. V krátkosti se představím.
Myslím si, že erudici na tuto funkci mám, jsem certifikovaný průvodce turistického
ruchu po hl. m. Praze, takže jsem studoval historii a památky a v oboru kultura jsem tudíž
znalý. Působil jsem v neziskovém sektoru, organizovali jsme výměny mládeže po Evropě
z grantů Evropské unie. S žádostmi jako takovými jsem se seznámil už dopředu, když jsem o
tuto funkci projevil zájem, takže vím, do čeho jdu. Děkuji.
Zástupce předsedy volebního výboru:
Do diskuse je dále přihlášen pan Sunegha.
P. S u n e g h a :
Chtěl bych vyzvat členy ODS k politické pokoře a k nekandidování do tohoto výboru.
Děkuji.
Zástupce předsedy volebního výboru:
Dalším přihlášeným je pan Stropnický.
P. S t r o p n i c k ý :
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Bylo zvykem a je stále zvykem i v zastupitelstvu hl. m. Prahy, ve Sněmovně a bývalo
to i tady, že zpravidla ten, kdo má jako politická strana v kompetenci nějakou věc, tak potom
nemá předsedu toho výboru. Vy máte granty oddělené od kompetence kultura?
Zástupce předsedy volebního výboru:
Konstatuji, že v diskusi nevidím žádné další příspěvky, můžeme tedy pokračovat
přímo ve volbě. Máme jednoho kandidáta, řád říká, že volíme aklamací. Pokud nebyly žádné
návrhy na tuto změnu, prosím o hlasování.
Konstatuji, že pan Kalivoda získal 23 hlasy, 4 proti, zdrželo se 6, je zvolen předsedou
výboru pro správu. (Potlesk)
Můžeme pokračovat volbou členů. Bylo schváleno, že členů výborů je 9, osm jich
musíme dovolit. Kandidáty již známe, neboť nám je kluby prozradily. Prosím o zopakování.
(Návrhy klubů nebyly většinou slyšitelné.)
Prosím ŽnS (návrh: Lukáš Haupt, Helena Benýšková).
Klub KSČM.
Klub Svobodní (návrh: Marek Korejs)
ČSSD (návrh: Brandejs)
Volba pro město – bez návrhu.
TOP 09 (návrh: Šárka Koubková)
ODS (návrh: Gabriela Pecičová).
Jsou další návrhy od zastupitelů? Pokud tomu tak není, konstatuji, že máme 9 jmen,
přičemž musíme zvolit 8 členů výboru. Každý zastupitel má maximálně 8 hlasů, v případě, že
by bylo uvedeno více jmen, je lístek neplatný. Stačí uvést příjmení.
Zapomněl jsem požádat kandidáty o vyslovení souhlasu, případně zda se chtějí
představit. Mají na to právo.
Pan Lukáš Haupt.
P. H a u p t :
V minulém období jsem dva roky pracoval ve výboru pro správu grantového a
podpůrného fondu, takže zkušenosti s hodnocením projektů na MČ Praha 3 mám. Jinak se již
deset let pohybuji v oblasti evropských fondů, a to jak na straně psaní projektů, tak i jejich
hodnocení, metodické práce v oblasti hodnocení, nastavování kritérií, koordinace hodnocení.
Myslím si, že zkušenosti co se týká transparentnosti hodnocení a projektů mám.
S kandidaturou souhlasím.
Zástupce předsedy volebního výboru:
Paní Helena Benýšková.
P. B e n ý š k o v á :
V minulém období jsem pracovala v komisi pro výchovu a vzdělávání, kde jsme se
také mimo jiné podíleli na hodnocení grantů. V rámci pracovní skupiny jsem se podílela na
přípravě aktualizace grantových pravidel.
Grantovou politikou se zbývám i profesně, sedm let pracuji na norské ambasádě
s norskými fondy. Dříve jsem působila pět let jako předsedkyně občanského sdružení, takže
mám s touto oblastí zkušenosti i co se týká psaní žádostí. Děkuji.
Zástupce předsedy volebního výboru:
Další je Pavel Ambrož.
P. A m b r o ž :
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V letech 2002 – 2010 na Magistrátu jsem byl v grantových komisích pro kulturu,
památky, sociální oblast a zdravotnictví. S kandidaturou souhlasím.
Zástupce předsedy volebního výboru:
Pan Korejs není zastupitel. Byl navržen Svobodnými. Za pana Korejse promluví pan
Štampach.
P. Š t a m p a c h :
Pan Korejs s kandidaturou souhlasí. Jedná se o studenta Vysoké školy ekonomické.
Zástupce předsedy volebního výboru:
Dostane zápočet. (Smích)
Pan Ivan Holeček.
P. H o l e č e k :
S kandidaturou souhlasím. V případě dotazů odpovím. Byl jsem předsedou
občanského sdružení, myslím, že mám s granty zkušenosti.
Zástupce předsedy volebního výboru:
Další je pan Brandejs, předpokládám, že bude představen.
........:
Pan Brandejs s kandidaturou souhlasí, máme jeho písemný souhlas. Funguje v radě
České televize a myslím si, že s granty má velké zkušenosti.
Zástupce předsedy volebního výboru:
Pan Tomáš Hrubý.
.........:
Pan Tomáš Hrubý s kandidaturou souhlasí. Je to filmový producent, kromě jiného
produkoval Hořící keř a s problematikou má bohaté zkušenosti.
Když mám slovo, představím paní Šárku Jakoubkovou, která se také omlouvá.
S kandidaturou souhlasí. S problematikou grantů má také bohaté zkušenosti. Pracovala jako
ředitelka nadace a jako administrátorka rozdělování fondů jak z České republiky, tak ze
zahraničí.
Zástupce předsedy volebního výboru:
Děkuji. Poslední je paní Gabriela Pecičová.
P. P e c i č o v á :
(Nesrozumitelné několikaslovné vyjádření.)
Zástupce předsedy volebního výboru:
Je jeden přihlášený.
...........:
Tradičně opět navrhuji tajnou volbu.
Zástupce předsedy volebního výboru:
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Tento návrh by měla přednést předsedkyně návrhového výboru. Prosím, aby dala
hlasovat o tomto návrhu.
P. O u b r e c h t o v á :
ZMČ volí členy výboru pro správu grantového a podpůrného fondu tajnou volbou.
Zástupce předsedy volebního výboru:
Prosím o hlasování. Pro 22, proti 7, zdrželi se 4. Bude tajná volba, která začne ve
20.51 hod. Na 10 minut přerušíme zastupitelstvo. Prosím maximálně o 8 jmen, stačí příjmení.
(Přestávka – volby)
Prosím zastupitele, aby ukončili přestávku a zasedli do svých lavic.
Vidím, že některé lavice jsou ještě prázdné, ale čas je pokročilý, takže přečtu výsledky
voleb členů výboru pro správu grantového a podpůrného fondu, první kolo.
Rozdáno bylo 33 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 33 hlasovacích lístků, z toho
platných 33. Pan Haupt 16 hlasů – nebyl zvolen, pan Ambrož 19 hlasů – zvolen, pan Korejs
22 hlasů – zvolen, pan Holeček 20 hlasů – zvolen, pan Brandejs 22 hlasů – zvolen, pan Hrubý
21 hlasů – zvolen, paní Jakoubková 21 hlasů – zvolena, paní Pecičová 22 hlasů – zvolena,
paní Benýšková 29 hlasů – zvolena. Tím bylo 8 členů výboru zvoleno. Děkuji. (Potlesk)
Odevzdávám řízení schůze.
P. B e l l u :
Prosím o závěrečné usnesení od kolegyně Oubrechtové.
P. O u b r e c h t o v á :
Návrh usnesení zní: ZMČ I. zřizuje
1. výbor pro správu grantového a podpůrného fondu ZMČ Praha 3, působnost výboru
je uvedena v příloze č. 1 tohoto usnesení,
II. l. volí do výboru pro správu grantového a podpůrného fondu předsedu
Tomáše Kalivodu, členy: Pavla Ambrože, Marka Korejse, Ivana Holečka, Jana
Brandejse, Tomáše Hrubého, Šárku Jakoubkovou, Gabrielu Pecičovou a Helenu
Benýškovou, tajemnici Evu Hájkovou.
Můžete nechat hlasovat.
(Výsledek hlasování nenahrán)
P. H u j o v á :
Následuje materiál č. 4. Prosím o předložení pana tajemníka Fišera.
P. F i š e r :
Dámy a pánové, jde o technický materiál, který stanovuje povinnost ZMČ stanovit
paušální částku pro poskytování náhrady výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s
výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva. Je to ve smyslu příslušných paragrafů
zákona o hl. m. Praze.
Chci upozornit, že se jedná o náhradu ušlého výdělku, která se vztahuje na neuvolněné
členy zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním dlouhodobém poměru, takže u OSV a případně
podnikající.
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Pro informaci těch, kteří v zastupitelstvu v minulých letech nebyli. Navržená částka
byla každoročně odsouhlasována a návrh vychází ve vazbě na stejnou částku, která byla
stanovena pro r. 2015 zastupitelstvem hl. m. Prahy.
P. H u j o v á :
Děkuji. Otevírám rozpravu k materiálu číslo 4. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím.
Nechám hlasovat o materiálu číslo 4 tak, jak byl předložen.
Zahajuji hlasování. Pro 31, proti 0, zdrželi se 2, nehlasoval 0. Materiál číslo 4 byl
přijat.
Materiál číslo 5 předkládá pan kolega Materna.
P. M a t e r n a :
Vážené kolegyně a kolegové, dovoluji si vám předložit materiál číslo 5 – změna
objemu rozpočtu r. 2014. Jedná se o dva úkony, o změnu objemu rozpočtu na r. 2014 ve
výši 127 mil. související s realizací oprav a údržby bytového a nebytového fondu.
Druhá část je změna objemu rozpočtu ve výši 141 tisíc. Jde o snížené odpisy
nemovitého majetku svěřeného příspěvkovým organizacím.
P. H u j o v á :
Děkuji. Otevírám rozpravu. Hlásí se pan kolega Mikeska.
P. M i k e s k a :
Mám k materiálu technickou připomínku. Materiál byl schválen radou 24. 11. a podle
mého názoru měl být předložen na finanční výbor 1. 12. Nevím, proč tak nebylo učiněno. Pan
předseda Štampach oznámil, že materiál je technický a že je zbytečné ho předkládat na
finanční výbor. Myslím si, že pokud se jedná o změnu objemu rozpočtu, tento materiál by měl
projednat finanční výbor.
Proto prosím pana zástupce starosty Maternu, aby všechny případné další změny
v objemu rozpočtu prošly finančním výborem. Finanční výbor je zřízen právě proto, aby se
zabýval těmito věcmi, aby zastupitelstvu přišel materiál, který je přežvýkaný finančním
výborem. Děkuji.
P. M a t e r n a :
O tom vím, protože jsme to probírali už na výboru. Pokud finanční výbor řekne, že to
chce dostávat dopředu, není problém, bude to tak.
P. H u j o v á :
Nikdo se nehlásí, rozpravu k bodu 5 ukončuji. Nechám hlasovat o materiálu číslo 5
tak, jak byl předložen. Zahajuji hlasování. Pro 31, proti 0, zdrželi se 2, nehlasoval 0.
Materiál číslo 5 byl přijat.
Materiál číslo 6 předkládá pan Materna.
P. M a t e r n a :
Materiál číslo 6 – rozpočtové provizorium MČ Praha 3 na r. 2015.
Tento materiál se předkládá v souladu se zásadami pro hospodaření v období
rozpočtového provizoria na r. 2015 pro městské části hl. m. Prahy, jak ho schválila rada hl. m.
Prahy. Je to rozpočet podle roku uplynulého, takže městská část by měla čerpat měsíčně
výdaje maximálně do výše 1/12 rozpočtu předchozího roku.
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S tímto materiálem jste se mohli seznámit. Když to shrnu – předpokládají se vlastní
příjmy 87 mil., neinvestiční dotace 178 mil., neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 36 mil.,
dotace – převod z VHČ 350 mil., příjmy celkem 651 mil.
Uvažované výdaje rozpočtového provizoria jsou ve výši zaokrouhleně 637 mil. Kč.
P. H u j o v á :
Otevírám rozpravu k materiálu číslo 6. Hlásí se pan kolega Mikeska.
P. M i k e s k a :
Doplnil bych pana místostarostu, že rozpočtové provizorium schválil finanční výbor.
Já jsem se zdržel, ale přesto bych chtěl konstatovat, že to bylo schváleno.
Na finančním výboru jsem se snažil zjistit některé položky. Na rozpočtovém
provizoriu mi vadilo, že je velice stručné a že některé položky nejsou tzv. rozpoložkované.
Požadoval jsem po panu zástupci starostky, aby rozpoložkoval následující položky.
Jsou to ostatní záležitosti kultury ve výši 18,4 mil. Kč, které jsou v rozpočtovém
provizoriu. Jedná se o to, že rozpočet městské části bude schvalován někdy koncem února a
do té doby proběhne určitě Žižkovský masopust a není jasné, kolik na něj žižkovská radnice
plánuje. Bohužel, už je to osm dnů, nedostal jsem odpověď, co je pod částkou 18,4 mil. pro
ostatní záležitosti kultury v rozpočtovém provizoriu myšleno. Táži se: bude Žižkovský
masopust stát opět 1950 tis. jako to bylo v r. 2014? Nedostal jsem, jaký je rozpočet na
Žižkovský masopust v r. 2015.
Pak jsem požadoval, aby ostatní záležitosti kultury za 19 mil. bylo rozpoložkováno.
To jsem obdržel, děkuji.
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň jsem také obdržel.
Činnost místní správy, odbor informatiky, 15,7mil. jsem také obdržel.
Činnost místní správy, oddělení kanceláře úřadu, personální oddělení myslím za 122
mil. jsem také obdržel.
Činnost místní správy, správa úřadu, za 50 mil. – také jsem obdržel.
Je mi divné, že tyto mé požadavky jsem obdržel jen já a nebylo to dáno ostatním
zastupitelům. Asi to nikoho nezajímá, jenom mne, resp. že se k tomu radnice takto staví.
Může mi pan vedoucí oddělení vnějších vztahů a kultury, případně pan zástupce
Materna říci, co je myšleno pod kumulovanou částkou 18,4 mil. na r. 2015? Konkrétně mě
zajímá Žižkovský masopust.
P. M a t e r n a (?) :
V kopii jsem obdržel, že jste dostal i rozpoložkovanou položku 3319-ostatní záležitosti
kultury - 18475 tis. Nevím, mám ji před sebou z kopie e-mailu, který šel k vám. Tam
rozpoložkování je, těch 18 mil. je tam velice podrobně rozděleno.
Co se týká masopustu, vyjádří se paní starostka, která to má v kompetenci.
P. H u j o v á :
Musím říci, že rozhodně výdaje na masopust nebudou dosahovat 1,9 mil., jak bylo
v letošním roce, ale vyúčtování bude po akci, která proběhne kolem 17. února. Do schválení
rozpočtu, který bude následovat, až schválí rozpočet hl. m. Praha, určitě bude k dispozici
vyúčtování celé akce.
Technická pan Mikeska.
P. M i k e s k a :
Nemáte k masopustu uzavřenou žádnou smlouvu? To máte jen objednávku za 17 nebo
19 milionů?
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P. H u j o v á :
19 milionů je na celý rok, co bylo plánováno na tento rok za celý odbor – informační
centrum, masopust, vinobraní, pivobraní, adventní koncert, koncert povýšení na město a
spousta dalších záležitostí. Rozpočet, který stanovuje částku na tyto velké akce městské části,
byl plánován ve výši sumárně 7,5 mil. Kč. Masopust v r. 2014 vyšel na 1,9 mil. Kč. Mohu
říci, že významně bude tento rozpočet zkrácen. Objednávky a smlouvy jsou na různé
segmenty celého čtyřdenního svátku. V polovině února bude masopust a jakmile proběhne,
bude vám i celému finančnímu výboru k dispozici vyúčtování masopustu.
Technická pan Mikeska.
P. M i k e s k a :
Omlouvám se, spletl jsem se. Chtěl jsem říct: vy nemáte smlouvu na masopust?
Nevíte, jaká to bude částka? Máte objednávku nebo nějakou smlouvu?
P. H u j o v á :
Jsou nasmlouvány záležitosti, jsou ale i kulturní představení, která nejsou ještě
nasmlouvána. Bude vám k dispozici všechno vyúčtování včetně náhledů do faktur po akci.
Akce probíhá v polovině února. Pracujeme na základě rozpočtového opatření, to znamená na
základě rozpočtu, který byl schválen na tento rok s tím, že mohou být financovány pouze
investice, které byly započaty v tomto roce, nesmí se investovat. Masopust vám bude
k dispozici, jakmile budeme mít všechny doklady. V žádném případě nedosáhne částky 1,9
mil. Kč, jak bylo vyúčtování letošního roku.
Pan Ambrož – technická.
P. A m b r o ž :
Dnes ale rozhodujeme o rozpočtu. Předpokládal bych, když jde o rozpočtové
provizorium, že tam bude aspoň plánovaný strop, nad který nechcete jít třeba v masopustu.
P. H u j o v á :
Předložila jsem rozpočet masopustu po poradě vedení, rozhodně nepřekročí 1,5 mil.
Kč. Vyúčtování ale bude až ke konci února.
Pan Mikeska – technická.
P. M i k e s k a :
Rozumím tom tak, když říkáte, že to nepřekročí 1,9, bude to 1,8. Mám tomu takto
rozumět?
P. H u j o v á :
Teď jsem odpověděla. Předložila jsem návrh rozpočtu po poradě vedení a rozpočet
nepřekročí 1,5 mil. Kč.
Paní Chmelová.
P. C h m e l o v á :
Předpokládám, že na takovouto akci máte rozpočet. Proč jste, paní starostko,
minimálně na vědomí nepředložila rozpočet jako přílohu k rozpočtovému provizoriu? Pan
Ambrož má pravdu. Schvalujeme sice rozpočtové provizorium, ale v okamžiku, kdy bude
schválen rozpočet hl. m. Prahy, rozpočtové provizorium se překlopí do řádného rozpočtu. To
mi není jasné. Mohli jsme si tady ušetřit debaty, stačilo předat tabulku této akce, ze které by
to bylo jednoznačné.
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Mám několik poznámek k rozpočtovému provizoriu. V důvodové zprávě jsem si
přečetla, že rozpočtové provizorium vychází z položek rozpočtovaných v r. 2013 a 2014.
Považuji za naprostý nedostatek, proč v tabulkách rozpočtu nejsou minimálně uvedeny částky
třeba z letošního roku, abychom měli srovnání?
Požadovala bych odpověď na otázku, co znamená formulace „s přihlédnutím
k aktuálním potřebám“. Kde si mám v rozpočtovém provizoriu přečíst, co jsou to aktuální
potřeby, které to jsou položky a o jaké částky se jedná?
Mám před sebou tabulku z odboru vnějších vztahů a komunikace, akcí, které se konaly
v letošním roce. Vidím tady výdaje v celkové částce 10 mil. Překvapuje mě, že jsou tady
akce, o kterých jsme na koaličním jednání vedly poměrně dlouhé debaty, a tyto akce tam
určitě jmenované nebyly – jako např. Hobbyfest, Merkado atd. To si nechám, až budeme mít
rozpočet, to teď nekomentuji.
S přihlédnutím k aktuálním potřebám by mě zajímalo, když na letošní rok byl rozpočet
10,5 mil., proč je na r. 2015 částka 18 mil.?
P. H u j o v á :
Nevím, o čem konkrétně paní Chmelová hovoří. Co se týká odboru vnějších vztahů a
komunikace, v rozpočtu na r. 2014 jsou zahrnuty i Radniční noviny, je tam zahrnuta
propagace městské části. Jedná se o rozpočtové provizorium. Je to technický materiál,
všechny ostatní věci budou připraveny v návrhu rozpočtu.
Jak jsem avizovala na minulém zastupitelstvu, rozpočet bude připraven na úrovni plus
mínus 480 mil. bez investic. Potom se může rozvíjet rozprava, co která položka znamená.
Dnes ale přijímáme technický materiál. Zásadní věc, kterou je masopust, velká akce v prvním
čtvrtletí, jsem tady veřejně deklarovala, že nebude vyšší než 1,5 mil. Kč. Vyúčtování dáme
k dispozici.
Paní Chmelová - technická.
P. C h m e l o v á (?):
Nesouhlasím zcela s vámi, že je to jen technický materiál, to je vaše interpretace.
Jestliže se tady z rozpočtového provizoria staví řádný rozpočet, o některých částkách bychom
se měli řádně bavit a neházet to do koše s tím, že je to pouze technické provizorium a že se
jedná o formální schválení. Pokud vím, tento řádný rozpočet na r. 2014 ŽnS schvalovalo jako
v koalici. Je to materiál, který jste sami schválili.
P. H u j o v á :
Paní Chmelová – technická.
P. C h m e l o v á :
Nebavím se o rozpočtu 2014, předkládáte nám rozpočtové provizorium na r. 2015.
Mám dotaz, na který žádám odpověď buď tady, nebo písemně. Když je v důvodové zprávě
napsáno, že dochází k navýšení s přihlédnutím k aktuálním potřebám, chtěla bych
rozpoložkovat, které to jsou konkrétní potřeby a co to jsou aktuální potřeby. Prosím o
písemnou odpověď.
P. M a t e r n a :
Stejně tak jako jsme se domluvili s panem Mikeskou, dostanete do 30 dnů
rozpoložkovány všechny položky, o které si požádáte. Nevidím v tom problém.
P. H u j o v á :
Pan Procházka se hlásí do rozpravy.

56

P. P r o c h á z k a :
Poznámku k bodu 35-zdravotnictví, bod 3549 – ostatní zdravotnická péče. Na tomto
paragrafu se promítají výdaje, které jsou určené na spolufinancování projektu Prevence
kriminality. Nevím, co má prevence kriminality společného se zdravotnictvím, snad jen slovo
prevence. Nejde o bezvýznamnou sumu, jde asi o 270 tis. Kč. Prevence kriminality mi
nepřipadá jako zdravotnický servis.
P. M a t e r n a (?) :
Domnívám se, že to bude jako něco s drogovou kriminalitou. V tuto chvíli nejsem
schopen na to odpovědět, ale není to problém, pošleme.
P. H u j o v á :
Pan Stropnický.
P. S t r o p n i c k ý :
Chtěl jsem ocenit, že v oblasti kultury jsou projekty, které jsme tady začaly.
Na str. 17 je myslím drobný překlep. Jde o rozpočtový oddíl 33 – kultura, církve a
sdělovací prostředky 3319-ostatní záležitosti kultury. Aby to bylo v souladu se směrnicí,
myslím, že by tam správně mělo být „tvorba uměleckých děl v souvislosti s investičními
akcemi“, nikoli „v souladu“. „V souladu“ je nesmysl.
Vzhledem k tomu, že jsem směrnici dával dohromady, doporučuji nahradit „v
souladu“ slovem „v souvislosti“.
Velmi mě zaujal projekt na str. 19, který není nijak rozepsán, a to je Lidová knihovna.
Nedovolil bych si to navrhnout, ale návrh se mi velmi líbí. Mohl by mi někdo vysvětlit, co to
bude?
P. M a t e r n a :
Podívám se, aby to bylo v souladu se směrnicí, kterou jste navrhovali.
Lidová knihovna – všichni víme, která knihovna to je. Došlo k přejmenování akce.
Není to další knihovna.
P. H u j o v á :
Pan Mikeska.
P. M i k e s k a :
Myslím si, že v rozpočtu by položky měly odrážet rozpočet z r. 2014. Myslím si, že
přesto v rozpočtovém provizoriu některé položky překračují rozpočet 2014. Díval jsem se na
rozpočtové provizorium hl. m. Prahy, tam je to uděláno zcela jinak. Tam dodržují, že se
nepřekračuje rozpočet r. 2014. Prosím, aby se tím zabýval kontrolní výbor, jestli tady nebyla
překročena některá pravidla pro rozpočtové provizorium.
Chtěl bych vysvětlit Žižkovský masopust – proč se o to zajímám. Byl jsem u založení
tohoto masopustu a v letech 1993-98 jsme ho dělali v rozpočtu asi za 200 tisíc. Zdá se mi
příliš vysoké, že za 20 let masopust narostl do takovýchto finančních nehorázností. Myslím,
že rozsahem je stejný, ne-li menší než v r. 1994, 1995 a 1996, byly to týdenní akce. Bylo to o
tom, že jsme sehnali sponzory, kteří se na tom podíleli, případně stánkaři, kteří tam byli atd.
Pokud jsem nemohl dělat tyto akce na Praze 3, dělám je asi 10 let na Praze 1. Dělám
tam 28. září Svatováclavské zastavení. Je to jednodenní akce a od Prahy 1 na to dostávám 80
nebo 90 tisíc. Udělám za to jednodenní akci bez jakýchkoli problémů. Je tam stejně velké
pódium jako u Žižkovského masopustu nebo vinobraní. Myslím si, že tady městská část
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peníze vyhazuje oknem, pokud je Žižkovský masopust za 1900 tis. Kč, případně za 1500 tis.
Byl bych rád, kdyby se nad tím rada zamyslela a především udělala výběrové řízení na
agentury, které pořádají tyto akce – Žižkovský masopust, vinobraní, pivobraní. Pokud se
politicky rozhodne, že tyto věci bude dále provozovat a pokud to chce za své peníze, musí
vyhlásit výběrové řízení. Agentury na to musí sehnat peníze, tak se to dělá u většiny akcí v hl.
m. Praze i v celé České republice.
P. H u j o v á :
Děkuji panu Mikeskovi za inspiraci. Rozhodně se nemůžeme dostat do cenových
relací, které byly před 20 lety, ale budeme určitě usilovat o sponzorské dary.
Musím ale upozornit, že masopust navštěvuje téměř deset tisíc lidí každý rok.
Pan Mikeska – technická.
P. M i k e s k a :
Když je to deset tisíc lidí, tak je to zhruba 150 Kč na jednoho člověka. Jestli mohu
požádat, na masopust bych se rád podíval. Chtěl bych, aby mi rada MČ poslala VIP nějakou
pozvánku, abych se mohl účastnit všech akcí, které budou na masopustu. Zajímá mě, za co
městská část utrácí 1900 tis. nebo 1500 tis. Nechci věřit, že je možné tolik peněz za takové
věci utratit. Ještě jednou zdůrazňuji, že na Praze 1 dělám za 90 tisíc jednodenní akci.
P. H u j o v á :
Pane kolego, nezneužívejte technické poznámky. Odpovím vám. Žádná VIP akce
v rámci masopustu se nebude konat, všichni se můžeme účastnit jako řádní občané Prahy 3
nebo návštěvníci Prahy 3. Srdečně jste zván, budete informován prostřednictvím Radničních
novin, ale nechám vám zaslat pozvánku, jako všem zastupitelům městské části.
Paní Benýšková.
P. B e n ý š k o v á :
Mám obecnou poznámku k rozpočtu. Jsem velmi ráda, že se koalice zavázala k tomu
vytvořit rozklikávací rozpočet, který bude nabízet aktuální přehled jak o příjmech, tak o
výdajích. Je to něco, co tady chybělo. Tento bod byl převzat z programu Žižkov nejen sobě,
takže bych chtěla apelovat na výbor pro informatiku a web, aby to byla jedna z prvních
záležitostí, kterou se bude komise zabývat. Bylo by perfektní, kdyby se to podařilo realizovat
co nejdříve. Dnes rozklikávací rozpočet používá řada obcí, takže nástroje na to jsou a jistě
nebude složité je zavést. Děkuji.
P. H u j o v á :
Technická – pan Mikeska. Prosím o nezneužití technické poznámky.
P. M i k e s k a :
Paní starostko, ještě jsem nikoho nezneužil. (Smích)
K rozklikávacímu rozpočtu. Starostové a nezávislí měli v pondělí seminář, a tam
starosta Nového Města nad Metují předváděl rozklikávací rozpočet, který údajně stál 50 tisíc.
Není to velká investice.
P. H u j o v á :
Technická – pan Holeček.
P. H o l e č e k :
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Připomněl bych Žižkovu nejen sobě, že ČSSD měla rozklikávací rozpočet také ve
svém programu. Neříkal bych, že byl vzat z nějakého programu Žižkova nejen sobě.
P. H u j o v á :
Do rozpravy se hlásí pan Sunegha.
P. S u n e g h a :
Nevyčítám obsah provizorního rozpočtu, rozumím tomu, rozumím tomu, proč musí
být provizorní, pouze bych chtěl upozornit na jeden problém, na který jsme narazili při
přípravě práce kontrolního výboru, a to je fakt, že ani toto rozpočtové provizorium neobsahuje
zřejmě v položce činnost místní správy finanční prostředky na zajištění externí kontroly ze
strany kontrolního výboru. Budeme to chtít. Myslím si, že by bylo dobré, kdyby už při
přípravě rozpočtu, případně při hodnocení tohoto rozpočtového provizoria se uvažovalo o
tom, že takový požadavek bude vznesen v rámci velkého rozpočtu. Je to novum, nedělá se to,
ale někdy se začít musí. Děkuji.
P. H u j o v á :
Pokud se již nikdo nehlásí k bodu 6, rozpravu končím.
Ještě se hlásí pan Mikuláš.
P. M i k u l á š :
Chtěl jsem se zeptat pana kolegy Suneghy, jestli teď mluvil za Žižkov nejen sobě,
nebo za kontrolní výbor.
P. S u n e g h a :
Mluvil jsem za Žižkov nejen sobě, bude to chtít Žižkov nejen sobě. Včera jsme o tom
hovořili na kontrolním výboru.
P. H u j o v á :
Zpráva z kontrolního výboru je zařazena jako řádný bod programu.
Rozprava je ukončena, nechám hlasovat o materiálu číslo 6. Pro 22, proti 1, zdrželo
se 10, nehlasoval 0. Návrh usnesení k materiálu číslo 6 byl přijat.
Materiál číslo 7 předkládá pan kolega Materna.
P. M a t e r n a :
V materiálu číslo 7 se jedná o vyhodnocení výběrového řízení na prodej
nepronajaté bytové jednotky číslo 812, nacházející se v budově č. p. 805. Jedná se o jeden
z bytů v nástavbě v Lupáčově ul., kde se podařilo vysoutěžit jednoho ze zájemců. Aspoň
jeden z bytů se podařilo prodat.
Myslím, že není co vysvětlovat. Cena je výrazně vyšší než je odhad.
P. H u j o v á :
Otevírám rozpravu k materiálu číslo 7. Nikdo se nehlásí. Nechám o tomto hlasovat.
Pro 31, proti 0, zdrželi se 2, nehlasoval 0. Materiál číslo 7 byl přijat.
Materiál číslo 8 předkládá pan Materna.
P. M a t e r n a :
Materiál číslo 8 se týká vyřazení jednotek z prodeje dle zákona číslo 72/1994 Sb.,
v platném znění, u kterých nebylo v zákonné lhůtě uplatněno přednostní právo
oprávněného nájemce na koupi jednotky nebo předkupní právo oprávněného nájemce k
jednotkám

59
uvedeným v seznamu. Seznam je součástí materiálu, mohli jste se s ním seznámit.
Domnívám se, že se jedná o technický materiál.
P. H u j o v á :
Otevírám rozpravu k materiálu číslo 8. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím. Nechám o
tomto bodu hlasovat. Pro 30, proti 0, zdrželi se 2, nehlasoval 1. Materiál číslo 8 byl přijat.
Materiál číslo 9 předkládá pan Materna.
P. M a t e r n a :
Materiál číslo 9 – jedná se o odpis nevymahatelných pohledávek v r. 2014 v
oblasti správy nemovitostí. Jedná se o odpis pohledávek za r. 2014, jak ho předkládá
Správa majetkového portfolia. Součástí materiálu je podrobný seznam všech pohledávek,
které se navrhují k odpisu. Většinou se jedná o pohledávky, které vznikly buď úmrtím
dlužníka, nebo ukončením exekuce bez možnosti vymožení částky.
P. H u j o v á :
Otevírám rozpravu kmateriálu číslo 9. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím. Nechám
hlasovat. Pro 31, proti 0, zdrželi se 2, nehlasoval 0. Materiál číslo 9 byl přijat.
Materiál číslo 10 předkládá pan kolega Holeček.
P. H o l e č e k :
Materiál číslo 10 hovoří o úpravě ulice Lukášova a přilehlé oblasti vrchu Vítkov.
Jde o technický materiál, protože tento materiál nám umožňuje získat prostředky z
Operačního programu Praha-Konkurenceschopnost. Ten je podmíněn spolufinancováním z
rozpočtu MČ Praha 3, a to ve výši 7,5 % z celkové částky. Tento materiál hovoří o nástupech
na Vítkov, jak se lidově říká.
P. H u j o v á :
Otevírám rozpravu k materiálu číslo 10. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím. Nechám
hlasovat. Pro 33, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Materiál číslo 10 byl přijat.
Materiál číslo 11 předkládá kolegyně Suková.
P. S u k o v á :
Je to materiál, který obsahuje poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu městské
části Sdružení Zvoneček ve výši 15 tis. Kč. Na zastupitelstvu je to kvůli tomu, že Sdružení
Zvoneček získalo již 180 tis. Kč.
P. H u j o v á :
Otevírám rozpravu k materiálu číslo 11. Pan Haupt.
P. H a u p t :
V materiálu je napsáno, že tato žádost byla předložena v rámci rychlých grantů. Chtěl
bych zastupitelky a zastupitele upozornit, že schválením tohoto usnesení by porušili bod č.
2.6, čl. 2 – že k žádosti se sejde hodnotící komise a výbor pro správu grantového a
podpůrného fondu MČ Praha 3, na jehož doporučení rada MČ Praha 3 rozhodne o udělení či
neudělení podpory.
Důvod, že se grantový výbor nestihl sejít, je sice fakt, ale tímto ohýbáme pravidla,
která zastupitelstvo schválilo již dříve.
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Druhá věc je, že ani po věcné stránce projekt neodpovídá rychlým grantům, protože ty
byly založeny na podporu občanské aktivity na území MČ Praha 3. Když si odmyslím obsah
grantu, tak navíc akce se nekoná na území MČ Praha 3.
P. H u j o v á :
Reagovala bych na jednu věc. Název bodu je poskytnutí peněžního daru z rozpočtu
MČ Praha 3. Nejedná se o poskytnutí daru z grantového a podpůrného fondu. Tradičně to tak
bývalo, proto je to na zastupitelstvu předloženo.
Pan Haupt.
P. H a u p t :
Děkuji za upřesnění. Rád bych se zeptal, z které kapitoly bude tato záležitost
financována? Nemám nic proti podpoře pěveckého sboru.
P. H u j o v á :
To vám nepovím, ze které účetní kapitoly. Mohu poprosit pana tajemníka?
Prosím paní Sajfrtovou, vedoucí ekonomického odboru Úřadu MČ.
P. S a j f r t o v á :
Tento výdaj bude realizován z rozpočtu odboru kultury, to znamená § 33.19.
P. H u j o v á :
Pan Haupt – technická.
P. H a u p t :
Prosím o ujištění, že to nebude z rozpočtu určeného pro rychlé granty.
P. H u j o v á :
Ne, z vyčleněné sumy to nebude.
Pokud už nikdo nemá příspěvek do diskuse, rozpravu končím a nechám hlasovat o
materiálu číslo 11. Pro 26, proti 0, zdrželo se 7, nehlasoval 0. Materiál číslo 11 byl přijat.
Materiál číslo 12 – 17 předkládá do společné rozpravy paní kolegyně Suková.
P. S u k o v á :
Tyto materiály jsou dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací.
Máte je před sebou specifikovány.
Zastupitelstvo bych chtěla upozornit na materiál číslo 13, dodatek číslo 4 zřizovací
listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 204. Zde došlo
k administrativní chybě. Prosím opravit částku za movitý majetek ve zřizovací listině na
částku 251562,20 Kč. Máme tam 21 haléřů.
P. H u j o v á :
Otevírám společnou rozpravu pro materiály 12 – 17. Nikdo se nehlásí, rozpravu
končím. Nechám hlasovat o každém materiálu zvlášť.
Hlasujeme o materiálu číslo 12. Pro 33, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Materiál
číslo 12 byl přijat.
Nechám hlasovat o materiálu číslo 13. Pro 33, proti 0, zdržel se 0. nehlasoval 0.
Materiál číslo 13 byl přijat.
Budeme hlasovat o materiálu číslo 14. Pro 33, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Materiál číslo 14 byl přijat.
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Hlasujeme o materiálu číslo 15. Pro 33, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Materiál
číslo 15 byl přijat.
Hlasujeme o materiálu číslo 16. Pro 33, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Materiál
číslo 16 byl přijat.
Budeme hlasovat o materiálu číslo 17. Pro 33, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Materiál číslo 17 byl přijat.
Materiál číslo 18 předkládá paní Suková.
P. S u k o v á :
Materiál číslo 18 obsahuje zrušení usnesení ZMČ č. 539 ze dne 9. 9. 2014 –
dodatek č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace SARAP, a to z toho důvodu, že byly
provedeny majetkoprávní změny, které zde máte vyjmenovány, a došlo k přepočtu
pořizovacích cen. Je nutné zrušit toto usnesení.
P. H u j o v á :
Otevírám rozpravu k materiálu číslo 18. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím. Nechám
hlasovat. Pro 31, proti 0, zdrželi se 2, nehlasoval 0. Materiál číslo 18 byl přijat.
Materiál číslo 19 předkládá paní Ropková.
P. R o p k o v á :
Materiál číslo 19 řeší odložení účinnosti vzniku Střediska sociálních služeb Praha
3, které vznikne sloučením příspěvkových organizací v sociální oblasti – Pečovatelské
služby a Ošetřovatelského domova. Důvody máte popsány v důvodové zprávě. Jedná se o
nutnost zajištění koordinace všech kroků, které jsou potřebné pro plynulý přechod sloučení,
včetně personálního obsazení, vypsání výběrového řízení na nového ředitele Pečovatelské
služby, zajištění financování z externích zdrojů, nové smlouvy se zdravotními pojišťovnami
apod.
P. H u j o v á :
Otevírám rozpravu k materiálu číslo 19. Hlásí se pan Ambrož.
P. A m b r o ž :
Je dobře, že v důvodové zprávě je ve dvou odstavcích popis účelu tohoto činu a teprve
poslední odstavec jsou důvody. Mám pocit, že tam jsou vyjmenované všechny důvody, co
všechno se má udělat.
Materiál o sloučení byl schválen 9. 9., za dva měsíce se zjistilo, že se to do konce roku
nestihne a že se to musí odpískat. Řeklo by nám to něco o práci minulé rady.
P. H u j o v á :
Pokud se nikdo nehlásí do rozpravy, rozpravu končím.
Paní Ropková chce reagovat.
P. R o p k o v á :
Jak jste jistě zaznamenal, proběhly volby a bylo tam období předávání agendy. Tento
postup považuji za vhodnější, zejména z hlediska uživatelů sociálních služeb a zajištění
potřebných služeb, než to dělat narychlo. Myslím si, že by se nejprve mělo vypsat výběrové
řízení na nového ředitele Pečovatelské služby, což zabere nějaký čas. Pokud chceme dělat
výběrové řízení transparentní, musí nějakou dobu viset, takže navrhuji tento postup.
P. H u j o v á :
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Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu kbodu 19 končím a nechám hlasovat. Pro 31, proti
0, zdrželi se 2, nehlasoval 0. Materiál číslo 19 byl přijat.
Materiál číslo 20 předkládá pan Materna.
P. M a t e r n a :
V tomto bodu se předkládá aktualizace zásad pro poskytování vratných
finančních částek a dary z fondu obnovy a rozvoje.
V důvodové zprávě se můžete dočíst, že se jedná o drobnou úpravu v čl. IV, dary
z fondu, kde v odrážce „rekonstrukce nebo zřizování nových osobních výtahů a opravy a
rekonstrukce veřejně přístupných vnitrobloků“ nově přibylo „a předzahrádek“. Přibyl tam
ještě dovětek, že je možné společně žádat více subjektů.
To jsou jediné dvě změny pravidel, které se navrhují.
P. H u j o v á :
Otevírám rozpravu k materiálu číslo 20. Pan Rut.
P. R u t :
Rád bych se zeptal, co vedlo k tomu, že musí nová koalice tak narychlo, bez
projednání ve výboru pro územní rozvoj, navrhovat úpravu pravidel?
P. M a t e r n a :
Chceme využít tohoto fondu i na tyto účely.
P. H u j o v á :
Reagovala bych na to. Všichni víme, že tyto záležitosti musí být vyúčtovány během
roku. Pokud jsou připraveny nějaké projekty, je zbytečné čekat až do březnového
zastupitelstva, kdy by se opět lhůta na čerpání darů a půjček zkrátila. Je to na základě
koaličního rozhodnutí. Měli jsme to jako součást koaliční dohody, proto je to představováno
na dnešním zastupitelstvu.
Pan Ambrož.
P. A m b r o ž :
Jak jsem říkal při projednávání programu, myslím si také jako pan Rut, že nejdříve to
mělo projít daným výborem. Dne 6. října v Olšance většina kandidátů prohlašovala, jak
budeme šetřit, že víme, že budeme mít za několik let problémy s rozpočtem. Zde máme
uloženy peníze, abychom je měli dlouhodobě k použití, měli bychom s nimi správně
hospodařit.
Dávám k úvaze, abychom si přečetli původní fond obnovy z 90. let, kdy se zakládal,
abychom rozvážili, aby fungování bylo dlouholeté, aby dary byly především na zachování
historického rázu fasád na starém Žižkově a na Vinohradech – nejen fasád, ale i některých
vnitřních společných prostor, kde byly zachovány původní prvky, a naopak abychom zůstali u
bezúročných půjček u většiny záležitostí tím, že bychom nabídli klientům místo čtyřletého
splacení třeba desetileté. Myslím si, že bychom se tímto měli zabývat v příslušném výboru a
co nejdříve předložit tuto záležitost do zastupitelstva k projednání.
Také bychom se měli zamyslet nad čl. IV, odst. 3, neboť původní fond obnovy byl
zamýšlen že se nestaráme o občany, tentokrát ve smyslu jejich blaha, ale hlavně se snažíme
mít v pořádku naše domy městské části. Určení, že to bude poskytováno pouze vlastníkům a
nájemníkům s trvalým bydlištěm na území městské části, aby tvořili 75 % bydlících v domě,
bych vyškrtl. Náš zájem je v tomto výjimečném případě o domy, aby nespadly a aby vypadaly
co nejdéle tak hezky, jak vypadají v posledních cca deseti letech.
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P. M a t e r n a (?):
Dovolil bych si na to krátkou reakci. Co tam je, znamená možnost poskytnout nebo
neposkytnout. Jde o rozšíření možností, o co lidé mohou požádat. Neznamená to, že budeme
utrácet víc peněz, ale je tam rozšíření možností, na co můžeme peníze poskytnout. Není to o
tom, že bychom na to měli dávat víc peněz.
P. H u j o v á :
Pan Rut.
P. R u t :
Reagoval bych na to, co říkala paní starostka. Uváděla dva důvody, proč se to
předkládá bez projednání ve výboru. První byl, že jsou připravené nějaké projekty. Znamená
to, že navrhujete měnit zásady fondu, protože jsou připraveny nějaké konkrétní projekty?
Pak jste řekla, že to předkládáte bez projednání ve výboru na zastupitelstvo, protože
jste se na tom dohodli v koalici, je to součástí koaliční dohody. Znamená to, že to, na čem se
dohodnete v koalici, nebudete předkládat na jednání výborů a komisí?
P. H u j o v á :
Musím reagovat na pana Ambrože pokud se týká trvalých pobytů. Nevím, jaký
původní fond obnovy a rozvoje máte na mysli, tento způsob rozdělování fondu platí myslím
už třetím rokem. Podmínka trvalého pobytu je tam dána proto, abychom motivovali vlastníky
domů, aby zde hlásili své nájemníky k trvalému pobytu, protože jen tak městská část získá
z rozpočtu hl. m. Prahy 2400 Kč na trvale bydlícího obyvatele. Pokud u nás bydlí lidé, kteří
jsou bez trvalého pobytu, konzumují všechny činnosti a nabídky městské části, aniž by
městská část mohla nějakým způsobem ovlivňovat rozpočet. To je motivace k trvalém
pobytu.
Možná jsem se přeřekla, žádný projekt na stole nemám. Je to tak, že projekty se dávají
na začátku roku a výbor pro územní rozvoj, který má správu tohoto fondu a dává doporučení,
včetně komise pro regeneraci, může nebo nemusí vyjít vstříc na základě žádosti.
Chápu, že v minulosti docházelo k tomu – nebyla jsem účastníkem výboru, že výbor
téměř paušálně schvalovat každou žádost. Rozhodně souhlasím s tím, že by si výbor měl
nějakým způsobem rozložit čerpání prostředků z tohoto fondu, ale podmínky na plnění se
nemění. Záleží na doporučení.
Pan Sunegha.
P. S u n e g h a :
Jsem předsedou SVJ a tento návrh jsme předběžně projednávali v našem výboru. Byl
nadmíru oceněn. Současně bylo konstatováno, že výbor pravděpodobně neprověřuje stav a
potřebu oprav na místě. Možná by se to mělo stát obligatorní záležitostí při posouzení těchto
věcí. To je jen technická.
P. H u j o v á :
Mám pocit, že jsme v minulém období někde Na Vápence řešili nějaký dům, který si
žádal, a měli jsme dokonce na radě předložené i fotografie, že žádosti jsou v rozporu
s filozofií fondu. Některé věci jsme zastupitelstvu ani nedoporučili. Proto je komise pro
regeneraci, která je zřízena z hlediska kultury a památkové péče, aby dávala své stanovisko
k darům, které jsou namířeny k úpravě exteriérů domů. Na interiér domu lze čerpat bezúročné
půjčky.
Pan Zábojník.
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P. Z á b o j n í k :
Vnímám všechno, co tady padlo. Ve výboru pro územní rozvoj můžeme být
nekompromisnější a podstatně přísnější co se týká čerpání všech částek.
P. H u j o v á :
Paní Benýšková.
P. B e n ý š k o v á :
Měla jsem připravenu stejnou reakci jako Ondřej Rut a jsem ráda, že jste dementovala
vaši původní informaci, že jsou připraveny konkrétní projekty, a proto je potřeba změnit
pravidla.
K vaší druhé informaci, že vycházíte z koaliční dohody. Pokud se jedná o koaliční
smlouvu, našla jsem si tam, že se tam zavazujete rozšířit pravidla na zahrádky a vnitrobloky,
nikoli na výtahy. Výtah mě dost zarazil. Když jsme měnili pravidla, soustředili jsme se na to,
abychom zlepšovali na domech to, co je vidět, takže jsme zavedli dary na střechy, fasády,
okna a na prvky, které jsou vidět. Výtahy jsou uvnitř, vymykají se tomu. Nerozumím
motivaci, proč právě výtahy.
P. H u j o v á :
Výtahy jsou tam stanoveny z toho důvodu, že norma Evropské unie říká, že do nějaké
doby se mají realizovat výtahy. Vzhledem k tomu, že před privatizací v našich panelových
domech realizujeme výtahy, proto jsme to tam dali zdá se jako by nesystémovým způsobem.
Ještě k vnitroblokům a k předzahrádkám. Tam je věc také nějakého vegetačního
prostředí úprav. Pokud bychom to schvalovali na jaře, kdybyste to schválili, tak by se projekty
dělaly až na další rok. Tímto dáváme možnost – nevím, jak bude využívána, aby byly pokud
možno scelovány vnitrobloky a lidé mohli realizovat parkové úpravy v rámci vnitrobloků,
pokud se dohodne několik majitelů nebo družstev. Je to především z tohoto důvodu.
Pan Bellu.
P. B e l l u :
U ŽnS bylo jedním z hlavních programů zateplíte, ušetříte, což bylo vynakládání
hodně peněz z městské části na zateplování domů.
Druhý důvod, proč jsou opravy výtahů v domech důležité je, že tam mohou žít
důchodci, invalidé a rodiny s dětmi a pro ně je klíčové, aby výtah byl ve stavu, v jakém má
být a aby nebyl nebezpečný v provozu. Když dojde k rozšíření výtahu nebo k úpravě, může to
být mnohem lepší pro naše občany. Myslím si, že toto je věc, ve které bychom jim měli
pomáhat a nevidím v tom nic špatného.
Co se týká vnitrobloků a zahrádek, tam to není v kolisi s vaším programem, kde je
podpora komunitního života občanů v rámci svého vnitrobloku, v rámci předzahrádky.
Myslím, že to v diskusích s vámi bylo vždycky podporováno.
P. H u j o v á :
Hlásí se paní Oubrechtová.
P. O u b r e c h t o v á :
Měla bych připomínku k čl. IV, bod 3: dary se poskytují atd., v nichž má alespoň 75 %
obyvatel trvalé bydliště a území MČ Praha 3. Vím, že 75 % bylo již v minulých zásadách.
Chtěla bych se zeptat, proč to tam zůstalo a jaký je důvod pro to, aby to bylo zrovna 75 %?
Navrhuji, aby tam bylo 60 %. Chápu, že je to pro občany MČ Praha 3, ale z různých důvodů
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třeba v privatizovaných domech někteří občané nemohou mít trvalé bydliště na Praze 3, a
přesto zde žijí, a dům je na území MČ Praha 3, na jinou městskou část si ho neodnesou. Těch
75 % se mi zdá příliš svazující a může se stát, že na to třeba některá SVJ nedosáhnou. Proto
navrhuji, aby tam bylo 60 %.
P. H u j o v á :
Pan Stropnický.
P. S t r o p n i c k ý :
Řekl bych, že ne všichni jsme v debatě na Olšance říkali, že městská část musí šetřit, o
šetření jsem tam nemluvil. Myslím, že obec má hlavní úkol hledat nové příjmy do svého
rozpočtu, nikoli šetřit na výdajích. Na rozpočet se dívám jiným způsobem a také jsem to tam
říkal. Jde o to, abychom se tady citovali přesněji.
V zásadě souhlasím s některými návrhy, ale neměli jsme dost času, abychom připravili
návrhy další. Nemohu souhlasit s tím, že by byl platný argument, že kvůli předzahrádkám a
vegetačnímu období by bylo nutné projednávat úpravu pravidel až na zastupitelstvu v březnu.
Téměř s jistotou bude zastupitelstvo dříve, protože budeme muset schvalovat rozpočet na r.
2015, protože ZHMP ho také schválí dřív. Je pravděpodobné, že bude k rozpočtu
zastupitelstvo zvláštní, nejpravděpodobněji v polovině února. Myslím si, že tento argument
není platný. Proto navrhuji zastupitelstvu ke schválení usnesení:
Zastupitelstvo ukládá předložit návrh novelizace pravidel fondu obnovy a rozvoje
výboru pro územní rozvoj a teprve poté k projednání zastupitelstvu městské části.
P. H u j o v á :
Prosím písemný návrh předat paní Oubrechtové. Jsem moc ráda, pane kolego, že
hovoříte o šetření. Je to několik minut, co jste řekl, že odboru kultury(?) jste nic nenechal,
když jsme projednávali 15 tisíc pro Zvoneček.
Pan Rut se hlásí do rozpravy potřetí, budeme o tom hlasovat. Pro 32, proti 0. Můžete
hovořit.
P. R u t :
Chtěl jsem zdůraznit, že kritika, která tady speciálně z mé strany zaznívala, nespočívá
v meritu věci, co chce koalice upravit, ale především v proceduře. Nedomnívám se, že by to
bylo nutné takto narychlo schvalovat, abychom obešli výbor. Nechtěl bych, abychom byli
vmanipulováváni jako Žižkov nejen sobě do opozice, kdy bráníme užitečným změnám, které
jsme také chtěli a umožnit stařenkám a stařečkům, aby si v domě mohli vyjet do svého patra.
Vždycky to tady bylo tak, že se standardně věci projednávají ve výborech a v komisích. Tady
nevidím žádný závažný důvod k tomu, aby to muselo být hned na prvním řádném
zastupitelstvu po volbách.
Měl bych dodatečný dotaz, zda úpravy byly nebo nebyly posouzeny panem Veselým?
Ptám se zejména proto, že je tam navrženo, že může více subjektů žádat společně. Domnívám
se, že to může mít nějaké právní nebo ekonomické překážky – který subjekt bude fakturovat,
za jaké práce apod. Bylo toto prověřeno a budou případně změněny modelové smlouvy
k tomu?
P. H u j o v á :
Budu reagovat na to, co se týká čerpání fondu obnovy a rozvoje. To doporučuje výbor.
Netuším, jestli to do březnového zastupitelstva některou z těchto dvou záležitostí umožňuje,
ale celý program umožňuje to, co jsme schválili v minulé koalici s nějakou filozofií. Potom je
ve výboru nějaké zastoupení a budeme se o každé částce bavit zvlášť.
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Rozhodně vnímám poznámku, že členové výboru, ale i komise pro regeneraci by se
měli fyzicky podívat na dům, jak vypadá, aby rozhodování mělo správnou účinnost a všichni,
kdo tady sedíme, bychom se pak mohli rozhodnout správně, jestli se někomu dá dar nebo
bezúročná půjčka.
Vzhledem k tomu, že se již nikdo nehlásí do rozpravy, rozpravu končím. Prosím paní
Oubrechtovou o přednesení návrhů k hlasování.
P. O u b r e c h t o v á :
Jsou tady dva návrhy. Jeden je návrh pana Stropnického, který zní:
ZMČ ukládá výboru pro územní rozvoj projednat návrh novelizace zásad pro
poskytování vratných finančních částek a darů z fondu obnovy a rozvoje a teprve poté
ukládá radě MČ předložit k projednání zastupitelstvu městské části.
P. H u j o v á :
Dávám o tomto návrhu hlasovat.Pro 13, proti 0, zdrželo se 16, nehlasovali 4. Návrh
nebyl přijat.
Prosím další návrh k hlasování.
P. O u b r e c h t o v á :
Druhý návrh byl můj. Týká se čl. IV, bodu 3: Dary se poskytují pouze pro
rekonstrukce a opravy budov, v nichž má alespoň 60 % obyvatel trvalé bydliště na území
MČ Praha 3.
P. H u j o v á :
Nechám o tomto návrhu hlasovat.Pro 19, proti 0, zdrželo se 14, nehlasoval 0.
Návrh byl přijat.
Nechám hlasovat o usnesení jako celku. Budeme hlasovat o materiálu číslo 20 s
přijatým pozměňovacím návrhem v čl. IV., odst. 3, kde 75 % se mění na 60 %. Znění
jinak zůstává stejné. Prosím o hlasování. Pro 20, proti 0, zdrželo se 9, nehlasovali 4.
Materiál číslo 20 byl přijat.
Bod číslo 20a) je zpráva o jednání výboru kontrolního. Prosím paní
Zachariášovou. Chtěla jsem se zeptat, jestli všichni ostatní zastupitelé mají k
dispozici aspoň zápis?
P. Z a c h a r i á š o v á :
Není ještě ověřen a není ještě hotový. Řeknu jen základní informace a nějaké výstupy.
P. H u j o v á :
Budeme projednávat to, co nám teď řeknete bez jakéhokoli písemného materiálu, ani
nedostaneme program, který jste měli.
P. Z a c h a r i á š o v á :
Ten jste obdrželi všichni.
P. H u j o v á :
Obdrželi jsme ho jako návrh, nevím, co bylo schváleno, pokud nemáme zápis.
P. Z a c h a r i á š o v á :
Nebyl změněn.
P. H u j o v á :
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Obecně je zvykem, že návrhy z výborů, pokud neprojdou radou, jsou zařazovány do
bodu dotazy, připomínky, podněty, interpelace a nebývá to zařazeno zvlášť. Schválili jsme to,
ale v podstatě na základě ničeho.
Prosím paní Zachariášovou.
P. Z a c h a r i á š o v á :
Můžeme nejdříve vyřídit technické?
P. H u j o v á :
Technická k čemu? Vy jste předkladatelem a my nevíme, o čem máme mluvit.
P. Z a c h a r i á š o v á :
Nevíme, o čem budou mluvit pan Stropnický a pan Neusser, tak myslím, že můžeme
nejdříve nechat technické.
P. H u j o v á :
Začíná to být poměrně dost zmatečné. Technická – pan Stropnický. Nevím, k čemu.
P. S t r o p n i c k ý :
K porušování jednacího řádu. Předkladatelkou tohoto bodu je předsedkyně kontrolního
výboru. Nerozumím té zkušební komisi, kterou tady předsedající schůze provádí. Je to řádně
přijatý bod do programu tohoto jednání, jeho předkladatelkou je předsedkyně kontrolního
výboru, má dostat slovo a předsedající má potom utichnout.
P. H u j o v á :
Pan Neusser.
P. H e u s s e r :
Chtěl jsem říci něco podobného, schválili jsme program.
P. H u j o v á :
V pořádku, nevylučuji to, říkám jen svou připomínku.
Paní Zachariášová.
P. Z a c h a r i á š o v á :
Děkuji za slovo. Krátce představím to, co jsme včera projednávali na kontrolním
výboru, který se sešel v 6 hodin. Sešlo se nás tam šest, paní Hronová se před jednáním
omluvila.
Navržený program jednání, který jste všichni obdrželi a který byl následně také
schválen, pozvánka všem šla do e-mailů: byl to úvod, představení členek a členů, následně
schválení programu, ke kterému došlo, dále jsme projednávali bod kontrola usnesení
zastupitelstva a rady MČ Praha 3, což je jednou ze stěžejních součástí kontrolního výboru.
V tomto bodu uvedu, že došlo k diskusi o tom, jakým způsobem budeme provádět tuto
naši pravomoc, resp. i povinnost. Nakonec jsme se na tom domluvili a kolega Popov slíbil, že
zajistí, že kontrolní výbor bude průběžně procházet všechna usnesení rady a zastupitelstva a
na jednotlivých jednáních se o nich budeme bavit. Pokud budou z nějakého důvodu pro nás
problematická, budeme se jimi zabývat blíže.
Další bod, který byl nejobsáhlejší, byl v oblasti kontroly - návrhy a podněty členek a
členů kontrolního výboru. V oblasti tohoto bodu byla navržena čtyři usnesení, z nichž dvě
byla odhlasována a dvě odhlasována nebyla.
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Pro vaši informaci uvedu, že bylo odhlasováno usnesení, že kontrolní výbor žádá radu
a tajemníka MČ Praha 3 o poskytnutí smluv uzavřených MČ Praha 3, které jsou uzavřeny
alespoň na dobu jednoho roku, nebo jejichž celkové plnění přesahuje částku 5 mil. Kč.
To je usnesení, které bylo kontrolním výborem včera schváleno.
Další schválené usnesení: kontrolní výbor žádá radu a tajemníka MČ Praha 3 o
poskytnutí přehledu dotací a grantů, které byly rozděleny městskou částí Praha 3 v r. 2014 a
dále žádá informace o průběhu kontrol finančních prostředků rozdělených z dotací a grantů za
r. 2014.
Byla navržena ještě dvě usnesení, která v tomto bodu neprošla. Jedno se týkalo
zmíněné záležitosti, pan Sunegha o ní hovořil v souvislosti s projednáváním rozpočtového
provizoria. Usnesení zněno:
Kontrolní výbor žádá rady MČ Praha 3 o zahrnutí prostředků do rozpočtu na r. 2015
na kontrolní činnost v objemu 750 tisíc Kč.
Toto usnesení nebylo schváleno, ale motivací pro něj bylo to, abychom měli větší
možnost kontroly, abychom se mohli případně zabývat záležitostmi, ve kterých my ani útvary
zde na městské části nejsou úplně odborně vzdělané.
Další usnesení, které nebylo schváleno:
Kontrolní výbor žádá radu a tajemníka MČ Praha 3 o poskytnutí přehledu projektů,
které jsou realizovány MČ Praha 3 a které jsou spolufinancovány z prostředků mimo rozpočet
MČ Praha 3.
Dalším bodem, který jsme řešili, byla spolupráce kontrolního výboru a rady MČ
Praha3. V jeho rámci jsme hovořili o tom, že by bylo vysoce vhodné i vzhledem k tomu, že
kontrolní výboru má v kompetenci usnesení rady MČ Praha 3, abych byla já jako
předsedkyně, resp. některý z pověřených členů nebo členek kontrolního výboru zváni na
jednání rady MČ. Usnesení znělo:
Kontrolní výbor žádá radu MČ Praha 3, aby přizvávala jeho předsedkyni, případně jí
pověřeného člena či členku kontrolního výboru na svá jednání, a to podle § 2, odst. 3,
jednacího řádu rady MČ Praha 3.
Pro toto usnesení hlasovali pouze zástupci a zástupkyně koalice Žižkov nejen sobě,
zbytek se zdržel, nikdo nebyl proti. Jelikož mě tento výsledek hlasování velice překvapil a
nevidím důvod toho, proč by neměl být na kontrolní výbor zván někdo z kontrolního výboru,
navrhla bych usnesení, že ZMČ Praha 3 pověřuje radu MČ, aby přizvávala předsedkyni
kontrolního výboru, případně jí pověřeného člena či členku na svá jednání, a to podle § 2,
odst. 3, jednacího řádu MČ Praha 3.
Návrh předám v písemné podobě kolegyni Oubrechtové.
Dále jsme řešili nějaké provozní záležitosti, harmonogram jednání, aby se nám všem
jednání hodila a mohli jsme se jich účastnit.
To je v zásadě vše, co na kontrolním výboru proběhlo.
Budu ráda, když mě kolegyně a kolegové, kteří se včera jednání účastnili, také doplní.
P. H u j o v á :
Do rozpravy se hlásí pan Zábojník.
P. Z á b o j n í k :
Jsem trochu zklamán, očekával jsem, že se dovím nějakou bombu, kterou kontrolní
výbor zjistil a kterou tady musíme řešit, ale ve skutečnosti jsme tady poslouchali naprosto
rutinní organizační záležitosti kontrolního výboru. Kdyby si každý ze všech výborů a komisí
vzal slovo a čtvrt hodiny popisoval, co tam dělali a nic zajímavého tam neřekl – na začátku se
tady velice plamenně zdůvodňovalo, jak nám to kontrolní výbor bude tady všechno říkat, tak
kde jsou informace? Kde je ta podstata? To byly rutinní organizační záležitosti.
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P. H u j o v á :
Pan Fabík.
P. F a b í k :
Otázku jsem měl už připravenou k panu Suneghovi k bodu 6, pak jsem si říkal, že ji
vznášet nebudu, ale vznesu ji. Zaregistroval jsem dvě zásadní věci. Jedna z nich je, že
kontrolní výbor požaduje částku 750 tisíc. Zajímala by mě konstrukce této částky.
Za druhé by mě zajímalo, za co všechno se to bude utrácet. Předpokládám, že za
nějaké auditorské firmy, jak na to budete tendrovat apod. Děkuji.
P. H u j o v á :
Pan Sunegha.
P. S u n e g h a :
Pokud se týká konstrukce částky 750 tisíc, pro začátek se domníváme, že se jedná o
částku přiměřenou, vychází ze sto normohodin Pricewaterhouse, kdy se počítá 170 euro na
hodinu, a dále vychází z normohodin renomovaných advokátních kanceláří 2700 krát sto, což
dohromady činí zhruba ¾ mil. Kč. Nejsou tam žádné peníze na rezervu. Především
konstrukce této částky má vylepšit kontrolní útvar, jak jsme měli možnost ho zatím poznat.
Podle mého názoru a podle toho, co vím o kontrole, jak se dělají kontrolní zprávy, kontrolní
šetření a přijímají kontrolní závěry, kontrolní útvar městské části zaměstnává tři zaměstnanci
a kontroluje rozpočtové a příspěvkové organizace podle nějakých šablon, ale kapacitně není
schopen rozklíčovat složitější věci nebo věci, které se mohou táhnout delší dobu a o kterých si
myslíme, že by bylo záhodno vést kontrolní šetření. Proto peníze.
Pokud jde o tendry, tak tendrovat to v každém případě, ale abychom mohli tendrovat,
tak na to peníze musíme mít. To je ke konstrukci ceny.
Pokud se týká připomínky kolegy Zábojníka, jestli je tam nějaká bomba, tak
samozřejmě nevím, jestli tam nějaká bomba je. Pokud by tam nějaká bomba měla být, je třeba
k té bombě sehnat suroviny. Jednou ze surovin jsou peníze na její výrobu. Pokud nebudou
poskytnuty, nemůže být ani bomba.
Nový způsob kontroly nebo pokus o inovaci kontrolních šetření spočívá mimo jiné
v tom, že když by byl připuštěn zástupce kontrolního výboru na jednání rady, mohli bychom
se vyhnout řadě dalších nedostatků. Je něco úplně jiného, když kontrolní orgán nebo ten, kdo
má o věc zájem, je u toho, když se nějaká věc rodí a když se o ní diskutuje a je něco úplně
jiného, když dostane do ruky písemný výstup z takového jednání a musí se časově namáhavě
dopátrat toho, co bylo na počátku, aby se mohl dopátrat toho, co má být na konci.
Myšlenka, kterou máme v kontrolní činnosti, je kontrola toku koruny, to znamená
sledovat pohyb peněz, které přijdou do rozpočtu městské části a potom nějak doputují –
zjišťovat, jak je to až na konci. K tomu potřebujeme také peníze, abychom mohli ohodnotit
výsledný efekt, případně hodnotu toho, co za peníze bylo skutečně poskytnuto.
Předpokládám, že mi rozumíte, můžeme se o kontrole bavit dál, ale v tuto chvíli bych
nechtěl tuto diskusi více rozvádět. Děkuji.
P. H u j o v á :
Paní Oubrechtová – technická.
P. O u b r e c h t o v á :
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Není to technická, je to faktická. Probíhá tady diskuse o 750 tisících, které požaduje
kontrolní výbor a zní to tak, jako by se na tom kontrolní výbor usnesl. Jestli jste slyšeli dobře
paní Zachariášovou, říkala, že toto usnesení nebylo přijato.
P. H u j o v á :
Pochopila jsem, že toto usnesení paní Zachariášová předkládá zastupitelstvu a chce po
něm, aby bylo rozhodnuto.
Pan Mikuláš – technická.
P. M i k u l á š :
Hovořím na stejné téma jako paní Oubrechtová. Proto jsem se kolegy Suneghy
předtím ptal, jestli o 750 tisících hovoří jako o výstupu z kontrolního výboru, nebo jako o
požadavku ŽnS. Definoval to jako požadavek ŽnS. Aby bylo jasné, že to kontrolní výbor
neschválil.
P. H u j o v á :
Pan Vokál.
P. V o k á l :
Musím říci, že jsem prezentací tohoto bodu programu velmi zklamán. Očekával jsem
podobně jako kolega Zábojník, že budeme seznámeni s nějakou bombou, která by byla tak
důležitá, že můžeme projednávat něco, k čemu nemáme téměř žádné materiály. Bohužel,
jediné, co se blíží k tak zásadnímu problému, je požadovaných 750 tisíc na jednu
z nejdražších auditorských firem u nás. Připadá mi to až neuvěřitelná záležitost.
V průběhu dnešního jednání jsme byli mnohokrát plísněni za to, že porušujeme
zvyklosti. Bohužel jsem nucen konstatovat, že pokud dnes došlo k nějakému porušení
zvyklostí, tak je to právě nyní. Zároveň, aby k tomu už nedocházelo, dávám návrh na
ukončení rozpravy.
P. H u j o v á :
Nechám hlasovat o návrhu na ukončení rozpravy. Pro 18, proti 7, zdrželo se 5. Návrh
nebyl přijat, rozprava dále pokračuje. Pardon, omlouvám se, návrh byl přijat, rozprava bude
dokončena v rámci přihlášených členů zastupitelstva.
Pan Mikeska.
P. M i k e s k a :
Chtěl bych kolegům připomenout, že tady zvedli ruku pro rozpočtové provizorium,
hlasovali pro zajíce v pytli, a v ostatních záležitostech kultury bylo 18,4 mil., a nezajímalo je
to. Byl jsem peskován na rozpočtovém výboru, že se na to ptám, a teď je najednou vzrušuje
750 tisíc, které Sunegha odůvodnil.
P. H u j o v á :
Nezlobte se na mne, není to technická k projednávané věci.
Paní Zachariášová.
P. Z a c h a r i á š o v á :
Chtěla jsem reagovat na to, co tady zaznělo a zazní po případných dalších
vystoupeních, eventuálně se přihlásím do diskuse.
P. H u j o v á :
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Rozprava byla ukončena, máte teď tři minuty, pokud chcete reagovat.
P. Z a c h a r i á š o v á :
Budu reagovat. Domnívám se, že kontrolní výbor má určitou specifickou funkci ve
vztahu k zastupitelstvu a k radě, a to je kontrolovat, takže si myslím, že na toto zastupitelstvo
patří zprávy z kontrolního výboru. Kolegům se velice omlouvám za to, že jsem je nudila, ale
nedá se nic dělat, někdy to tak chodí na dlouhých jednáních, sedíme tady už všichni dlouho.
Příště se pokusím přednést svůj příspěvek trochu více spektakulárně, dostanu-li k tomu
prostor.
Co se týká porušování nebo neporušování zvyklostí, domnívám se, že některé
zvyklosti by se mohly i nově zavést. Zprávy o tom, jak výbor postupuje, co si vytyčil jako
např. svá dlouhodobá témata by podle mého soudu mohla být pro zastupitelstvo zajímavá.
Proto jsem informovala o tom, jaká byla nebo nebyla přijata usnesení.
Co se týká konstrukce částky a usnesení, o kterém tady byla řeč, nebylo navrhováno
usnesení ke schválení zastupitelstva, to ještě jednou zdůrazňuji. Myslím si, že pan Sunegha
dostatečně vysvětlil, jakým způsobem došlo ke konstrukci této částky a k čemu by se měly
tyto prostředky vztahovat. Souhlasím ale s tím, co zaznělo v rozpravě, že se tady nebavíme o
tom, že by snad prostředky byly schváleny nebo že je chceme využívat. Prostředky schváleny
nejsou, pouze to byl návrh kontrolního výboru. Děkuji těm, kteří toto zmínili, za to, že to
řekli, protože tak to opravdu je.
P. H u j o v á :
Vstoupím do toho s tím, že zápisy ze všech výborů jsou dávány vždy zastupitelstvu
k dispozici. Není potřeba se vlamovat tam, kde už jsou otevřené dveře. Zápisy jsou
předkládány zastupitelstvu, každý výbor může formulovat návrh svého usnesení, které má
doporučující charakter zastupitelstvu, a potom se o něm hlasuje. Tady je vaše ústní zpráva o
tom, jak vy jste vnímala jednání finančního výboru.
Budeme pokračovat dál. Pan Fabík.
P. F a b í k :
Mám k tomu dvě noticky, jedna bude ke kontroverznímu rozpočtu pana Suneghy.
Pricewaterhousecoopers je jedna z nejdražších nejen na našem, ale i na evropském trhu, což
mohu posoudit. Pokud si někdo dělá tyto analýzy, jsou to možná firmy, které mají miliardový
rozpočet, ale v eurech. Pokud byla koalice peskována za rozpočet, doufám, že pokud byste
k tomu chtěli dále přistupovat, tak byste měli používat nějakou nižší úroveň.
Model, který tady chcete nastolit, není využíván v žádné městské části Prahy. Žádná
městská část Prahy nevyužívá model, kde by takto kontrolní výbor na městské části operoval.
P. H u j o v á :
Technická – paní Zachariášová.
P. Z a c h a r i á š o v á :
Chtěla jsem poděkovat za poučení o všech procesech, které také znám. Nadále se
domnívám, že je vhodné, abych zastupitelstvo informovala v rámci specifického bodu.
P. H u j o v á :
V pořádku. Paní Oubrechtová.
P. O u b r e c h t o v á :
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Mám faktickou. Paní Zachariášová tady prezentuje včerejší jednání tak, že návrh
kontrolního výboru byl, aby byla vyčleněna částka 750 tisíc do rozpočtu kontrolního výboru.
Znovu opakuji. Nebyl to návrh kontrolního výboru, tento návrh neprošel a byl to návrh paní
Zachariášové a pana Suneghy. Kontrolním výborem schválen nebyl. Jinak to říci neumím.
P. H u j o v á :
Paní Zachariášová – technická.
P. Z a c h a r i á š o v á :
Chtěla bych potvrdit slova paní Oubrechtové, tak to přesně je. Neprezentuji to jinak.
Naprosto se ztotožňuji s tím, co ona říká.
P. H u j o v á :
Malou poznámku. Byla jsem velice ráda, když na minulém zastupitelstvu byl zvolen
předseda a členové kontrolního výboru. Předpokládala jsem, že většina lidí, kteří se účastní
v kontrolním výboru, mají právní vzdělání a že skutečně budeme pod kontrolou odborníků.
To je vše.
Pan Stropnický.
P. S t r o p n i c k ý :
Zreformovali jsme v této městské části postupně jednotlivé procesy jednacího řádu
zastupitelstva, umožnili jsme vystupování občanů, ztransparentnili jsme Radniční noviny atd.
Nyní vidím, že se vrhneme na ztransparentnění a zfunkčnění kontrolního výboru, protože ten
je tady celé roky pokrývacím výborem. Tam nikdy nic neprošlo, nikdy se nic
nezkontrolovalo. Totéž platí i o odboru tohoto úřadu, který také nikdy žádné pochybení
nenašel a vždycky byl jen od toho, aby řekl, že všechno bylo vždycky v pořádku. Všichni ale
víme, že tady nebylo vždycky všechno v pořádku. Cílem tohoto bodu je – pan Vokál a pan
Zábojník to bohužel nepochopili, což je škoda, že se snažíme vytvořit pro kontrolní činnost
prostor. To je teď potřeba udělat. Než se pustíme do kontrolní činnosti a začneme hledat
bomby, miny a další věci, je potřeba, aby kontrolní činnost měla nějaký prostor.
Pana Fabíku, poslouchejte. To, co možná není zvykem na ostatních zastupitelstvech je
to, že by snad kontrolní činnost měla přímo vyhrazené rozpočtové prostředky. Máte možná
pravdu, všechna zastupitelstva jsem ve své funkci ještě neobešel, na hl. městě jsem příliš
krátce, ale dostanu se tam. Je to tak, že většinou bývá uvolněný předseda kontrolního výboru
a peníze dostává jeden konkrétní člověk. To my nepožadujeme, aby měl někdo nějaký
pašalík, chceme, aby byly peníze na tuto kontrolní činnost ne pro jednoho člověka na plat, ale
pro to, abychom mohli zadávat nějaké kontrolní činnosti vně úřadu. Víme, že když budeme
zadávat uvnitř úřadu, nic se nezkontroluje. To je hlavní smysl celého bodu.
Myslím si, že až na konci tohoto volebního období prostředky pro kontrolní výbor
vybojujeme – my je vybojujeme, protože vás budeme otravovat tak dlouho, až to bude
neúnosné, tak to tady budeme mít. (Smích.)
P. H u j o v á :
Chci upozornit na to, že 750 tisíc ročně nemá odměnu starosta této městské části.
Srovnával jste 750 tisíc s eventuálním uvolněným členem zastupitelstva jako předsedou
výboru – aspoň jsem to tak pochopila. Předpokládám, že činnost kontrolního výboru by měla
být kontinuální. Velice mě překvapuje, že jsem na minulém nebo předminulém zastupitelstvu
vyzývala kontrolní výbor, aby zaujal stanovisko k tomu, jak byl řešen byt pana Boudníka.
Nedostalo se to na program jednání, jako kdyby tato záležitost vůbec neexistovala. Je to velká
složka, ale nedostala se na jednání.
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Jestli chcete kontrolovat smlouvy, které jsou zde dlouhodobé, předpokládám, že se
pustíte do problémů, které zde byly za minulé volební období a nebyly vyřešeny. To je ale na
rozhodnutí výboru a jeho předsedkyně, co zařadí na program.
S technickou se hlásí pan Holeček.
P. H o l e č e k :
Líbí se mi, že pan Zábojník tady vypustil bombu, která je velmi výbušná. Je to pro
pana Stropnického, který se nám tady rozohnil. Líbí se mi hlavně jeden fakt – že kontrolní
výbor má bez výběrového řízení už vybráno, komu dá 750 tis. Kč a že už má pro to firmu
Pricewaterhousecoopers. To se mi líbí.
P. H u j o v á :
Pan Fabík.
P. F a b í k :
Pane Stropnický, dobře jsem poslouchal. Na druhou strunu bych vám chtěl sdělit, že
pokud chcete nějakou revoluci v kontrolním výboru, tak určitě v rámci procesů městské části
připravíte metodiku a nějaký dokument, který předložíte, abyste řekli, které procesy je třeba
změnit – a přidáte k tomu nějakou metodiku, abychom se tady o tom mohli pobavit.
P. H u j o v á :
Pan Procházka – technická.
P. P r o c h á z k a :
Podívejte se, prosím, do pravého horního rohu displeje. Nevím, jak vy, ale já zítra ráno
ordinuji. Chtěl bych vypadat zdravěji než mí pacienti.
P. H u j o v á :
Pan Rut – technická.
P. R u t :
Chtěl bych technicky opravit pana Holečka. Z úst Tomáše Suneghy bylo řečeno, že na
základě dat konkrétní firmy, která byla uvedena, byla kalkulována nárokovaná částka. Nebylo
řečeno, že by se to této konkrétní firmě mělo zadávat.
P. H u j o v á :
Pan Popov se hlásí do rozpravy.
P. P o p o v :
Mám tři body, začnu od konce. Asi před půl hodinou jsem zjistil, že jsem dostal více
úkolů, než jsem si to pamatoval ze včerejšího jednání, ale počkám si na zápis, možná jsem se
přeslechl.
Pokud se týká 750 tisíc, je to směšná suma. Kdyby byl tady audit nějaké renomované
auditorské firmy, jen průzkum nějakého quasiproblému by těchto 750 tisíc spolklo velice
rychle, sto hodin je málo. To ale není to podstatné. Dovedu si představit, kdyby prošlo
v kontrolním výboru, že si požádá o peníze – vynechám, jakým způsobem se bude vybírat ten,
kdo bude poradenské služby poskytovat, tak se musím přiznat, že to nebude ani precedent.
Kontrolní výbor si řekne o 750 tisíc, výbor pro územní rozvoj, kde také nejsou natolik
erudovaní odborníci, bude chtít třeba 500 tisíc. Takto můžeme pokračovat. Výborů a komisí
máme deset, nevím, kde bychom nakonec skončili.
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Máme nějaký aparát úředníků, domnívám se, že úředníci jsou jistě odborníky, jinak by
tady nebyli. Nechme to jim. To je jeden z důvodů, proč jsem 750 tisíc odmítl.
P. H u j o v á :
Technická – paní Škapová.
P. Š k a p o v á :
Ráda bych se zeptala paní Zachariášové, jestli dávala návrh na hlasování. Pokud ano,
tak aby ho zopakovala, abychom se soustředili na to, co má být hlasovatelné a nebavili se o
částce, která nebyla ani schválena.
P. H u j o v á :
To bude předkládat návrhová komise. Paní Zachariášová předala písemný návrh paní
Oubrechtové.
P. Š k a p o v á :
Chtěla bych ho zopakovat, abychom všichni to všichni slyšeli a zbytečně nerozvíjeli
diskusi o něčem, o čem se hlasovat nebude, vzhledem k tomu, že už je 11 hodin.
P. H u j o v á :
Paní Zachariášová.
P. Z a c h a r i á š o v á :
Krátce odpovím. Jediný návrh, který jsem předložila k hlasování, byl návrh, abych
byla já jako předsedkyně kontrolního výboru, resp. mnou pověřený člen či členka přizýváni
na radu. To je jediný návrh k hlasování, který jsem předložila.
P. H u j o v á :
Pan Sunegha.
P. S u n e g h a :
Chtěl bych všem předcházejícím a následujícím diskutujícím poděkovat, že pochopili
význam tohoto tématu, který zde byl uveden, a vyjadřují své názory na způsob financování a
o věci se diskutuje.
Pokud se týká konstrukce ceny, už to zde bylo řečeno. Očekával jsem dotaz, jak jsme
na cenu přišli. Vzal jsem si ceny, které jsou obecně na trhu. Je předpoklad, že peníze nebudou
vynaloženy právě na Pricewaterhouse, ale mohou být vynaloženy i jiným způsobem.
Pokud se týká potřeby specializovaných firem, dovoluji si upozornit, že sice mám
právní a ekonomické vzdělání, ale nejsem účetní, nejsem schopen rozklíčovat způsoby odpisů
a nevím, kdo je z kontrolního výboru schopen rozklíčovat hodnotu odvedené práce nebo
hodnotu odvedeného díla. Jestliže bychom měli prověřovat např. podnět stavebního
charakteru, nejsem schopen říci, jaké kvality je beton, který byl někde nalit. Když máme dělat
nezávislou kontrolu, budeme na to potřebovat peníze. Pokud peníze mít nebudeme, budeme
zřejmě ověřovat to, co už někdo před námi zkontroloval. Pak se ptám o smyslu kontrolní
práce. Děkuji.
P. H u j o v á :
Technická pan Materna.
P. M a t e r n a :
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Dovolil bych si upozornit kontrolní výbor, že městská část má externího auditora již
nasmlouvaného, takže by mohla využít jeho služeb. Chápu, že když se něco nemusí zdát,
může se domlouvat o něčem dalším. Primárně by se mělo spolupracovat s externím
auditorem, kterého již městská část má.
P. H u j o v á :
Pan Sunegha.
P. S u n e g h a :
Včera byla zmíněna firma HZ, myslím, že je to onen auditor. Dovoluji si upozornit na
rozdíl mezi auditem a kontrolou. To je právě to, oč zde jde. Děkuji.
P. H u j o v á :
Pan Bellu – technická. Děkuji za upozornění.
Pan Mikuláš se hlásí do rozpravy.
P. M i k u l á š :
Pan Mikuláš chtěl krátce reagovat na poznámku paní Zachariášové o překvapení
z toho, že kontrolní výbor nepodpořil její účast na radě. Byl jsem také jedním z těch, kdo
nepodpořil. Aby nevznikaly teorie, že snad nechci důsledně kontrolovat radu, to samozřejmě
chci, ale při hlasování jsem vycházel z platného zákona o hl. m. Praze, který definuje
kontrolní výbor. Mám pocit, že ho definuje tak, že kontrolní výbor má kontrolovat výstupy
nejen z rady, ale i ze zastupitelstva, ale nemám dojem, že by měl přímo sedět na radě a
účastnit se jednání.
P. H u j o v á :
Technická – pan Stropnický.
P. S t r o p n i c k ý :
Upozorňuji, že zákon o hlavním městě Praze toto speciálně nedefinuje. Např. na radu
hl. m. Prahy mají zástupci kontrolního výboru přístup.
P. H u j o v á :
Pan Kalivoda vystoupí jako poslední, protože po něm jsme hlasovali o ukončení
rozpravy.
P. K a l i v o d a :
Pan Zábojník říkal, že jsme se tady žádnou bombu nedozvěděli. Myslím, že jednu
bombu jsme se dozvěděli, a to je těch 750 tisíc. Nepřekvapilo mě to. Jsem rád, že jsme tento
bod podpořili, na závěr je zajímavé si takto popovídat.
Co se týká těch 750 tisíc, pan Sunegha říkal, že to může dělat jiná firma nejen
Pricewaterhousecoopers. Říkal, jestli to není třeba Šikola a partneři. Chtěl jsem se zeptat,
jestli tato firma není také v hledáčku? Myslím si, že za tuto částku by to byli schopni udělat.
K paní Zachariášová. Na začátku, když jsme hlasovali o programu, jsem říkal, že bod
podporuji, že si myslím, že je to rozumné. Vzhledem k tomu, že jsme nedostali žádný
podklad, že tady mluvíte o něčem, co ani neprošlo výborem, o kterém mluvíte, připadá mi to
strašné. Nevím, jestli příště budu o programu takto hlasovat. Pokud připravíte nějaké
podklady, tak potom klidně, ale teď jste mě docela zklamala.
P. H u j o v á :
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Paní Zachariášová – technická.
P. Z a c h a r i á š o v á :
Paní Zachariášová se chce všem velmi omluvit, že je tak zklamala. Příště připravím
podklady.
Pan Kalivoda řekl, že se bombu dozvěděl. Pak nechápu, proč teď říká, že je nerad, že
byl bod zařazen.
P. H u j o v á :
Pan Procházka a pan Materna se bohužel přihlásili po ukončení rozpravy.
Prosím paní Oubrechtovou, aby formulovala návrhy k hlasování k bodu 20a)
P. O u b r e c h t o v á :
Návrh mám jeden od paní předsedkyně kontrolního výboru Zachariášové. Zní:
ZMČ Praha 3 žádá rady MČ Praha 3, aby přizývala předsedkyni výboru
kontrolního, případně jí pověřeného člena či členku na svá jednání, a to podle § 2, odst.
3, jednacího řádu rady MČ Praha 3.
Ještě drobná poznámka pro ty, kteří pořizují písemný záznam. „Přizývat“ je zde s „y“.
Můžeme hlasovat.
P. H u j o v á :
Nechám o tomto návrhu hlasovat. Pro 12, proti 2, zdrželo se 19, nehlasoval 0.
Následuje bod 21 – dotazy, podněty, připomínky, interpelace.
Pan Haupt – technická.
P. H a u p t :
Mám technickou týkající se dveří, do kterých se nemusíme vlamovat. Myslím, že
právě výsledkem tohoto hlasování jste dokázali, že paní předsedkyně kontrolního výboru se
musí vlamovat na jednání rady, protože jste jí to tímto neumožnili.
P. H u j o v á :
Paní předsedkyně by měla mít takové argumenty, aby přesvědčila ostatní členy
kontrolního výboru, kde má většinu opozice, aby dali příslušná doporučení a ne, že si přijde
říci o hlasování na zastupitelstvo, aniž by zpracovala příslušný materiál.
Faktická poznámka pan Mikeska.
P. M i k e s k a :
Omlouvám se, nechci technickou, ale faktickou.
Vrátím se zase k finančnímu výboru. Na finančním výboru jsem přednesl informaci o
tom, že rada MČ schválila 25. 11. zakázku malého rozsahu – počítače pro městskou část.
Upozornil jsem na to, že počítače, které byly schváleny, jsou podle mého názoru předražené
minimálně o tisíc korun na jeden počítač. Bylo schváleno 201 počítačů. Požadoval jsem, aby
bylo toto usnesení pozastaveno do zastupitelstva hl. m. Prahy, tedy do 9. Nebylo to přijato, ale
požaduji po kontrolním výboru, aby toto prověřil, jestli skutečně počítače byly předraženy.
Dále jsem požadoval, aby byla předložena auditorská zpráva o tom, jakým způsobem
jsou vybaveny příspěvkové organizace městské části. Zpráva mi byla předložena, děkuji za ni.
Ze zprávy jsem pochopil, že počítačů, které jsou ve špatném stavu, je na městské části a jejích
příspěvkových organizacích asi 700. Táži se: proč nebylo zakoupeno ....
P. H u j o v á :
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Pane kolego, tyto dotazy a myšlenky jste měl argumentačně předložit na jednání
finančního výboru. Podle zápisu u bodů, které zmiňujete, hlasoval jste pro vždy jen sám pro
svůj návrh, všichni ostatní se zdrželi.
Vystoupil jste s faktickou poznámkou. Mám zase číst jednací řád, co je faktická a
technická poznámka? Je už více než 23 hodin, znovu jste přihlášen na technickou poznámku.
P. M i k e s k a :
Řekl jsem, že nechci technickou poznámku.
P. H u j o v á :
Ale i faktické poznámce tato vaše interpretace neodpovídá.
Technická – pan Stropnický.
Faktická – pan Mikeska.
Do rozpravy je přihlášen pan kolega Ambrož.
P. A m b r o ž :
Sleduji, jak se vyvíjí náš web Praha 3. Na jednom oknu, které se rozklikne, je vedení
radnice. Je tam ovšem napsáno pouze 7 lidí, a to uvolnění. Chtěl bych upozornit, že ze zákona
jsou volené pouze tři orgány: starosta, rada a zastupitelstvo. Pokud někdo město bere jako
vedení radnice, předpokládám, že asi myslí celou radu, a pak by tam mělo být všech 9 lidí,
tedy i ti dva neuvolnění. Žádám, aby to bylo napraveno.
P. H u j o v á :
Naprosto s tím souhlasím, má tam být jmenné složení všech devíti členů rady MČ.
Děkuji, podíváme se na to.
Pan Stropnický.
P. S t r o p n i c k ý :
Rád bych se zeptal na to, proč prosincovému jednání zastupitelstva nebyly předloženy
žádné domy k prodeji, vzhledem k tomu, že harmonogram privatizace stanoví, že se měly
v tomto čtvrtletí prodávat všechny domy na Hollarově nám. Když jsem odcházel, byla
příprava privatizace tak, abychom to stihli. Také odešel počátkem října dopis, který
informoval nájemníky v souladu s tím, jaké jsem měl v tu dobu informace ze Správy
majetkového portfolia, že privatizace proběhne v měsíci prosinci.
Zajímalo by mě, proč jsme dnes neměli na programu prodeje domu na Hollarově nám.,
zda o tom nájemníci domu byli informováni s vysvětlením, proč tomu tak není a proč prodej
má zpoždění. Bude rada MČ dodržovat harmonogram, který přijala její předchůdkyně, nebo
ho bude revokovat? Podle mne to zatím neudělala, aspoň pokud jsem četl zápisy z rady.
Případně jak to bude revokovat, v jaké podobě bude harmonogram upraven? Děkuji.
P. H u j o v á :
Odpoví pan Materna, v jehož kompetenci je privatizace.
P. M a t e r n a :
K tomu, že teď nedošlo na Hollarovo nám. Stalo se to tím, že se nepovedlo vybrat
firmu, která to má udělat. Nedošlo k výběru firmy, která to měla uskutečnit. V tuto chvíli je
firma vybrána, pracuje na tom. Už dochází k zaměřování a k dalším pracem. Na příštím
zasedání by mělo dojít ke schválení prodeje bytů v těchto domech. Je to zdržení, ale doufám,
že nebude nijak výrazné, z tohoto důvodu, že bude zastupitelstvo v únoru.
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V tuto chvíli není žádná aktualizace harmonogramu, dokončuje se výběr firem, které
mají provést opravy paneláků. V tuto chvíli už je máme, během několika týdnů bude
zpracováno, jak by se harmonogram měl upravit. Nepředpokládám tam žádné dramatické
posuny, dojde možná k posunům o čtvrt roku nebo později, v některých případech ale možná
zase dopředu. Když se nám to povede opravit dřív, nebudeme čekat na později. Možná dojde
k nějakým přesunům v rámci harmonogramu, ale předpokládám, že bude rámcově dodržen.
Úprava harmonogramu zatím nebyla schválena.
Jsou už informováni, že tam přijdou měřit. Pracuje se na tom. Myslím, že jsem psal
jednomu nájemníkovi e-mail v tomto duchu.
P. H u j o v á :
Faktická – pan Mikeska. Prosím vymazat pana Mikesku, nenárokuje faktickou
poznámku.
Do rozpravy se hlásí pan kolega Rut.
P. R u t :
Rád bych upozornil na některé nedostatky webových stránek co se týká přístupu
k informacím a k transparentnosti rozhodování radnice. Některé z nich jsme se již v minulých
dvou letech pokoušeli odstranit, resp. paní starostka, ale nepodařilo se jí to. Na dva z nich
bych se rád zeptal a prosím písemnou odpověď. Týká se to videozáznamu jednání
zastupitelstva.
Vždycky jsme požadovali a snažili se o to, aby videozáznamy byly jednak zveřejněny,
což se z minulého zastupitelstva nepodařilo, ale hlavně aby byly rozsekány podle jednotlivých
bodů jednání, aby si každý mohl pohodlně vyhledat bod, který ho zajímá a nemusel se
proklikávat dnes sedmi nebo osmihodinovým záznamem. To je první dotaz.
Druhá oblast webu je vyhledávání ve fool textu. Byl jsem zvyklý na radnici vždycky
pohodlně vyhledávat v interním systému usnesení rady a zastupitelstva a fungovalo to
perfektně, krásně a rychle. Na webových stránkách to nefunguje. Rád bych se zeptal, zda rada
v tom hodlá něco udělat, v jakém termínu, případně jaké jsou konkrétní IT překážky pro
zavedení tohoto systému? Prosím o písemnou odpověď.
V souvislosti s tím mám ještě dotaz, který se týká analýzy možnosti čerpání pro
městskou část z evropských fondů a aktuálně začínajícím programovacím rozpočtovém
období Evropské unie. Pamatuji si, že jsme na radě schvalovali zadání takové analýzy
zpracování. Na radě jsem to tehdy kritizoval, považoval jsem to za předražené, ale dodnes
jsem se výstup nedozvěděl. Požádal bych o poskytnutí výstupu v elektronické podobě,
informace o tom, kolik výstup stál. Děkuji.
P. H u j o v á :
Pokud se týká videozáznamu jednání minulého zastupitelstva. Došlo k technickým
problémům. Sami vidíme, jak dnes v rámci technické obsluhy je realizováno dnešní
zastupitelstvo. Obávám se toho, že některé záležitosti, které se týkají této jednací místnosti,
kterou jsme přebírali o prázdninách tohoto roku, budeme muset reklamovat.
Co se týká webu a informatiky jako takové, toto je v kompetenci pana kolegy Papeže.
Vznikla nová komise pro informatiku a web. Vnímám problémy, které se táhnou delší období,
takže očekáváme, že tato komise v součinnosti s příslušným radním dá nové podněty, aby
věci začaly fungovat tak, jak si všichni představujeme.
Co se týká analýzy možného čerpání evropských fondů, je k dispozici všem členům
zastupitelstva s tím, že v současné době porada vedení zabezpečuje spárování činností, které
jsou schváleny v akčním plánu, aby navazovaly na možné dotační tituly.
Pan Mikeska se hlásí do rozpravy.
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P. M i k e s k a :
Chtěl bych dokončit to, co jsem začal. Dostal jsem k dispozici analýzu současného
stavu informačních a komunikačních technologií příspěvkových organizací zřízených
městskou částí Praha 3 zpracovanou společností AV Bohemia. Je tam uvedeno, že cca 700
počítačů je ve špatném technickém stavu a městská část zakoupila podle usnesení č. 940
pouze 200 počítačů. Jakým způsobem se bude postupovat v r. 2015 a jakým způsobem budou
organizována výběrová řízení? Prosím písemnou odpověď. Děkuji.
P. H u j o v á :
Dále se hlásí do rozpravy pan Popov.
P. P o p o v :
Navrhuji hlasovat o ukončení tohoto bodu diskuse. Potom budu v diskusním příspěvku
pokračovat. Děkuji.
P. H u j o v á :
Nechám hlasovat o ukončení rozpravy k bodu 21. Pro 20, proti 7, zdrželi se 4,
nehlasoval 1. Návrh na ukončení rozpravy byl přijat.
Pokračuje ve svém vstupu kolega Popov.
P. P o p o v :
Dnes jsem se dozvěděl jednu zajímavou věc, již vím, kdo je autorem rozklikávacího
rozpočtu. Jsem rád, v minulosti jste tápal, dnes už to vím. Děkuji.
Co se týká ubezpečení nových zastupitelů, určitě všichni zvolení zastupitelé mají
volný přístup na jednání komisí a výborů, mají také přístup k veškerým podkladům, které
mají tyto komise a výbory. Zaměstnanci úřadu, pokud by to potřebovali v jiném termínu než
jedná výbor nebo komise, jistě jim zpřístupní a zodpoví všechny otázky. Domnívám se, že i
radní velice rádi odpoví na dotazy jakéhokoli zastupitele – aspoň doufám.
Protože máme prosinec, chci vám popřát klidné Vánoce v rodinném kruhu, pokud
možná bez politiky a v novém roce hlavně zdraví. Úspěch se určitě dostaví.
P. H u j o v á :
Pan Neusser.
P. N e u s s e r :
Chtěl bych říci dvě věci. O první věci jsem nechtěl vůbec mluvit a trochu mě mrzí
návrh pana Popova, že tady utnul jakoukoli diskusi a nedal prostor opozici vyjádřit se
k určitým věcem v diskusi.
Druhý bod je na paní starostku – bez ataků. Mohla by zadat někomu kompetentnímu
do příštího zasedání zastupitelstva vyřešení technických problémů? Viděl jsem zastupitelstva
na Praze 4, 8 a 10 a nikde takové technické problémy nebyly. Myslím, že je to ostuda. Prosím,
zda byste to mohla řešit. Děkuji.
P. H u j o v á :
Samozřejmě, budeme to řešit, ale musíme to řešit klasickým reklamačním řízením.
Pan Ambrož.
P. A m b r o ž :
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Chtěl bych se zeptat pana Materny, v jakém stavu vám pan Stropnický předal přípravu
privatizace domu Za Žižkovskou vozovnou 18? Občané z tohoto domu se ptají, kdy konečně
bude o nich rozhodnuto.
P. M a t e r n a :
Abych mohl pořádně odpovědět, poslal bych vám to do 30 dnů.
P. H u j o v á :
Pokud už není nikdo přihlášen, rozprava byla ukončena. Zasedání městské části
končím. Příští zasedání zastupitelstva dle usnesení rady městské části je plánováno na
17.března 2015. Upozorňuji, že může nastat změna termínu zasedání zastupitelstva
v návaznosti na schválení rozpočtu zastupitelstvem hl. m. Prahy.
Přeji vám všem klidné krásné Vánoce. Budete-li mít chuť a náladu, tak v pátek
městská část v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně na nám. Jiřího z Poděbrad pořádá adventní
koncert. Kdo chce zarezervovat místo k sezení, prosím, zavolejte do sekretariátu. Přeji hezkou
dobrou noc.

