MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3

Zastupitelstvo městské části
ZÁPIS
z 03.schůze, konané dne 17.03.2015 od 15:00 hodin velká zasedací síň radnice městské části Praha 3, Havlíčkovo nám. 9,
Praha 3, 1. p., č. dveří 126
Předsedající:

Vladislava Hujová

Přítomni:

34, Simeon Popov - příchod 15:20h, Miroslav Fabík - příchod 15:45h

Omluveni:

Lucia Zachariášová

Přizváni k jednání:
Zapisovatelka:

Štěpánka Šulcová

Vzhledem k tomu, že dle prezence byla přítomna nadpoloviční většina členů Zastupitelstva městské části, bylo
zasedání podle Jednacího řádu schopno se právoplatně usnášet.
Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva městské části byl pořízen v zákonné lhůtě a nebyly k němu vzneseny žádné
připomínky. Vyhotovením zápisu z 3. zasedání Zastupitelstva městské části byla pověřena Štěpánka Šulcová,
pracovnice Odboru občansko správního a ověřovateli zápisu byli pověřeni T. Mikeska, A. Hronová a A. Bellu.
Volební výbor zvolený ve složení:
předseda: Tomáš Kalivoda
členové: Vladimír Říha, Martin Dlouhý, Zdeněk Zábojník, Tomáš Štampach, Alena Hronová
bude pracovat při projednávání bodu č.1
Návrhový výbor byl zvolen ve složení:
předseda: Miroslava Oubrechtová
členové: Helena Ganická, Jan Vokál, Gabriela Pecičová, Marta Vrabcová
Hlasování: 31 pro, 0 proti, 1 zdržel, 0 nepřítomen
Navržený program:
I. Pro jednání Zastupitelstva městské části
1. Návrh přísedících Obvodního soud pro Prahu 3 - volební období 2015 až 2019
2. Projednání Petice o zachování plného provozu MŠ Buková, Praha 3 doručené dne 5. 3. 2015
3. Rozpočet městské části Praha 3 na rok 2015
4. Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2016 – 2020
5. Použití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 - poskytnutí vratných finančních
částek a darů pro opravy a rekonstrukce domů na území MČ Praha 3
6. Použití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 poskytnutí vratných finančních částek a darů pro opravy a rekonstrukce domů na území MČ Praha 3
7. Dary z Grantového a podpůrného fondu městské části Praha 3
8. Poskytnutí peněžitých darů v oblasti tělovýchovy a sportu pro rok 2015/I. etapa - dary nad 50.000 Kč
9. Změna objemu rozpočtu roku 2015
10. Akční plán na rok 2015 předkládaný v rámci Strategického plánu rozvoje MČ Praha 3
11. Prodej nemovité věci dle zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění - pronajatých
bytových jednotek v domě č.p. 2258, který je součástí pozemku parc. č. 3773, vše k.ú. Vinohrady, Praha
3, Hollarovo nám. 1
12. Prodej nemovité věci dle zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění - pronajatých
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bytových jednotek v domech č.p. 2259, 2260, které jsou součástí pozemku parc. č. 3774, vše k.ú.
Vinohrady, Praha 3, Hollarovo nám. 3, 5
13. Prodej nemovité věci dle zák.č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění – pronajatých
bytových jednotek v budově č.p. 352, 353, která je součástí pozemku parc.č. 3795, obec Praha, k.ú.
Vinohrady, Hollarovo náměstí 9, 7
14. Prodej nemovité věci dle zák.č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění – pronajatých
bytových jednotek v domě č.p. 351, který je součástí pozemku parc.č. 3790, obec Praha, k.ú.
Vinohrady, Hollarovo náměstí 13
15. Prodej nemovité věci dle zák.č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění – pronajatých
bytových jednotek v domě č.p. 1636, který je součástí pozemku parc.č. 1611, k.ú. Žižkov, Praha 3,
Sudoměřská 35
16. Prodej nemovité věci dle zák.č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění – pronajaté bytové
jednotky v domě č.p. 2219, který je součástí pozemku parc.č. 3014, vše k.ú. Vinohrady, Praha 3, Slezská
130
17. Prodej nemovité věci dle zák.č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění – pronajaté bytové
jednotky v domě č.p. 2339, který je součástí pozemku parc.č. 3570, vše k.ú. Vinohrady, Praha 3,
Hradecká 22
18. Prodej nemovité věci dle zák.č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění – pronajaté bytové
jednotky v domě č.p. 1517, 1518, který je součástí pozemku parc.č. 1582 a věcně související pozemek
parc. č. 1584, vše k.ú. Žižkov, Praha 3, Baranova 28
19. Vyřazení jednotek z prodeje dle zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění, a dle zák. č. 89/2012 Sb.,
Občanský zákoník, v platném znění, u kterých nebylo v zákonné lhůtě uplatněno přednostní právo
oprávněného nájemce na koupi jednotky nebo předkupní právo oprávněného nájemce k jednotce
20. Návrh Smlouvy o výstavbě mezi vlastníky jednotek v domě č.p. 646, postaveném na pozemku parc. č.
639, k.ú. Žižkov, obec Praha, na straně jedné a společností Půdní byty Blahníkova s.r.o., IČ 01605216, se
sídlem Jiráskova 572, 257 22 Čerčany, zapsané ve veřejném seznamu, vedeném u MS v Praze pod sp.
zn. C 208745, na straně druhé
21. Návrh souhlasného prohlášení o neplatnosti kupní smlouvy č. 2012/00399/8.1, uzavřené dne
30.1.2013 mezi hl. m. Prahou, zastoupenou MČ Praha 3 a Českou republikou - Ústavem pro studium
totalitních režimů
22. Prodej pozemku parc.č. 2791 v k.ú. Vinohrady, zapsaného na LV 1513 pro k.ú. Vinohrady, obec Praha, s
vlastnickým právem pro hl. m. Prahu, se svěřenou správou MČ Praha 3
23. Prodej pozemku parc.č. 2040 v k.ú. Žižkov, zapsaného na LV 1636 pro k.ú. Žižkov, obec Praha, s
vlastnickým právem pro hl. m. Prahu, se svěřenou správou MČ Praha 3
24. Prodej pozemků parc. č. 2930/44 a parc.č. 2930/21, vše v k.ú. Žižkov, Bytovému Družstvu Květinková
25. Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací Pečovatelská služba Praha 3, Ošetřovatelský domov
Praha 3 a Integrační centrum Zahrada v Praze 3
26. Návrh revokace usnesení ZMČ č. 31 ze dne 09.12.2014 - dodatek č. 8 zřizovací listiny příspěvkové
organizace Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/953
27. Dodatek č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola,
Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685
28. Dodatek č. 5 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, V
Zahrádkách 48/1966
29. Dodatek č. 7 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic
22/121
30. Dotazy, připomínky, podněty, interpelace
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II. Pro informaci Zastupitelstva městské části
- Vyhodnocení plnění Akčního plánu za rok 2014 (usnesení RMČ č. 158 ze dne 9. 3. 2015)
- Programové cíle Rady městské části Praha 3 pro volební období 2014 - 2018 (usnesení RMČ č. 133 ze dne 9. 3. 2015)
- Zpráva ZMČ Praha 3 o činnosti za II. pololetí 2014
- Zpráva RMČ Praha 3 o činnosti za II. pololetí 2014
- Zápisy z Výborů ZMČ
- Podklad k projednání petice (usnesení RMČ č. 162 ze dne 9. 3. 2015)
- Informace o vyřízení dotazů, připomínek, podnětů a interpelací z 2.zasedání ZMČ dne 9. 12. 2014
- Hodnocení činnosti Výboru kontrolního za rok 2014

Souhrnný přehled jednotlivých bodů programu 03. zasedání ZMČ Praha 3.

Schválení zápisu ze
Hlasování:
Poznámka:

. schůze Zastupitelstva městské části konané dne
0 pro

0 proti

0 zdržel

0 nepřítomen

Zastupitelstvo městské části
schvaluje
uvedený zápis
Schválení programu 03. schůze Zastupitelstva městské části konané dne 17.03.2015
Hlasování:
Poznámka:

32 pro
0 proti
0 zdržel
0 nepřítomen
J. Materna: Návrh na sloučení rozpravy k bodům 11-15, 16-18.
Hlasování: 17 pro, 5 proti, 8 zdržel, 2 nepřítomen
T. Sunegha: Návrh na zařazení bodu - projednání usnesení RMČ č. 1047 ze dne 17. 12. 2014, koncepce
Radničních novin, listů MČ Prahy 3, neboť mám zato, že přijetím tohoto usnesení rada porušila zákon a
Ústavu ČR.
Hlasování: 13 pro, 8 proti, 11 zdržel, 0 nepřítomen
Návrh nebyl přijat.
T. Mikeska: Návrh na sloučení rozpravy k bodům 3-4.
Hlasování: 32 pro, 0 proti, 0 zdržel, 0 nepřítomen

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

Návrh přísedících Obvodního soud pro Prahu 3 - volební období 2015 až 2019

Předkladatel: Rada Městské části Praha 3
Hlasování:

32 pro

0 proti

0 zdržel

0 nepřítomen

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č.: 36
Poznámka: Karolína Skříčková
Hlasování: 31 pro, 0 proti, 1 zdržel, 0 nepřítomen
Václav Bayer
Hlasování: 32 pro, 0 proti, 0 zdržel, 0 nepřítomen
Simeon Popov - příchod 15:20h
V. Hujová oznámila, že paní zastupitelka Světlana Škapová se stala členkou klubu Ž(n)S.
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2.

Projednání Petice o zachování plného provozu MŠ Buková, Praha 3 doručené dne 5. 3. 2015

Předkladatel: Rada Městské části Praha 3
Hlasování:

19 pro

10 proti

5 zdržel

0 nepřítomen

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č.: 37
Poznámka: Miroslav Fabík - příchod 15:45h
V diskuzi vystoupili občané Prahy 3.
I. Ropková: Návrh usnesení
I.1. ZMČ bere na vědomí petici občanů k zachování provezu MŠ Buková,
2. ZMČ bere na vědomí stanovisko vedení radnice Prahy 3 k petici občanů Prahy 3 na zachování plného
provozu MŠ Buková,
II. ukládá radě MČ předložit ZMČ do 30. 6. 2015 studii výstavby zařízení jeselského typu na pozemcích MŠ
Buková dle usnesení rady MČ Praha 3 č. 162 ze dne 9. 3. 2015, včetně analýzy finančních dopadů a analýzy
poptávky obyvatel Prahy 3 po umístění dětí do předškolních zařízení
Hlasování: 19 pro, 10 proti, 5 zdržel, 0 nepřítomen
O. Rut: Návrh usnesení
I. ZMČ schvaluje
1. zachování provozu MŠ Buková ve školním roce 2015-2016,
II. ZMČ ukládá
1. odboru technické správy majetku a investic a odboru školství a zdravotnictví zpracovat podklady pro
rozhodnutí o dalším provozu v objektu MŠ Buková
a) analýzy potřebnosti kapacit mateřské školy a zařízení pro děti mladších tří let
b) studie odhadu nákupu a stavebně technické analýzy variantního postupu (stavba nového objektu
versus rekonstrukce stávajícího).
Hlasování: 14 pro, 1 proti,19 zdržel, 0 nepřítomen
Návrh nebyl přijat.

3.

Rozpočet městské části Praha 3 na rok 2015

Předkladatel: Rada Městské části Praha 3
Hlasování:

21 pro

7 proti

6 zdržel

0 nepřítomen

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č.: 38
Poznámka: V diskuzi vystoupili občané Prahy 3.

4.

Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2016 – 2020

Předkladatel: Rada Městské části Praha 3
Hlasování:

20 pro

12 proti

2 zdržel

0 nepřítomen

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č.: 39
Poznámka:

Použití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 - poskytnutí vratných finančních částek a darů
pro opravy a rekonstrukce domů na území MČ Praha 3
Předkladatel: Rada Městské části Praha 3
5.

Hlasování:

27 pro

0 proti

5 zdržel

1 nepřítomen

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č.: 40
Poznámka: Miroslav Procházka - odchod 20:10h
H. Ganická oznámila střet zájmů.

Použití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 poskytnutí vratných finančních částek a darů pro opravy a rekonstrukce domů na území MČ Praha 3
Předkladatel: Rada Městské části Praha 3
6.
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Hlasování:

28 pro

0 proti

3 zdržel

2 nepřítomen

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č.: 41
Poznámka:

7.

Dary z Grantového a podpůrného fondu městské části Praha 3

Předkladatel: Rada Městské části Praha 3
Hlasování:

21 pro

9 proti

3 zdržel

0 nepřítomen

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č.: 42
Poznámka: J. Materna oznámil střet zájmů.

8.

Poskytnutí peněžitých darů v oblasti tělovýchovy a sportu pro rok 2015/I. etapa - dary nad 50.000 Kč.

Předkladatel: Rada Městské části Praha 3
Hlasování:

32 pro

0 proti

1 zdržel

0 nepřítomen

0 zdržel

0 nepřítomen

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č.: 43
Poznámka: J. Materna oznámil střet zájmů.

9.

Změna objemu rozpočtu roku 2015

Předkladatel: Rada Městské části Praha 3
Hlasování:

33 pro

0 proti

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č.: 44
Poznámka:

10.

Akční plán na rok 2015 předkládaný v rámci Strategického plánu rozvoje MČ Praha 3

Předkladatel: Rada Městské části Praha 3
Hlasování:

21 pro

0 proti

12 zdržel

0 nepřítomen

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č.: 45
Poznámka: M. Dlouhý. Návrh na sloučení rozpravy k bodům 11-15.
Hlasování: 19 pro, 1 proti, 9 zdržel, 4 nepřítomen

Prodej nemovité věci dle zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění - pronajatých bytových jednotek v
domě č.p. 2258, který je součástí pozemku parc. č. 3773, vše k.ú. Vinohrady, Praha 3, Hollarovo nám. 1
Předkladatel: Rada Městské části Praha 3
11.

Hlasování:

31 pro

0 proti

1 zdržel

1 nepřítomen

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č.: 46
Poznámka:

Prodej nemovité věci dle zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění - pronajatých bytových jednotek v
domech č.p. 2259, 2260, které jsou součástí pozemku parc. č. 3774, vše k.ú. Vinohrady, Praha 3, Hollarovo nám. 3, 5
Předkladatel: Rada Městské části Praha 3
12.

Hlasování:

31 pro

0 proti

1 zdržel

1 nepřítomen

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č.: 47
Poznámka:

Prodej nemovité věci dle zák.č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění – pronajatých bytových jednotek v
budově č.p. 352, 353, která je součástí pozemku parc.č. 3795, obec Praha, k.ú. Vinohrady, Hollarovo náměstí 9, 7
Předkladatel: Rada městské části
13.
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Hlasování:

31 pro

0 proti

1 zdržel

1 nepřítomen

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č.: 48
Poznámka:

Prodej nemovité věci dle zák.č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění – pronajatých bytových jednotek v
domě č.p. 351, který je součástí pozemku parc.č. 3790, obec Praha, k.ú. Vinohrady, Hollarovo náměstí 13
Předkladatel: Rada městské části
14.

Hlasování:

32 pro

0 proti

1 zdržel

0 nepřítomen

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č.: 49
Poznámka:

Prodej nemovité věci dle zák.č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění – pronajatých bytových jednotek v
domě č.p. 1636, který je součástí pozemku parc.č. 1611, k.ú. Žižkov, Praha 3, Sudoměřská 35
Předkladatel: Rada městské části
15.

Hlasování:

31 pro

0 proti

1 zdržel

1 nepřítomen

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č.: 50
Poznámka:

Prodej nemovité věci dle zák.č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění – pronajaté bytové jednotky v
domě č.p. 2219, který je součástí pozemku parc.č. 3014, vše k.ú. Vinohrady, Praha 3, Slezská 130
Předkladatel: Rada Městské části Praha 3
16.

Hlasování:

28 pro

1 proti

4 zdržel

0 nepřítomen

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č.: 51
Poznámka:

Prodej nemovité věci dle zák.č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění – pronajaté bytové jednotky v
domě č.p. 2339, který je součástí pozemku parc.č. 3570, vše k.ú. Vinohrady, Praha 3, Hradecká 22
Předkladatel: Rada Městské části Praha 3
17.

Materiál byl stažen
Poznámka:

J. Materna: Návrh na stažení bodu z programu jednání.
Hlasování: 26 pro, 0 proti, 5 zdržel, 2 nepřítomen

Prodej nemovité věci dle zák.č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění – pronajaté bytové jednotky v
domě č.p. 1517, 1518, který je součástí pozemku parc.č. 1582 a věcně související pozemek parc. č. 1584, vše k.ú.
Žižkov, Praha 3, Baranova 28
Předkladatel: Rada Městské části Praha 3
18.

Hlasování:

25 pro

0 proti

7 zdržel

1 nepřítomen

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č.: 52
Poznámka:

Vyřazení jednotek z prodeje dle zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění, a dle zák. č. 89/2012 Sb., Občanský
zákoník, 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
19.

Hlasování:

32 pro

0 proti

1 zdržel

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č.: 53
Poznámka:
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0 nepřítomen

Návrh Smlouvy o výstavbě mezi vlastníky jednotek v domě č.p. 646, postaveném na pozemku parc. č. 639, k.ú.
Žižkov, obec Praha, na straně jedné a společností Půdní byty Blahníkova s.r.o., IČ 01605216, se sídlem Jiráskova
572, 257 22 Čerčany, zapsané ve veřejném seznamu, vedeném u MS v Praze pod sp.zn. C 208745, na straně druhé
Předkladatel: Rada Městské části Praha 3
20.

Hlasování:

21 pro

0 proti

11 zdržel

1 nepřítomen

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č.: 54
Poznámka:

Návrh souhlasného prohlášení o neplatnosti kupní smlouvy č. 2012/00399/8.1, uzavřené dne 30.1.2013 mezi hl. m.
Prahou, zastoupenou MČ Praha 3 a Českou republikou - Ústavem pro studium totalitních režimů
Předkladatel: Rada Městské části Praha 3
21.

Hlasování:

31 pro

0 proti

0 zdržel

2 nepřítomen

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č.: 55
Poznámka:

Prodej pozemku parc.č. 2791 v k.ú. Vinohrady, zapsaného na LV 1513 pro k.ú. Vinohrady, obec Praha, s vlastnickým
právem pro hl. m. Prahu, se svěřenou správou MČ Praha 3
Předkladatel: Rada Městské části Praha 3
22.

Hlasování:

21 pro

5 proti

6 zdržel

1 nepřítomen

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č.: 56
Poznámka:

Prodej pozemku parc.č. 2040 v k.ú. Žižkov, zapsaného na LV 1636 pro k.ú. Žižkov, obec Praha, s vlastnickým
právem pro hl. m. Prahu, se svěřenou správou MČ Praha 3
Předkladatel: Rada Městské části Praha 3
23.

Hlasování:

25 pro

1 proti

6 zdržel

1 nepřítomen

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č.: 57
Poznámka:

24.

Prodej pozemků parc. č. 2930/44 a parc.č. 2930/21, vše v k.ú. Žižkov, Bytovému Družstvu Květinková

Předkladatel: Rada Městské části Praha 3
Hlasování:

32 pro

0 proti

1 zdržel

0 nepřítomen

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č.: 58
Poznámka:

Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací Pečovatelská služba Praha 3, Ošetřovatelský domov Praha 3 a
Integrační centrum Zahrada v Praze 3
Předkladatel: Rada Městské části Praha 3
25.

Hlasování:

32 pro

0 proti

1 zdržel

0 nepřítomen

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č.: 59
Poznámka:

Návrh revokace usnesení ZMČ č. 31 ze dne 09.12.2014 - dodatek č. 8 zřizovací listiny příspěvkové organizace
Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/953
Předkladatel: Rada Městské části Praha 3
26.

Hlasování:

33 pro

0 proti

0 zdržel

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č.: 60
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0 nepřítomen

Poznámka:

27.

V. Hujová: Návrh na sloučení rozpravy k bodům 26 - 29.
Hlasování: 33 pro, 0 proti, 0 zdržel, 0 nepřítomen

Dodatek č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7,8/1685

Předkladatel: Rada Městské části Praha 3
Hlasování:

33 pro

0 proti

0 zdržel

0 nepřítomen

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č.: 61
Poznámka:

Dodatek č. 5 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, V Zahrádkách
48/1966
Předkladatel: Rada Městské části Praha 3
28.

Hlasování:

33 pro

0 proti

0 zdržel

0 nepřítomen

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č.: 62
Poznámka:

Dodatek č. 7 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a
mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121
Předkladatel: Rada Městské části Praha 3
29.

Hlasování:

32 pro

0 proti

1 zdržel

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č.: 63
Poznámka:

30.

Dotazy, podněty, připomínky, interpretace
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0 nepřítomen

Nedílnou součástí zápisu je kompletní přepis audiozáznamu z 3. zasedání ZMČ Praha 3.
Příští zasedání ZMČ Praha 3 je dle usnesení rady MČ plánováno na úterý 16. června 2015.
Vladislava Hujová, starostka městské části ukončila zasedání zastupitelstva ve 23:45 hodin.

Ověřovatelé:

Ing. Vladislava Hujová
starostka městské části
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Přepis audiozáznamu:
3. zasedání ZMČ Praha 3
17. 3. 2015
P. H u j o v á :
(zahájení nenahráno) . . . pan Tomáš Kalivoda, členové pan Vladimír Říha, pan
Martin Dlouhý, pan Zdeněk Zábojník, pan Tomáš Štampach a paní Alena Hronová.
Výbor bude pracovat při projednávání bodu číslo 1 programu.
Nyní doporučuji schválit výbor návrhový v tomto složení: předseda paní Miroslava
Oubrechtová, členové paní Helena Denická – tímto jí blahopřeji k sňatku, i když paní
kolegyně nevyužila naší svatební síně, pan Jan Vokál, paní Gabriela Pecičová a paní
Marta Vrabcová.
Jsou nějaké připomínky k tomuto složení? Pokud ne, dávám hlasovat. Pro 31, proti 0,
zdržel se 1. Děkuji, návrhový výbor byl schválen.
Upozorňuji na to, že z dnešního zasedání zastupitelstva je pořizován audiovizuální
záznam.
Vzhledem k právnímu rozboru, který je zde k dispozici, v případě, že členové
zastupitelstva obdrželi návrh programu dostatečně s předstihem a měli možnost se s ním
řádně seznámit, není nutné návrh programu na jednání zastupitelstva podrobně číst. Proto
se táži, zda někdo program včas neobdržel a trvá na podrobném čtení programu? Pokud
ne, děkuji.
Má někdo připomínku k navrženému programu? Pan Mikeska.
P. M i k e s k a :
Navrhuji sloučit rozpravu k bodům 3 a 4 – rozpočet MČ na r. 2015 a rozpočtový
výhled MČ Praha 3 na období 2016 – 2020.
P. H u j o v á :
Pan Sunegha.
P. S u n e g h a :
Navrhuji zařadit další bod do projednání – projednání usnesení 1047 ze dne 17. 12.
2014, koncepce Radničních novin, listů MČ Prahy 3, neboť mám zato, že přijetím tohoto
usnesení rada porušila zákon a Ústavu ČR.
P. H u j o v á :
Prosím předat návrh předsedkyni návrhového výboru.
Pan kolega Materna.
P. M a t e r n a :
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Ztotožňuji se s návrhem pana Mikesky na spojení bodu 3 a 4. Zároveň navrhuji
společnou rozpravu k bodům 11 – 15 a 16 – 18.
P. H u j o v á :
Pan Kolega Stropnický.
P. S t r o p n i c k ý :
K návrhu pana Materny. Souhlasím s projednáváním návrhů na privatizaci celých
domů, ale v případě bodů číslo 16 – 18, kde se jedná pokaždé o jiný případ doprodejů, a
některé jsou velmi zvláštní, bylo by lepší, abychom k tomu měli rozpravu samostatnou.
P. H u j o v á :
Pokud nemá nikdo připomínku k programu, prosím paní kol. Oubrechtovou, aby
formulovala pozměňující návrhy k programu.
P. O u b r e c h t o v á :
Pan Stropnický navrhuje projednávat samostatně body 16 – 18. Nejsem si jista, zda to
lze takto projednávat. Původně to samostatně předložené je a předtím pan kol. Materna
naopak dával návrh na sloučení rozpravy k bodům 16 – 18. Pan Stropnický podal
protinávrh k návrhu pana Materny.
P. H u j o v á :
Až dojdeme k návrhu pana Materny, budeme nejdříve hlasovat návrh pana Materny,
potom návrh pana kol. Stropnického.
Pan Stropnický – technická.
P. S t r o p n i c k ý :
Myslím, že by stačilo, kdybychom se rozhodli, že zatímco u bodů 11 – 15 je to tak, že
si navrhovatel programu osvojil to, co navrhoval pan Materna – že tam bude rozprava
sloučena, o tomto návrhu pana Materny by se hlasovalo. V hlasování by se vyjádřilo,
jestli to sloučíme, nebo ne. Pokud s tím souhlasíte, můj návrh nemusí být hlasován.
P. H u j o v á :
Děkuji. Paní Oubrechtová formuluje návrh pana Suneghy.
P. O u b r e c h t o v á :
Budu formulovat návrh pana Materny, protože musím postupovat od posledního
podaného návrhu.
Návrh pana Materny je na sloučení rozpravy k bodům 11 – 15 a k bodům 16 – 18.
P. H u j o v á :
Dávám o tomto návrhu hlasovat. Pro 17, proti 5, zdrželo se 8, nehlasovali 2. Návrh
nebyl přijat.
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P. O u b r e c h t o v á :
Dalším návrhem byl návrh pana Suneghy – zařadit bod usnesení č. 1047 ze 17. 12.
2014 týkající se konceptu Radničních novin Prahy 3.
P. H u j o v á :
Dávám hlasovat o tomto návrhu. Pro 13, proti 8, zdrželo se 11, nehlasoval 0. Návrh
nebyl přijat.
P. O u b r e c h t o v á :
Posledním návrhem byl návrh pana Mikesky – sloučit rozpravu k bodům 3 a 4.
P. H u j o v á :
Dávám hlasovat o tomto návrhu. Pro 32, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Návrh byl
přijat.
Dávám hlasovat o programu jako celku, kdy se slučuje rozprava k bodům 3 a 4. Pro
32, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Program dnešního zasedání ZMČ Praha 3 byl přijat.
Přistoupíme k projednání 1. bodu, což je návrh přísedících Obvodního soudu pro
Prahu 3. Pan tajemník Fišer.
P. F i š e r :
Dámy a pánové, předložený návrh na volbu přísedících pro Obvodní soud pro
Prahu 3 na volební období 2015-2019 vychází z příslušných ustanovení zákona č.
6/2000 Sb. o soudech a soudcích.
Navržení přísedící byli seznámeni s obsahem funkce přísedícího a s ní souhlasí.
Navržení přísedící splňují všechny požadavky dle výše uvedeného zákona včetně čistého
lustračního osvědčení. Obvodní soud pro Prahu 3 se seznamem navržených přísedících
souhlasí. Oba navržení přísedící, a to paní Karolína Skříčková a pan Václav Bayer, jsou
zde přítomni.
Prosím pana Tomáše Kalivodu, předsedu volebního výboru. Děkuji.
P. K a l i v o d a :
Dámy a pánové, provedu vás tímto bodem volby. Oba navržení kandidáti jsou
přítomni, požádal bych je, aby se představili. S kandidaturou souhlasí. Následně budeme
hlasovat.
Nejprve poprosím paní Karolínu Skříčkovou.
P. S k ř í č k o v á :
Jmenuji se Karolína Skříčková, s kandidaturou souhlasím, sama jsem o ni požádala,
neboť jsem pracovala u Obvodního soudu pro Prahu 8. Je to srdeční záležitost.
P. K a l i v o d a :
Děkuji za představení. Prosím pana Václava Bayera.
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P. B a y e r :
Vážení zastupitelé, představím se co nejstručněji. Jmenuji se Václav Bayer. Jsem
seznámen s touto činností a s kandidaturou souhlasím.
Bude vás asi zajímat důvod. Tato právní oblast mě zajímala. V době, kdy jsem
maturoval, byla jiná situace, patrně bych to studoval..
P. K a l i v o d a :
Mají zastupitelé nějaké dotazy k navrženým? Pan Mikeska.
P. M i k e s k a :
Obou bych se zeptal, jaké mají vzdělání a jaké mají povolání.
P. S k ř í č k o v á :
Nejvyšší vzdělání Justiční škola v Kroměříži, momentálně pracuji v bankovnictví.
P. B a y e r :
Jsem absolvent ČVUT, stavební fakulty, pracuji v oblasti interiérů. Návrh přijímám.
P. K a l i v o d a :
Děkuji. Jsou další dotazy? Jestliže nejsou, děkuji navrženým za představení a za
zodpovězení dotazů. Budeme hlasovat o navržených jednotlivě aklamací v pořadí,
v jakém se představovali.
Prosím o hlasování. Prosím ještě jednou o hlasování, nestačil jsem ani vyslovit, že
budeme hlasovat o navržených jednotlivě, toto hlasování prohlašuji za zmatečné, dám
hlasovat znovu.
Nyní budeme hlasovat o paní Karolíně Skříčkové. Pro 31, proti 0, zdržel se 1,
nehlasoval 0. Paní Skříčková byla zvolena.
Nyní dáme hlasovat o panu Václavu Bayerovi. Pro 32, proti 0, zdržel se 0,
nehlasoval 0. Pan Bayer byl také zvolen.
Nyní hlasování o celém usnesení, že paní Karolína Skříčková a pan Václav Bayer
byli zvoleni za přísedící Obvodního soudu pro Prahu 3. Pro 32, proti 0, zdržel se 0,
nehlasoval 0. Usnesení bylo přijato.
Děkuji a předávám slovo předsedající schůze.
P. H u j o v á :
Děkuji za provedení volby. Nyní vyhlásím pětiminutovou přestávku z toho důvodu, že
23 minut před začátkem tohoto zasedání zastupitelstva mi byla doručena zpráva předsedy
klubu Ž(n)S pana Ondřeje Ruta, že paní zastupitelka Světlana Škapová se stala členkou
klubu Ž(n)S, takže dojde k přestěhování paní kolegyně Škapové do lavic klubu Ž(n)S.
Vyhlašuji pětiminutovou přestávku.
(Přestávka)
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Prosím všechny zastupitele, aby zaujali své pozice v zasedací síni, pětiminutová
přestávka skončila. Bude se projednávat bod číslo 2, petice občanů.
Zároveň bych ráda upozornila předsedy klubů, kteří odpovídají za svůj klub, to
znamená Ž(n)S a všechny ostatní, na článek jednacího řádu č. 4, odst. 3:
Členové zastupitelstva zaujímají v zasedací síni vyhrazená místa podle zasedacího
pořádku. Pro zasedací pořádek je rozhodující příslušnost ke klubu členů zastupitelstva a
dohoda předsedů klubů. Jestli se budou vždy míchat sezení členů zastupitelstva, prosím
předsedy klubů, především Ž(n)S, aby dodali jasný zasedací pořádek, jak jejich členové
chtějí sedět. Vyvolává to organizační zmatky.
Materiál číslo 2 je projednání petice o zachování plného provozu Mateřské školy
Buková, Praha 3, doručené 5. 3. 2015. Dle zákona má zastupitelstvo za povinnost tyto
petice projednat do 60 dnů.
Než předám slovo občanům, kteří se přihlásili do debaty, ráda bych přečetla
rekapitulaci skutečností, které se týkají MČ Buková.
Kapacita mateřských škol zřizovaných MČ Praha 3 je 2100 míst, kdy jen v posledních
čtyřech letech radnice zajistila nárůst o 450 míst. Tato kapacita předškolních zařízení je
dostatečná pro přijímání dětí od věku tří let. Kapacita jeslí v Roháčově ul. pro děti mladší
tří let věku je pouze 44 míst a poptávka rodičů pro umístění těchto dětí výrazně stoupá.
Vzhledem k tomu, že MČ nemá volné pozemky, došlo k rozhodnutí – jedná se o
usnesení rady MČ 162 z r. 2015, že bude vybudování nové zařízení jeselského typu na
pozemcích MČ Buková. MČ Buková postavená v r. 1960 je ve velmi špatném
technickému stavu a vzhledem k nízké kapacitě maximálně 48 míst je i provozně
nejnákladnější mateřskou školou. V r. 2010 nechala MČ Praha 3 zpracovat investiční
záměr na rekonstrukci a nástavbu objektu MČ Buková. V r. 2014 byl zvažován záměr
tento objekt přebudovat na denní stacionář pro seniory. Obě tyto varianty jsou však
finančně velice náročné, odhad finančních nákladů stojí řádově 50 mil. Kč, a proto bylo
rozhodnuto vybudovat jeselské zařízení formou modulového typu. Tato varianta je
výrazně levnější, výstavba je rychleji realizovatelná a jednopodlažní řešení je vhodnější
pro děti, které nedosáhly věku tří let. Tato studie byla již objednána a veřejnost bude
s návrhem studie na zařízení jeselského typu v lokalitě Buková seznámena do konce
května 2015 a budou následovat všechny kroky potřebné k urychlené výstavbě tohoto
zařízení.
Nově vybudovaná mateřské škola v areálu ZČ Jarov, ulice V Zahrádkách 48, má
kapacitu 112 míst. Od 7. 4. 2015 bude školku navštěvovat 41 dětí. Dále je připravena
přijmout od 1. 9. 2015 všech 33 dětí z MČ Buková a v případě, že rodiče nebudou mít
zájem o toto zařízení, budou děti dle přání rodičů přijaty do jakékoli mateřské školy MČ
Praha 3. Dále je vyčleněna kapacita 30 míst v nové MŠ Jarov pro potřeby MŠ Chmelnice,
kde zůstane do budoucnosti pouze jedna třída MŠ, a to především pro potřeby dětí před
nástupem do základní školy. Zbylá kapacita MŠ Jarov je k dispozici při zápisu do
mateřských škol, který proběhne dne 15.-16. dubna 2015. Mateřská škola Jarov je
orientována na děti i s dýchacími problémy, což bylo i součástí projektového záměru,
který byl přijat usnesením rady MČ 447/2013 o výstavbě nové mateřské školy a je také
schopna zabezpečit stravování pro děti s dietními požadavky.
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Dle zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, který umožňoval mnoho
výjimek ze vzdělání pro pedagogické pracovníky a jeho novelou zákonem 197/2014 Sb.
byly tyto výrazně omezeny a zdravotnické vzdělání nemůže nahrazovat pedagogické
vzdělání pracovníků ve školských zařízeních. Zřizování specializovaných zdravotních či
sociálních školských zařízení spadá výhradně do kompetence krajů, to znamená v případě
Prahy Magistrátu hl. m. Prahy. Městská část nemůže poskytovat speciální zdravotnickou
péči ve svých školských zařízeních. Péči poskytovanou alergickým dětem v MŠ Buková
mohou poskytovat všechny mateřské školy zřízené MČ Praha 3. Lze pouze dokoupit
jednoduchá zařízení a zdravotnické pomůcky, např. inhalační přístroje a jejich obsluhu po
dohodě s rodiči zabezpečí běžný pedagogický personál.
K 30. 6. 2015 je plánovaná transformace MŠ Buková, příspěvkové organizace MČ
Praha 3, na zařízení jeselského typu, které bude zahrnovat jesle v Roháčově ulici a nově
budované zařízení v lokalitě Buková. Všem zaměstnancům MŠ Buková je nabídnuto
adekvátní volné pracovní místo, např. v MŠ Jarov nebo Na Vrcholu, případně jinde.
Do rozpravy k této petici je přihlášena jako první paní Anna Kudličková,
Blahoslavova 6. Omlouvám se, ta je přihlášena až k bodu 30.
První je přihlášena paní Žaneta Benešová, Buková 397. Musím se vás zeptat, paní
ředitelko, zda zde vystupujete jako občan, nebo jako ředitelka příspěvkové organizace?
Pozvala jsem vás na dnešní jednání vzhledem k tomu, že tato problematika se bude
probírat. Prosím, zda byste vystoupila jako ředitelka MŠ Buková.
Technická – pan Stropnický.
P. S t r o p n i c k ý :
Omlouvám se, nechci do toho paní ředitelce vstupovat, ale součástí materiálu není
petice od Úřadu. Mohli bychom dostat její znění?
P. H u j o v á :
Prosím oddělení občansko-správní, jakým způsobem je dokumentován bod číslo 2
programu? Musím vyhlásit další pětiminutovou přestávku. Odbor občansko-správní
nakopíruje text petice a rozdá všem přítomným v sále. Nemusí být kopírovány podpisy.
Děkuji.
(Přestávka)
Prosím, abyste zaujali svá místa, abychom mohli probrat petici občanů za zachování
MŠ Buková.
První příspěvek bude mít ředitelka MŠ Buková paní Žaneta Benešová.
P. B e n e š o v á :
Od r. 2010 pracuji jako ředitelka MŠ Buková. Škola se od r. 1996 stará o děti
s alergiemi a astmatem. Zhruba polovina dětí ze 48 trpí těmito problémy. V současné
době se pracovnice v sociálních službách starají o 4 děti s dýchacími potížemi, 4
s potravinovými alergiemi, 3 s pylovými, 10 dětí má ekzémy, což vyžaduje pravidelnou
péči. Saunujeme, inhalujeme, hlídáme jídelníček.
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Proč by se měla MŠ Buková rušit, když v r. 2011 za pana místostarosty Mgr. Jiřího
Matušky ve spolupráci a arch. Nyklem vznikly plány na rekonstrukci mateřské školy na
čtyřtřídní objekt? Dne 28. 8. 2013 na schůzce s místostarostkou Oubrechtovou a
tajemníkem Fišerem byl odsouhlasen záměr zakoupit vybavení zahrady MŠ, kdy jsem
avizovala, že bude dražší než 300 tis. Kč. Dne 13. 11. 2014 ze strany pana Hraběte,
vedoucího odboru školství a zdravotnictví, mi bylo oznámeno, že MŠ Buková zůstává.
Tutéž informaci získal pan ředitel dr. Stanislav Ševl a povolal do budoucí funkce
zastupující učitelky nově postavené MŠ Jarov paní Hanu Hlaváčkovou. Ta začala
připravovat školní vzdělávací program a řešila personální obsazení a vybavení mateřské
školy. Dne 19. 11. navštívila mateřskou školu nově nastoupivší radní pro školství Mgr.
Jaroslava Suková a Přemysl Hrabě. Ze strany paní Sukové je mi řečeno, že mám navázat
spolupráci panem Ing. Loušou z odboru investic a domluvit se na krocích ohledně
rekonstrukce MČ Buková. Dne 22. 11. se konala porada ředitelek MŠ, na které je paní
Mgr. Suková požádána panem Hrabětem o slovo a nemá nic – o zavření mateřské školy
žádná informace. Dne 26. ledna na návštěvě paní Mgr. Sukové v přítomnosti pana
Hraběte mi bylo oznámeno, že z rozhodnutí rady MŠ Buková k 30. 6. končí. Na mou
otázku, kdo byl předkladatelem tohoto návrhu, mi neodpověděla.
Dne 27. ledna na jednání u paní starostky Ing. Vladislavy Hujové je mi nabídnuto
místo ředitelky MŠ Jarov, bez ohledu na předchozí zadání paní Haně Hlaváčková.
Dne 29. února náhodné setkání s panem radním Maternou a je utvrzena má domněnka,
že žádný zápis z rady či zastupitelstva, kde by se v dřívější době řešila MŠ Buková,
neexistuje. Dne 3. února jsem oznámila paní Ing. Vladislavě Hujové, že takto podanou
funkci ředitelky MŠ Jarov nepřijímám, především z důvodu kolegiality k povolané
zastupující učitelce Hlaváčkové, která na nové MŠ Jarov tři měsíce pracovala. Mé
stanovisko, že nepůjdu proti kolegyni, paní starostku evidentně rozčílilo.
Dne 10. března rádio City odvysílalo reportáž o katastrofickém stavu MŠ Buková. Dne
11. března navštívil pan Ing. Václav Dětek z odboru výstavby mateřskou školu a provádí
zápis místního šetření, které nekoresponduje s obsahem odvysílané reportáže.
Z průběhu událostí je patrné především nekoncepčnost změn. Možná naivně, ale
přesto upřímně si myslím, že o tak zásadních změnách jako zrušení školky, by měli vědět
obyvatelé Jarova, ředitelka, veřejnost a minimálně zastupitelé a radní. Pokud by zde
existoval upřímný záměr navyšovat místa v mateřské škole a komunikace mezi všemi
zainteresovanými nad tímto problémem by existovala, nikdy by k této vypjaté a
nepříjemné a naprosto zbytečné situaci nedošlo. Děkuji vám. (Potlesk)
P. H u j o v á :
Děkuji. Vystoupí paní Markéta Rohanová, Buková 4.
Upozorňuji, že čas pro vystupující hosty je tři minuty, potom se musí hlasovat o
prodloužení příspěvku.
P. R o h a n o v á :
Vážení zastupitelé, jmenuji se Markéta Rohanová a žijí na Jarově od narození,
momentálně v Bukové ulici. Ráda bych okomentovala petici, kterou jsme sepsali s rodiči
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poté, co jsme se dozvěděli, že MŠ Buková má být zrušena, její provoz ukončen k 30. 6.
2015.
Jedná se o mateřskou školu s vlastní kuchyní a zahradou, což o všech mateřských
školách zřizovaných městskou částí Praha 3 neplatí. Její provoz je přizpůsoben potřebám
dětí se zdravotním znevýhodněním, přestože od září 2014 není možné poskytovat
mateřským školám zdravotnické služby. Péče o zdravé i zdravotně znevýhodněné děti je
zde na vysoké úrovni a děti i rodiče jsou s prací paní učitelek i ostatního personálu
mateřské školy maximálně spokojeni.
V současné době navštěvuje MŠ Buková 24 dětí s nějakým imunitním problémem,
dále jsou zde děti, kterým vyhovuje rodinné prostředí a malý kolektiv této školky. Pro
mnoho z nich znamená přesun do jiné MŠ zvýšenou nemocnost, dietní nebo psychické
problémy. Díky tomu, že zdravotní znevýhodnění již není hlavním kritériem pro přijetí do
MŠ Buková, stává se tato školka přístupná rodičům zdravých dětí z blízkého okolí, kteří
byli až dosud nuceni vodit své děti do vzdálenějších mateřských škol a tuto změnu by
uvítali.
Pro spádové oblasti této mateřské školy, což jsou ulice Buková, Habrová a další
v okolí, znamená její zrušení zvýšení dostupných časů, neboť cesta s tříletým dítětem do
MŠ postavené o 850 metrů dále trvá nejméně třikrát déle a cesta MHD v této oblasti
žádnou časovou výhodu nepřináší.
Přesunem dětí z MŠ Buková do MŠ Jarov nedojde k avizovanému navýšení kapacity
školek, neboť stále existují třídy mateřských škol provizorně umístěné v nevyhovujících
prostorách základních škol, kde navíc začínají chybět třídy pro budoucí žáky prvních tříd.
Část takto umístěných dětí tak ztratí možnost pobývat ve vyhovujícím předškolním
zařízení.
Ukončení provozu MŠ Buková provází nestandardní jednání radnice MČ Praha 3, kdy
rodičům je paní starostkou tento fakt oznámen dopisem ze dne 20. února 2015, aniž by
tato informace byla podložena předchozím rozhodnutím rady či ZMČ Praha 3. Úmysl
ukončit provoz mateřské školy Buková nebyl nikde zveřejněn, ani diskutován. Vzhledem
k předpokládanému demografickému vývoji v této oblasti Prahy 3, kdy se počítá
s poměrně rozsáhlou výstavbou v oblasti Vackova a Červeného Dvora a začíná probíhat
generační výměna obyvatelstva v sídlišti Jarov, jde o krok velmi nelogický.
Žádáme zastupitelstvo o schválení dalšího provozu MŠ Buková a o zajištění
komunikace s veřejností o dalším postupu. Děkuji. (Potlesk)
P. H u j o v á :
Další přihlášenou k tomuto bodu je paní Veronika Sturmová, Viklefova 11.
P. S t u r m o v á :
Jmenuji se Veronika Sturmová a ráda bych krátce upozornila na některé skutečnosti.
Jednou je, že žádná školka na Praze 3 takovou péči jako MŠ v Bukové nezajišťuje,
některé školky pouze umožňují rodičům nosit vlastní jídlo do školky, kde je skladováno
v lednicích a personál ho poté může ohřát v mikrovlnné troubě.
8

Buková, ač před třemi měsíci ztratila statut školky pro děti s dýchacími potížemi, je
nadále schopna se o tyto děti postarat. Je to tím, že má vlastní kuchyň a paní kuchařku,
která je schopna a ochotna připravit dietní stravu. To je možné jen ve školce, která má
menší počet dětí.
Provoz MČ Buková je možná nákladnější než jiné školky, ale kromě toho, že je
schopna této péče, je také vybavená saunou, díky které je dětská imunita posilovaná.
Kromě toho jsou tam zakoupené inhalační přístroje, které by se jinde musely nově
dokupovat. Myslím, že by z toho ředitelé nebyli nadšeni.
Pokud by nebyla naplněna kapacita školky dětmi z Prahy 3, určitě by možnost takové
péče uvítali také rodiče dětí z přilehlé Prahy 9. (Potlesk)
P. H u j o v á :
Děkuji. Další přihlášenou je paní Jana Kučvová, Lupáčova 9.
P. K u č v o v á :
Jsem Jana Kučvová a jsem maminkou hodně nemocného syna a byla jsem vždycky
pyšná na to, že právě v Praze 3 máme senzační státní školku, dostupnou pro tyto nemocné
děti. Byla jsem vždycky pyšná na to, že tato školka je právě na Praze 3. Vždycky jsme
tam byli ujišťováni o tom, že s touto školkou se do budoucna počítá. Vždycky to v mých
očích bylo, že právě vedení Prahy 3 si je vědomo toho, že nemocné děti existují mezi
námi, a proto jsem byla překvapena, když jsem se dozvěděla, že tato školka má být
zrušena. Zčista jasna zlikvidujeme fungující kolektiv, který je schopen postarat se o
nemocné děti. Tyto děti nezmizí jen proto, že se o nich přestaneme bavit, budou tady
pořád a nebudou umístitelné do běžných školek. Když jsem se pokoušela svého syna do
běžné školky zařadit, vždycky jsem dostala stejnou odpověď: místo vašeho syna si raději
vezmeme dvě zdravé děti. Děkuji. (Potlesk)
P. H u j o v á :
Děkuji. Následuje pan Pavel Rohan, Buková 4.
P. R o h a n :
Vážení zastupitelé, měl bych komentář ke stanoviskům vydaným radnicí Prahy 3 ze
dne 10. 3. a nově i ze 17. 3., které bylo obnoveným stanoviskem.
K uvedeným argumentům z tohoto stanoviska lze uvést:
MŠ Buková není v tak špatném stavu, jak se rada snaží předložit veřejnosti a je i
nadále provozu schopna. Tomu odpovídá i zpráva z místního šetření, které provedl pan
Ing. Dětek.
Vysoké provozní náklady nejsou dány jen malým počtem dětí, ale i nadstandardními
službami, které poskytuje. Jedná se o školku, kam byly přednostně přijímány zdravotně
znevýhodněné děti, kterých je zde momentálně 24. Tomu odpovídá i vzdělávací program,
jehož součástí je pravidelné saunování, které je příčinou vyšší spotřeby vody a energie.
Nově zbudovaná mateřská školka Jarov není dle informací vedoucí mateřské školy
9

paní Hlaváčkové schopna zajistit stravování pro děti s dietními požadavky jinak než
ohřevem v mikrovlnné troubě.
Neexistuje téměř žádný rozdíl mezi investicí do přestavby objektu pro potřeby
mateřské školky nebo jeslí, maximální počet dětí je v obou případech stejný - zákon
247/2014 Sb. o dětské skupině a vyhláška 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání.
Hygienické požadavky pro zařízení určených dětem do tří let věku vyplývající z vyhlášky
410/2005 Sb, jsou stejné jako pro zařízení určená dětem předškolního věku. Může se zde
lišit výška umyvadel 7 cm.
Totéž platí pro možnou rekonstrukci budovy, jejíž kapacita by mohla být navýšena o
jednu třídu, aniž by bylo nutné provádět přístavbu. Náklady na rekonstrukci uvedené
radou MČ Praha 3 jsou nesmyslně vysoké a je s podivem, že zmíněná studie nebyla
přehodnocena a že vůbec vznikla.
Není nutné ukončit provoz mateřské školky Buková v době, kdy ještě není vyhotovena
žádná stavební dokumentace a kdy zamýšlené zařízení je ve stádiu pouze mlhavé vize.
Domníváme se, že rekonstrukce i přestavba na pozemku MŠ Buková mohou proběhnout
za plného provozu, jako se to např. stalo na Praze 6 v MŠ Meziškolská. Takové řešení by
uvítali rodiče i stávající personál, který by tak mohl pokračovat v práci v nově otevřeném
objektu. Ukončení provozu MŠ Buková se veřejnosti jeví jako nekoncepční, neboť tím
nedojde k avizovanému rozšíření kapacity.
Požadujeme, aby zastupitelé schválili hlasováním pokračování provozu MČ Buková i
po 30. 6. 2015. Děkuji za pozornost. (Potlesk)
P. H u j o v á :
Dále vystoupí Eva Pelantová, Pod Lipami 45.
P. P e l a n t o v á :
Mé jméno je Eva Pelantová a jsem matkou alergického dítěte, které navštěvuji MŠ
Buková. Jsme tam velmi spokojeni. V dnešní době, kdy těchto dětí přibývá, mě mrzí, že
by se taková školka měla zavřít. Pro tyto děti, které jsou hodně nemocné, je vyhovující
počet 48 dětí ve školce. I tak nemocnost je poměrně značná, takže 112 dětí v školce
znamená více nemocí.
Měla bych dvě otázky k paní místostarostce pro školství Sukové. Navazuje se to na
stanovisko vedení radnice Prahy 3, na to, že je nová mateřská školka na Jarově schopna
zabezpečit stravování pro děti s dietními požadavky. Včera mi bylo paní ředitelkou
Hlaváčkovou sděleno, že si budeme nosit krabičky – když máme potravinové alergie – a
budeme je dávat do ledničky, dětem se to bude ohřívat.
Chtěla jsem se ještě zeptat na další bod, že péči poskytovanou alergickým dětem MŠ
Buková mohou poskytnout všechny MŠ zřízené MČ Prahou 3. Jde mi o to, aby dítěti byly
nakapány kapičky do nosu, do očí a promazána suchá kůže. Je mi schopna nová MŠ Jarov
toto zabezpečit? Děkuji. (Potlesk)
P. H u j o v á :
Děkuji. Dále vystoupí paní dr. Lucie Bušová, Pod Lipami 7.
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P. B u š o v á :
Jmenuji se Lucie Bušová, ve školce Bukové jsem měla starší dceru, ta teď chodí na
jarovskou školu, a mladší dcera tam teď dochází. Obě jsou alergické, obě se saunovaly.
Provoz mateřské školky jim zdravotně velice prospěl.
Mám na vás otázky. Vážení zastupitelé, i radní, jak je možné, že MŠ Buková nebyla
zařazena v seznamu mateřských škol, které vyhlašují zápis, který byl uveřejněn
v únorových Radničních listech? Jak je to možné, když v žádném zápisu z rady a ani ze
zasedání zastupitelstva se o ničem takovém nerozhodovalo? To je jedna věc, která by mě
zajímala. Jak je možné, že bez jakýchkoli písemných podkladů k takovýmto závažným
krokům dochází? Jak to, že s těmito kroky nebyla seznámena veřejnost na Jarově, pro
kterou je MŠ Buková v části Habrové jedinou možnou dostupnou školkou, pokud
nechceme využít waldorfského systému, který také oceňujeme a respektujeme, že městská
část dává prostor i takovým alternativním školkám?
K poznámkám, které jsme dostali o provozu MŠ Buková bychom chtěli říct, že se nám
ukončení provozu jeví jako nekoncepční, protože nedojde k avizovanému rozšíření
kapacity MŠ na Praze 3, které měla zajistit výstavba nové MŠ Jarov. Podotýkám, že nová
MŠ byla slibována už před třemi roky a kdyby se postupovalo podle koncepčních záměrů,
jak to bylo před 6-7 lety, školka by už dávno stála a nesetkávali bychom se tady. Protože
tato školka na Jarově má kapacitně nahradit MŠ Buková a provizorně MŠ Na Chmelnici,
což momentální žádné navýšení počtu míst nepřináší, místo toho by zůstaly v provozu
třídy, které jsou umístěny v ZŠ Na Chmelnici, která nevyhovuje požadavkům mateřské
školy. Letos poprvé se stalo, že do chmelnické školy nemohly být umístěny děti
z blízkého okolí, protože tam nebylo místo a byla tam mateřská školka, která by si
zasloužila svůj vlastní prostor. Děkuji za pozornost. (Potlesk)
P. H u j o v á :
Děkuji. Otevírám rozpravu k této věci. Pan kolega Ambrož.
P. A m b r o ž :
Kdybychom v 90. letech v této místnosti nerozhodovali jako zastupitelstvo, že budeme
rušit tu a tu mateřskou školu na Praze 3, tak bychom v posledních deseti letech nemuseli
vyhledávat, jak zvýšit kapacity mateřských škol atd. To za prvé.
Za druhé. Když jsme v 90. letech hlasovali o zrušení, znamená to, že tehdy jsme o tom
v zastupitelstvu hlasovali. Překvapuje mě, že nyní o jedné mateřské škole se rozhoduje
pouze na úrovni rady, ačkoli přestavba této mateřská školy na jiný typ zařízení pro děti
vyvolá značné investiční náklady. To je první věc, která mi na této záležitosti vadí.
Jsem ochoten lecčemu ze stanoviska vedení, které jsme dostali písemně, uvěřit, ale
když tady slyším to, co tady říkají rodiče i ředitelka školy, tak mám jisté pochybnosti o
tom, jak celá věc byla komunikována právě s těmito rodiči, s ředitelkou a s učitelkami
této mateřské školy. Celý způsob, jakým je to prováděno, zdá se, že není nejlepší.
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Navrhuji, abychom celou záležitost znovu promysleli, než do toho půjdeme, zjistili
skutečné náklady, které nás to bude stát a vymysleli co nejlepší řešení tak, abychom
především vyšli vstříc alergickým a astmatickým dětem. Děkuji. (Potlesk)
P. H u j o v á :
Na tento dotaz bych ráda reagovala. Budu reagovat místo paní kolegyně Sukové, která
je současné době zdravotně handicapovaná, je po operaci. Účastnila jsem se měsíc všech
jednání o MŠ Buková včetně včerejšího otevření MŠ Jarov, kdy tam přišlo na padesát
rodičů prohlédnout si nové prostory.
V první řadě chci říct: MŠ Buková nerušíme, transformujeme ji na zařízení pro děti do
tří let. Můžeme to nazývat předškolkou, je to jeselského typu, a jedná se o obdobné
předškolní zařízení jako je mateřská škola, jen je účelově zaměřeno na děti pod tři roky, a
to především z toho důvodu, že kapacita mateřských škol, kam přijímáme děti od tří let, je
v současné době na úrovni 2100 míst. Za poslední volební období, za poslední čtyři roky,
tento počet byl navýšen o 450 míst. Velký handicap je právě v umisťování dětí pod tři
roky, kdy máme jedno jeselské zařízení. V situaci, kdy každý rok do mateřské školy
přijímáme kolem 500 dětí, dětí, které jsou umístěny v jeselském zařízení v Roháčově ul.,
je kapacita pouze 44. Tam je velká disproporce a rodiče žádají umisťování dětí mladších
tří let. My jako vedení radnice jsme se k tomu zavázali už v koaliční smlouvě.
Dojde pouze k transformaci MŠ Buková. IČO zůstane zachováno, bude změněna
náplň činnosti. Znamená to, že činnost MŠ nebo jeselského zařízení se bude soustřeďovat
na děti mladší tří let. Proto je výhodnější modulový systém, protože většinu školek máme
jednopodlažních.
Paní ředitelka Benešová má velmi zdokumentováno, kdo jí co říkal. Paní ředitelka
před dvěma roky, kdy jsme přijali záměr vybudování nové MŠ Jarov, což bylo usnesením
447/2013, jako jediná ředitelka mateřských škol dostala k připomínkování nový projekt
MŠ Jarov. Připomínkovala tuto záležitost, navštívila mě v listopadu tohoto roku a jediný
problém, který řešila, byl ten, že nebude již ředitelkou mateřskou školky, ale pouze
vedoucí učitelkou, což vyplývá z toho, že na prosincovém zastupitelstvu jsme přijali
usnesení, kde jsme udělali jednu příspěvkovou organizaci. Pokud je MŠ v areálu nebo
přímo v budově základní školy, systémově to máme nastaveno tak, že máme základní a
mateřskou školu s nějakým dovětkem.
Technická pan Ambrož.
P. A m b r o ž :
Neodpověděla jste mi na to zásadní, co mi na tom nejvíce vadí – že nerozhodovalo
zastupitelstvo. Zastupitelstvo bude muset rozhodnout minimálně ve dvou věcech: o
investicích, které do toho budou vloženy a o změně zřizovací listiny. Proto mělo
projednat celou transformaci zastupitelstvo.
P. H u j o v á :
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Určitě máte pravdu, změna zřizovací listiny je připravována ke 30. 6. t. r. Znamená to,
že proběhne na červnovém zastupitelstvu. Stěhovat by se k 1. 9. mělo 33 dětí, protože
některé děti odcházejí do první třídy.
Velmi ráda bych se vyjádřila k zdravotním potížím dětí. Ze zákona má v kompetenci
zřizování těchto školských a sociálních zařízení se zdravotními potřebami pouze kraj,
v tomto případě pouze Magistrát. Všechny mateřské školky mohou po dohodě s rodiči a
podle svých možností zabezpečit kapání kapiček, namazání ekzému – je to pouze na
dohodě.
Přeslechla jsem záležitost zastupitelstva – rozhodování o projektovém záměru.
Projektový záměr jako každý jiný spadá výhradně do kompetence rady. Neznamená to, že
ho nemůže přijmout zastupitelstvo. Zastupitelstvo ho přijímá prostřednictvím rozpočtu –
v letošním rozpočtu tato investice není zahrnuta, ale jak jsem již avizovala, v květnu bude
předložena veřejnosti studie o novém jeselském zařízení a uděláme všechno pro to,
abychom co nejdříve získali stavební povolení a tato předškolka, jeselské zařízení, bude
vybudována v nejbližší době, jak to jen bude možné.
Rodiče požadují, aby v té době, než bude v této lokalitě vybudováno nové zařízení,
děti mohly zůstat ve staré školce. Teoreticky je to možné, ale prakticky dojde k tomu, že
jen teď máme možnost říct, že v nové mateřské škole vyčleňujeme kapacitu 30 – 40 míst
přednostně pro potřeby rodičů, kteří mají děti v MŠ Buková. Pokud budeme realizovat
záležitost, až budeme mít stavební povolení, vysoutěžíme dodavatele stavby, může se stát,
že celý kolektiv dětí včetně zaměstnanců naprosto roztrháme, protože pak by byly děti
umístěny 2 -3 v jedné školce, jak bychom měli místo. Nemůžeme si dovolit půl nebo až
rok držet kapacitu 33 volných míst v mateřských školách.
Pan Ambrož – technická.
P. A m b r o ž :
Mám technické vzdělání a jsem zvyklý, že musí být určitý technologický postup.
Pokud chci mít jistotu, že celý projekt dobře dopadne, zařídím, aby nejdříve celý projekt
schválil ten, který má ke schválení největší oprávnění, což je zastupitelstvo. Od
zastupitelstva budu minimálně potřebovat schválení o investicích a o změně zřizovací
listiny, i když tato schválení nebudou hned na začátku v tom technologickém postupu.
Vadí mi, že o celé záležitosti se nejednalo, jako jsme byli v 90. letech zvyklí jednat o
zrušení mateřské školy, tak o této změně – transformaci – jsme měli rozhodnout my,
abychom to podpořili a pak do toho všichni šli.
P. H u j o v á :
Paní Chmelová.
P. C h m e l o v á :
Poprosím o prezentaci, abychom se mohli podívat na několik obrázků a aby všichni
zastupitelé, kteří ve školce nebyli, mohli nahlédnout do problematiky.
Je tady nějaká historie, paní starostka říká, že se nebude mateřské škola rušit, ale
transformovat, ale v dopadu je to pro tu skupinu rodičů s dětmi i personál totéž.
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Tady máme několik fotek. Toto je Buková. Tady jsou fotky dokumentující technický
stav, prostory pro práci s dětmi. Vidíte, že školka běžně funguje a že se nejedná o nějaký
tristní stav, kdy školka padá na hlavu dětem i personálu.
Můžeme se podívat na to, co způsobilo, že mateřská škola Buková je chudá Popelka
mezi ostatními školami. Tady je to zřejmé, protože od r. 2008 se tam neinvestovala ani
koruna, kromě architektonické studie, kterou má teď u sebe paní starostka. Veškeré
drobné opravy se děly z provozních nákladů mateřské školy.
Tady máte seznam drobných oprav, které byly provedeny.
Narážíme teď na něco, co zmiňoval kol. Ambrož, to znamená absolutní absence
komunikace se všemi dotčenými. Paní starostka napsala v únoru dopis, který se opírá o
důvody, proč školku zrušit. Důvody si můžeme najít vždycky. Když to shrnu, jsou
uvedené důvody ty, že Buková je ve špatném technickém stavu, že je nejnákladnější
mateřská škola, a pak tam padají nabídky. I z diskusí a z dopisu nebylo jasné, zda budeme
dělat stacionář, nebo pak si vymyslíme jesle atd.
Radnice se opírá o prohlášení, že míst ve škole je dostatek a že pro umístění dětí ve
školkách máme 2100 míst. Neříká se, že provozujeme 8 tříd v mateřské škole, které nám
chybí pro prvňáky, jako např. na ZŠ Chmelnice.
Prosím o prodloužení příspěvku.
P. H u j o v á :
Budeme hlasovat o prodloužení pro paní Chmelovou. Pro 34, proti 0, zdržel se 0.
Prosím, paní kolegyně, pokračujte.
P. C h m e l o v á :
Prosím dát zpátky prezentaci.
Z dopisu paní starostky jste měli možnost se seznámit, že neobsahoval odpovědi na
důležité otázky. Zaznívalo to tady i ze strany rodičů.
Nemůžeme dostatek míst v mateřských školách měřit tím, že řekneme, že jich máme
2100 a že místa přibývají, teď bude 112 nových míst, když zároveň neuvedeme číslo, jaká
je potřeba. V současné době se do školek dostávají děti starší tří let.
Většina volebních subjektů se přihlásila k odpovědnosti zvýšit jednak kapacitu
předškolních zařízení, ale nastavit i podporu pro rodiče mladších dětí. Potud by záměr
jeslí nebyl špatný, pokud by zároveň nelikvidoval zařízení pro předškolní dětí od 3 do 6
let a poskytuje speciální služby. Existuje současná analýza poptávky po počtu jeselských
míst? Strategický dokument stanovuje aktuální priority i dlouhodobé strategie rozvoje
územního celku na r. 2010 – 15, ale k tomu je postaven i finanční rámec. Nevidíme ale
ani ve finančním výhledu, ani v rozpočtu, že by se tam s penězi počítalo. Projektový
záměr nepředpokládá realizací výstavby zařízení pro děti do tří let ani jinou výstavbu
v tomto období.
Co považujeme za naprosto skandální – nekoncepční postup bez podkladů, jednou to
jsou senioři, podruhé malé děti. Neexistují reálná data, neplánují se investice, je to
neefektivní a nehospodárný postup. Postavíme třeba do roka školku, a za rok zjistíme, že
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je málo dětí mladších tří let. To znamená, že zařízení předěláme zase na něco jiného?
Musíme plánovat dlouhodobě a veškeré tyto věci se musí promítat i do výhledů.
Za naprosto skandální považujeme, že celá záležitost – je jedno, jestli ji nazýváme
transformace nebo zrušení, v konečném důsledku je to totéž – nebyla projednána
v orgánech ani rady, ani zastupitelstva, je to rozhodnutí od stolu, natož aby bylo také
projednáno i s personálem mateřské školy.
Považujeme za naprostý nedostatek jasnou a srozumitelnou komunikaci s rodiči,
s personálem mateřské školy i se zastupiteli.
Co požadujeme? Požadujeme zachování provozu mateřské školy se specializací na
péči o děti se zdravotním oslabením. Není pravda, že kapacita školek na Praze 3 je
dostačující. Nechceme rušit místa v MŠ Bukové, chceme je zachovat.
Žádáme také diskutovat o těchto záměrech v komisích, výborech a na veřejnosti a
žádáme o aktuální studii poptávky rodičů po službách dětí mladších tří let a modelaci
financí a možných následných řešení. Výstavba modulové školky není určitě jediná
záležitost. Děkuji.
P. H u j o v á :
Další se hlásí pan kol. Rut. Paní Chmelová požádala o ukončení prezentace.
Tato záležitost je na další – provoz školy versus žižkovský masopust, vinobraní,
pivobraní – k této tabulce má někdo komentář? Předpokládám, že se kol. Mikeska vyjádří
později.
Přihlášen do rozpravy byl pan kol. Rut.
P. R u t :
Nechtěl bych opakovat argumenty, které v dosavadní debatě ať už ze strany ředitelky
školky nebo ze strany rodičů zazněly. Myslím, že z toho celého je očividné, že rozhodnutí
o zrušení školky a vybudování nových jeslí bylo uděláno zbrkle a bez jakýchkoli
podkladů. Rada svévolně o tom rozhodla, aniž by měla jakoukoli studii, propočet nákladů,
rozhodla o tom, že mají být vybudovány jesle a že to má být formou modulového
skládacího stavebního záměru.
Za klub Žižkov nejen sobě navrhuji usnesení – aby projednání petice bylo dnes
uzavřeno. Přečtu ho a předám návrhovému výboru.
ZMČ schvaluje zachování provozu MŠ Buková ve školním roce 2015/16.
ZMČ ukládá odboru technické správy majetku a investic a odboru školství a
zdravotnictví zpracovat podklady pro rozhodnutí o dalším provozu v objektu MŠ Buková,
a to a) analýzy potřebnosti kapacit mateřských školek, zařízení pro děti mladší tří let,
b) studie odhadu nákladů a stavebně technické analýzy variantního postupu, to
znamená stavba nového objektu versus rekonstrukce stávajícího objektu.
Doplním to drobným komentářem k ekonomice. V oficiálním stanovisku rady MČ
byla částka 50 mil. Kč, která předpokládám byla odhadovanými náklady na výstavbu
nebo přístavbu nového objektu rozšířením současného na čtyři třídy. Předpokládám, že je
to odvozeno od projektu čtyři roky starého. Projekt jsem se snažil získat. Pan vedoucí
odboru Kadlec mi řekl, že jediný výtisk má paní starostka.
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Prosím o prodloužení příspěvku.
P. H u j o v á :
Určitě. Dám hlasovat o prodloužení příspěvku. Mohu ale říct, že kol. Rut projekt u
mne nesháněl. Samozřejmě ho mám k dispozici v kanceláři.
Pro 30, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 4. Pane kolego, pokračujte.
P. R u t :

Domnívám se, že tato částka 50 mil. byla účelově použita pro prosazení
výstavby jeslí, které mají být údajně levnější, ale dnes nevíme, kolik mají stát. Radnice
podle oficiálního stanoviska zadala studii, která má být známa v květnu, ale ještě před
tím, než je znám jakýkoli kvalifikovaný odhad, kolik má modulový systém stát, bylo už
rozhodnuto, že má stát v této podobě.
Faktem, který je potřeba zdůraznit je, že ať už nový objekt bude vypadat jakkoli, tak
není reálné, aby stavba nového objektu byla prosazena, bylo pro ni získáno stavební
povolení a zahájena stavba dřív než v červenci příštího roku. Znamená to, že provoz
školky může být zachován. Pokud bude zrušen, objekt bude stát rok a více nevyužitý a
prázdný. Provoz může být zachován. Proto i navrhované usnesení.
Co uvedu dále, jsou spekulace. Přemýšlel jsem sám pro sebe, proč rada MČ udělala
takové zbrklé rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že v čele stojí strana TOP 09, která vždycky
jako hlavní prioritu prosazovala rozpočtovou odpovědnost a úspory, napadlo mě, že
rozhodnutí je motivováno úsporami. Uvedl bych, že roční náklady na provoz MŠ Buková
byly 1,6 mil. Kč, což odpovídá nákladům na uspořádání např. slavnosti Husité na
Vítkově. To pro představu. Pokud je toto motiv pro zrušení školky Buková k 30. 6., tak je
to šetření na nepravém místě. (Potlesk)
P. H u j o v á :
Kolega Rut to bude jistě komentovat k rozpočtu. TOP 09 rozhodně nemá potřebu šetřit
na dětech.
Přihlášena je paní Škapová.
P. Š k a p o v á :
Dámy a pánové, musím říct, že rozumím rodičům, rozumím petici a vím, jak se cítí. Je
to proto, že já sama před několika lety jsem stála před podobným problémem. Bylo to
v období, kdy bylo málo dětí a byl dostatek míst v mateřských školkách a Praha 2 chtěla
zrušit svou mateřskou školku Na Smetance. Také jsme psali petici, byli jsme na
zastupitelstvu. Tenkrát zastupitelé na Praze 2 dali přednost dětem. Školka dodnes stojí, a
to navzdory tomu, že tenkrát skutečně bylo málo dětí a dostatek míst ve školkách. Názor,
že je neekonomické nechávat volný prostor ve školkách a nesloučit děti, se tenkrát jevilo
jako pozitivní. Přesto na Praze 2 dali prostor dětem. Udělali dobře, školka funguje dodnes
a v základních školách nemusí budovat mateřské školky.
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V oblasti, kde je dnes MŠ Buková, stály v minulosti další školky – MŠ Habrová a MŠ
Pod Lipami. Je to spádová oblast. V současné době je tam jen MŠ Buková a waldorfská
školka.
Čemu skutečně nerozumím, je ta skutečnost, že se hovoří o tom, že je to dlouhodobý
záměr. Nenašla jsem v plánu žádnou zmínku o tom, že by se mělo stavět cosi, co má být
zařízení „jeselského“ typu, o tom, že by v minulosti ani v současnosti byly vymezeny
finanční prostředky na tuto investiční akci. Dokonce ani nechápu, jak je možné, že dopis
paní starostky je datován z února, a přitom rada rozhodla až v březnu. Neprobíralo se to
na komisi školské, ani na výboru školském. Jaký proces tady probíhal? Byl to
transparentní proces? Kdo o tom rozhodoval? Jedna, dvě osoby?
Tato situace je pro mne naprosto nepřehledná. Když se podíváme na skutečnost, že je
to nejdražší provoz – ano, školka má svou saunu, má svou pračku, má svou jídelnu, takže
nároky na elektřinu a na vodu jsou skutečně vyšší než tam, kde tyto služby nejsou
poskytovány.
Když bychom vzali ještě jednou prezentaci a podívali se na finanční částky, přiznám
se, že náklady na provoz mateřských školek jsem v rozpočtu nenašla, našla jsem tam
pouze neinvestiční příspěvky. Jsou to částky, které zasílá Ministerstvo školství a dostává
je obec na jednoho žáka. Mohu se zeptat, jaké jsou náklady na provoz MŠ Buková? Je
někdo z vás na toto schopen odpovědět?
P. H u j o v á :
Prosím paní ředitelku Benešovou o odpověď.
P. Š k a p o v á :
Rada to neví?
P Hujová:
Paní ředitelka jako ředitelka příspěvkové organizace vám samozřejmě přesně odpoví.
P. B e n e š o v á :
Celoroční neinvestiční náklady jsou 1827 tisíc, měsíční částka, která přichází na účet
MŠ, je 152 tis. Výnosy jsou 271 tisíc, 490 tisíc přichází od rodičů, což je 41 tisíc na
stravném a školném. Z toho třeba částka 375 tis. je dána na dodavatelské teplo, což jsou
náklady. V loňském roce jsme z rezervního investičního použili 312 tis. na nutné
havarijní opravy.
P. Š k a p o v á :
Jsou to náklady na provoz, nebo v tom jsou začleněny i náklady na žáka?
P. B e n e š o v á :
To jsou náklady na provoz – 1827 tisíc.
P. Š k a p o v á :
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Můžeme se dostat k prezentaci a zdvojnásobit částku 10 mil. částky na děti.
P. H u j o v á :
Uplynuly tři minuty, musíme hlasovat o vašem dalším vystoupení, pokud o to stojíte.
(P. Škapová: Ano, stojím.)
Hlasujeme. Prosím technickou obsluhu, aby nastavila nové hlasování o prodloužení
příspěvku paní kol. Škapové o další tři minutu. Hlasujeme.
Pro 34, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Paní kolegyně může pokračovat.
P. Š k a p o v á :
Prosím vrátit prezentaci.
Všimněte si, že náklady jsou náklady ostatních služeb, kam spadá žižkovský
masopust, vinobraní, pivobraní, reprezentace MČ atd.. Od r. 2008 do r. 2014 činí 101266
tis. Je to desetinásobek toho, co dáváme na děti. Zkusme přihlédnout k tomu, jaké výdaje
dává městská část na zábavu.
P. H u j o v á :
Musím se odvolat na jednací řád, čl. 6, odst. 8. Paní kolegyně, nevěnujete se tématu.
Prosím, věnujte se tématu, to znamená nákladům na mateřské školy. Teď projednáváme
petici o mateřských školách. Toto můžete přednést k rozpočtu. Z tohoto důvodu vám
odnímám slovo.
S technickou se hlásí pan Mikeska.
P. M i k e s k a :
Myslím, paní starostko, že vy porušujete jednací řád. Musíte se také přihlásit
k diskusním příspěvkům. Vy to nedodržujete, už jsem vám to posledně vytýkal. Pokud
chcete diskutovat, musíte se přihlásit. Děkuji.
P. H u j o v á :
Jsem předkladatelem tohoto bodu. Čtu čl. 6, odst. 8: Překročí-li člen zastupitelstva
dobu pro přednesení technické nebo faktické poznámky, případně k odpovědi na ni, nebo
není-li jeho vystoupení technickou nebo faktickou poznámkou, odejme mu předsedající
slovo.
Omlouvám se, přehlédla jsem se.
Je tady ale článek o diskutování k tématu, odst. č. 6.
Pan Mikeska – technická.
Hovořila jste o masopustu.
P. M i k e s k a :
Je to komické, paní starostko. Srovnávala školku s masopustem, může to srovnávat
s čímkoli, ale pořád se drží tématu.
P. H u j o v á :
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Je to věc výkladu. Prosím, ať paní Škapová pokračuje, ale ať se drží MŠ Buková a
nesrovnává ji s něčím, s čím není srovnatelná. Budeme hovořit o rozpočtu, je to
následující bod zastupitelstva městské části.
Paní Škapová pokračuje v příspěvku.
P. Š k a p o v á :
Děkuji, paní starostko. Možná je to moje chyba, že jsem to dostatečně nezmínila, ale
skutečně jsem hovořila o MŠ Buková. Srovnání výdajů je dostatečně srozumitelné,
přesunu se dále.
Když se podíváte na dnešní projektový záměr č. 58, tak máme schvalovat aktualizace
koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. Tam se přímo hovoří, že koncepce
vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy MČ byla schválena v r. 2007. V nezměněné
podobě zůstaly nastaveny strategické cíle v oblasti školství. Ty je třeba po osmiletém
období vyhodnotit a z výsledků analýz cíle doplnit, případně stanovit nové. Dokument
slouží jako podklad pro strategické rozhodování o dalším vývoji a rozvoji škol.
Chci se zeptat. Pokud dnes máme schvalovat záměr, že chceme aktualizovat cosi, co je
staré, podle čeho jsme dosud rozhodovali? Podle čeho někdo rozhodoval v oblasti MŠ
Buková? Podle tohoto starého záměru, nebo podle nového? Děkuji. (Potlesk)
P. H u j o v á :
Technická pan Sunegha.
P. S u n e g h a :
Omlouvám se, hlásil jsem se s diskusním příspěvkem, nikoli s technickou.
P. H u j o v á :
Nejprve vyřídíme technické poznámky. Pan Haupt.
P. H a u p t :
Kolegové to již řekli, vzdávám se.
P. H u j o v á :
Další technická pan Procházka.
P. P r o c h á z k a :
Vážené kolegyně a kolegové, připadá mi, že se do toho začínáme trochu zamotávat.
Přišel mi výsostně rozumný návrh pana Ruta, abychom dostali čas na podrobné
seznámení se se všemi podklady. Prosím hlasovat o návrhu pana Ruta, než abychom se
tady dál ne až tak dokonale připraveni zamotávali do osobních rozepří.
P. H u j o v á :
Faktická pan Mikeska.
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P. M i k e s k a :
Vznikl omyl, přihlásil jsem se k diskusi.
P. H u j o v á :
Pardon. Byl přihlášen pan Sunegha do řádné rozpravy, pan Mikeska se také hlásí do
řádné rozpravy. Na řadě je paní kolegyně Říhová.
P. Ř í h o v á :
Mám tři dotazy. Chtěla jsem se zeptat, paní starostko, zda by bylo možné najít jiný
pozemek pro výstavbu jeselského zařízení, a to z toho důvodu, že mateřská školka
Buková je určitým způsobem výjimečná, navíc by se rekonstrukcí dala rozšířit. Tím by se
ušetřily dvě třídy na Jarově a čtyři by zůstaly v ulici Buková. Tím bychom vyřešili čtyři
třídy pro přijetí do první třídy základních škol, které mají problémy. To by byla první
otázka.
Druhá otázka. Chtěla jsem se zeptat, jaké odhadujete náklady na modulové zařízení,
jestli v nákladech bude započítána i demolice. V rozpočtu na r. 2015 žádné prostředky na
to nejsou, ani na výstavbu školky.
Podívala jsem se na náklady na zařízení podobného typu na Praze 6 pro mateřskou
školku. Náklady byly přes 5 mil. Ptám se, jestli to bude obdobné. Chci zdůraznit, že je to
srovnatelné s náklady, které byly plánované v projektu před pěti lety na rekonstrukci MŠ
Buková, která se pro mne z neznámých důvodů neuskutečnila.
Poslední otázka. Kde vidí radnice úspory výstavbou jeselského zařízení proti mateřské
školce, která funguje, v tom smyslu, že se tvrdí, že je u MŠ Buková nákladný provoz?
Pokud tomu dobře rozumím, toto zařízení bude příspěvkovou organizací, takže veškeré
výdaje bude platit radnice. Máte odhad nákladů a mohla byste nám to říct?
P. H u j o v á :
Reagovala bych hned. MČ nemá žádné volné pozemky.Volný pozemek v současné
době je v ulici K Lučinám, kde už z minulého volebního období plánujeme výstavbu
malometrážních bytů s pečovatelskou službou.
Padla tady zmínka, že v minulosti před několika volebními obdobími byly dvě
mateřské školy v oblasti Jarova přeměněny na zařízení ošetřovatelský domov. Jsme
městskou částí, kde demografická struktura je jasně daná, máme velké procento starších
obyvatel seniorského věku a ošetřovatelský dům na Jarově, který zahrnuje tyto dva
objekty, má kapacitu 97 míst. Potom máme na druhé straně mateřské školky, kde už
máme pro děti tři a více let staré vybudováno 2100 míst. Bohužel, nemáme žádný volný
pozemek, kde by byla v územním plánu územní vybavenost, abychom zařízení školského
typu mohli vybudovat.
Co se týká nákladů, v letošním roce nejsou náklady na výstavbu tohoto zařízení
zahrnuty v rozpočtu, ale v rámci kapitoly studie a projekty je objednána tato studie.
Co se týká nákladů na výstavbu, můžeme je jen odhadovat. Náš předpoklad je kolem
30 mil. Vycházíme z podkladů, které jsme v minulém volebním období komunikovali
s investorem projektu Červený Dvůr, který nám nabízí mateřskou školku tohoto
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modulového typu. Samozřejmě náklady na výstavbu budou odvislé z toho, jestli se dá na
pozemek umístit čtyři nebo pět modulů. To bude záležet na tom, co pozemek připustí na
vybudování školky tohoto typu.
Co se týká provozních nákladů, je to otázka systémová, kdy všechny mateřské školky
máme koncipovány tak, že jsou tam minimálně čtyři třídy. Je to z hlediska personálních,
provozních. Historicky MŠ Buková může zabezpečovat pouze dvě třídy, to znamená
kapacitu 48 dětí.
Padla otázka toho, že je špatný technický stav. Technický stav je takový, že vizuálně
je špatný. Paní ředitelka tady přiznala, že v loňském roce dali ze svých prostředků do
oprav a rekonstrukce objektu přes 300 tis. Kč, ale zároveň vyhovuje hygienickým
normám a předpokladům. Jinak bychom školu museli zavřít z toho důvodu, že tam
neplníme nějaký zákonný předpis.
Naše předškolská zařízení koncipujeme tak, aby i z ekonomického hlediska došlo
k efektivitě vynakládaných prostředků. Znamená to, že bychom byli rádi, kdyby se tam
umístily aspoň čtyři třídy. Samozřejmě, lze to realizovat i na základě studie, která byla
připravena v r. 2010, ale tam předpokládané náklady včetně DPH – je to jen odhad pana
architekta – jsou na úrovni 50 mil. Kč. I po poradě s pedagogickými pracovníky je
vhodnější pro děti mladší tří let jednopodlažní zařízení, ne několikapodlažní objekt.
Technická paní Škapová.
P. Š k a p o v á :
Doplnila bych, že dům s pečovatelskou službou v ulici K Lučinám je plánován podle
projektového záměru, byl to objekt jeslí. Mám tady i fotodokumentaci. Je to budova
s jedním patrem. Hodil by se pro děti do tří let. Děkuji.
P. H u j o v á :
Hlásí se pan Sunegha.
P. S u n e g h a :
Chtěl bych připomenout věc, na kterou si mnozí nepamatují, ale zhruba před 12 lety
byla snaha radnice rušit školu Na Pražačce s tím, že bude zachován provoz školského
zařízení. Tuším, že se hovořilo o tom, že tam má být soukromá vysoká škola. V těchto
souvislostech mi to připadá trochu podobné, že byl také problém do Pražačky investovat
atd. Nakonec to byl odpor rodičů a tehdy za vydatné pomoci sociální demokracie se tento
záměr podařilo odvrátit.
Chtěl bych poukázat na mimořádné pozoruhodnou věc, kterou zde shledávám a která
vychází z mé životní zkušenosti. Pokud do r. 2008 nebylo do této školky investováno a
její technický stav se zhroutil a nyní se hovoří o modulovém systému, tak předpokládám,
že budova má být zbourána, že modulový systém je něco, co se přiveze, přišroubuje a
v případě potřeby odveze, a pak jak mávnutím proutku bude tady nádherná parcela,
s kterou je možné vesele obchodovat. Když tam zůstane zachováno nějaké školské
zařízení a bude regulérní nemovitost, problém nenastane a budeme moci s budovou
pracovat. Je otázkou, jak bude architektonicky připravena případná rekonstrukce, ale
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domnívám se, že pokud má dojít k nějaké rekonstrukci a k úpravě, tak už teď je možné
předpokládat výhledově další provoz. Nevidím důvod, proč by tato budova měla být
nahrazována modulovým systémem, zvláště když ještě nikdo pořádně neřekl, co to
modulový systém je. Hovoříme o tom a máme pouze představu, co to modul je. Děkuji.
P. H u j o v á :
Pan Mikeska.
P. M i k e s k a :
Chtěl bych se zeptat na to, jestli je studie na to, jestli je třeba zařízení jeselského typu
na Praze 3. V 90. letech jsme zdědili několik jeslí, pomalu se vyprazdňovaly a záměrně
jsme je rušili, protože jsme chtěli, aby se rodiče o děti starali. Existuje studie, že se situace
změnila. Nechali jsme jedny s tím, že to jsou výjimečné případy, kdy umístíme děti do
jeslí. Spočítali jsme si, že náklady na děti ve školce a v jeslích jsou snad osmkrát vyšší.
Máte nějakou studii o tom, kolik bude stát provoz zařízení jeselského typu?
V bodu 4 máme rozpočtový výhled. Tam je řečeno, že provozní náklady do r. 2018
máme snížit o 90 mil., a my budeme otevírat zařízení, o kterém nevíme, jestli bude
potřeba. Bude jistě provozně nákladné. Vím, že peníze na výstavbu seženeme za účasti
investorů, ale provoz bude hrozně drahý, a my nevíme, jestli je o zařízení jeselského typu
zájem.
K Bukové. Zrušili jsme MŠ Habrová, navrhli jsme tam ošetřovatelský domov, a v 90.
letech jsme mateřskou školku budovali jako rodinné stříbro pro rodiče, kteří mají
nemocné děti. Také se mi to nelíbí, ale politika je politika, vy jste vedení radnice, vy
musíte rozhodnout. Těžko vás převálcujeme, ale doufejme, že hlas rodičů uslyšíte a že se
rozhodnete správně. Děkuji. (Potlesk)
P. H u j o v á :
Pan dr. Říha.
P. Ř í h a :
Ocituji materiál vydaný Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí v r. 2014.
Cituji: Situace je o to komplikovanější, že spolu se zrušením zákona č. 20 z r. z r. 1966
o péči o zdraví lidu a podle ustanovení nového zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních
službách a podmínkách jejich poskytování byl k 31. 12. 2013 zrušen právní podklad pro
provoz jeslí jako zdravotnických zařízení a právně zanikla tato tradiční forma péče o děti
mladší tří let věku. V současné době se proto v odborných a laických kruzích vedou
diskuse o možnostech veřejných mateřských škol zřizovaných na základě školského
zákona vzdělávat děti mladší tří let, které v současné době většina veřejných mateřských
škol nepřijímá, ačkoli školský zákon to umožňuje.
Je tam odkaz na § 34, odst. 1, školského zákona, kde se říká, že děti ve věku zpravidla
od tří let.
Na to naváži další citací:
Finanční prostředky státního rozpočtu poskytované na činnost mateřské školky podle §
160 a § 161 školského zákona není možné na činnost péče o děti do tří let použít.
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Městská část může zřídit příspěvkovou organizaci, a když v předmětu činnosti vymezí
péči o děti mladší tří let, může to udělat, i když právně pojem jesle už není v legislativě,
nicméně veškeré náklady na provoz hradí zřizovatel.
Plánujeme takové jesle, kde všechno budeme hradit sami, kde potom ušetříme, nebo to
bude něco kombinovaného, a pak to nebudou jesle, ale mateřská škola umožňující
začlenění dětí mladších než tři roky? Chceme-li šetřit, budou to jesle, které budeme hradit
sami?
P. H u j o v á :
Jak jsem již řekla, rada MČ rozhodně nemá zájem šetřit na dětech. Příspěvek rodičů do
mateřských škol je cca 800 Kč měsíčně. Faktem je, že dnes 44 dětí v jeselském zařízení
v Roháčově ul. financujeme obdobným způsobem.
Technická – paní Škapová.
P. Š k a p o v á :
Chtěla bych zmínit, že existuje strategie vlády do r. 2020. Současná a možná i minulá
vláda si uvědomovala potřebu sladit rodinný život, kariéru s péčí o rodinu. V této strategii
bylo v listopadu schváleno, že do r. 2020 se mají vytvořit ve školkách místa pro 30 % dětí
do tří let a 90 % dětí od tří do šesti let. Mají na to být využity evropské dotace a státní
dotace a v příštích letech by k nám mělo připlout 13,5 mld. Kč. Nabízí se otázka, proč by
obec měla sama investovat něco a pak sama platit provoz, když můžeme využít i to, co
nám nabízí státní politika? Děkuji.
P. H u j o v á :
Technická pan Mikeska.
P. M i k e s k a :
Nebylo mi odpovězeno na to, jestli existuje seriozní studie, že jesle potřebujeme.
Prosím, aby mi bylo také sděleno, kolik se plánuje měsíčně na jedno dítě v zařízení
jeselského typu v Roháčově ul.?
P. H u j o v á :
Částka vám bude sdělena písemně do 30 dnů. Celá rétorika opozice mi připadá, že se
ocitáme někde v 70. letech, kdy budeme normovat, kolik se narodí dětí. Budeme jako za
Husáka.
P. H u j o v á :
Paní kolegyně Danická.
P. G a n i c k á :
Většina byla řečena. Mám pouze malou poznámku k načasování. Rada již rozhodla o
uzavření MŠ ke konci června, a přitom zápisy jsou před námi. Nevíme, jak dopadnou,
jaký bude zájem a převis. Jak jsem pracovala v minulém období v komisi pro výchovu a
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vzdělávání, pokaždé jsme se tam potýkali s velkým převisem, zřizovaly se provizorní
třídy v základních školách. Jsou děti, které dosáhnou věku tří let od září do prosince, na
které se většinou nedostane. Jsem si jistá, že pokud by školka dál fungovala, třídy se
naplní. Teď bude rok prázdná, nebude sloužit svému účelu, a přitom tady budeme mít
převis. Proč musela rada rozhodnout ještě před konáním zápisu?
P. H u j o v á :
Ráda bych upozornila na to, že jsou to pouze dohady. Rada nerozhodla o zrušení
zápisu, protože probíhá diskuse mezi občany. Rozhodli jsme o přijetí záměru a o plánu
transformace, který plánujeme na červnové zastupitelstvo. Nejsme arogantní rada, která
nejedná s občany. Musím upozornit na to, že včera při návštěvě mateřské školky jsem se
velice podivovala. Paní Rohanová, která je iniciátorkou této petice, obeslala všechny
zastupitele. Zvláštní, že mne při iniciaci petice nikdy neoslovila. Komunikaci považuji za
velice účelovou a jsem ráda, že se tady rozbíhá tato debata. Jestli opozice řekne, že chce
šetřit na dětech, v pořádku. My chceme uspokojit poptávku rodičů, kteří chtějí dávat děti
mladší tří let. Jak jsem řekla v předchozím příspěvku, do mateřských škol se hlásí
každoročně kolem 500 dětí, někdy téměř 600. Záleží, jak probíhá přihlašování rodičů.
Jeselské zařízení, které v současné době funguje v Roháčově ulici, není samostatná
příspěvková organizace, je to organizační složka odboru školství a má kapacitu pouze 44
míst. Rodiče by velice rádi přivítali, aby radnice rozšířila tyto možnosti.
Samozřejmě, odborníci diskutují o tom, jak má být postaráno o děti mladší tří let. Jak
pan dr. Říha říkal, jsou to pouze diskuse, nikdo k tomu nedal stanovisko. Dají doporučení
a nanormují, kolik dětí kde má být. Z rozhovorů s odbornými zaměstnanci radnice i
s ředitelkami mateřských škol jsem naprosto jasně pochopila, že mezi dvouletým a
tříletým dítětem je ve vývoji velký rozdíl. Proto preferujeme vybudování speciální –
můžeme tomu říkat školky nebo jeselského zařízení pro děti mladší tří let. Není potřeba
rok studovat to, co lidi potřebují.
Pan Sunegha – technická.
P. S u n e g h a :
Chtěl bych se ohradit proti tomu, že opozice tady prosazuje plánování dětí jako za
Husáka. Jako člen lidové strany takto rodinu neplánuji.
Pokud se hovoří o šetření na dětech, tak pokud zde zůstane některý z petentů, případně
rodičů, při projednávání rozpočtu může vidět, kam budou směřovány prostředky této obce
a kde by se mohly vzít prostředky na děti. Děkuji.
P. H u j o v á :
Pan Mikeska – technická.
P. M i k e s k a :
Chtěl bych se ohradit proti výroku paní starostky, že chci plánovat situaci jako za
Husáka. Je to od vás nehoráznost.
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P. H u j o v á :
Paní Škapová.
P. Š k a p o v á :
Myslím, že v každé společnosti, zvláště v demokratické, se využívají kvalifikované
odhady, rozpočty a analýzy. Stejně tak i v tomto případě lze využít i demografii. Např. u
Českého statistického úřadu najdeme demografii toho, jak se lidé nejen narodí a jak
umírají, ale také jak se stěhují. V současné době je na Praze 3 počet obyvatel 71409 a od
r. 2012 je nárůst nových obyvatel právě díky tomu, že se ukončila bytová výstavba a
předpoklad do r. 2020 je 76 tisíc, což je za pět let. Jak si s tímto poradíme?
P. H u j o v á :
To byla technická, nebo dotaz? Mohu poprosit, jak zní dotaz?
P. Š k a p o v á :
Podle demografického vývoje Český statistický úřad vydal tiskovou zprávu a počítá se
s tím, že díky bytové výstavbě na Praze 3 by počet obyvatel v r. 2020 měl dosáhnout 76
tisíc.
P. H u j o v á :
Co mám říct? Jakým způsobem budou lidé přibývat, nebo co? Chci slyšet dotaz.
P. Š k a p o v á :
Když rozhodujete, musíte na základě kvalifikovaných podkladů. Toto je demografie.
Můj dotaz je, jestli jste toto brali v potaz?
P. H u j o v á :
V současné době má Praha 3 řádově 72 tisíc trvale bydlících obyvatel. Jestli statistický
úřad nasimuloval vývoj na nárůst 4000 obyvatel za šest let, žižkovákům to přeji.
Pan kolega Bellu.
P. B e l l u :
Za klub ODS navrhuji 10minutovou přestávku.
P. H u j o v á :
Paní Ropková.
P. R o p k o v á :
Za klub ČSSD se připojuji k návrhu na přestávku.
P. H u j o v á :
Děkuji. Vyhlašuji 10minutovou přestávku.
(Přestávka)
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Do rozpravy je přihlášen pan Haupt.
P. H a u p t :
Děkuji za slovo. Byl tady prezentován přehled investic od r. 2008 do jednotlivých
mateřských škol. Od r. 2010 jsou tady některé subjekty ve vládě. Chtěl bych se proto
zeptat, proč se od r. 2010 v MŠ Buková neinvestovalo, když je tady dle vašich vyjádření
prezentován takový havarijní stav? Je k tomu nějaké oficiální usnesení a kdo je za to
zodpovědný, že se tam neinvestovalo?
P. H u j o v á :
Před dvěma roky byla paní ředitelka MŠ Buková seznámena s tím, že bude prováděna
výstavba MŠ Jarov. Neinvestovalo se proto, že jsme neměli náhradní prostor, kam
bychom děti přestěhovali. Dnes ho máme.
Technická pan Stropnický.
P. S t r o p n i c k ý :
Chtěl jsem poprosit, jestli by nás koalice seznámila s tím, o čem se poradila,
k případnému návrhu bych potom ještě mohl diskutovat. Řeknete nám ho až na závěr,
děkuji.
P. H u j o v á :
Paní Kanická.
P. G a n i c k á :
Chtěla bych navázat na můj předchozí příspěvek a na to, co řekla paní starostka – že
rada o ničem nerozhodla a že jsme tady dnes proto, abychom se bavili, co dál. To, že
nebyly vypsány zápisy do Bukové, je fakt, bylo to v Radničních novinách.
Chtěla bych se ohradit proti tomu, že chceme šetřit na dětech, že nechceme snad
umožňovat návštěvu předškolních zařízení dětem mladším tří let. Je tomu zcela naopak.
Jako Žižkov nejen sobě máme v programu rozšiřování kapacit školek a umožňování
zvláště pro děti mladších tří let. Týká se to především těch, kterým jsou tři roky mezi
zářím a prosincem. Tyto děti jsou většinou schopné se integrovat do kolektivu starších
dětí. Je třeba to posuzovat individuálně, ale mnohá předškolní zařízení to již dělají, že tyto
děti integrují do kolektivu starších dětí. Některá předškolní zařízení dělají třeba to, že
zřizují zvláštní třídy pro děti od dvou do tří let. I to je řešení. Nemusí se kvůli tomu
budovat jesle. Žižkov nejen sobě rozhodně podporuje umisťování dětí mladších tří let do
předškolních zařízení. Nechceme šetřit na dětech.
P. H u j o v á :
Hlásí se pan Mikeska již potřetí, o jeho vystoupení musíme hlasovat. Pro 25, proti 0,
zdrželo se 5, nehlasovali 4. Pan Mikeska může vystoupit.
P. M i k e s k a :
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Spočítal jsem si, že podle rozpočtu na r. 2015 dítě v zařízení jeselského typu
v Roháčově stojí městskou část 9090 Kč měsíčně. Nebylo by lepší dávat matkám tyto
peníze, než udržovat zařízení? Je to politické rozhodnutí, jestli budeme budovat jesle nebo
mateřskou školu, kde budeme přijímat děti mladší. Náklady na děti do tří let jsou výrazně
vyšší než v mateřské škole.
Dále bych měl obavu z toho, že když opustíme budovu Buková, nastěhují se tam třeba
bezdomovci nebo squoteři. Pozor na to.
P. H u j o v á :
Domnívám se, že iniciativa Klinika má velmi mnoho práce.
Pan Popov – faktická.
P. P o p o v :
Omlouvám se, chtěl jsem se hlásit do diskuse.
P. H u j o v á :
Pan Popov se přihlásí do řádné diskuse.
Paní Říhová.
P. Ř í h o v á :
Chci ještě navrhnout, abychom zvážili, jestli by se rada nemohla vrátit k původnímu
plánu rekonstrukce MŠ Buková, která umožňuje přístavbu o dvě až čtyři třídy a tudíž i
zřízení jeslí u této školky, což je finančně výhodnější, protože na to určitým způsobem
Ministerstvo školství přispívá.
Jako důvod této prosby uvádím, že v dané lokalitě není jiná mateřská školka a nejsou
tam jesle. Kdyby se tam zřídily jesle, o kterých jsme mluvili, rodiče tam budou děti vozit
a když mají sourozence, rodiče mohou do jednoho zařízení děti přivézt.
P. H u j o v á :
Pan Haupt.
P. H a u p t :
Doplním svůj dotaz. Jak to, že u ostatních mateřských škol bylo na rekonstrukce
investováno, a děti se nemusely stěhovat jinam? Kapitálové výdaje byly investovány
téměř do všech mateřských školek, nejen do mateřské školky Buková.
P. H u j o v á :
Jedinou významnou investicí, kde došlo k přestěhování dětí na nějaký čas, byla MŠ
Jeseniova. Mám pocit, že tato záležitost probíhala před třemi lety a provizorně se děti na
chvíli přestěhovaly opět do nově vybudované kapacity MŠ u Zásobní zahrady.
U ostatních školek šlo především o zateplení a výměnu oken. MŠ Buková byla
vybudována v r. 1960, ostatní jsou stavby ze 70. a 80. let.
Hlásí se paní Ropková.
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P. R o p k o v á :
Dovolím si navrhnout usnesení. Není pravda, co tady zaznívá, rada neschválila v tuto
chvíli zrušení školky, schválila pouze záměr zpracovat studii výstavby zařízení jeselského
typu. Studie se zpracovává. Dále schválila zabezpečit prezentaci studie veřejnosti.
Jde o to, aby tady nedocházelo k desinterpretaci. Jedná se o to, že podle analýz radnice
by rekonstrukce objektu stála zhruba 60 mil. Kč, což je velmi nákladné řešení. Proto bylo
přistoupeno k tomu, že se zpracuje studie, o které bude možné dále diskutovat.
K připomínkám pokud se týká Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Mám
schůzku s panem minstrem v pátek. Bohužel, tady musím zklamat, nedělejme si naděje na
to, že obdržíme nějaké prostředky z rozvojového programu Ministerstva školství, protože
podle mých informací v tomto roce jsou upřednostňovány zejména ostatní kraje a
v případě Prahy je preference výstavby mateřských škol v prstenci okolo Prahy, kde je
největší problém. Některé městské části neumístí děti od tří let do mateřských škol, což
naštěstí v naší městské části tento problém není. S prostředky Ministerstva školství bych
bohužel nepočítala.
Co se týká návrhu usnesení, paní předsedkyně zapíše bod číslo 1, kdy zastupitelstvo
bere na vědomí petici občanů za zachování MŠ Buková,
2. zastupitelstvo bere na vědomí stanovisko vedení radnice k petici občanů Prahy 3
k zachování plného provozu MŠ Buková ze dne 17. 3. 2015,
3. zastupitelstvo ukládá radě MČ Praha 3 předložit ZMČ Praha 3 do 30. 6. 2015 studii
výstavby zařízení jeselského typu na pozemcích MŠ Buková podle usnesení rady MČ
Praha 3 č. 162 ze dne 9. 3. 2015 včetně analýzy finančních dopadů a analýzy poptávky
obyvatel Prahy 3 po umístnění dětí do předškolních zařízení.
P. H u j o v á :
Technická paní Škapová.
P. Š k a p o v á :
Jsem ráda, že paní Ropková nám vysvětlila, že rada nerozhodla o zrušení MŠ Buková,
což je velké plus. Kdybychom si to řekli hned na začátku, ušetřili bychom možná tři
hodiny diskuse.
Pak se ale ptám, proč je v dopise paní starostky napsáno, že je rozhodnuto, že se děti
mají přestěhovat? Kdo o tom rozhodl?
P. H u j o v á :
Je to dotaz, opět zneužívání technické poznámky.
Následuje paní kolegyně Říhová již potřetí. Musíme hlasovat. Pro 29, proti 0, zdrželi
se 3. Prosím paní Říhovou.
P. Ř í h o v á :
(Nesrozumitelné: mimořádné prostředky, ale jen na plnění dikce školského zákona.)
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P. H u j o v á :
Paní Chmelová – technická.
P. C h m e l o v á :
Chtěla bych upozornit, zda je v souladu s jednacím řádem, paní starostko, že jste
předkladatelka bodu a zároveň řídíte schůzi. Myslím si, že to v pořádku není.
P. H u j o v á :
Předkladatel bodu jsou občané.
Technická pan Sunegha.
Prosím technickou obsluhu, ať dá mobilní mikrofon, protože z tohoto zasedání se
pořizuje audiovizuální záznam a přepisem je i zápis z tohoto zasedání ZMČ Praha 3.
P. S u n e g h a :
V navrženém usnesení je odkaz na usnesení rady ze dne 9. 3. 2015, které zde nebylo
uvedeno. Mezitím jsem ho dostal. Odkaz zní: schvaluje záměr výstavby zařízení
jeselského typu na pozemcích MŠ Buková. Není mi jasné, jestli máme hlasovat o tom, že
budeme podporovat záměr výstavby zařízení jeselského typu na pozemcích MŠ Buková,
nebo jestli to nebudeme podporovat. Připadá mi to zmatené. Děkuji.
P. H u j o v á :
Pane kolego, to vyjádříte hlasováním.
Pan Stropnický.
P. S t r o p n i c k ý :
Děkuji za to, že byl přednesen paní Ropkovou návrh. Poprosil bych o promítnutí.
Navrhoval bych, abychom diskutovali k návrhu, protože už vše zaznělo. Nemůže se to
promítnout? Prosím paní předsedkyni návrhového výboru, aby nám návrh ještě jednou
přečetla a že bychom k tomuto návrhu diskutovali.
P. H u j o v á :
Už diskutujeme tři hodiny.
P. S t r o p n i c k ý :
Chci se zeptat na to, co se stane v situaci, kdy tady vznikne nějaká studie a nějaký
průzkum, který bude záležet na otázce. Když se někdo bude ptát: chcete děti do školky
jeselského typu ještě před věkem života? Samozřejmě hodně lidí řekne: jo, to je
bezvadné, a bude to v této školce se zahrádkou, tam chceme. Odpověď, kterou radnice
získá, bude samozřejmě kladná a dětí, které o to budou mít zájem, bude hodně. Rada
potom přijde na zastupitelstvo v červnu a řekne, že se v průzkumu ukazuje, že je o to
zájem, že problém tady není. Když se už teď neotevře zápis do Bukové a budeme do
června čekat na studii, o které stejně víme, jak dopadne, tak Buková stejně zanikne.
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Toto usnesení je stejné, jako kdyby diskuse nebyla. Rozuměl bych tomu, kdyby toto
mělo vliv na zápisy ve školním roce 2016-17 a kdyby v r. 2015-16 školka pokračovala
v Bukové dál.
To je věc, která v usnesení v Ondřejově byla, na rozdíl od vašeho, jestli bychom to
tam mohli ještě doplnit, aby čas na rozhodování byl. Máte na to celé volební období,
myslím, že to zrealizujete tak, jak máte v úmyslu. Zrealizujme to ale tak, aby to rodiče
neohrozilo, provoz školky neznemožnilo a aby politické rozhodnutí bylo udělané
kvalifikovaně. To se zrodilo přes víkend? Kdy se přesně zrodilo?
P. H u j o v á :
Ráda bych zareagovala. Děkuji za návod, jak organizovat ankety.
Musím říci jednu věc. To, co říkáte, by zastupitelstvo samozřejmě mohlo přijmout, ale
nemáme šanci příští školní rok někde vyčlenit kapacitu 30 – 40 míst účelově pro děti
z MŠ Buková, které by se měly přestěhovat. Potom budeme muset nabízet volná místa a
dojde ke skutečnému roztržení dětí, ale i zaměstnanců. Dnes mohou využít nabídky a
přestěhovat se jak zaměstnanci, tak děti do MŠ Jarov.
Pan Sunegha – technická.
P. S u n e g h a :
Hovořil jsem o tom, že bych rád znal usnesení včetně odkazu a nápad, že by se to
promítlo a přesně se formulovalo. V tuto chvíli nevím, o čem se má hlasovat, asi jsem
hloupý a nerozumím tomu. Neznám podstatu návrhu. Jestliže se má schválit, že se
schvaluje záměr výstavby zařízení jeselského typu, pak je to jasné, o tom diskutujeme od
začátku, ale jestli je to tam schované odkazem na další usnesení, v pořádku to není. Tak
by to znít nemělo. Děkuji.
P. H u j o v á :
Chci upozornit, že na minulém zastupitelstvu, kdy přišla Iniciativa Klinika a Ž(n)S
navrhovala různé návrhy usnesení, většina zastupitelů naprosto netušila, co je podstatou
Iniciativy Klinika.
Paní Ropková – technická.
P. R o p k o v á :
Už to řekla paní starostka. Výhoda, že v tomto roce nebudou probíhat zápisy je ta, že
pokud by později došlo k rozhodnutí jen o rekonstrukci objektu, děti by musely do
mateřských škol, protože MŠ na Jarově by už mohla být plná a musely by třeba dojíždět
mnohem dál. Tady je možné celý kolektiv přestěhovat o několik set metrů dál do nově
vybudované školy na Jarově.
Co se týká usnesení rady, prosím, aby bylo rozdáno. V usnesení rady není ale nic
jiného, než že rada schválila záměr a uložila starostce Hujové zpracovat studii výstavbu
zařízení jeselského typu na pozemcích MŠ Buková. V usnesení jsem navrhovala, až tato
studie bude zpracována, aby byla předložena zastupitelstvu.
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P. H u j o v á :
Děkuji. Jen doplním. Usnesení 162 z r. 2015, záměr výstavby zařízení jeselského typu
na pozemcích MŠ Buková bylo všem zastupitelům dáno k informaci, včetně důvodové
zprávy.
Paní Chmelová – technická.
P. C h m e l o v á :
Můžete mi vysvětlit, kdy v nově zrekonstruované zasedací síni zastupitelstva vyřešíme
to, že si nemůžeme promítnout na plátno před námi zápis z usnesení, když tady jsou dva
počítače? Tomu nerozumím, už jsme to tady řešili minule. Proč návrhy, o kterých máme
hlasovat, se nepřepíší do počítače, abychom to všichni viděli?
P. H u j o v á :
Na příští zastupitelstvo tento technický problém vyřešíme.
P. C h m e l o v á :
Proč to nemůžeme udělat teď? Také jsem tam dala flešku a prezentace se přehrála.
P. H u j o v á :
Technická pan Bellu.
P. B e l l u :
Souhlasím s vámi, také mě to trápí. Problém je, že toto zařízení, které tady dnes máme,
schvalovala rada, v níž jste seděli i vy. Druhý problém je, že se to musí technicky vyřešit,
protože je tu jen jeden kabel.
Když jste dělali prezentaci, je tady druhý problém, že předsedající ani nevidí, jak
dlouho trvá diskuse nebo kdo je do diskuse přihlášen. Problém tu je, také ho hodně
vnímám a budeme se snažit to vyřešit.
P. H u j o v á :
Hlásí se pan Rut již potřetí. Musíme hlasovat. Pro 27, proti 0, zdrželi se 4, nehlasovali
3. Pane kolego, můžete vystoupit.
P. R u t :
Děkuji za možnost vystoupit potřetí. Rád bych se vyjádřil k návrhu, na kterém se
dohodla koalice a rád bych ho demaskoval. Dělá na mne dojem, že koalice se rozhodla
předložit návrh, jako že se nic nedělo, že se přijal jen záměr, že se mateřská školka neruší,
a přitom usnesení jen umožní realizovat rozhodnutí rady o zrušení MŠ Buková a
vybudování zařízení jeselského typu.
Paní kolegyně Ropková říkala, že je to jen záměr, že je to jen studie. Budu citovat
z oficiálního stanoviska rady MČ, které visí na webových stránkách. Je to kolektivní
stanovisko rady MČ, kde je napsáno, že veřejnost bude s návrhem studie jeselského typu
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seznámena do konce května 2015 a pak budou následovat všechny potřebné kroky
k urychlené výstavbě tohoto zařízení.
Znamená to, že záměrem radnice je zrušit MŠ Buková. Neschovávejme se za mlhavé
slovíčko záměr, to tak skutečně je.
Chtěl bych tady osvětlit, že rozdíl mezi usnesením, které jsme navrhovali my za klub
Ž(n)S a které navrhuje koalice, je v tom, že koalice navrhuje zrušit mateřskou školku a
postavit jesle, a my navrhujeme nechat školku fungovat ještě jeden rok a mezitím vytvořit
analytické podklady variantního postupu, abychom byli schopni kvalifikovaně se
rozhodnout, jestli školka v následujících letech má fungovat, nebo jestli je potřebné a
účelné na jejím místě vybudovat zařízení jeselského typu. To je zásadní rozdíl ve dvou
usneseních. Rád bych, aby si kolegové při hlasování toto uvědomili.
P. H u j o v á :
Děkuji. Pouze upozorňuji na to, že v příštím období, když budeme provádět analýzy,
nemáme možnost umístit – pokud by se naplnila školka do kapacity 48 dětí – děti jinam.
Je to o tom ne, co vy říkáte, ale o tom, jestli zůstane MŠ Buková s náplní, jakou je, nebo
nové zařízení MŠ Buková bude přijímat děti mladší tří let.
Pan Ambrož do rozpravy.
P. A m b r o ž :
Chtěl bych vyjádřit, že dnes máme asi poslední možnost, aby rada přišla s projektem,
projekt si nechala schválit zastupiteli a od prvního do posledního postupu se dál
pokračovalo.
Nebo je druhá varianta, která probíhá, že nebudou zápisy – tím pádem je první krok
udělaný, navenek budeme do 30. 6. dělat, že se ještě rozhodujeme o záměru, jak bude
příslušný projekt vypadat nebo nevypadat atd.
Měli bychom hrát fér. Buď do toho chcete jít, nechte si odhlasovat celý projekt, což
znamená, že chcete přesídlit současný provoz MŠ Buková do nové školky na Jarově a na
místě dnešní Bukové zbourat současný objekt, postavit tam modulový objekt, který bude
s provozem pro děti mladší tří let. Nechte si toto odsouhlasit a můžete dělat všechny
kroky již bez problémů.
Druhá hra se mi rozhodně nelíbí, je to hra jako děláme to – neděláme to, ale ve
skutečnosti to vlastně děláme.
P. H u j o v á :
Technická pan Rut.
P. R u t :
Mám faktickou poznámku. Co říkáte, paní starostko, s přestěhováním kolektivu, je
částečně pravda, ale také je možné mít scénář, pokud analýzy zjistí, že je záhodno školku
zrušit a zřídit jesle, že děti, které tam chodí, nechat tam odrůst a školku zrušit ve chvíli,
kdy děti ze školky vyrostou.
32

P. H u j o v á :
To odpovídá proklamované ekonomické výhodnosti či nevýhodnosti provozu?
Nerozumím tomuto argumentu.
Paní Chmelová – technická poznámka.
P. C h m e l o v á :
Teď je tady vidět to, že jste říkala, že předkladatelem bodu je veřejnost. Nejsem si
jista, do jaké míry mícháte roli jako předkladatel a jako osoba, která řídí schůzi.
Mám věcnou poznámku v tom, že důvod toho, že by se školka nemohla přestěhovat
jako celek, je nesmyslný. S Jeseniovou jste to udělali úplně stejně, přestěhovala se do
základky Chmelnice, když se dělala rekonstrukce. Buď budeme hledat argumenty, proč
udělat to, že školku teď zavřeme, budeme tam bourat a stavět zařízení jeselského typu
nebo cokoli jiného, nebo budeme hledat nějaký způsob, jak situaci řešit a podložíme ji
argumenty, ne něčím, že si myslím, že o tyto služby bude zájem. (Potlesk)
P. H u j o v á :
Pan Neusser.
P. N e u s s e r :
Může paní ředitelka Benešová reagovat na poznámky?
P. H u j o v á :
Ptejte se paní Benešové.
P. N e u s s e r :
Je to dotaz, zda může reagovat na diskusi.
P. H u j o v á :
Paní ředitelka je ředitelkou příspěvkové organizace MŠ Buková. Podle jednacího řádu
mají zastupitelé právo ptát se paní ředitelky na to, co chtějí vědět. Jestli máte potřebu se
zeptat paní ředitelky, zeptejte se, paní ředitelka dostane slovo a odpoví.
Prosím mobilní mikrofon paní ředitelce.
P. B e n e š o v á :
Prosím o dotaz, pane kolego.
P. N e u s s e r :
Můj dotaz zní, jestli by paní ředitelka chtěla reagovat na body řečené v této diskusi.
P. B e n e š o v á:
Situace byla naprosto stejná, když se rozhodlo, že MŠ Jeseniova 204, kde je paní
ředitelka Luhanová, se celá přestěhovala do provizorně vybudovaných prostor na základní
škole Chmelnice. Myslím, že jedna třída byla ještě umístěna na Vozové a jedna třída
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z těchto čtyř odešla do základní školy. Tyto dvě třídy po dobu, kdy se rekonstruovala
mateřská škola Jeseniova 204, pobývaly na základní škole Chmelnice v provizorních
prostorách, které byly za tímto účelem vybudovány. Nikoli že by prostory byly
provizorní, ale měly sloužit jako provizorium pro děti, které se vrátily nazpátek do
Jeseniovy 204. Nevím, proč by tomu nemohlo být naprosto stejně, aby se dvě třídy, které
jsou v současné době na základní škole Chmelnice, přestěhovaly do nově postavené
mateřské školy Jarov, a my bychom využili naprosto stejnou situaci. Po dobu
rekonstrukce Bukové bychom se přestěhovali k panu řediteli Havelkovi do základní školy
Chmelnice a velice rádi se vrátíme zpátky. Myslím, že je to naprosto pochopitelné,
všichni tomu rozumí. Jak to proběhlo v Jeseniově, mohlo by to proběhnout i u nás.
Děkuji.
P. H u j o v á :
Beru to jako inspiraci pro kulový blesk. Musím ale upozornit na jednu věc. Máme
v záměru v koaliční smlouvě, v koaličních cílech vybudování zařízení pro děti mladší tří
let. Celá tato akce stěhování dopadne tak, že vaše děti budou odrostlé.
P. B e n e š o v á :
Paní starostko, mohu se zeptat, co to znamená „my“?
P. H u j o v á :
Rada městské části svým usnesením 162 přijala záměr vybudování jeselského zařízení.
V důvodové zprávě je napsáno pro děti do věku tří vět.
P. B e n e š o v á :
Zeptám se rady, zda o tom ví stejně jako věděla o záměru zrušit MŠ Bukovou?
P. H u j o v á :
Rada MČ svým usnesením v r. 2013 – ale to už se točíme dokola.
Paní ředitelko, kdo to především věděl, že se má stěhovat, jste byla vy.
P. B e n e š o v á :
Paní starostko, myslím, že to byla paní místostarostka Suková, která 14. listopadu ....
P. H u j o v á :
Nevím, do bylo 14. listopadu, vím, že jste v listopadu byla u mne a výrazně jste
protestovala, že nechcete být vedoucí učitelkou, že chcete být ředitelkou mateřské školy.
To je jediné, co vím.
Prosím pana Kalivodu – technická.
P. K a l i v o d a :
Prosím, aby se nezneužívalo technické, protože celá tato diskuse byla v rámci
technického příspěvku pana Neussera. Myslím, že už jsme tady dostatečně dlouho, hlavně
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aby se diskutovalo v rámci Úřadu a příspěvkovky o věcech, které se mohly vyřešit
kdykoli jindy. Prosím, abychom se drželi nějakých pravidel a v diskusi normálně
pokračovali.
P. H u j o v á :
Technická – pan Holeček.
P. H o l e č e k :
Chtěl jsem říci totéž, s panem Kalivodovou se ztotožňuji.
P. H u j o v á :
Technická pan Neusser.
P. N e u s s e r :
Naprosto s tím souhlasím, jen mě zaráží, že jste se ozval až po třech hodinách, kdy
paní starostka neustále porušovala jednací řád.
P. H u j o v á :
Druhý diskusní příspěvek paní Škapová.
P. Š k a p o v á :
Zrekapitulujme si to. Rada rozhodla. Nebyla ve svém rozhodnutí zbrklá? Tento záměr
nebyl konzultován v žádném poradním orgánu, ani iniciativním. Proces nebyl dodržen.
Rada se možná odvolává na nějakou minulost, která neexistuje. Ano, je to rozhodnutí
rady.
Část života jsem prožila v socialistické společnosti, a tam se říkalo, že je to rozhodnutí
strany. Takto mi to připadá. Rada rozhodla a konec. Máme šanci ještě něco zvrátit, co se
udělalo rychle, nepodloženě a co odporuje možná i dobrým mravům. Určitě si všichni
vzpomenete, jak před půl rokem v době voleb jste slibovali, jak budete dělat vše pro naše
děti a určitě jste věděli, co je to veřejná služba. Možná jste pozapomněli. Dovolím si něco
zopakovat.
Vzdělání je veřejnou službou. Povinnost při vzdělání je přihlížet k základním
fyziologickým potřebám dětí, vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj, předcházet
vzniku sociálně patologických jevů, maximálně se vzdělávací program přizpůsobuje
vývojovým, fyziologickým, konditivním, sociálním, emociálním potřebám dětí této
věkové skupiny.
Děti chodí do MŠ Buková a ta má svůj školský vzdělávací program. Přemístíme je
jako nějaké ovoce do košíku do naprosto jiné školky. Zkuste o tom chvíli přemýšlet,
zapomeňte na to, co máte v koaliční smlouvě. Jistě máte také děti, přemýšlejte o tom. Pro
rodiče je to skutečně těžké. Je určitě šance školku zrekonstruovat, udělat tam jednu nebo
dvě třídy, podle potřeb, pro děti mladší tří let, ony pak v pohodě budou přecházet do této
školky. Myslím, že to jde, ale chce se odpoutat od něčeho, co jste se dohodli. Vy ale už
dnes víte, že je špatné, co jste se dohodli. (Potlesk)
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P. H u j o v á :
Pan Vokál.
P. V o k á l :
Mám pocit, že se debata začíná točit v kruhu, neboť nezaznívá nic nového. Dovolím si
krátce zrekapitulovat zásadní problém, že existuje vysoká poptávka po vybudování
zařízení jeselského typu. Poptávka, bohužel, není kvantifikovaná, ale je zcela evidentní,
že je velmi vysoká. Také nemáte spoustu věcí kvantifikováno, takže chápu smích z levého
křídla, ale budiž.
Z levého křídla padly také návrhy jako např. přemístění dětí. Když se přemisťovaly
děti z Jeseniovy na Chmelnici, byla zcela jiná situace, teď je Chmelnice plná a těžko by
šlo celý kolektiv přemístit jako je teď možné – přemístit celý kolektiv do pohodlného
zařízení několik set metrů odtud.
Další návrh od kol. Ruta je, že by děti začaly odrůstat. Kolega ale zapomněl, že děti
jsou v různém věku, takže by se mohlo stát, že tam nakonec zbude jedno nebo dvě děti.
Těžko udržovat zařízení pro tak malý počet.
Vzhledem k tomu, že se stále točíme v kruhu, podávám návrh na ukončení rozpravy.
P. H u j o v á :
Nechám o tomto návrhu hlasovat. Pro 20, proti 6, zdrželi se 3, nehlasovalo 5. Návrh
byl přijat.
Technická pan Sunegha.
P. S u n e g h a :
Chtěl bych se ohradit proti tomu, aby mě pan Vokál zařazoval do levého křídla, neboť
se jedná o způsob jeho posazení, zatímco z pohledu rady jsem na křídle pravém.
P. H u j o v á :
Následuje pan Holeček do rozpravy.
P. H o l e č e k :
Mám také pocit, že se točíme dlouho v kruhu. Z investičního hlediska: buď
zrekonstruujeme budovu za desítky milionů, vezmeme odtud děti, různě je roztrháme,
kolektiv se rozpadne, což se mi nezdá dobré.
Nechápu argument paní ředitelky, protože tam jsou děti se sociálními potřebami - je to
věc, které dobře rozumím, že by dala děti někam do provizoria. Jak můžete dát děti se
speciálními potřebami do provizoria, že pro ně někde vybudujeme třídu, ve které budou.
Máme nádhernou školku na Jarově, která se vám z nějakých důvodů nelíbí. Je hodně
dobrá, jděte se tam podívat. Peníze, které stála, nebyly malé. Má obrovský potenciál pro
to, aby tam děti byly šťastné a byly v pohodě, včetně těch dětí, které máte vy na starosti.
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Prosím, abychom se netočili v kruhu a spíše se zaměřili na to, abychom dětem, které
speciální potřeby mají, dali dobré a důstojné podmínky, nehandrkovali se s nimi a
nevyužívali k politické propagaci, jak někdo má ve zvyku využívat takové chvíle. Děkuji.
P. H u j o v á :
Pan dr. Procházka.
P. P r o c h á z k a :
Vážené kolegyně a kolegové, chtěl bych na všechny apelovat, že jednáme o dětech, že
je to problém více než citlivý a závažný. Přál bych si, abychom si všichni uvědomili, že
zde zastupujeme obyvatele Žižkova. Moc prosím, abychom odložili veškeré osobní
animozity, abychom vzali návrh, který přednesla zde přítomná zastupitelka za sociální
demokracii. Připadá mi jako rozumný kompromis. Život není černý ani bílý, má odstíny
šedi. Prosím vás, abychom se opět vrátili ke zdravému rozumu a aspoň na chvíli odložili
své politické kabáty a jednali rozumně. Děkuji.
P. H u j o v á :
Děkuji. Paní Chmelová.
P. C h m e l o v á :
Směrem ke koalici by mě zajímalo, kdybyste před volbami proklamovali, že chcete
zrušit MŠ Buková, kolik by TOP získala v této lokalitě hlasů. To je jedna věc.
Druhá věc. Pan Vokál hovořil o vysoké poptávce, není to kvantifikované. Ondřej Rut
to tady jasně zformuloval, že je třeba se rozhodovat na základě kvantifikovaných údajů, a
ne z hlediska nějakých dojmů. Nepleťme si pojmy a dojmy z pozice toho, že je po tom
vysoká poptávka.
Další poznámka. Pan Holeček tady říkal, že vyzývá paní ředitelku, že chce umisťovat
děti do provizoria. Na ZŠ Chmelnice jsou plnohodnotné třídy, kde jsou teď děti zařazeny.
Kdybychom opravdu slyšeli – pojďme dobře plánovat, pojďme hospodárně zacházet se
svěřenými finančními prostředky jako představitelé obce, pojďme se rozhodovat na
základě konkrétních údajů, tuto čtyřhodinovou debatu bychom si tady mohli ušetřit.
Nesouhlasím s tím, že návrh paní kolegyně Ropkové je kompromisní. Není, protože
nic neřeší, nahrává postupu, který tady byl přednesen, propagován a obhajován celé čtyři
hodiny. S tím se nemohu ztotožnit, že jako představitelé obce rozhodujeme na základě
údajů ve smyslu „já si myslím“. To není možné z hlediska uvolňování investic a
hospodaření s penězi v rozpočtu. Potřebujeme mít kvantifikované údaje. Nemusíme dělat
roční průzkum, ale potřebujeme vědět, jaká je poptávka, jaká je strategie obce na dalších
tři až pět let.
P. H u j o v á :
Technická paní Ropková.
P. R o p k o v á :
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Můj návrh přesně obsahuje to, že zastupitelstvu bude předložena studie, která se
zpracovává, bude možné o ní diskutovat, bude možné diskutovat o finančních dopadech i
o tom, jaká je poptávka pro umístění dětí do předškolních zařízení. Úplně nerozumím
argumentům paní Chmelové.
P. H u j o v á :
Pan Vokál – technická.
P. V o k á l :
Reagoval bych na paní Chmelovou. Kvantifikaci lze udělat poměrně jednoduše. Stačí
si vytáhnout zápisy a podívat se na procento odmítnutých dětí v tom věku. Procento je
vysoké. Z toho lze snadno matematicky zjistit počet.
P. H u j o v á :
Chci říct jednu poznámku. Paní Chmelová moc dobře ví, jaká je potřeba umístění
těchto dětí, sama psala kolegyni Mgr. Sukové požadavek, že by obdobné zařízení sama
soukromě provozovala a že by byla ráda, kdyby městská část na tuto záležitost přispěla.
Diskuse byla ukončena. Jestli se nebude jednat o technické poznámky – z jednacího
řádu přečtu, co je to technická poznámka.
Čl. 6. Za technickou poznámku se považuje procedurální návrh týkající se způsobu
projednávání některého bodu pořadu, nebo upozornění na porušení jednacího řádu nebo
právního předpisu. Nelze však uplatňovat věcná stanoviska k projednávané otázce.
Pokud toto bude porušeno, mohu odejmout slovo.
Technická – pan Stropnický.
P. S t r o p n i c k ý :
To je velká výzva. Chtěl jsem upřesnit to, co říkala paní Ropková ve vztahu
k usnesení. Zdá se mi, že budeme-li diskutovat v červnu nad studií ve chvíli, kdy zápisy
budou čtyři měsíce za námi, budeme diskutovat nad studií pozdě. Když budeme mít studii
za měsíc, budeme diskutovat trochu včas. To je předmětem kritiky.
Je to jasnější, když jsem se pokusil vysvětlit usnesení?
P. H u j o v á :
Myslím, že všem je to jasné a svůj názor vyjádří hlasováním.
Technická - paní Škapová.
P. Š k a p o v á :
Souhlasím s panem Vokálem. Chtěla bych jen připomenout, že tím, že byla větší
poptávka rodičů po školkách . . .
P. H u j o v á :
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Omlouvám se, nevím, s čím souhlasíte s panem Vokálem, jestli s jeho návrhem na
zrušení rozpravy. Technická poznámka se týká porušení jednacího řádu nebo právního
předpisu. Nelze diskutovat.
P. Š k a p o v á :
Chci doplnit. Dosud byly odmítány řediteli školek rodiče, kteří byli doma na mateřské
dovolené.
P. H u j o v á :
Nediskutovat o předmětu věci, jen když je porušen jednací řád nebo právní předpis.
P. Š k a p o v á :
Mám faktickou poznámku.
P. H u j o v á :
Nejste přihlášena.
Technická – paní Chmelová.
P. C h m e l o v á :
Chtěla bych zareagovat na to, co jste říkala a budu si rozmýšlet, když tady udáváte
informaci ve smyslu, že má organizace plánuje nebo prověřuje nějaký záměr založit
dětskou skupinu a dáváte to tady do souvislosti s bodem který se týká projednávání rušení
mateřské školky, to moc dobře, paní starostko, umíte – vzbuzovat emoce a jiné zájmy.
Ještě si dobře rozmyslím, jestli nebudu trvat na omluvě.
P. H u j o v á :
Paní kolegyně, já jsem vás neurazila, hodnotím to velice kladně.
Vaše poznámka byla ale faktická.
Pan Sunegha – technická.
P. S u e g h a :
Navrhuji, aby navrhované usnesení bylo předloženo písemně.
P. H u j o v á :
Písemně je předloženo předsedkyni návrhového výboru.
P. S u e g h a :
Plénu – aby bylo promítnuto na tabuli.
P. H u j o v á :
Paní Ropková – technická.
P. R o p k o v á :
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Usnesení bylo písemně předloženo předsedkyni návrhového výboru hned jak jsem ho
přednášela.
P. H u j o v á :
Pan Sunegha – technická.
P. S u e g h a :
Navrhuji, aby bylo promítnuto.
P. H u j o v á :
Technická – pan Holeček.
P. H o l e č e k :
Navrhuji, abychom přestali řešit hovadiny. (Smích)
P. H u j o v á :
Prosím paní předsedkyni návrhového výboru, aby formulovala návrhy k hlasování, jak
jí byly písemně předloženy.
P. O u b r e c h t o v á :
Návrhy mám dva. Předpokládám, že to, co tady přednášel pan kolega Ambrož, nebyl
návrh.
Vezmu to od posledního návrhu. Je to návrh paní kolegyně Ropkové, a ten zní:
I.1. ZMČ bere na vědomí petici občanů k zachování provezu MŠ Buková,
2. ZMČ bere na vědomí stanovisko vedení radnice Prahy 3 k petici občanů
Prahy 3 na zachování plného provozu MŠ Buková,
II. ukládá radě MČ předložit ZMČ do 30. 6. 2015 studii výstavby zařízení
jeselského typu na pozemcích MŠ Buková dle usnesení rady MČ Praha 3 č. 162 ze
dne 9. 3. 2015, včetně analýzy finančních dopadů a analýzy poptávky obyvatel Prahy
3 po umístění dětí do předškolních zařízení.
Paní starostko, můžete dát hlasovat.
P. H u j o v á :
Děkuji. Nechám o tomto návrhu hlasovat. Pro 19, proti 10, zdrželo se 5, nehlasoval
0. Návrh byl přijat.
P. O u b r e c h t o v á :
Nejsem si jista, zda můžeme hlasovat o dalším návrhu, ale asi ano. Byl to návrh pana
kolegy Ruta, který zní:
I. ZMČ schvaluje
1. zachování provozu MŠ Buková ve školním roce 2015-2016,
II. ZMČ ukládá
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1. odboru technické správy majetku a investic a odboru školství a zdravotnictví
zpracovat podklady pro rozhodnutí o dalším provozu v objektu MŠ Buková
a) analýzy potřebnosti kapacit mateřské školy a zařízení pro děti mladších tří let
b) studie odhadu nákupu a stavebně technické analýzy variantního postupu (stavba
nového objektu versus rekonstrukce stávajícího).
P. H u j o v á :
Děkuji. Nechám o tomto návrhu hlasovat. Pro 14, proti 1, zdrželo se 19, nehlasoval 0.
Návrh nebyl přijat.
Vnímám pana Suneghu, že se hlásil s technickou poznámkou, ale přihlásil se až tehdy,
když bylo realizováno hlasování. Hlasování nesmí být přerušováno.
Byl to technický návrh, nejednalo se o návrh bodu projednávaného programu.
Pokračujeme ve schváleném programu zastupitelstva.
Bod číslo 3 – rozpočet MČ Praha 3 na r. 2015. Předkládá pan kolega Materna.
P. M a t e r n a :
Jak jsme si odsouhlasili v rámci schvalování programu, budeme projednávat
body 3 a 4 – jak rozpočet, tak rozpočtový výhled – najednou. S tím souvisí i to, že
bych rád na úvod zmínil rozpočtový výhled, protože s perspektivou rozpočtového výhledu
byl sestavován i rozpočet na tento rok.
Prosím o obrázek. Toto je rozpočtový výhled, který je očištěn. Jedná se o běžné příjmy
a výdaje, které jsou podle mne to zásadní, co musíme sledovat do budoucna. Můžeme se o
nich domlouvat, ale běžné výdaje budou nějakým způsobem dány a my je musíme být
schopni do budoucna uhradit.
V tuto chvíli se bavíme o žlutých trojúhelníčcích, které se týkají r. 2015 a budeme se
teď bavit o rozpočtu. K tomu se vrátíme až na konci.
Prosím o další obrázek.
S materiálem jste se mohli seznámit dostatečně včas. Finanční výbor projednal tento
materiál, nezacházel bych do velkých podrobností. Když se podíváme na další obrázek, je
zde shrnutí výdajů příjmové stránky rozpočtu. Z toho je vidět, jak postupně klesá zelená
oblast, což jsou dotace jednak zvenku, jednak z VHČ. Je tam vidět i nárůst vlastních
příjmů, které by bylo třeba posílit i do budoucna.
Prosím další obrázek.
Nejdůležitější, na čem je třeba se pozastavit, jsou výdaje, na kterých jsme se snažili co
nejvíce ušetřit v rámci toho, aby byla zachována veškerá činnost Úřadu. Po jednáních se
podařilo dosáhnout úspory hlavně běžných výdajů na úrovni 7,5 %. Když si sečtete
kapitálové výdaje, zůstaly na stejné výši, větší výdaje jsou v rámci investic do paneláků,
aby se podařilo co nejdříve je opravit, aby byla co nejdříve dokončena privatizace.
Je tady zahrnuto zhruba 80 mil. zůstatku z minulých let, což jsou peníze, které byly již
dříve zahrnuty do rozpočtu, ale nebyly vyčerpány. Budeme je čerpat v rámci tohoto
rozpočtu.
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Podle rozpočtových pravidel je rozpočet schodkový, nicméně schodek je financován
z vlastních zdrojů, ze zůstatků minulých let, které byly převedeny do rozpočtu a nebyly
vyčerpány.
Další obrázek je rychlé srovnání. Je z toho vidět, že se šetřilo všude stejně. Jde o
srovnání kolik loni, kolik letos, struktura je stejná. Šetřilo se ve všech výdajových
složkách stejně.
Nahoře je celkový rozpočet, dole jsou běžné výdaje. Části toho koláče jsou zhruba
stejně velké, z čehož je zřejmé, že jsme šetřili všude a nejen jen někde.
Tolik k celému návrhu rozpočtu. Nebudu vás zdržovat podrobnostmi. Materiály byly
dostatečně dopředu k dispozici. Očekával jsem, že budou dotazy, nebylo tomu tak. Jediné
dotazy byly na finančním výboru většinou od pana Mikesky, o kterých doufám, že se nám
je podařilo zodpovědět. Budou-li v tuto chvíli další dotazy, jsem k dispozici. Děkuji.
P. H u j o v á :
Otevírám společnou rozpravu pro materiál číslo 3 a 4. Do rozpravy se hlásí pan kolega
Mikeska.
P. M i k e s k a :
Tradičně se hlásím k rozpočtu a nebudu tentokrát hovořit dlouho. Vytipoval jsem 33
položek, o kterých si myslím, že MČ zbytečně utrácí. Je tam i oblíbený masopust paní
starostky na jitrnice – také si myslím, že tam patří. Těch 33 položek jsem si dal do
tabulky, kterou odevzdám panu Maternovi i paní starostce, aby byla jistota, že tabulka
byla předána.
U všech položek bych chtěl znát, která firma zajišťuje plnění zakázky, způsob zadání
zakázky – jestli to bylo na objednávku, nebo to bylo vysoutěženo, dále datum, kdy to bylo
vysoutěženo, cena vysoutěžená, případně cena objednávky, rozpočet v r. 2015 a skutečné
plnění v r. 2014. Nepotřebuji odpověď ihned, ale když mi to splníte do 30 dnů, budu
hrozně rád. Nabízím vám pomoc, myslím si, že v rozpočtu by se dalo ušetřit dalších 50
mil. tím, že se provozní položky budou soutěžit. Myslím si, že některé firmy, které tady
jsou, nebyly soutěženy celých patnáct let.
Pokud to společně dáme dohromady, rozpočet by podle toho mohl vypadat, ale přesto
kolegům v zastupitelstvu nedoporučuji, aby hlasovali pro tento rozpočet, protože je
skutečně nabubřelý.
Předávám tabulky.
P. M a t e r n a :
Děkuji, 30 dnů určitě bude stačit.
P. H u j o v á :
Dalším přihlášeným do rozpravy je pan Haupt.
P. H a u p t :
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Chtěl bych se předkladatele zeptat na vazbu navrhovaného rozpočtu s tím, co je
v akčním plánu, konkrétně projektové záměry, zda tam existuje. U některých
projektových záměrů jsem vazbu nenašel. Uvedu tří příklady.
Týká se to projektového záměru dosadba a terénní úprava ve východní části parku
Parukářka. Je to projektový záměr číslo 5, který v r. 2015 plánuje výdaje ve výši 2 mil.
Takovou částku jsem nenašel v běžných, ani v kapitálových výdajích. Možná je to
schováno pod něčím jiným, ale na to bych se rád zeptal.
Stejně tak co se týká projektového záměru 6 – oprava uličního stromořadí v Praze 3,
výdaje ve výši 3,5 mil. Kč, kdežto v navrhovaném rozpočtu je v běžných výdajích
uváděno pouze 2 mil.. Týká se to všechno ulice Jeseniova. Možná je to schováno ještě
v jiné části rozpočtu, ale provázanost tam nevidím.
Další příklad je číslo 7 – regenerace a stavební úpravy parku Židovské pece.
V kapitálových výdajích je uvedena částka na Židovské pece 3,5 mil. na tento rok, kdežto
v projektovém záměru téměř 6 mil. Nevím, jestli se to týká ještě něčeho jiného, ale
v rozpočtu se Židovských pecí týká jen 3,5 mil. Nevím, jestli někdo tyto věci dával
dohromady, nebo je to někde jinde. Děkuji.
P. M a t e r n a :
Stromořadí vím z hlavy, 2 mil. jsou z jedné kapitoly z běžných výdajů, a dále je tam
1,5 mil. – jedno je na údržbu stromořadí a jedno je na výsadbu. Ty 2 mil. jsou na nové
stromořadí v Jeseniově. Tady provázanost je a je to ve dvou různých místech rozpočtu.
Na další dva dotazy nejsem schopen hned odpovědět, odpovím určitě do 30 dnů.
P. H u j o v á :
Technická – paní kolegyně Oubrechtová.
P. O u b r e c h t o v á :
Měla bych prosbu, aby se zjednal klid jak v sále, tak na chodbě, protože není slyšet.
P. H u j o v á :
Vnímám tuto připomínku a není mi jasné, proč návštěvníci zastupitelstva, když jsou
volné židličky, stojí u dveří a diskutují. Prosím, zaujměte místa vyhrazená pro hosty.
Prosím o klid, je to tady stísněné.
Do rozpravy se hlásí pan kolega Zábojník.
P. Z á b o j n í k :
Mám malý dotaz, možná bych potřeboval upřesnění. Na str. 42 přílohy č. 1, řádek
6409 – ostatní činnosti jinde nezařazené, fond obnovy a rozvoje. Tady je 19 mil. Potřebuji
si upřesnit, protože jsem se domníval, že fond obnovy a rozvoje má 18 mil. Jak to je?
P. M a t e r n a :
Mám informaci, že těch 18 mil. bylo v loňském roce, v letošním roce je navrženo 19
mil..
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P. H u j o v á :
Pan kolega Ambrož.
P. A m b r o ž :
Měl bych několik postřehů. Především si myslím, že ne zcela se podařilo po zasedání
řídící skupiny strategického plánu, že byla srovnána některá čísla s rozpočtem. Obávám
se, že stejně ještě je tam stále otazník nad tím, zda všechny akce, které mají být
prostavěny nebo rozestavěny, se podaří, zda jsou skutečně připraveny. Naopak si myslím,
že některé studie jsou možná předčasné, že je nebudeme schopni rozestavět ani v dalším
roce. To je ale na uvážení rady.
Dále bych se chtěl obrátit k tomu, co už při provizorním rozpočtu nakousl kol.
Mikeska, že některé akce v oblasti kultury jsou finančně předimentovány. Myslím si, že
masopust je lidový svátek, že taková akce má jít zespodu, že to není o tom, že někde
uděláme pořad pro děti a sami se půjdeme bavit, že by to mělo být jako v jiných městech,
kde je to rodinná záležitost, že je to hlavně o průvodu maškar, že se k tomu případně
připojí jarmark řemesel, místních potravin a naše farmářské trhy. Nevidím důvod k tomu,
proč se k tomu přidává ohňostroj, který určitě v českých zemích s masopustem nesouvisí
a proč se k tomu přidá nějaký koncert, který s tím také nemá nic společného. Potom se
nedivme, že máme na masopust 1,5 mil. Kč místo abychom ho měli za několik set tisíc
korun a splnil svou tradici, kterou má mít.
Naopak Vinohradské vinobraní a Žižkovské pivobraní – nemáme tady ani pivovar, ani
nějakou lisovnu nebo stáčírnu vína, ani sladovnu. Podle mne je to záležitost reklamní.
Vzpomínám si, když vedle sebe na Hradčanském nám. byly stánky pivovarů a každý tam
nabízel své pivo. Myslím, že taková akce by měla být sponzorována těmi, kterým to
slouží především, a to jsou ti, kteří vyrábějí a prodávají pivo.
(P. Hujová: Pane kolego, upozorňuji na čas.)
To je podle mne o tom, kdo by to měl hradit a sponzorovat. Myslím si, že jako radnice
můžeme vyjít vstříc s úlevami od poplatků, s úklidem a s podobnými věcmi, ale určitě
k tomu nemusíme platit úplně všechno. Děkuji.
P. H u j o v á :
Dále je přihlášen pan kolega Stropnický.
P. S t r o p n i c k ý :
Má úvaha nebude příliš dlouhá a bude obecného charakteru. Je známo o této radnici,
že rozpočet připravuje více Úřad než politici. Rozpočet mi moc nevadí. Říkám to jako
příslušník opozice, který se sice zdrží hlasování, ale nemám zásadní důvody, vyjma
šílených masopustů, což je to jediné, co se tady pořád drží v předimenzované podobě.
Všechny ostatní věci jsou nějakým způsobem odůvodnitelné, je to nějaká preference této
koalice. Projevuje se to v rozpočtu poměrně málo. Rozpočet by asi nebyl dramaticky jiný,
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když bychom se podíleli na jeho sestavování. Ani za dobu, co jsme byli v koalici my, se
dramaticky neměnily poměry mezi jednotlivými kapitolami. jen se trochu měnila rychlost
některých realizací. To se ale u vás ještě nedá hodnotit.
Chci se zeptat. Povýšení Žižkova na město – nová akce. Jsou to PR akce, jak řekl pan
Ambrož. Velmi kvituji, že v oblasti kultury je tam zachovaná celá řada věcí, které
považuji za smysluplné a dělala je již předchozí koalice. To ale není to nejdůležitější,
důležité je, že akce pokračují dál. My jsme také zdaleka všechno nezrušili, proč také.
Připadá mi, že debata nad rozpočtem je každý rok redukovaná na to, jestli masopust za
tolik, jestli vinobraní za tolik, a teď nová akce povýšení Žižkova. Toto má vyšší rozpočet.
Je to další průvod, ve kterém budou jitrnice? Mluvím o tom již dvanáctý rok, ale ať je
člověk v opozici nebo v koalici, pořád se tato blbost řeší a radnice se z toho pořád neumí
poučit. Můžeme si aspoň dát příslib, že to během volebního období bude lepší? Snažím se
pomoct některým koaličním stranám, umím si představit, jak těžce bojují s paní
starostkou na toto téma. Byl jsem u dvou rozpočtů, takže si debatu umím představit.
Paní starostko, je to otázka hodně na vás: berete si nějaký závazek na toto volební
období, že akcí nebude přibývat, že se nebudou rozsahem dále navyšovat a že naopak
finance budou směřovat k tomu, abychom se dostali třeba na 60 % jejich rozsahu do dvou
let?
P. H u j o v á :
Budu na to reagovat. Povýšení Žižkova na město je akce, kterou jsme realizovali již
v období, kdy jsme s Ž(n)S byli v koalici. Jsou v tom zahrnuty akce jako Pohár Františka
Josefa, což je dětský turnaj, je tam koncert ve sv. Prokopu a je to jednodenní akce. Tady
je rozpočet mírně navýšen, protože v minulých letech to byla akce za 150 tisíc. Bude i
oslava, která by se měla týkat i této budovy. Tato budova byla postavena v r. 1890 a
v letošním roce má 125. výročí.
Co se týká všech ostatních akcí, které jsou tady vždy zmiňovány. Skutečně záleží na
nás jako zastupitelích, jestli chceme dále udržovat tradici lidových slavností, nebo ne.
Musím se vrátit k masopustu. Pan Mikeska má pořád připomínky k jitrnicím, nicméně
dnešní stát je trochu jiný než před 20 lety. Na minulém zastupitelstvu jsem veřejně
slibovala, že bude skutečný rozpočet masopustu nižší než 1,5 mil. Mám zde k dispozici
vyúčtování celé záležitosti. Letošní masopust trval od soboty do úterý. V sobotu byla akce
na nám. Jiřího z Poděbrad, program pro děti. Program byl za 241 tisíc a řádově se
účastnilo 3500 návštěvníků.
Další program, který byl v neděli pro občany Prahy 3, byla standardní zabijačka U
vystřeleného oka. Prodalo se za výrobní cenu 1000 – 1200 porcí zabijačky.
Pak byla akce pro seniory, koncert v hotelu Olšanka, kterou navštívilo minimálně 500
lidí. Dále program jak pro děti, tak pro dospělé v kinu Aero.
Chápu, že to nemá s masopustními oslavami jako tradicí moc společného, ale je to
otázka našeho rozhodnutí, jak budeme postupovat dál, jestli budeme dodržovat tradici,
která tady byla založena k masopustu a nějaké rozšířené slavnosti. Praha 3 byla první,
která masopust v Praze začala slavit.
Dále byl úterní průvod, kterého se podle odhadu účastnilo 4000 – 4500 lidí.
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Vyúčtování masopustních slavností bylo 1382579 Kč. Toto má k dispozici pan kolega
Mikeska jako člen finančního výboru. Účast byla mezi 9 – 10 tisíc lidí.
Chápu pana kol. Stropnického, který tuto slavnost považuje za maloměšťáckou
záležitost, ale významná úspora proběhla v tom smyslu, že se přestala organizovat páteční
VIP akce pro zastupitele a hosty. Tím došlo k významné úspoře.
V rámci rozpočtu je Žižkovský masopust, Vinohradské vinobraní, Žižkovské
pivobraní, Husíté na Vítkově, které navštěvuje 8 – 10 lidí.
Ve standardních akcích jsou dále Svatomartinské slavnosti, Svatomartinská husa na
Jiřáku, kterou organizujeme, a Povýšení Žižkova na město. Dále je to klasický adventní
koncert v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně. Předpokládáme, že součet těchto tradičních
akci ročně bude maximálně 7,5 mil. Kč. Jestliže máme přes 72 tisíc obyvatel, je to náklad
na jednoho člověka sto korun. Záleží na tradici, která tady byla, samozřejmě jsou to
lidové slavnosti.
Technická pan Mikeska.
P. M i k e s k a :
Paní starostko, masopust jsem s panem Mertlem zakládal a nabízím se, že ho příštím
rok zorganizujeme. V r. 1994-1995 jsme ho dělali za 200 tisíc, příští rok ho určitě
uděláme do 500 tisíc. Dělám jednodenní akci na Václaváku a Praha 1 mi na to dává 80
tisíc, a mně ještě 10 tisíc zůstalo na letošní rok. Nechápu, co tady děláte. Nabízím se, že to
příští rok zařídím a s masopustem vám pomůžu.
P. H u j o v á :
Děkuji, pane kolego, ale já na Žižkově bydlím 33 let. Když vy jste byl starostou,
vůbec jsem netušila, že takováto akce existuje. Letos tuto lidovou slavnost navštívilo 10
tisíc lidí. Děkuji za nabídku, ale asi to budeme organizovat sami. Vnímáme ale, že pokud
se zúčastníte s panem Mertlem, něco zorganizujete, budeme o tom jednat, pokud se to
dostane do konceptu. Nemůžeme ale srovnávat s tím, co bylo před dvaceti lety. Jestli jste
to tehdy organizovali za 200 tisíc, když připočteme inflaci, tak to bylo za 2 mil. Kč.
Faktická pan Vokál.
P. V o k á l :
Omlouvám se, chtěl jsem to vzít zpátky, ale nešlo to.
P. H u j o v á :
Faktická pan Mikeska.
P. M i k e s k a :
V r. 1994 a v r. 1995 jsme měli přímý vstup do televizních novin televize Nova.
Možná jste se nedívala a nesledovala jste dění na radnici. Za 200 tisíc jsme měli mnohem
větší publicitu. Pomohu vám, nabízím se, tato suma mi vadí.
P. H u j o v á :
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Děkuji. Až to budete mít v kompetenci, budu vám držet palce.
Pan Ambrož.
P. A m b r o ž :
Pevně doufám, že to bude lidová slavnost a ne pouhý kšeft.
K Junior klubu na Chmelnici. Od té doby, co odešel z Chmelnice a je v Akropoli, je to
způsob, jak podporovat palác Akropolis, soukromou společnost. Dost dlouhou dobu jsme
nájemné platili 2,7 mil. Kč, teď je to na 6 mil. Kč ročně a přitom Junior klub jim tvoří
ještě slušnou část programu. Nebylo by konečně na čase, aby se Junior klub osamostatnil,
dostal vlastní prostory? Myslím, že je schopen udělat kvalitní program sám. Proč
podporovat soukromou společnost, která dostává od městské části za jednotlivé granty
statisíce, z hlavního města granty za miliony a statisíce za další ad hoc granty? Myslím si,
že po cca dvaceti letech je toho dost a že bychom mohli konečně mít svou organizaci za
svém místě a za své.
P. H u j o v á :
Reaguje pan kolega Bellu, který má kulturu v kompetenci.
P. B e l l u :
Souhlasím s vámi. Problém vnímám u všech tří našich příspěvkovek – jak
ekonomický, tak fungování. V tuto chvíli připravujeme rozbor, abychom některé
v nejhorších případech buď zrušili, nebo je sloučili. Plán je přesun Junior klubu nejspíš do
kulturního centra, resp. nové městské knihovny, zpátky na Jarov, resp. Na Chmelnici.
V tomto s vámi souhlasit. Gesci mám od listopadu a nestihl jsem to všechno zprocesovat,
ale teď jsme ve chvíli, kdy se zpracovávají analýzy, aby k tomu mohlo dojít. V krátkém
čase bude konec smlouvy v paláci Akropolis. S ředitelem Junior klubu panem Kotkem
jsem situaci probíral a domlouvali jsme se na tom postupu, že pokud Junior klub bude
pokračovat ve své činnosti, bude mimo palác Akropolis.
Co se týká rozpočtu aktivit, je to věc šetření. Předpokládám že do června budu moci
všem dávat konkrétnější odpovědi a konkrétněji představit záměr, kterým by se měly
příspěvkové organizace vydávat. Souhlasím.
P. H u j o v á :
Děkuji za reakci. Do rozpravy se hlásí kolega Holeček.
P. H o l e č e k :
Chtěl jsem poděkovat panu Stropnickému za racionální přístup k rozpočtu.
P. H u j o v á :
Pan Vokál.
P. V o k á l :
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Chtěl jsem se zeptat pana Mikesky, zda jeho návrh na uspořádání masopustu by
zahrnoval i místo konání, kde se tenkrát konalo, a to místní dvůr?
P. H u j o v á :
Chce pan Mikeska reagovat?
P. M i k e s k a :
Paní starostce bych snesl modré z nebe, aby to bylo krásné a levné.
P. H u j o v á :
Děkuji za připomínku. Náš dvorek má asi 50 m2.
Prosím paní Chmelovou.
P. C h m e l o v á :
Mám dvě poznámky k rozpočtu. Obě jsou zaměřeny na toto: není mi zřejmé, z čeho se
vytvářejí podklady ke kalkulaci jednotlivých položek. Rozdělím svůj dotaz následujícím
způsobem.
Z hlediska provozních nákladů mě zaráží – nemohu to v materiálech dohledat, ale pan
Materna bude určitě vědět, o co se bude jednat – takové položky jako nákup nového
redakčního systému za 1200 tis. atd. Z čeho se kalkuluje podklad? Z pozice poptávky
atd.?
Druhá věc je z oblasti investic. Jestliže máme v rozpočtu skoro půl miliardy investic,
mám jednu konkrétní otázku. Nerozumím tomu, že šéf odboru investic je najednou někdo
jiný, bez výběrového řízení. Znamená to, že na investice v částce 450 mil. dohlíží člověk,
který přišel na radnici bez výběrového řízení. Je to pravda? Nikde jsem nezaznamenala,
že by na tuto pozici bylo vyhlášeno výběrové řízení.
Přivádí mě k tomu úvaha na základě toho, co tady bylo čtyři hodiny k MŠ Buková, že
vy bez jakékoli studie, bez jakýchkoli dat rovnou řeknete, že investice bude 60 mil.
Přivádí mě to k úvaze, zda jsou všechny investiční položky také střílené od boku? Je
jasné, že se investice bude odvíjet od té varianty, jestli budu rekonstruovat atd., ale
přivádí mě to k úvaze, na základě čeho investice jsou tady modelované. Mohla bych se
podívat aspoň na tři konkrétní věci, na základě jakých podkladů se čísla promítla do
rozpočtu? Mohla bych vás o to, pane kolego, požádat?
P. H u j o v á :
Paní kolegyně, upozorňuji na čas.
Pan Materna. Personální věci zodpoví pan tajemník. Není to otázka politická.
P. M a t e r n a :
Není problém se sejít, pošlete mi to, nebude to určitě problém.
Věci kolem výběrového řízení uvede pan tajemník.
P. F i š e r :
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Paní kolegyně to asi nezaznamenala, ale výběrové řízení proběhlo, bylo řádně
ohlášeno a zveřejněno. Výběrová komise byla složena jak z odpovědných politiků, kteří
mají na starosti investice, tak členem komise jsem byl já, někteří další kolegové a vedoucí
personalistů.
Velmi významným způsobem jsme změnili Úřad, změnily a novelizovaly se předpisy.
Většina zaměstnanců v tomto okamžiku nejsou úředníci, ale zaměstnanci. Kdybych to
přehnal, žádné výběrové řízení ani dělat nemusíme, ale zde řádně proběhlo.
Chtěl jsem připomenout, že těch 450 mil. jsou věci, které jsou ještě pořád ve dvou
podobách, máme tam do bytů a nebytů a do úřadových investic. Zhruba polovinu těchto
investic řídí investice Úřadu MČ a zhruba polovina se realizuje prostřednictvím a. s.
Správa majetkového portfolia. Nemá celé investice k dispozici.
Investice, které jsou zde, ve významném počtu případů vycházejí již zpracované
z projektů. Nedovolujeme si dát do rozpočtu příslušného roku investice, které by neměly
projekt. U větších už je stavební povolení. Vycházejí z rozpočtů projektů, u některých
menších investic může být odhadovaná položka podle zkušeností. Tam ale není potřeba
projekt a je to malá záležitost.
P. H u j o v á :
Technická – paní Chmelová.
P. C h m e l o v á :
Omlouvám se, jestli jsem nezaregistrovala, že bylo vypsáno výběrové řízení. Šéf
investic hospodaří s poloviční částkou, ale i tak je to vysoká částka. Táži se rady, proč ve
výběrové komisi nebyl někdo z opozice? Teď se dělá sedmičlenná výběrová komise na
šéfa pečovatelské služby, a tam opozice je.
P. H u j o v á :
Technická – pan Mikeska.
P. M i k e s k a :
Požádal bych pana tajemníka, aby nám představil vedoucího oddělení a požádal bych
ho, pokud bude jmenován další vedoucí oddělení, aby nám byl vždy na jednání
zastupitelstva představen.
P. F i š e r :
Abychom to nepřeháněli. Nikdy, pokud to jsou mí úředníci, ve výběrovém řízení jsme
neměli opozici, nedělali jsme z toho politickou záležitost. Je to věc odpovědného zástupce
a je to věc moje. Vedoucí odboru předkládám radě a můj návrh rada schvaluje či
neschvaluje. Odvolání vedoucího odboru je opět na můj návrh, rada schvaluje či
neschvaluje. Ředitel příspěvkové organizace nepatří do mé kompetence.
V letošním roce připravujeme velmi významné snížení mzdových prostředků a snížení
pracovníků, někteří vedoucí odborů budou odcházet a budou přijímáni noví. Budu
připraven na zastupitelstvu vždy představit nového vedoucího odboru.
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Představil bych vám pana Ing. Kadlece, který je nově řádově před měsícem jmenován
radou vedoucím odboru investic. Pokud chcete, aby krátce řekl o své činnosti a máte
k němu dotaz, je připraven.
P. H u j o v á :
Pane tajemníku, omlouvám se, otázka padla z pléna, ale projednáváme dva řádné body
– rozpočet a rozpočtový výhled. Personální záležitosti jsou vaše výsostná záležitost.
Prosím opoziční i koaliční zastupitele, ať navštíví pana tajemníka a nechají si dokladovat
celý proces přijímání. Prosím, vraťme se k projednávání bodů 3 a 4.
Hlásí se do rozpravy pan Stropnický.
P. S t r o p n i c k ý :
Chci se zeptat na tři věci, jednak k odpovědi Alexe Bellu týkající se Junior klubu.
Zazněla informace, že by se měl Junior klub stěhovat do pobočky za žižkovskou
vozovnou. Upozorňuji, že je to panelová budova, proto nerozumím záměru. Junior klub
organizuje rockové a další hlukové koncerty, které by měl realizovat v suterénu paneláku?
Budu tam chodit rád, ale nevím, jestli nás budou mít rádi lidé v tomto domě.
Záměr tehdy byl, aby se to odehrávalo na nádraží, aby se tam Junior klub přestěhoval.
Nenašel jsem to mezi kartami v akčním plánu, na rozdíl od jiných věcí, které tam naopak
jsou. Toto je důležitá věc týkající se toho, jestli Praha 3 bude dále jako signatář
memoranda o konverzi budovy. S paní starostkou jsme na toto téma měli schůzku a bylo
mi řečeno, že ano, městská část zůstává součástí tohoto projektu. Uvažuje Praha 3 o
něčem jiném než umístit tam Junior klub? Přišlo mi tehdy nejvhodnější, aby se toho
Praha3 účastnila tímto prostřednictvím. To je jedna věc. Týká se to napůl rozpočtu, napůl
akčních karet. Říkám to tady, protože padla tato informace.
Druhá věc. V rozpočtu jsem nikde nenašel peníze, které by směřovaly na rekonstrukci
Jiřáku. Ne že bych Jiřák někdy k rekonstrukci prosazoval, ale v akční kartě Jiřák naopak
je, a v rozpočtu není. Co se v té věci plánuje? Je memorandum, které propojuje spolupráci
Prahy 3 a hl. města. Na toto téma jsme se ještě nebavili, ale před volbami bylo o tom
hodně debaty. Nepředpokládám, že Praha 3 bude chtít realizovat projekt, který tady před
volbami ležel.
Třetí věc je na str. 48 a týká se informačního centra. Jedna věc jsou odhadované
náklady na provoz centra, které jsou vysoké. Zajímalo by mě, co je tak drahé na
informačním centru. Pokud to jsou náklady na akce, které pořádá informační centrum
jako třeba debaty s veřejností, tak tomu rozumím, ale bylo by dobře, kdyby se to
v rozpočtu mohlo rozepsat. Pokud je to jen na akce, které se konají přímo v informačním
centru, mám pocit, že by si položka zasloužila trochu rozklíčovat. Dva miliony mi
připadají hodně. Pokud jsem to špatně pochopil, což není vyloučené, a celé je to
investiční akce a bude se dělat rekonstrukce galerie dole, je to dobře, platí jen druhá část.
K probírání tohoto záměru jsme se tehdy nedostali. Dávám ke zvážení, zda to jsou dobře
vynaložené peníze.
Informační centrum nahoře má určitě smysl, ale dole se podle mne nepodaří
vybudovat nic víc než co už máme v galerii pod radnicí. Je to hezký prostor, jsou tam
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krásné klenby, nejsem si ale jist, jestli je správné nalít to těchto sklepů 7,5 mil. Připadá mi
to moc a mám pocit, že to nerozšíří bohatost programu informačního centra o tolik, co by
neuměla rozšířit lepší kooperace informačního centra na Jiřáku než galerií pod radnicí.
P. H u j o v á :
Pane kolego, upozorňuji na čas.
Vyjádřím se k rekonstrukci nám. Jiřího z Poděbrad. Zpracovává se dokumentace pro
územní rozhodnutí. Nějaká částka je ještě plánovaná z odboru pro územní rozvoj. Jak
jsme již několikrát deklarovali, jedná se o to, aby městská část byla do budoucna
připravena, pokud bude nějaký dotační titul, na rekonstrukci náměstí. Podstatnou
záležitostí je mít územní rozhodnutí. Investice ve výši 50 – 80 milionů výrazně přesahuje
možnosti městské části a v současném období se budeme soustřeďovat na rekonstrukci
náměstí na spodním Žižkově.
Co se týká využití prostoru pod informačním centrem, je k dispozici studie.
V současné době již probíhá žádost o stavební povolení. Těch 7,5 mil. je pouze odhad
nákladů. Bude záležet, jak se celá záležitost vysoutěží. Máte pravdu, bude to obdobný
prostor jako tady pod radnicí. Moc dobře víte, že prostor je využíván na různé výstavy.
Na nám. Jiřího z Poděbrad je větší frekvence lidí a prostor bude jeden velký sál o ploše
cca 150 m2 se zázemím. Bude to nejen na výstavy, mohou se tam pořádat také debaty.
Dnes v informačním centru je salónek, který má kapacitu 40 lidí.
Pokud budete mít zájem, předložím vám všechny materiály. Konečná částka závisí na
odsoutěžení v rámci realizace stavby.
Prosím pana kolegu Bellu.
P. B e l l u :
Krátká odpověď k Junior klubu. Replikoval jsem na pana Ambrože v tom smyslu, že
se problematikou zabývám, problematické body tam vnímám a chci je řešit. Kam se
přestěhuje, bude se řešit a bude to postoupeno celkové analýze, jestli dojde k nějakému
slučování, ke zrušení atd.
V každém případě bych problematiku rozdělil na dva body. Jeden je kde Junior klub
sídlí. Tam by byl jistě zájem všech, aby sídlil v prostorách městské části a platil nájem
městské části a ne cizímu subjektu. Druhá debata je o tom, kde bude dělat svůj program.
Tam nevidím problém, aby ho dělal v Nákladovém nádraží, v paláci Akropolis, v kinu
Aero nebo i na veřejném prostoru. To jsou dvě rozdílné věci.
První jsem směřoval k tomu, kam bychom ho mohli umístit. To není definitivní, jsou
to jen myšlenky zatím nepodložené, a to druhé je, kde může Junior klub operovat. Tam to
vidím jako otevřené, aby mohl operovat na více místech a ne aby se centralizoval
v jednom subjektu, ale aby sloužil co nejširšímu spektru veřejnosti.
P. H u j o v á :
Hlásí se pan Haupt.
P. H a u p t :
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Vrátím se ke své původní otázce a budu se snažit to zobecnit. Předpokládám, že na
sestavování rozpočtu se podílely také jednotlivé odbory. Chápu, že nedokážete odpovědět
na konkrétní dotazy, např. na vazby projektových záměrů s rozpočtem – nevím, jestli je to
nečitelnost, nebo to neumíme číst a vazba tam neexistuje. Potom je těžko z naší strany pro
rozpočet hlasovat. Proto se ptám, proč nejsou přítomni příslušníci odborů, kteří se na tom
podíleli a znalost mají třeba větší? Debata nad rozpočtem by možná mohla být i
konkrétnější.
P. F i š e r (?) :
Máte pravdu, odpovědi by mohly být poskytnuty, nevím, jestli jsou v tuto chvíli
pracovníci k dispozici. Dotaz ale mohl být vznesen dříve a písemná odpověď mohla být
dána předem. Kdykoli nebudete něčemu rozumět, přijďte, nevidím důvod, proč to
nevysvětlit dopředu a proč to tady rychle neřešit. Byl už finanční výbor a všechno už
mohlo být odpovězeno.
Souhlasím s vámi, můžeme se na tom podílet, aby se to zpracovalo příště přehledněji.
P. H u j o v á :
Vzhledem k tomu, že není nikdo přihlášen do diskuse, požádám pana Pavla Dobeše,
Buková 2, o vystoupení.
Pan Haupt – technická.
P. H a u p t :
Byl jsem tady před týdnem v úterý pro podklady zastupitelstvu, a nebyly ještě
k dispozici. Nemohu chodit každý den a dívat se, zda jsou materiály k dispozici. Kdyby
byly týden předem k dispozici, měl bych možnost dotaz dříve předložit.
P. H u j o v á :
Pan Popov – technická.
P. P o p o v :
Chci upozornit, že podklady je možné získat i elektronicky.
P. H u j o v á :
Upozorňuji, že podklady pro zastupitelstvo jsou distribuovány v souladu s jednacím
řádem zastupitelstva, to znamená 7 dní před konáním zastupitelstva. V úterý byly
k dispozici, nehledě na to, že podle zákona rozpočet musí viset 15 dní před konáním
zastupitelstva.
Prosím Pavla Dobeše o jeho vystoupení.
P. D o b e š :
Vážené zastupitelstvo, vážení občané, chtěl jsem vás pozdravit s příjemným
odpolednem, ale popřeji vám příjemný večer. Chtěl jsem se vyjádřit k rozpočtu a
k výhledu. Jsem velmi rád, že došlo ke spojení těchto dvou bodů. V první části mám
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několik dotazů a chtěl bych dát několik doporučení k navrhovanému rozpočtu. Nebudu se
bavit o jitrnicích, protože se domnívám, že rozpočet jako takový má spoustu jiných chyb a
zásadnějších problémů než je počet jitrnic na některých lidových slavnostech.
V prvé řadě bych chtěl pochválit předkladatele za to, že se snaží snížit rozpočet proti r.
2014 o cca 20 mil. a také děkuji za tu část, která byla předkládána. Znamená to, že je tady
snaha v letech nějakým způsobem snížit nákladovou stránku běžných výdajů proti
příjmové straně, která je očištěna o vedlejší hospodářskou činnost. To je ale poslední bod,
kdy vás budu chválit. Další část se bude týkat dvou zásadních bodů, kdy si to troufnu
trochu glosovat, protože se nacházíme poněkud na lodi, která se potápí a tady se stále
tancuje. Řeknu vám důvody proč.
Pokud se podíváme na rozpočet, jak je nastaven, nejen v letoším roce, ale ve všech
předcházejících letech dochází k projídání rozpočtu.Ukáži to na číslech.
Dochází k tomu, že kapitálové výdaje se nerovnají příjmovým, to znamená
z jednorázových prodejů majetků, což znamená z vedlejší hospodářské činnosti. Jedná se
o rozdíl mezi 547 mil. a 452 mil. Je tam rozdíl 95 mil. Kč. Pokud tam přičtu to co jste
ukazoval v přerozdělení z let minulých, jedná se o další 34 mil., což znamená, že rozdíl je
129 mil. Kč, které projídáme na běžných nákladech každý rok. Nemáme z toho navíc
žádnou školku, žádnou navíc školu, žádný navíc investiční kapitálový výdaj, je to běžný
náklad.
Druhá věc, která mi tam významně vadí, jsou vlastní příjmy. Pokud je očistíme o
vedlejší hospodářskou činnost, jsou ve výši 330 mil. Kč, zatímco běžné výdaje jsou ve
výši 486 mil. Rozdíl činí 153 mil. Kč. Je to významné velké číslo. Dokonce si troufám
tvrdit, že problém, který tady byl definován, je tady dlouhodobě, z jednorázového prodeje
majetku financujeme běžný náklad. Myslím si, že razantní škrt nemůže být ve čtyřech
letech, ale musí být výrazně víc. Tyto čtyři roky nás budou stát půl miliardy korun, které
budou z jednorázového prodeje majetku MČ.
Druhý zásadní bod, který tady chci říct je, že rozpočet je podle mého názoru sestaven
podle všech platných norem, ale troufám si tvrdit, že ani zastupitelé a určitě ne všichni
občané jsou dostatečně seznámeni s vypovídající částí rozpočtu.
Omlouvám se, paní starostko, toto je poměrně významný bod, prosím nechat hlasovat.
P. H u j o v á :
Nechám hlasovat o prodloužení příspěvku. Pro 34. Prosím, pokračujte.
P. D o b e š :
Proč si myslím, že sestavený rozpočet není úplně hospodárný? Prosím o doplnění
rozpočtu aspoň v důvodové zprávě, případně o nějakém materiálu, který by byl přístupný
na internetových stránkách městské části, a to v částech, které se týkají informace, které
tam v rozpočtu nejsou – např. to, že převod VHČ neznamená příjem. V tuto chvíli
v rozpočtu nezjistíte, jaký je celkový příjem z prodeje bytového fondu. V rozpočtu jen
vidíte, jaký je v daném roce převod VHČ - pravděpodobně je vyšší – a kam rozdíl
případně převádět.
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Rozpočet je financován z třídy 8 – je to velmi zajímavá kapitola, temné místo, veřejná
pokladní zpráva – kde se uvádí pouze saldo, což znamená, zda potřebuji rozpočet dotovat,
nebo je naopak přebytkový a do třídy 8 dostávám nějaké finanční prostředky. To ovšem
znamená, že nikdo z nás není v tuto chvíli seznámen, kolik má městská část reálně na
svých finančních účtech. To v rozpočtu nikde nenajdete. To je pro mne podstatná
záležitost.
Pokud se podíváme na jednotlivé účty, na účtu 2141 najdete, že úroky na příjmové
straně jsou ve výši 2 mil. Kč. Kolik má městská část na účtech? Podle mých informací je
to cca 800 mil. Kč, jsou na účtech České spořitelny, jsou tam na běžném účtu a nejsou
úročeny jinak než standardní úrokovou sazbou, která je na úrovni 0,2 – 0,3 %. Nepléduji
za Investment nebo něco podobného, ale za razantní analýzu toho, jakým způsobem
finanční prostředky využít, a to tak, abychom měli vyšší příjmovou stranu, kterou bychom
zapojili do rozpočtu.
Pokud se podíváme na těch 800 mil., jsou to cca 2 mil., pokud bychom se bavili o
úrokové sazbě standardní úrokové míry státní obligace . . .
P. H u j o v á :
Pardon, musím upozornit na uplynutí dalších tří minut. Myslím, že pan kolega
Materna bude reagovat, protože vaše návrhy už realizujeme.
P. D o b e š :
Potom se rád zeptám, jak je realizujete. Rozdíl je výrazný, pokud máte 0,2 % nebo
1%, rozdíl je cca 6 mil. Kč ročně. Za deset let je to cca 60 mil., které bychom v rozpočtu
mohli mít a využít je na cokoli.
Prosím o dvě věci. Za prvé o odpověď na to, jakým způsobem se v tuto chvíli chcete
postavit k tomu, kde peníze jsou, jak jsou úročeny a jak se k tomu bude strategicky dále
nahlížet.
Druhá věc je, zda je možné – prosím o to jako občan Prahy 3 – doplnit rozpočet
v důvodové zprávě nebo v komentáři, že třída 8 nebude jen saldem, a to ke konci roku
bude i zpětně od r. 2010 uvedena zůstatková hodnota – to znamená zůstatek na třídě 8,
kolik je tam peněz, nejen saldo. Stejně tak VHČ nebude převod, ale chci vědět, jaký je
předpokládaný příjem z prodeje.
P. H u j o v á :
Omlouvám se, vnímáme to jako podněty, ale bylo by dobré navštěvovat veřejné
zasedání finančního výboru. Tyto podněty tam mohly být už dávno zapracovány, protože
každý občan má právo účastnit se tohoto jednání. Na výboru se to dá řešit mnohem
konstruktivněji.
Prosím pana Maternu.
P. M a t e r n a :
Dovolím si rychle zareagovat. Na úvod jste hovořil o 20 mil., domnívám se, že je tam
40 mil.
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Pokud se týká zhodnocování, skončilo výběrové řízení na toto řešení. Nebude problém
v červnu dát na vědomí, jak dopadlo výběrové řízení a jak se s penězi bude dále zacházet.
Vyděsilo mě, když jsem slyšel, že je to tak, jak to říkáte. Toto se řeší a mělo by to být
během týdne vyřešeno a mělo by se to pohybovat jinak.
V rozpočtu to není zahrnuté, protože nevíme, o kolik bychom si mohli polepšit. Až to
budeme vědět, položka se tam samozřejmě objeví a bude se s ní počítat na možné výdaje.
Můžeme se domluvit a můžete za mnou přijít, není problém si o tom promluvit do
větší hloubky, ale v tuto chvíli na všechny věci nezareaguji.
Výběrové řízení proběhlo a je to v řešení. Kdykoli přijďte a domluvíme se o ostatních
věcech.
Počítá se s rozklikávacím rozpočtem, na tom se pracuje. Druhá věc je, že výsledky
výběrového řízení budou zveřejněny. Objeví se to v usnesení rady, protože rada bude
potom schvalovat výběr.
P. H u j o v á :
Děkuji. Pan Holeček.
P. H o l e č e k :
Chci poděkovat panu exministrovi, že mezi nás přišel s tím, že zahájil volební kampaň
už dnes, i když volby jsou až v r. 2018. Velmi si vážím toho, že vám leží na srdci
rozpočet MČ. Doufám, že vám leží na srdci více než tehdy registr. Děkuji.
P. H u j o v á :
Technická – pan Mikeska.
Řešíme rozpočet, což je pravda, neměli bychom řešit osobní útoky nebo osobní
názory.
(P. Dobeš: Můžete se omluvit, že jste zbytečně otevřel téma, které sem nepatří.)
Sám patří všechno.
(P. Dobeš: Pobavme se o tom, možná to bude zajímavá diskuse.)
Nemáte slovo. Hlasovali jsme o vašem příspěvku, vystoupil jste. Můžete si to jako dva
chlapi vyřídit venku.
(P. Dobeš: Žádám o udělení slova.)
Zažádejte v interpelacích, bod číslo 30.
Pan Holeček – technická.
P. H o l e č e k :
Poprosil bych, jestli můžeme dát panu Dobešovi slovo. Myslel jsem to tak, že si vážím
názoru každého občana, jen mě trochu překvapilo, že využil zastupitelstvo k tomu, aby se
prezentoval a nevyužil standardních postupů při takové rozsáhlé analýze rozpočtu.
Jestli máte k tomu ještě něco, bylo by lepší, abychom si to řekli mimo.
P. H u j o v á :
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Schůzi řídím já. Pan Dobeš dostal slovo tak, jak je napsáno v jednacím řádu. Hlasovali
jsme o prodloužení příspěvku o další tři minuty. V této fázi pan Dobeš téma vyčerpal
k materiálu číslo 3. Má možnost se podle jednacího řádu opět zapsat do diskuse bodu
číslo 30 – diskuse, interpelace. Těšíme se na vaše vystoupení.
Technická – pan Mikeska.
P. M i k e s k a :
Žádám, aby se hlasovalo o tom, jestli se panu Dobešovi udělí slovo.
Pan Materna neodpověděl na dotaz pana Dobeše, kolik je momentálně finančních
prostředků na účtu městské části.
P. M a t e r n a :
Informace pana Dobeše byla zhruba správná.
P. M i k e s k a :
800 milionů. Prosím hlasovat o tom, že pan Dobeš může promluvit.
P. H u j o v á :
Pardon, musím se podívat do jednacího řádu, s touto situací jsem se ještě nesetkala.
Vyhlašuji 10minutovou přestávku.
(Přestávka)
Prosím zastupitele, aby se vrátili do zasedací místnosti zastupitelstva k projednávání
materiálů číslo 3 a 4.
Do rozpravy se hlásí pan kolega Zábojník.
P. Z á b o j n í k :
Chtěl jsem požádat o ukončení rozpravy, měl jsem dojem, že už jsme všechno
probrali. Navrhuji hlasovat o ukončení rozpravy. Děkuji.
P. H u j o v á :
Děkuji za tento návrh. Nechám hlasovat o ukončení rozpravy k materiálům 3 a 4. Pro
22, proti 2, zdrželo se 6, nehlasovali 4. Návrh byl přijat.
Technická – pan Mikeska.
P. M i k e s k a :
Nehlasovalo se o mém návrhu, aby mohl vystoupit pan Dobeš.
P. H u j o v á :
Pan Dobeš mi sdělil, že nemá zájem vystoupit. Nevím, jestli ho chcete nutit.
Budeme hlasovat o vstupu do rozpravy pana kol. Stropnického. Pro 29, proti 0, zdrželi
se 3, nehlasovali 2. Prosím pana kolegu Stropnického.
P. S t r o p n i c k ý :
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Tím, že jsme sloučili rozpravu, trochu ubyly příspěvky a nebyl prostor něco říci
k materiálu číslo 4, kromě toho, co nakousl Pavel Dobeš. Přestože to mělo dost komický
závěr, byla to dost podstatná věc.
Materiál číslo 4 obsahuje na str. 1 jednu věc, která je pro mne dost děsivá, a to jsou
kapitálové výdaje po tzv. konsolidaci, třída 6. V r. 2019 to má být 36 mil., v r. 2020 to má
být 1200 tisíc. Není to tak strašně vzdálený výhled. Pro srovnání. Hl. m. Praha má
rozpočet kolem 50 mld. Když jsme teď sestavovali na hl. městě rozpočet, přišli jsme
k návrhu rozpočtu, který z velké části také dělal úřad – jak jinak, když jsme tam byli
nově, a ukázalo se, že tam tvořily 75 – 80 % všech výdajů také běžné výdaje. Měli jsme
před sebou 3 – 5 mld. na investice – paní Ropková mě může opravit nebo doplnit.
Přehazováním rozpočtu a škrtáním v běžných výdajích ve větším rozsahu se podařilo
dosáhnout toho, že na investice hl. města je 11 mld. na r. 2015.
Chci se zeptat, zda v r. 2011 bylo na kapitálové výdaje 693 mil., v r. 2012 bylo 512
míl., v r. 2014 ještě 378 mil. a teď je to pořád 452 mil, ještě to rok vydrží – ta tady
v koalici ještě budete, a pak to začíná hodně klesat směrem k tomu, jak končí volební
období. Pro příští volební období podle mne politická soutěž hodně upadne, protože
některé politické strany už nebudou mít zájem kandidovat v r. 2018 a vědět, že budete mít
na všechny projekty, které máte v úmyslu, ne půl miliardy, jako máte dnes, ale 80 mil.
v první roce, což budete muset utratit za prosinec, a v r. 2019 už to bude jen 36 mil., a pak
už jen milion?
Toto je materiál, který – doufám – děsí vás stejně jako nás. Musíme rozhodně hlasovat
proti. Pokud nám vážně předkládáte k úvaze, že dnes máme 452 mil. na kapitálové
výdaje, to znamená na to, co se v obci realizuje, a za pět let to bude milion, prosím na to
odpověď od pana Materny. Co bude tato koalice dělat s tím, aby se tento materiál, i když
se dnes schválí, už zítra stal minulostí a aby se začalo pracovat proti němu?
P. M a t e r n a :
Dovolím si odpovědět. Nejsme v zemi, kde zítra znamená včera, ale zítra řešení na
stole určitě nebude. Dovolím si ale říct, že mám z toho stejnou hrůzu jako vy, a proto je
rozpočet nastaven tak, aby se na něm šetřilo. Jak je to postaveno v tuto chvíli, na víc
nebudeme mít. Jestliže budeme chtít více peněz na investice, s rozpočtem musíme
pracovat dál.
V tuto chvíli se všichni bavíme o úsporách. Myslím, že neméně důležité je bavit se o
druhé straně – o příjmech rozpočtu. Tam vidím velký úkol pro příští roky, aby se
pracovalo na příjmové stránce rozpočtu, nejen na úsporách, které jsou samozřejmostí.
Co je dnes předloženo – abychom na konci tohoto období dokázali zaplatit chod
Úřadu. Ze zbylých peněz, které se proinvestují - velká část prostředků z privatizace jde na
investice do paneláků, které se privatizují. Souhlasím, že toto musíme řešit. Jednička na
konci se mi také nelíbí, a není to kvůli tomu, že tam bude jiné volební období.
Z ekonomického pohledu je to špatně. Proto je třeba na rozpočtu pracovat.
Stále se mluví o úsporách, ale nikdo tady nezmínil to, že je také třeba pracovat na
příjmové stránce. To považuji za jeden z úkolů, na který se v tuto chvíli zaměřit.
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Tak je to nastavené dnes a nikdo neví, jak to bude v r. 2020. Všichni budeme pracovat
na tom, aby to bylo jinak než v tabulce, která vychází z nejhorších odhadů, které jsme
schopni v tuto chvíli predikovat.
P. H u j o v á :
Děkuji. Nechám hlasovat o materiálu číslo 3. Pro 21, proti 7, zdrželo se 6,
nehlasoval 0. Rozpočet MČ na r. 2015 byl přijat.
Nechám hlasovat o materiálu číslo 4. Pro 20, proti 12, zdrželi se 2, nehlasoval 0.
Materiál číslo 4 byl přijat.
Materiál číslo 5 předkládám já. Prosím, aby schůzi řídil pan kolega Bellu.
P. B e l l u :
Materiál číslo 5 předkládá paní Hujová.
P. H u j o v á :
Jedná se o návrh darů a půjček z fondu obnovy a rozvoje.
P. B e l l u :
Otevírám k tomuto bodu rozpravu.
Paní Danická.
P. D a n i c k á :
Hlásím střet zájmu.
P. B e l l u :
Technická – pan Fabík.
P. F a b í k :
Chtěl jsem se zeptat technické obsluhy, zda je možné před každým hlasováním spustit
zvukový signál. Při posledním hlasování se ztratil. Děkuji.
P. B e l l u :
Hlásí se Ondřej Rut.
P. R u t :
Myslím si, že je důležité, aby se na zastupitelstvu reprodukovala debata, kterou jsme
vedli na výboru pro územní rozvoj o změně pravidel fondu obnovy a rozvoje. Podle mého
názoru se velmi zbrkle na minulém zastupitelstvu schválila změna, která umožnila čerpat
dary na rekonstrukci výtahů. Tím jsme porušili logiku, se kterou jsme přistupovali
k fondu obnovy a rozvoje v minulém volebním období, že se dary dávají na taková
opatření, která jsou viditelná z veřejných prostranství, která přinášejí nějakou hodnotu
nejen samotnému domu, ale všem návštěvníkům Prahy 3. Tím to bylo porušeno, projevilo
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se to také v tom, že žádostí bylo o mnoho více, než ve stejném období kalendářního roku
v jiných letech bývá. Rozpočet fondu je po dvou jednáních výborů téměř vyčerpán.
Myslím si, že je to dobrý začátek pro úvahu o tom, zda zavedení podpory výtahů bylo
správným rozhodnutím a zda by se neměla pravidla fondu dále upravit.
Krizovým řešením, ke kterému přikročil výbor pro územní rozvoj, protože viděl, že
poptávka po darech a vratných finančních částkách je obrovská, bylo stanovení pravidla,
že dary na výtahy se nebudou dávat v plné výši. Pravidla fondu neumožňují dávat půl
milionu korun, ale pouze 200 tisíc, což se dodrželo u všech žádostí. Myslím si, že je
v pořádku, že přístup ke všem žádostem byl rovný, jedněm se nedávalo více než druhým.
Opakuji – je to spíše podnět pro zamyšlení nad změnami pravidel.
P. B e l l u :
Reakce – paní Hujová.
P. H u j o v á :
Na výtahy bylo poměrně dost žádostí. V materiálu 5 a 6 se navrhuje celkem darů na
rekonstrukci výtahů 2,8 Kč, celkově dary a půjčky, které jsou v těchto dvou materiálech
předkládány zastupitelstvu, činí kolem 15 mil. Kč. Výtahy byly podpořeny ve výši 20 %.
Souhlasím s tím, že na výboru pro územní rozvoj jsme vedli diskusi, zvažovali jsme –
pokud budeme měnit strukturu tohoto fondu – zda podpořit i rekonstrukci nejen veřejně
přístupných vnitrobloků, ale podpořit i to, aby si lidé mohli vybudovat parkové úpravy
v rámci celého vnitrobloku, pokud se jednotliví vlastníci dohodnou. Padaly i jiné návrhy.
P. B e l l u :
Pan Stropnický.
P. S t r o p n i c k ý :
Nestačím se divit, tato koalice umí rozhazovat mnohem lépe než my v našem
volebním programu. Rozhazujete reálně. Při přípravě např. jakýchsi zeleným úsporám
v programu, který byl dost provázán např. s plánovaným operačním programem Prahy s
novou „zelenou úsporám“ na celostátní úrovni, což jsou všechno programy, které měly
lidem pomoct, a my jsme měli spíše přimět k tomu, aby dělali takové rekonstrukce, které
mají pro obec přínos obecně, nejen pro jejich barák – věci, které buď budou šetřit životní
prostředí, nebo šetřit energií, nebo budou pokračovat ve věcech, které byly zavedeny
v minulosti a které měly za cíl obec nějakým způsobem zkrášlovat.
S tím, co tam bylo zavedeno, se shoduji s Ondřejem Rutem. Myslím, že věc by měla
být přehodnocena poměrně dost rychle a městská část by měla zvážit u prostředků,
zejména je-li to dar, že to musí mít nějaký přínos pro obec celkově, nejen pro dům
samotný. V případě výtahů se to prokazuje obtížně. Mohl jsem také jezdit a slibovat
výtahy, neslibovali jsme to, přestože se na to lidé hodně ptali v diskusích. Tuto věc bych
ani před volbami neříkal, protože bych ji považoval za populismus, a už na předchozím
zastupitelstvu jsme to viděli jako reálnou věc, kterou prosazuje pravicová strana.
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P. B e l l u :
Pan Sunegha.
P. S u n e g h a :
Chybou nastavených pravidel je, že se nezohledňuje počet bytů v domě. Pokud zažádá
dům, který má 8 bytů, může dostat stejný obnos jako dům, který má bytů 50. Zvažte to při
uvažované změně pravidel, je to nutné. Až se budou privatizovat velké domy, takto
poskytnutá pomoc sice nebude výsměchem, ale bude ve zjevném nepoměru ve vztahu
k majetku, který má být zušlechtěný.
P. B e l l u :
Pan Zábojník.
P. Z á b o j n í k :
Jsem naopak názoru, že bychom měli šetřit, z fondu rozvoje bychom měli utrácet
méně. Znamená to snížit objem rozpočtu a současně zpřísnit podmínky pro čerpání.
P. B e l l u :
Nezaznamenal jsem další přihlášky, končím rozpravu. Dám o tomto materiálu
hlasovat. Pro 27, proti 0, zdrželo se 5, nehlasoval 1. Návrh byl přijat.
Dostáváme se k bodu 6. Předkladatelkou je kolegyně Hujová.
P. H u j o v á :
Jedná se o obdobný materiál – dary a půjčky z fondu obnovy a rozvoje.
P. B e l l u :
Otevírám k tomuto bodu rozpravu. Není nikdo přihlášen, rozpravu končím.
Nezaznamenal jsem žádný návrh, budeme hlasovat o materiálu. Pro 28, proti 0, zdrželi
se 3, nehlasovali 2. Návrh byl přijat.
Předávám slovo kolegyni Hujové.
P. H u j o v á :
Materiál číslo 7 předkládá pan kolega Bellu.
P. B e l l u :
Jsme u bodu dary z grantového a podpůrného fondu MČ Praha 3. Předesílám, že
tato výseč, přestože je odboru kultury, spadá pod kol. Sukovou, ale vzhledem k její
indispozici si dovolím tento materiál předložit já, vzhledem k tomu, že celkově právně
spadá do našeho odboru kultury.
Celkově se rozdělilo 8471000 Kč na jednoleté a 1933000 Kč na dvouleté granty.
Všechny granty prošly přes komise, kde se hlasovalo bodovacím hodnocením. Tím se
granty posouvaly dál do grantového výboru, kde byli zástupci všech politických stran a
opět probírali všechny granty. S bodovým hodnocením to bylo následně předloženo radě,
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která neupravovala rozhodnutí výboru a předešlých rozhodnutí komisí. V tomto znění
vám to zde předkládám na zastupitelstvu našeho města.
P. H u j o v á :
Děkuji. Otevírám rozpravu k této věci. Hlásí se pan Sunegha.
P. S u n e g h a :
Navrhuji, aby tento materiál byl vrácen radě k přepracování, protože jsou tam věci
dobré, nedobré a podivné až zvláštní, dokonce věci, které se příčí zdravému rozumu. Za
jednu z nich pokládám fakt, že se poskytují dary obchodním společnostem.
P. B e l l u :
Mohu na to reagovat tak, že granty vycházejí z pravidel, které stanovila i vaše
trojkoalice v předešlém vedení. Všechny granty, které přicházejí na Úřad, jsou nejprve
zkontrolovány naším úředníkem, jestli splňují nebo nesplňují pravidla grantové podpory
MČ Praha 3, a pak následuje kolečko, které jsem před chvílí popisoval. Neshledávám
žádný důvod pro stažení materiálu.
P. B e l l u :
Pan Ambrož.
P. A m b r o ž :
Mám několik poznámek. Beru to jako kompromis, neboť na tom pracovala spousta
rad, zastupitelů i úředníků. Vyhodnotili jsme to, jak jsme to vyhodnotili. Proto to
doporučuji odhlasovat.
Vrátím se k financím jako takovým. Bod číslo 4 dnešního jednání nám ukazuje, že do
budoucna peněz nebude tolik a že budoucnost již klepe za dveřmi. Měli jsme udělat
všechno pro to, abychom u grantových systémů, které dnes máme, prošli všechny
podmínky. Podmínky budeme muset zpřísnit, říct si, které jsou skutečné priority městské
části, abychom nezaskakovali město, stát apod. Musíme to ale také stihnout. Musíme si
uvědomit, že podmínky k výplatě budou od ledna příštího roku, ale vyhlašovat podle
těchto podmínek by se muselo už na podzim tohoto roku.
Ještě jedna důležitá věc, kterou mám z Magistrátu a která se už diskutovala
v některých komisích a výborech – zpětná vazba. Jde o to, abychom nehleděli jen na
vyúčtování, to je v pořádku, udělají to za nás úředníci, ale abychom se také zajímali o
kvalitu projektů, o jejich provedení, jestli mělo smysl na to peníze dát. S tím potom
pracovat v dalších letech.
Vrátil bych se k fondu obnovy, tam je možnost daru a půjčky. Doporučuji jít do
historie – dar dávat pouze na historické fasády, chodby a podobné věci, na to, co je tzv.
perlou domu, u půjčky prodloužit možnost ze čtyř třeba až na deset let.
P. H u j o v á:
Technická pan Materna.
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P. M a t e r n a :
Chtěl bych oznámit střet zájmu v této věci.
P. H u j o v á :
Do rozpravy se hlásí paní Danická.
P. G a n i c k á :
Provedla bych malé zamyšlení nad předkládaným materiálem jako členka grantového
výboru. Je tam bezesporu mnoho dobrých projektů, které dostávají podporu každoročně.
Jsou to tradičně organizace působící v sociálních a zdravotních službách, pracující
s mládeží a s dětmi a také kulturní organizace.
Vidím tady nárůst podpory pro nejmenované obchodní společnosti – nevím, jestli jsme
vázáni mlčenlivosti. Dost se ve výsledku odráží politické složení rady a politické priority.
Zatímco si tyto obchodní společnosti polepšily, pro Akropolis je to více než 16 % celkové
alokace, ...
P. H u j o v á :
Paní kolegyně, dovolím si vás přerušit, mlčenlivost se váže na jednání výboru a do
předložení do rady MČ. Dnes je materiál veřejný, prosím, indentifikujte, o čem hovoříte.
P. G a n i c k á :
Identifikuji palác Akropolis, na který jde více než 16 % celkové alokace a proti
loňskému roku si polepší téměř o 400 tisíc, zatímco jiné organizace, jsou mezi nimi
hlavně ekologické, které v předchozích letech získaly více, si pohoršily. Je to např.
Koniklec.
Chci tím říct, že ačkoli grantová pravidla zůstávají stejná, jsou to pravidla, která tady
dva roky fungovala, výsledky jsou odlišné. Je vidět, že s grantovými pravidly lze pracovat
různě. Dva roky stará grantová pravidla znamenají značný pokrok proti původnímu
fungování, a to hlavně v tom, že byly do procesu zapojeny komise. V komisích působí
často lidé, kteří mají profesní či odborný zájem v té či oné oblasti. Dříve jejich
doporučení byla více respektována. Tady vidíme, že i projekty, které z komise dostaly
velmi malé doporučení, u některých členů hodnotícího výboru dostávaly pravidelně
třicítky, nejvyšší, a naopak projekty, které komise doporučuje velmi kladným
hodnocením, dostávaly i nuly. Při kritériích, která platí, by se nemělo stát.
P. H u j o v á :
Upozorňuji na čas. Ráda bych předeslala, že zde se může mluvit konkrétně. Většina
lidí, kteří nebyli na výboru nebo na komisích, netuší, o čem hovoříte. Říkala jste dvě
obchodní společnosti, jmenovala jste jednu. Prosím o konkrétní připomínky k materiálu,
pokud je máte.
Pan kolega Stropnický.
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P. S t r o p n i c k ý :
Grantová pravidla jsme novelizovali my, měl jsem to na starosti já. Ne všechno se
tenkrát do nich podařilo prosadit. Nepodařilo se do nich prosadit slovní hodnocení a
povinnost odůvodňovat stanoviska jednotlivců při navrhování bodů. Je to podstatná věc,
která z dvoukolového systému dělá trochu šarádu, zejména v případě, že grantová
pravidla dávají velký prostor předsedovi grantového výboru ovlivnit celkový výsledek
návrhu.
V minulém volebním období předsedkyně tehdejšího grantového výboru to
nezneužívala, protože navrhla objektivní mechanismus k tomu, jak vyhodnotíme body,
které vzešly z komisí a jak dojdeme k tomu, jakým způsobem budou rozděleny prostředky
až do ztracena. Znamená to, že peníze budou rozdělovány od nejkvalitnějších projektů až
do ztracena.
Předseda grantového výboru, aniž zohledňoval návrhy a doporučení odborných
komisí, tak první kolo v hodnocení ztratilo smysl. Jako zástupce starosty, který to měl na
starosti, jsem nechodil na žádné komise a výbory, abych nebyl účasten rozhodování a
nemohl svou preferenci do toho promítat. Nevím, jak to bylo tentokrát, ale podstatné je,
že v procesu jsou problémy. Některé problémy se nepodařilo vyřešit grantovým
nastavením už tehdy, a některé – jak vidíme teď – mohou být zneužity.
Dávám důrazné doporučení, aby kompetentní člen rady, který to má na starosti – paní
Suková, se na pravidla znovu podívala a aby se pokusila tento problém odstranit. Doplnit
zdůvodnění jednotlivých bodových hodnocení, aby se zohledňovala kritéria. V pravidlech
máme kritéria, ale jednání na kulturní komisi probíhalo tak, že každý bez odkazu na
kritéria na místě řekl jedna, dva nebo tři. Vůbec se to nemuselo zdůvodňovat. Pak se
udělal aritmetický průměr.
Toto si přečetl předseda grantového výboru, podíval se, jak by to asi mohlo vyjít.
Prosím aby se toto podařilo v průběhu roku do pravidel dostat: provázanost kritérií a
jejich slovní hodnocení v návaznosti na bodování, zejména v prvním kole, protože jinak
první kolo nemá vůbec smysl.
P. H u j o v á :
Upozorňuji na to, že pravidla od minulého volebního období se neměnila, zůstávají
stejná. Paní kolegyně Suková, která to má v kompetenci, taktéž neovlivňovala komise ani
výbor a na jednání výboru hodnocení se neúčastnila.
Hovoříte o kvalitních a nekvalitních projektech. Všechno je záležitost subjektivního
hodnocení. Dáváte kritéria, ale člověk pořád hodnotí sám o sobě. Každý si zdůvodňuje
své věci tak, jak to uzná za vhodné.
Pan Sunegha.
P. S u n e g h a :
V minulém volebním období jsem tady nebyl, takže se s tím seznamuji za chodu.
Domnívám se, že jedna věc jsou stanovená kritéria, druhá věc je elementární mravnost a
vkus. Jestliže zde existují podnikatelské subjekty, konkrétně Rachot Production a Art
Frame Palác Akropolis, napojená na Palác Akropolis, což je věc notoricky známá a
63

profláknutá, a jsou to obchodní firmy, nikoli neziskovky, tak z obecních peněz je sanován
jejich zisk, případně ztráta. Jestli toto je politika šetření, pravicová politika a řádné
nakládání se svěřenými finančními prostředky, tak prosím, ale to se děje celé roky.
Zajímalo by mě, že po těch letech znovu jsou nabízeny finanční prostředky obce na
sanaci obchodních firem. Děkuji.
P. . . . . . . . . . :
Krátce zareaguji. Zeptejte se vašich zástupců. Pan Matěj Stropnický pravidla
připravoval, pobavte se spolu, proč je to tak nastavené. Je normální, jestliže existují
nějaká pravidla a v pravidlech se mohou lidé přihlašovat, tak se tak stalo. Nikdo z nás
tady nemá ruku, která sáhne do balíku a bude říkat, že tento je špatný, tento je dobrý,
tohoto nesmíme, ten se kamarádí s oním atd. To se nemůže tady dělat.
Jestli tady paní Ganická hovořila o tom, že předtím se podporovaly více zelené
projekty a dnes jiné, tak dříve to bylo třeba zase úplně jinak. Tak se to bude dít pořád
dokola. Neříkejme si tady, že je to teď náhodou takto a předtím to bylo tak. S lidmi
v komisi jsem se bavil, hodnotí to i o víkendech, v noci. Všichni z nás nejsme odborníky
na kulturní projekty a je logické, že nemáme čas, když přijde X projektů, abychom
dokázali rozklíčovat, kdo je za společností, kdo to vede, jestli to myslí dobře nebo špatně,
jestli chtějí rozkrást grant nebo ne. To není v našich silách. Buď se budeme bavit o tom,
že pravidla budou tak striktní a tvrdá, že se rozdá 30 – 40 grantů ročně, nebo je máme
volnější a je tam problém, že se dají zneužít a že se tam mohou přihlásit i subjekty, které
každému nemusí být příjemné. Tak to ale je. Buď budou tvrdá pravidla a dostane se málo
lidem, nebo to bude druhá verze.
Pane Stropnický, i v momentu, kdy tam budeme psát hodnocení, když to někdo bude
chtít zmanipulovat, tak hodnocení napíše tak, aby to znělo dobře. O tom to ale není.
Myslím si, že všichni bychom práci měli dělat svědomitě, jak nejlépe má být a jak je dáno
zákonem, a doufám, že to se děje. Víc k tomu nemohu říct.
P. H u j o v á :
Pan Sunegha.
P. S u n e g h a :
Uvedu dvě věci. Armáda spásy nula, Palác Akropolis celkem 1,6 mil.
P. H u j o v á :
Pan Stropnický.
P. S t r o p n i c k ý :
Prosím technicky jako přípravu na můj příspěvek. Je technicky možné promítnout
některou z grantových žádostí? V kulturní komisi jich bylo asi 250, všechny jsem je
přečetl a pamatuji si jednu nebo dvě, u kterých je tak evidentní, že projekt neobsahuje
vůbec nic a nesplňuje žádná kritéria, a přesto dostal od některých členů grantové kulturní
komise to nejvyšší hodnocení. Je to tak flagrantní porušení pravidel, že to na tom ukáži.
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Prosím paní Hájkovou o odpověď, jestli si tady můžeme projekty promítnout. Na tom to
ukáži.
P. H u j o v á :
Obávám se, že to není možné, tuto žádost jste měl avizovat předem.
Chtěla jsem upozornit, že je velice důležitá veřejná kontrola toho, jak jsou granty
využívány. Paní kol. Suková se tomu velice věnuje a do konce května bude vydán katalog
neziskových organizací včetně programů, které podporuje v grantovém řízení městská
část. Potom každý občan i každý z vás bude mít šanci vědět, že se teď koná tato akce, a
jdu se tam podívat, jestli se to koná tak, jak to specifikovali. Tady je důležitá kontrola,
která se roky nekonala, ani za vás, pane kolego.
Technická pan Zábojník.
P. Z á b o j n í k :
Chtěl jsem kolegům připomenout z Ž(n)S, že mohou předkládat návrhy a mohou
změnit to, o čem budeme hlasovat.
P. H u j o v á :
Technická pan Kalivoda.
P. K a l i v o d a :
Chtěl bych se zeptat pana Stropnického, kde viděl žádosti o granty? Na grantovém
výboru jsme podepisovali mlčenlivost, a kde jste viděl žádosti, abyste nám ukazoval, co
na nich je nebo není?
P. H u j o v á :
Pan Stropnický.
P. S t r o p n i c k ý :
Jsem členem kulturní komise a ta žádosti posuzovala. Naštěstí jsme obdrželi podklady,
takže tam jsem je viděl. Ukázat bych je tady mohl.
K odpovědi na paní starostku a na pana Zábojníka. Těžko vás mohu přesvědčit o tom,
že některé projekty neobsahují vůbec nic, co by jakkoli odpovídalo kritériím, která máme
v grantových pravidlech, pokud si to tady nemůžeme promítnout. V příspěvku mohu
některé žádosti navrhnout, což se tady ještě nestalo, že by byly některé žádosti
navrhovány k vypuštění. Mohu souhlasit nebo nesouhlasit s tím, kolik peněz se dává do
Akropolis. Je to ale podnik, který dělá kvalitní kulturu, ale tady jsou poprvé letos
projekty, ve kterých není v obsahu vůbec nic, tam nebude co kontrolovat.
P. H u j o v á :
O čem mluvíte? Zneužíváte technické poznámky.
Pan kolega Holeček do rozpravy.
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P. H o l e č e k :
Chci navázat na slova pana Ambrože. Všichni ve výboru včetně mne jsme k tomu
přistupovali tak, jak jsou teď kritéria napsaná. Všichni jsme vnímali, že je tam hodně
problematických věcí obecně, jak v kritériích, tak v žádostech. Je to obrovský kompromis,
na kterém se pracovalo. Obrovský problém vidím v dvouletých grantech. Myslím si, že by
bylo ideální „obšlehnout“ pravidla z hl. m. Prahy. Proč vymýšlet něco, co funguje?
Zaměřit se na to, jak to nastavit.
Myslím si, že do budoucna bude prostředků na granty pro různé společnosti ubývat, ať
to jsou i sociální, které je určitě lepší podporovat, ale ne vždy si to sociální zaslouží jen
proto, že mají nějakou tradici. Pomáhat jen proto, že je někdo zavedený a má kontinuitu
ještě neznamená, že plní službu kvalitně. Na kritéria bychom se měli zaměřit primárně.
Teď je to výsledek určitého kompromisu jak v komisích, tak výboru. Bylo by určitě dobře
se při kritériích inspirovat na hl. městě.
P. H u j o v á :
Pan Sunegha – technická.
P. S u n e g h a :
Stáhněte to z programu a znovu to projednejte.
P. H u j o v á :
Pan Fabík – technická.
P. F a b í k :
Vzhledem k tomu, že se mi zdá, že tady máme stále argumenty, které nejsou úplně
konkrétní, v tuto chvíli navrhuji ukončení rozpravy. Děkuji.
P. H u j o v á :
Nechám o tomto návrhu hlasovat. Pro 19, proti 12, zdržel se 1, nehlasoval 1. Návrh
byl přijat. Dokončíme rozpravu přihlášených. Pan Haupt.
P. H a u p t :
Naváži na něco, co přede mnou řekl kolega Stropnický. Za klub Ž(n)S jsme se
v minulém volebním období pokoušeli ztransparentnit a zjasnit pravidla, a to i změnou
výběrových kritérií, povinností podávat zdůvodnění, změnou kompetencí co se týká
komisí a výborů. Bohužel se nám to v koalici TOP 09 a ČSSD nepodařilo už na
grantovém výboru.
Co se nám podařilo, bylo zakomponovat aspoň poradní hlas ze strany komisí a výborů.
Pokud nebudou muset hodnotitelé nikdy podávat zdůvodnění, proč dali 3, 15 nebo 21
bodů, nikdy to nebude pořádně transparentní. Chápu, že pro grantový výbor, který
hodnotí 250 projektů, je neúnosné dávat 250 zdůvodnění. Potom je otázkou, zda posílit
kompetence komisí a výborů. To jsou lidé kompetentnější k tomu vybírat podle svého
oboru dané projekty. Nikdo na grantovém výboru nemůže pojmout oblasti od kultury přes
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životní prostředí, sociální oblast atd. Grantový výbor by mohl mít kompetence jiné. To se
nám ve vládě s TOP 09 a s ČSSD nepodařilo prosadit. Teď to dávám k diskusi a na
grantový výbor.
Co se stalo? V minulém období byly jasné projekty, když pominu věcnou část, měly
z formálního hlediska všechno splněno, a je tam jedno kritérium, které může dostat až
deset bodů, po formální stránce byl jeden z nejlépe připravených, a byli kolegové, kteří
dali nulu. Vůbec to nemuseli zdůvodnit. Projekt byl po formální stránce napsán nejlépe.
Druhá věc je, že se někomu nemusel líbit věcný obsah, ale nemuseli to nikdy zdůvodnit.
Nebyl to jen třeba projekt Akropolis, nebo to byl naopak projekt za životní prostředí.
Manipulace za stávajících pravidel je možná.
P. . . . . . . . . :
Abychom se tady demagogicky bavili jen o hodnocení. Myslím si, že na světě
neexistuje bodové hodnocení, které by bylo objektivní. Jestliže budu psát slovní
hodnocení, proč jsem dal jedna, tak třeba napíši: dal jsem jedna, protože to bylo dobré.
Pak bude další člověk hodnotit, jestli jsem své hodnocení napsal dobře? Kolik hodnotitelů
musíme mít na hodnocení hodnocení projektů? Je to mašinérie, která nemá konce.
Stejně tak nedonutíte lidi, aby hodnotili, jak chcete vy, protože budou hodnotit podle
svého a obhajobu si připraví, a pak tady budeme vést diskuse, jestli se člověk dobré
obhájil, že dal ten či onen bod? To nemá hlavu a patu.
P. H u j o v á :
Technická pan Haupt.
P. H a u p t :
Chápu, že by se vám to nehodilo.
P. H u j o v á :
Musím na to reagovat. V komisích a ve výborech jsou buď politickými subjekty
nominováni zastupitelé, nebo lidé, kteří jsou nominováni jako odborníci.
Hlásila jsem se, jsem ale na konci, budu mít závěrečné slovo.
Paní Danická.
P. G a n i c k á :
Dokončím svůj původní příspěvek. Nechci tady navrhovat konkrétní projekty na
vyřazení, pokoušela jsem se to udělat už během jednání výboru. V jednom případě se
výbor shodl, že jeden z projektů, který měl více než 20 bodů, byl vyřazen, ostatní tam bez
výjimky zůstaly. Doufám, že se nastaví systém hodnocení a ukáže se, jak si tyto projekty
budou vést.
Paní starostka se ptala na kritéria. Už to tady zmínil kol. Haupt. Pokud je tam
kritérium přiměřenost nákladů, vícezdrojové financování, transparentnost, účelnost,
vyváženost rozpočtu a toto všechno v žádosti obsaženo je, není možné dát nulu. Toto se
tam pravidelně dělo.
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Chtěla bych doplnit návrh, jak předcházet tomu, aby předseda grantového výboru měl
tak velkou moc a mohl navrhovat dle svého vlastního uvážení výši přiděleného grantu u
všech projektů, které mají více než 20 bodů. Rozpočet by měl být prací komisí, jejich
odpovědnost by měla být posílena třeba tím, že by se to přehodilo – komise by mohly mít
třicetibodovou stupňovou škálu, mohly by zdůvodňovat své hodnocení, mohly by i
navrhovat redukci rozpočtu. Výbor by nemusel podrobně číst všechny žádosti – je to
téměř nad lidské síly, ale mohl by se opřít o hodnocení a zdůvodnění komisí a případně
akceptovat nebo neakceptovat doporučení i na krácení rozpočtu.
Další věc, která tam chybí a kterou dávám na zvážení při novelizaci pravidel je, že MČ
by měla mít určité priority. Měla by vědět, co chce podporovat a jak hodně, kolik chce dát
na kulturu, kolik do sociálních služeb a ne to míchat dohromady a pak to přidělovat, jak to
přijde. Měla by mít jasně stanovené priority, co a jak chce podporovat. Děkuji.
P. H u j o v á :
Paní Škapová.
P. Š k a p o v á :
Všichni víme, že grantový proces v dávné minulosti byl velmi negativně vnímán, a to
odbornou veřejností jak na velké Praze, tak i na Praze 3. V posledních dvou letech jsme se
snažili proces ztransparentnit, dát tam nová hodnocení a kritéria. Myslím si, že se to
podařilo, ale během dvou let nelze všechno.
Pravda je, že nový grantový výbor si mohl pravidla upravit, mohl si je zdokonalit,
nemusel hned podle starých pravidel pracovat. To je jedna připomínka.
Další věc je ta, že ne všechno musí být zakomponováno v nějakém nařízení. Někdy
stačí, když jsou dobré zvyklosti. Tady dva roky byla zvyklost, že hodnocení komisí jsme
brali v potaz. Jednička od komise u jakéhokoli projektu měla stejné postavení. Byl na to
vzoreček, který bral určitou část, kam se hodnocení komisí prolínalo. Samozřejmě, každý
si může vymyslet, jaký chce proces.
Zeptala bych se pana Kalivody, jak v tomto procesu hodnotili hodnocení komisí.
Na druhou stranu si myslím, že zásadní je, když městská část má detailně zpracovaný
strategický plán. Když městská část ví, co chce, tak podle toho si přizpůsobí kritéria. To
nebylo v minulých letech možno zapracovat, protože nebyl detailní strategický plán. Ten,
bohužel, během dvou let koalice nestihla. Myslím si, že to je hodně zásadní.
Souhlasím s panem Bellou, že pohled na jednu věc může mít každý různý, ale pokud
máte kritérium jako např. transparentní kalkulace, detailní kalkulace, tak tam je jasné, že
pokud kalkulace tam je, tři body se dát mohou. Myslím si, že toto je zásada, kterou je
třeba dodržovat.
Mohu požádat pana Kalivodu o odpověď?
P. . . . . . . . :
Krátká replika. Bavme se o pravidlech. Urgujte mne, paní Sukovou, jen si ale věcně
říct: říkala jste, že jsme to za dva roky nedokázali úplně nastavit podle našich představ. Já
říkám: přišli jsme v listopadu, to už byla pravidla v běhu, a v tu chvíli byly i žádosti
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v běhu a v tom momentu je nefér vůči žadatelům to v průběhu věci měnit. Teď je správné,
že o tom debatu vedeme, bude to platné od zítřka, a máme čas maximálně do prázdnin se
vyrovnat s tím, abychom připravili co nejlepší pravidla pro příště a řekli si, kam přesně
mají granty směřovat. To je další otázka, která dosud není vyjasněna.
P. H u j o v á :
Technická paní Škapová.
P. Š k a p o v á :
Nerozuměli jsme si. Pravidla, která jsou vyhlášena, nelze v průběhu měnit, ale vy jste
si mohli dohodnout kritéria hodnocení, jak bude hodnotit výbor. Na to by stačila jedna
schůzka. Chápu, že zde byli nováčci, ale nemůžeme to svádět na předchozí koalici, že
něco nedodržela. Byl tady prostor.
P. H u j o v á :
Pan Stropnický.
P. S t r o p n i c k ý :
Pravidla na hl. m. Praze se tam tvořila 8 let, než dospěla do nějaké podoby, kterou si
teď nikdo nedovolí měnit, protože by byl podezírán z toho, že chce pravidla ohýbat, což
je velmi dobrý stav. Kdyby se nám podařilo dostat se do tohoto stavu také v nějakém
horizontu – neříkám, že to bude hned letos nebo že se to mohlo udělat už teď, to se
nepochybně nemohlo.
Druhá věc je, že by se nová reprezentace měla tím spíš snažit nezneužívat děr, které
v pravidlech jsou. Nedávali jsme je tam záměrně, naopak jsme se snažili systém rozšířit,
aby se posílilo zastoupení odborníků, ale ne takových, které si tam nominuje strana a oni
tomu v rámci strany lépe rozumí a říkáme jim všichni odborníci, jde o to, aby tam byli
lidi, kteří se za to budou ochotni zodpovídat před veřejností, to znamená lidé známí. Je to
těžší najít pro městskou část než pro úroveň hl. města. Jednak tady jde o méně peněz,
jednak je to časově náročné a není jednoduché pro to lidi získat – aby nebyli ve střetu
zájmu a věci rozuměli.
Rád bych ale poukázal na to, že to jsou věci, ve kterých pan předseda grantového
výboru trochu zneužil svou pravomoc a vykládal si pravidla. V bodu 8.12 pravidel se
píše:
Předseda výboru svolá jednání, navrhne přidělení finančních prostředků z grantového
výboru jednotlivým projektům, které dosáhly 20 bodů a více.
Znamená to, že předseda musí navrhnout přidělení prostředků těm, kteří dostali 20
z 30 bodů a více. Neznamená to ale, že nesmí výbor projednávat žádosti, které obdržely
méně bodů než 20. Může to být třeba mezi 15 – 20. Takových projektů bylo hodně,
Chybí tady tabulka neúspěšných projektů, těch, které zůstaly pod čarou. Můžeme si to
přečíst na těch 150 stránkách. Když by byla stejná tabulka, ve které by byla jen tlustá
čára, některé by byly černě a ty, které nedostaly peníze by byly červeně, viděli byste, že je
tam poprvé velmi mnoho žadatelů, kteří jsou léta příjemci nějakých prostředků na Praze 3
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a budou křičet. Městská část to bude muset hojit jinak, protože si nastavila špatný způsob
hodnocení. Vybrala si z pravidel to horší. Pan předseda grantového výboru měl na to
myslím velký vliv a dost ho zneužil.
P. H u j o v á :
Pan Zábojník – technická.
P. Z á b o j n í k :
Chtěl bych připomenout, že drtivá většina členů tohoto zastupitelstva není členem
výboru pro granty. Nemáme konkrétní informace. Máte je vy, kdo tam sedíte. Pokud je
tam nějaký problém, tak nám ho tady řekněte, protože zastupitelstvo je nadřízeným
orgánem všech výborů, komisí i rady a můžeme to tady řešit. Říkáte, že je něco špatně,
ale pokud nikdo neřekne konkrétní návrh na změnu, tak nevím, jestli se vám věří to, co
tady říkáte.
P. H u j o v á :
Technická pan Kalivoda.
P. K a l i v o d a :
Konkrétní informace nemůže mít ani pan Stropnický, nevím, o čem tady mluví.
Nevím, kde je vzal.
P. H u j o v á :
Pan Fabík se hlásí do rozpravy.
P. F a b í k :
Už jsem se jednou přihlásil do technické, a odhlasovalo se ukončení rozpravy.
Využiji toho, že jsem se přihlásil a chci na to reagovat ze dvou úhlů pohledu. Jeden je,
kdy tady pan Stropnický říká, že předseda může ovlivňovat jednání výboru. Podíval jsem
se do zápisu a orientačně jsem si říkal, jak by to mohl ovlivňovat, když minimálně 80 %
hlasování je systémem pro 8, zdržel se 0, proti je 0. Orientačně dalších 10 % je na úrovni
7 pro, 1 proti nebo 1 se zdržel. Minorita se někde ukazuje v řádech, kdy hlasování je
v poměru 5 : 3 : 0, 6 : 2 : 1 apod. Zajímalo by mě, když je výbor pluralitní, jak je možné
toto ovlivnit?
Nikdy rozdělování peněz nebude stoprocentně správné. Jediný způsob, jak je možné
rozdělování peněz nějakým způsobem potom vyhodnotit, je kontrola. Říkám to proto, že
jsem šéfem sportovní komise. I tam se objevují akce proti Viktorce apod. Je zajímavé, že i
vaši členové hlasovali s námi, což znamená, že neměli problémy ani s Viktorkou. Poprvé
byl nastolen kontrolní mechanismus, kdy zastupitelé z opozice i koalice si rozdělili
příslušné sportovní oddíly a půjdou na kontrolu, jestli peníze jsou správně přiděleny a
správně s nimi hospodařeno. Toto bych očekával, že minimálně jako opozice budete
zásadně prosazovat a budete mezi prvními, kteří budou říkat: půjdeme na kontrolu, jestli
přidělené peníze jsou správně rozdělovány. Děkuji.
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P. H u j o v á :
Faktická paní Danická.
P. G a n i c k á :
Příklad, že předseda může ovlivňovat jednání. Předseda sám navrhuje výši grantu.
Řekne: u tohoto projektu navrhuji 10 tisíc. Já řeknu, že nesouhlasím, že navrhuji 200.
Předseda řekne: dobře, tak dáme 400. Vznikne z toho kompromis? Všichni hlasují pro.
P. H u j o v á :
Technická pan Sunegha.
P. S u n e g h a :
Je obrovský rozdíl mezi kontrolou účetnictví neziskové organizace a akciové
společnosti. Velmi jednoduchý způsob, jak se této kontrole vyhnout je, že akciová
společnost A obdrží grant a zaplatí z tohoto grantu akciové společnosti B, přičemž obě
mají stejného majitele nebo osobu ovládající. V tomto případě se to pravděpodobně děje.
P. H u j o v á :
Technická pan Fabík.
P. F a b í k :
Vzhledem k tomu, že jsem se opravdu díval, když bylo ukončeno hlasování o
ukončení rozpravy, v tuto chvíli by mé jméno mělo být poslední a následující by už
neměli fungovat. Děkuji.
P. H u j o v á :
Ještě je přihlášen pan Kalivoda.
P. K a l i v o d a :
Pokusím se zodpovědět dotazy. Pravidla jsme dostali od vás, pane Stropnický. Podle
toho, co jsme dostali na stůl, museli jsme jednat. Pravidla se mi nelíbí. Co jste nám
zanechal a co jsem po vás a po paní Škapové zdědil, s tím spokojen nejsem. Co máme ale
dělat, než granty rozdělit, když už si lidé zažádali? Nemůžeme je nerozdělit. To jste nám
připravili a musí to tak být. Teď se divíte a říkáte, jak je to špatně a jak se to dá ovlivnit.
Měli jste udělat lepší pravidla. Jestli neumíte udělat dobrá pravidla, teď nemůžete se proti
tomu stavět.
Co jsme tady dostali, je vaše věc. Pravidla budeme měnit, protože jsou s prominutím
strašná.
K dotazu paní Škapové na hodnocení komisí. Jako předsedkyně grantového výboru
v uplynulé době byste to mohla vědět, každý z členů tam sedí sám za sebe, bodové
hodnocení navrhuje podle vlastního vědomí a svědomí. Bodové hodnocení se dává ještě
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před jednáním grantového výboru, každý něco pošle a na základě toho se o tom na
grantovém výboru bavíme.
Bodové hodnocení se nedá ovlivnit, každý to pošle sám za sebe a pak se to nějak
seřadí.
Každý musí přihlédnout na komise, na které jste se ptala, protože to každý má na stole
a podle toho navrhuje své body. Jsem jeden z devíti, dávám stejně body jako ostatní, ale
každý hodnocení dává jednotlivě. Není tam žádný prostor s tím něco dělat.
Další otázka byla na obchodní společnosti od pana Suneghy. Dostali jsme taková
pravidla, tak to tak je. My jsme pravidla ani nemohli změnit, lidé si na základě těchto
pravidel dávali žádosti. Nemůžeme přijít a v polovině procesu, když si lidé žádají,
pravidla měnit nebo jim to zastavit. To by žádný hospic dnes nedostal ani korunu,
kdybychom to zastavili.
K jednání výborů se nebudu vyjadřovat, nevím, jak to pan kol. Stropnický zjistil.
P. H u j o v á :
Technická paní Škapová.
P. Š k a p o v á :
Když vás, pane kolego, poslouchám, je mi všechno jasné. Možná jste se mohli přijít
poradit. Chápu, že jste byli nováčci, my jsme také byli nováčci a radili jsme se. Někdo to
nemůžete z papíru zcela pochopit. Je to papír, jsou tam určité věty, je tam určitý návrh,
ale dost často je třeba znát i proces. Věřte tomu, měli jsme ho transparentní a šlo to.
P. H u j o v á :
Prosím nezneužívat technické poznámky. Rozprava byla ukončena.
P. Š k a p o v á :
Paní starostko, jste krásným příkladem toho, jak se má zneužívat a jaký to má
pozitivní výsledek, tak mi to nechte dokončit.
P. H u j o v á :
Jaký pozitivní výsledek?
P. Š k a p o v á :
Chtěla jsem jen říct, že skutečně lze udělat to, že body komise lze transparentně
zapracovat.
P. H u j o v á :
Pan Haupt.
P. H a u p t :
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Jen technickou. Zopakuji, že jsme se za Ž(n)S společně s paní Škapovou snažili ještě
více ztransparentnit pravidla, která jsme zdědili po vás. Porovnejte, co jsme zdědili po vás
a jaké je to zlepšení už nyní.
P. H u j o v á :
Technická – pan Neusser.
P. N e u s s e r :
Rada by se mohla zamyslet, jestli je pan Kalivoda po tomto vystoupení kompetentní
předseda této komise.
P. H u j o v á :
Rozhodně je kompetentní. Jsem teď přihlášena, vyvolávám sama sebe do rozpravy.
Musím říct, že tato rozprava mě naprosto šokuje, a to z jednoho důvodu. Neúčastnila
jsem se prvního kola, kde hodnotily projekty komise. Neúčastnila jsem se ani jednání
výboru. Ž(n)S zde pořád naznačuje, že se konaly nějaké nepravosti. Z žádného zápisu
komise ani výboru jsem se nedozvěděla jedinou námitku. Může mi někdo z opozice
vysvětlit, proč nepožadoval do zápisu tato fiktivní obvinění, která teď dáváte na tomto
zastupitelstvu?
Projekty, které byly hodnoceny výborem, prošly sítem formálních náležitostí, zda
splňuji, nebo nesplňují. Jestli palác Akropolis, o kterém se tady pořád mluví –
neprosazovala jsem, jestli má dostat peníze, nebo ne – vím, že před dvěma roky chtěl
reorganizovat celou záležitost pan Stropnický, a neušetřil tam ani korunu. To je ale jiná
debata, nechci se dostat do situace, aby mi bylo mnou odejmuto slovo pro proměnění
témat.
Naprosto se podivuji, jestliže máme dvoukolový proces hodnocení grantů, že v zápisu
kulturní komise zástupci opozice neprotestovali tak, jak protestujete zde. Proč
neprotestovali na výboru formou zápisu, formou protinávrhu? Nic takového se nestalo.
Tady se mluví v náznacích, ale chceme konkrétní věci. Paní kolegyně Suková zpracuje
katalog, a všichni z nás mohou provést veřejnou kontrolu. Pokud se nebude konat akce,
která dostala grant a někdo to zdokumentuje, prostředky bude městská část vyžadovat
zpět.
Prosím všechny zastupitele, aby se aktivně ujímali své role a nečekali tady na
zastupitelstvo, když na komisích a výborech nevyužívají možností, které mají.
Technická pan Stropnický.
P. S t r o p n i c k ý :
Jako člen kulturní komise jsem využíval svého práva. Navrhl jsem u osmi nebo deseti
případů komisi, aby komise doporučila grantovému výboru, aby si výbor pozval žadatele
o grant na jednání grantového výboru. Kulturní komise se k tomu přiklonila asi u 30 %
případů, které jsem navrhl. Nevím, jestli jsou všechny návrhy v zápise, ale asi u třech
případů to komisí prošlo. Pozval si grantový výbor někoho z těch, doporučila grantová
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komise, aby si prověřil projekt na místě? Je to otázka na pana předsedu grantového
výboru.
P. H u j o v á :
Paní Chmelová – technická.
P. C h m e l o v á :
Zapomněla jsem, co jsem chtěla říct.
P. H u j o v á :
Poslední příspěvek do rozpravy pan kolega Rut.
P. R u t :
Jak jsem vyslechl diskusi, pokusil bych se o shrnutí, aby z toho byl srozumitelný
závěr.
Myslím si, že problém hodnocení grantů je v tom, že je tam velká míra subjektivity,
nahodilosti, možná účelovosti a politicky motivovaného hodnocení. Úkolem pravidel pro
hodnocení je to, aby se tyto faktory nějakým způsobem omezily. Jako součást předchozí
koalice jsme navrhovali úpravu pravidel. Neprosadili jsme všechny naše návrhy, ale
myslím, že se pravidla posunula pozitivním směrem.
Tato diskuse by měla být podnětem k tomu, aby se pravidla dále upravila. Vypíchl
bych asi pět oblastí, o kterých si myslím, že by se upravit měla.
První je, aby se dále přesunulo bodování a posunuly se kompetence komisí a výborů u
prvního kola a aby bodování prováděly téměř výhradně tyto komise.
Za druhé, aby se rozpočty rozdělily na jednotlivé oblasti, aby rozpočty byly předem
známy, aby se omezil objem projektů, které mají jednotliví hodnotitelé. Když jsou
zahlceni, nahrává to subjektivnímu nahodilému hodnocení – do paláce Akropolis chodím,
tak dám hodně bodů, nebo tam nechodím, neznám je a tak jim dám málo bodů. Proto je
dobré počtem objektů omezit nároky na hodnotitele tak, aby měl prostor pro to hodnotit
poctivě a důkladně.
Za další. Precizovat kritéria, podle kterých se hodnotí a v procesu dohlédnout na to,
aby se podle nich hodnotilo. Znamená to, aby na komisích hodnotitelé museli doložit,
proč bodový počet dali, aby se nestalo to, co tady bylo ilustrováno, že některý projekt,
ačkoli je formálně správný, dostane nulové hodnocení. Trvat na hodnocení samotném.
Jako hodnotitel jsem se účastnil jednoho procesu nadace Via, a tam byl např. nastaven
pro každý projekt zpravodaj, který musel na komisi projekt představit a odůvodnit, proč
konkrétně navrhl bodový počet a podle jakých kritérií.
Toto jsou směry, podle kterých by se měl grantový systém posunout dále. Je pro to
prostor několika měsíců a nerad bych, aby měsíce vyšly vniveč a za rok se hodnotilo
podle stejných pravidel jako letos.
P. H u j o v á :
Paní Chmelová – technická.
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P. C h m e l o v á :
Už jsem si vzpomněla, co jsem se chtěla zeptat. Jak se budou kontrolovat ziskové
společnosti, které v katalogu neziskových organizací nebudou?
P. H u j o v á :
Budou zařazeny pod kapitolou organizací, kterým byly poskytnuty granty z městské
části.
Faktická pan Stropnický.
P. S t r o p n i c k ý :
Omlouvám se, ale nedostal jsem odpověď od předsedy grantového výboru, proč si
grantový výbor nepozval lidi, které mu doporučila kulturní komise?
P. H u j o v á :
Pan Kalivoda.
P. K a l i v o d a :
Protože to byl technický příspěvek a diskusi už jsme skončili. (Smích)
P. H u j o v á :
Rozprava k materiálu číslo 7 byla ukončena. Nechám hlasovat o materiálu tak, jak byl
předložen. Pro 21, proti 9, zdrželi se 3, nehlasoval 0. Materiál číslo 7 byl přijat.
Materiál číslo 8 předkládá paní kolegyně Ropková.
P. R o p k o v á :
Předkládám návrh na poskytnutí peněžitých darů v oblasti tělovýchovy a sportu
pro r. 2015. Jedná se o dary nad 50 tisíc Kč. Komise pro tělovýchovu a sport podpořila
celkem 6 žádostí v celkové výši 5113 tis. Kč. Zápis z jednání komise máte v příloze,
stejně jako navrhované částky.
Doplnila bych, že většina projektů byla na komisi schválena jednomyslně.
P. H u j o v á :
Otevírám rozpravu. Faktická poznámka pan kol. Neusser.
P. N e u s s e r :
Přihlásil jsem se do diskuse.
Jako člen opozice v této komisi doporučuji všem členům našeho klubu podpořit
přidělení grantů ve sportovní oblasti, protože komise vycházela ze zkušeností
v přidělování grantů z minulých let. Myslím, že všechno bylo v pořádku.
P. H u j o v á :
Pan Materna – technická.
75

P. M a t e r n a :
Hlásím střet zájmu.
P. H u j o v á :
Pan Sunegha.
P. S u n e g h a :
Chtěl bych se zeptat, proč není v tomto návrhu zařazen plážový volejbal, který jsme
schválili předtím? Myslím si, že je to sport a že to není ani neziskovost, ani kultura.
Plážový volejbal je pod bodem 126 předchozího materiálu a tady není zařazen.
P. H u j o v á :
V materiálu číslo 8 se jedná o organizovaný sport a tělovýchovu. V grantech se
podporuje zájmová činnost jako taková.
Pan Fabík technická.
P. F a b í k :
Vysvětlil bych panu Suneghovi. Ve sportovní komisi se objevuje 33 sportovních
oddílů, které žádají o granty. Ostatní aktivity, které se týkají sportu, sice vyhodnocujeme
systémem, o kterém se říkalo, že není korektní, a výstup z toho dáváme do grantového
výboru. Toto, co deklarujete vy, není záležitost sportovního oddílu. To na vysvětlenou.
P. H u j o v á :
Děkuji. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím a nechám hlasovat o materiálu číslo 8. Pro
32, proti 0, zdržel se 1, nehlasoval 0. Materiál číslo 8 byl přijat.
Materiál číslo 9 předkládá pan kolega Materna.
P. M a t e r n a :
Jedná se o změnu objemu rozpočtu, která vychází z toho, že až poté, co byl rozpočet
schválen finančním výborem a byl projednán na několika úrovních, došlo ke schválení
grantů sportovní komisí. Do té doby, než došlo ke schválení, nevědělo se, jaký bude
objem, a proto je třeba obratem objem upravit, abychom mohli co nejrychleji prostředky
sportovním oddílům poskytnout. Je to zvláštní, že na jednom zastupitelstvu schvalujeme
rozpočet a zároveň změnu objemu. Je to dáno postupem, že rozpočet byl předschválen ve
finančním výboru a teprve následně byla schválena částka od sportovní komise.
P. H u j o v á :
Děkuji. Otevírám rozpravu k materiálu číslo 9. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím.
Nechám hlasovat. Pro 33, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0. Materiál číslo 9 byl přijat.
Materiál číslo 10 předkládá pan kolega Bellu.
P. B e l l u :
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Jsme u materiálu číslo 10 – akční plán na r. 2015. Vychází z akčního plánu
z minulého období.
Pokud jde o transparentnost, jako rada jsme se rozhodli na můj návrh, že řídící skupina
– je to jako komise, která se k tomu vyjadřuje – tentokrát byla složena ze všech
politických subjektů, které jsou zastoupeny v našem zastupitelstvu. Z každého politického
subjektu tam byl jeden zástupce, který na řídící skupině se mnou procházel bod po bodu
každou kartu akčního plánu.
Předem se omlouvám, že jsem řídící skupině dodal materiály pozdě. Za to jsem se
omlouval i během řídící skupiny. Bylo to dáno tím časem, který jsme měli po volbách. Na
druhou stranu tím, že jsme nad tím strávili cca dvě hodiny a procházeli jsme bod za
bodem a vyjasňovali jsme si všechny připomínky, materiál byl prozkoumán skrz naskrz.
Následně ověření zápisu provedl kolega Ondřej Rut, materiál putoval do rady a
následně sem k vám.
Obsahem je i plnění akčního plánu z r. 2014, kde až na dílčí body se minulému vedení
dařilo vše plnit.
Dnes se o tomto bavíme, máme zde vedoucí odborů. Pokud by byly konkrétní dotazy
na jednotlivé karty, měli bychom se bavit s nimi, případně se zástupcem, který má danou
věc v gesci.
P. H u j o v á :
Děkuji. Otevírám rozpravu. Hlásí se pan kolega Sunegha.
P. S u n e g h a :
Chtěl bych hovořit spíše edukativně. Věc je stále nejasná a rada porušila zákon.
Naznačím to, v jakém smyslu a dále se o tom budeme příležitostně bavit.
Nebyly tam z každého politického subjektu, ani jeden ze zástupců KDU-ČSL se
projednávání nezúčastnil.
P. H u j o v á :
Musím reagovat. Vy jste jeden volební subjekt.
Paní Škapová.
P. Š k a p o v á :
Měla bych dotazy na dvě karty. Nejprve na pana Holečka. Je to projektový záměr číslo
27 – výstavba nového občerstvení a veřejného WC Na Parukářce.
Jde mi o to, jestli náhodou WC už nebylo upravováno nebo nebyl určitý záměr to
upravit a už se k tomu nepodnikly nějaké kroky? Stále to trvá? Chápu, že WC má být
upraveno ještě než se přistoupí k celé realizaci. Mohlo by něco podobného proběhnout na
nám. Jiřího z Poděbrad? Tam se také bude realizovat velký investiční záměr.
K paní starostce. Komise životního prostředí v minulém období projednávala možnost
částečně zrekonstruovat dětské hřiště, které je na nám. Jiřího z Poděbrad. Po dešti
zůstávají v prostoru dětského hříště kaluže a děti, které si tam hrají, jsou mokré.
V minulosti bylo řečeno, že proběhne revitalizace, takže by to bylo vyhazování peněz
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z okna. Vzhledem k tomu, že projektový záměr nám. Jiřího z Poděbrad je stanoven na r.
2016 a 2017, bylo by vhodné dát pár desítek tisíc na úpravu povrchu, který je nevhodný.
Navíc by se podařilo vysadit tam strom, v létě je tam přímé slunce a žádný stín. Je tam
navíc hodně prašné prostředí, je tam jen pískoviště a jeden vhodný prvek pro chlapce.
Je možné tomu se věnovat? Má to paní Caldrová a je to i v zápisu komise životního
prostředí. Myslím, že by to bylo vhodné pro rodiče s dětmi udělat. Dětské hřiště je
nevyhovující.
Druhý dotaz k nám. Jiřího z Poděbrad pramení z toho, že v létě na veřejném
projednání zazněla legendární věta, že když lidé z Vinohrad nesouhlasí s projektem
revitalizace, bude se radnice věnovat spodnímu Žižkovu. V kartě 23 jsem se dočetla, že
dokumentace pro územní rozvoj, zadání bylo upraveno na základě veřejného projednání.
Měla jsem pocit, že z veřejného projednání vyplynulo, že akce má stopku. Můžete k tomu
něco říct?
P. H u j o v á :
Zareaguji dřív než kol. Holeček. Co se týká dětského hříště, překvapuje mě, že dotaz
je směřován na mne. Když jste v minulém období byla předsedkyní komise pro životní
prostředí, byla jste součástí koalice a nedokázala jste prosadit tuto úpravu.
Nicméně nic nebrání tomu, abychom se zamysleli nad touto věcí, ale mám pocit, že
sázení stromů na Jiřáku na divoko není zrovna tím pravým řešením.
Co se týká rekonstrukce nám. Jiřího z Poděbrad, to jsme probírali již v minulém
volebním období. Když jste byla součástí koalice, jasně bylo řečeno, že na rekonstrukci
nám. Jiřího z Poděbrad nemáme prostředky v té výši, jak je deklarováno v projektu, ale
musíme být připraveni, pokud by byl vypsán dotační titul. Z toho důvodů v řádu statisíců
se zpracovává dokumentace pro územní rozhodnutí.
Pan kolega Holeček bude reagovat.
P. H o l e č e k :
K Parukářce, k občerstvení a k veřejnému WC. Máte to v kartě přesně napsáno. WC je
součástí projektu nové budovy, která je v současné době ve fázi studie, ale už jsme blízko
k dokumentaci územního řízení. Je tady pan Sekař, který vám k tomu může říct daleko
podrobnější informace, pokud máte zájem.
Co je v kartě napsáno, víceméně sedí.
P. H u j o v á :
Paní Škapová technická.
P. Š k a p o v á :
Mohu tomu rozumět tak, že je tady napsáno: dřív než bude zpracována studie
občerstvení a nových bezbariérových toalet, rozhodla se radnice zadat opravu veřejných
WC. Rozumím tomu tak, že je to potřebné, proto se to předem opraví, a pak bude
následovat další část projektu. Rozumím tomu správně?
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P. H o l e č e k :
To je tam jediné špatně, protože WC tam zůstanou, ale demolovat se bude až ve chvíli,
kdy se začne stavět nová restaurace s novým WC. Bude to v návaznosti, nikdo nepřijde o
záchody dřív než tam budou nové.
P. H u j o v á :
Pan Sunegha se hlásí do rozpravy.
P. S u n e g h a :
Vrátím se k původní diskusi. Jsme tady tři členové KDU-ČSL, kteří byli zvoleni
v posledních komunálních volbách a z tohoto hlediska jsme zvolenými členy KDU-ČSL a
daného projednání se nikdo z nás nezúčastnil.
Pokud argumentujete volebním subjektem nebo něčím podobným . . . .
P. H u j o v á :
Pane kolego, probíráme akční plán.
P. S u n e g h a :
Diskuse byla ale zahájena s tím, že se každý politický subjekt zúčastnil. Říkám, že se
nezúčastnil. Vy jste říkala o volebním subjektu, tak se vám to snažím vysvětlit.
P. H u j o v á :
Volební subjekt je ten, který se účastní voleb, který pokládá kandidátku. Diskutujeme
ale o akčním plánu.
Pan kolega Zábojník.
P. Z á b o j n í k :
Chtěl bych se vrátit k revitalizaci nám. Jiřího z Poděbrad, což je karta č. 23. Řekla jste
to a chtěl jsem zdůraznit, že studie, kterou pracovalo MCA Ateliér a která před rokem
vyvolala takový nesouhlas nejen kvůli stromům, zabetonování, kašna a celá koncepce, to
je ta studie, kterou posíláme, abychom na ni získali územní rozhodnutí. Znamená to, až
jednou budeme mít peníze, přesně toto budeme stavět.
Všiml jsem si toho, protože teď na výbor územního rozvoje MC Ateliér poslal studii
na úpravu výstupu z metra včetně výtahu. Bojím se, že cesta kupředu jednoznačně
směřuje k tomu, že se tady zrealizuje plán revitalizace na nám. Jiřího z Poděbrad, který
byl představen MC Ateliérem, který byl aspoň pro mne nepřijatelný a myslím, že i pro
spoustu dalších. Mohli bychom se zamyslet nad tím, abychom udělali nějakou novou
architektonickou studii na nám. Jiřího z Poděbrad. Teď máme čas, náměstí se asi nebude
revitalizovat tak rychle, abychom neskončili tak, že skončíme se studií od MC Ateliéru,
kterou nechceme realizovat.
P. H u j o v á :
79

Územní rozhodnutí není realizace projektu. Následovala by stavební povolení, a to se
nemusí shodovat s tím, co je projekt společnosti, o které jste hovořil.
Pan kol. Rut se hlásí do rozpravy.
P. R u t :
Materiál nebudu podrobovat hluboké kritice, protože vznikl v době, kdy se lámalo
volební období a nová koalice neměla příliš času na to, aby přizpůsobila materiál svým
prioritám. Oceňuji to, že byla nově složena řídící skupina.
Chtěl bych okomentovat materiál v tomto smyslu. Na materiálu je udělána spousta
práce a vždycky je za ním také spousta práce. Kolegové v minulé koalici mi trochu
škodolibě říkali, když jsem to měl v kompetenci, že je to můj koníček. Líbí se mi na tom,
že je to celý proces strategického plánování. Přinutí radnici k tomu, aby formulovala
jednak obsahově, jednak finančně své dlouhodobé investice nejen prostřednictvím
rozpočtového výhledu, což je čistě finanční materiál, který řekne, kolik máme peněz a co
si můžeme dovolit, ale obsahově na skutečných reálných projektech.
Při pohledu do akčního plánu zjistíme, že tam jsou tři hlavní projekty, které jsou
investičně nad 150 mil. Kč. Jedním jsou investice do panelových domů, druhým je
rekonstrukce budov úřadu a třetím je dům s pečovatelskou službou Na Lučinách. To jsou
tři projekty, kterým by se vzhledem k finančnímu objemu měla věnovat větší pozornost.
Myslím si, že bychom o nich měli daleko více diskutovat. Směřuje tam můj dotaz.
V projektových kartách se objevily některé podněty, které jsem vznášel na řídící
skupině. Chtěl bych odpověď na otázku od kompetentních osob, které jednotlivé karty
předkládají, zda to, co v kartách je, do jaké míry závaznosti je to myšleno. Např. v kartě
k rekonstrukci úřadu na Havlíčkově nám. je zakomponován můj komentář a podnět, že by
měla být pořízena studie ekonomická analýza celého komplexu rekonstrukcí a stěhování
„kulového blesku“. Když to v zastupitelstvu schválíme, bude to bráno jako věc, která má
nějakou závaznost a skutečně bude provedena?
Chtěl bych dát inspiraci k tomu, jak karty lépe formulovat.
P. H u j o v á :
Pane kolego, omlouvám se, uplynuly tři minuty.
(P. Rut: Přihlásím se znovu.)
Technická pan Mikeska.
P. M i k e s k a :
Musím konstatovat, že paní starostka neříká pravdu, že dokumentace k územnímu
rozhodnutí nevychází z projektu ACA. Z jakého projektu tedy vychází?
P. H u j o v á :
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Toto jsem neřekla, řekla jsem to obráceně, že dokumentace k územnímu rozhodnutí
vychází z tohoto projektu, nicméně stavební povolení, pokud by se realizovalo, nemusí
odpovídat projektu.
Pan Dlouhý.
P. D l o u h ý :
Využiji čl. 6, bod 11 – zastupitelstvo může slučovat body nebo slučovat rozpravu, a to
procedurálním návrhem bez rozpravy a ihned.
Navrhuji znovu sloučit rozpravu k bodům 11 – 15.
P. H u j o v á :
Jedná se o procedurální návrh. Nechám o tomto návrhu hlasovat. Pro 19, proti 1,
zdrželo se 9, nehlasovali 4. Návrh byl přijat.
Pokračujeme v rozpravě k materiálu číslo 10.
Technická pan Haupt.
P. H a u p t :
Nevím, jestli si toho zastupitelé a zastupitelky všimli, ale přišel jsem na to až nyní.
Nevím, jestli byl tak materiál původně poskládán. Protože akční plán není číslován po
stránkách, stalo se, že pokud si vezmete např. projektový záměr č. 27, tak na druhé straně
máte stránku předešlého projektového záměru. Znamená to, že jeden list není jeden
projektový záměr. Prosím příště buď číslovat, nebo na jeden list dát jeden projektový
záměr. Takto to působí hrozně zmatečně. Tak to bylo i naskládáno.
P. H u j o v á :
Vnímám to, prosím paní Valentovou, která jako úředník zpracovává tento podklad,
aby příště postupovala tak, aby celá záležitost byla přehledná.
Pan Mikeska technická.
P. M i k e s k a :
Požádal bych zaměstnance buď odboru pro územní rozvoj nebo stavebního, aby se
vyjádřil k tomu, co tady říká paní starostka, že stavební povolení může vycházet z jiného
projektu než je zadán v územním řízení.
P. H u j o v á :
Prosím pana Fikara. Jedná se o nám. Jiřího z Poděbrad. Jaká je souvztažnost mezi
územním rozhodnutím, zpracováním územního rozhodnutí podle nějakého projektu a
eventuálně realizací stavby.
P. F i k a r :
Projekt pro stavební řízení musí odpovídat podmínkám vydaného územního
rozhodnutí. Paní starostka pravděpodobně chtěla říct trochu jinou věc – že ne všechny
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součásti stavby, které jsou povoleny územním rozhodnutím, musí být realizovány.
Některé navržené součásti mohou být vynechány.
P. H u j o v á :
Děkuji. Paní Chmelová.
P. C h m e l o v á :
Mám poznámku, možná apelaci k projektovému záměru číslo 17, což je dům
s pečovatelskou službou v ulici K Lučinám. Je to trochu v duchu toho, o čem mluvil
Ondřej Rut, že ve strategickém záměru jsou tři větší projekty nad sto milionů. Chtěla bych
velmi apelovat směrem k radě, k panu Holečkovi a Gregorovi, vážím si toho, že to znovu
zvedli a projekt přinesli na zdravotně sociální komisi. Zdravotně sociální komise se bude
projektem zabývat na jednom svém jednání.
Má výtka je, že projekt není dobrý. Všichni víme, že potřebujeme nějaké zařízení pro
seniory, potřebujeme rozšiřovat služby pro seniory, ale abychom ex post při projektové
studii hledali využití a změnu záměru a přitom nerespektovali to, že tam vykácíme 80
stromů, že pohledový horizont současného nakresleného domu je v úrovni s domy, které
jsou nad ním na kopci, že nerespektujeme potřebu cílové skupiny, skoro se domnívám, že
by si takováto investice opravdu zasloužila více se jí věnovat už v projektovém záměru,
projekt buď překreslit nebo upravit, ale primárně nejdříve vydefinovat naši potřebu. Naše
potřeba vzhledem k službám, které si představujeme, že bychom v této lokalitě mohli
dělat, netýká se pouze tady vyjmenovaných bytů. Ze stavby by šlo vytěžit mnohonásobně
víc.
Moc apeluji na to, abychom si neomezovali diskusi jen na to, že se bude realizovat
pouze tento projektový záměr, který je nakreslený a do toho to nějak uzpůsobíme.
Zkusme se na tuto investici v hodnotě 180 mil. dívat s širším celkem a zkusme se dívat
také na to, že současná projektová studie vůbec nemusí splňovat potřeby. Obávám se, že
zadání z hlediska služeb směrem k seniorům se minulo. Jako dlouholetá členka sociálně
zdravotní komise jsem vůbec nepochopila, kde se vzala tato projektová studie, protože
zdravotně sociální komise schvalovala úplné jiné projektové představy, než které jsou
v současné době zpracované.
Apelovala bych na kolegy, kteří mají toto v gesci.
P. H u j o v á :
Paní kolegyně, překračujete čas. Apel zazněl už na začátku. Myslím, že pánové
vnímají tuto záležitost. Musím upozornit, že sociálně zdravotní komise tento záměr již
projednávala v minulém volebním období, kdy jste byli součástí koalice, a neshledala
jsem žádné výrazné připomínky. Jedna záležitost je stavební záležitost, druhá záležitost je
záležitost náplně. Pan kolega Holeček a kolega Gregor toto mají v kompetenci, otevřeli
opět tuto problematiku, takže v rámci komise mají všichni možnost se vyjádřit.
Pan Stropnický se hlásí do rozpravy.
P. S t r o p n i c k ý :
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Myslím, že během tohoto krátkého času si s tím rada dala trochu práce. Připadá mi, že
se do některých karet zasahovalo. Uvedu několik míst, kdy se do nich zasahovalo
pozitivně, prosadily se tam věci, které se mi prosadit nepodařily. Koncepce sociálního
bydlení se může konečně jmenovat koncepce sociálního bydlení – to považuji za velký
dějinný pokrok. To, že tam jsou všechny potřebné skupiny lidí, jak nám to řekla analýza
potřebnosti, to znamená včetně skupin diskriminovaných na trhu s bydlením a lidí bez
domova – to také považuji za moc fajn.
Má to bohužel problém, co říkal Lukáš, když si otočím na druhou stránku papíru, kde
se mluví o koncepci sociálního bydlení, začínám se dovídat o cyklostránkách, což
znamená, že se mi dokument rozpadl.
Chci se zeptat, jestli jsou na to alokované peníze? Městská část to dělala chvilku
v létě, pak se to zvrtlo a přestala to dělat. Uvažovali jsme, že by bylo několik domů
vyčleněno na sociální bydlení, abychom byli připraveni, až zákon začne platit a abychom
nebyli v r. 2020 překvapeni, až budeme mít na investice jeden milion korun na rok a
budeme muset zajistit sociální bydlení, a nebudeme mít kde.
Je na to nějak v kartě pamatováno? Bude to samozřejmě něco stát.
Ve vaší koaliční smlouvě se píše, že některé i volné byty budou privatizovány. Nevím,
jak se to v kartě promítlo, ale v koaliční smlouvě je, že nechcete zachovávat všechny
volné byty v majetku městské části. Jsou tam otevřená dvířka, že se část bytů privatizovat
bude třeba i výběrovými řízeními. Když řeknete, že jste od toho upustili, tím lépe, ale pak
by bylo dobré to do karty nějakým způsobem dát.
Karta, která se týká Nákladového nádraží, věnovala se i konverznímu projektu a
navazovala na memorandum. Změnila se naopak směrem, který mi připadá, že je trochu
oslabující co do konkrétnosti, protože se změnila z účasti na konverzním projektu pouze
na spolupráci při přípravě urbanistické koncepce. Nemám dost času, abych o tom
promluvil, ještě se zkusím přihlásit.
P. H u j o v á :
Pan Ambrož.
P. A m b r o ž :
Obrátil bych se spíše na proces. Myslím si, že během tří hodin jsme to na skupině díky
i předsedajícímu dali nějak dohromady a ještě jsme to dali dohromady i s dnes
schvalovaným rozpočtem, což je plus. Velké mínus je, že se nám opět nepodařilo proces
udělat tak, jak má být, to znamená zezdola od komisí a výborů projít všechny karty,
navrhnout nové, zatratit ty, které se nám nelíbí atd. Ve výboru jsme to dělali na poslední
chvíli a to je chyba. Možná, že spousta věci by se tady už nediskutovala, nebo by se
diskutovala jen proto, aby to bylo někde zaznamenáno. Myslím si, že kvalita mohla být
daleko lepší.
Říkám to z toho důvodu, že to není poprvé, do takové situace se tato radnice dostala už
po několikáté – buď že to začala na daný rok řešit až někdy v červnu, nebo to udělali jen
úředníci a už je to předložené jinému zastupitelstvu. Myslím si, že příště bychom mohli
proces udělat konečně pořádně, jak to má být, od komisí postupně nahoru.
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P. H u j o v á :
Pan Štampach.
P. Š t a m p a c h :
Chtěl bych se zeptat na kartu č. 28, což je pro mne problematický projekt
cyklogenerel. V přehledové tabulce odhadové náklady akce na letošní rok je nula korun,
na samotné kartě je uvedeno 130 tisíc. Jaká částka odpovídá skutečnosti?
Druhá otázka. Jak rada hodlá naložit se současně zpracovanou studií od pana Cacha,
která již existuje? Děkuji.
P. H u j o v á :
Pan Zábojník se hlásí do rozpravy.
P. Z á b o j n í k :
Protože z odpovědi pana Fikara trochu vyplynulo, že to, co se posílá do územního
rozhodnutí, bude se pak realizovat, měli bychom se do budoucna vyhnout případné
občanské smršti, pokud by třeba byl plán, aby se opravdu realizovala studie AC ateliéru, a
zadat nějakou alternativní studii, tu představit veřejnosti a najít shodu. Pamatuji se, že
před rokem nebyl na straně veřejnosti jednoznačný názor, co se má realizovat, převládal
názor, že studie AC ateliéru je nepřijatelná. Aby se dospělo k něčemu, co bude přijatelné
pro občany, to je třeba zadat, prodiskutovat a vést proces s občany. Chtěl bych vyzvat,
aby se toto nastartovalo.
P. H u j o v á :
Pan kolega Rut.
P. R u t :
Musím souhlasit s tím, co říkal kolega Ambrož. Chtěl jsem ale poprosit, když se
začnou tvořit projektové záměry a karty na příští rok, tak aby byly vytvářeny tak, aby tam
byly na aktuální rok konkrétní návrhy činností, které radnice bude v té věci chtít dělat. Je
to z toho důvodu, že plán se každý rok vyhodnocuje, je to jedna z funkcí strategického
plánování. Důvodem je, abychom dokázali říct, jestli se to plní, nebo neplní.
Jako příklad uvedu projektový záměr 16 – Olšanské nám., bezpečné přechody pro
chodce. Tuto projektovou kartu jsme měli už za minulé koalice, téměř vůbec se
nezměnila. S kartou souhlasím, ale není tam vůbec nic, co by letos mělo být provedeno.
Je tam konstatováno, že máme k dispozici technicko-lokalizační studii, která může být
využita jako podklad pro další projektování nebo pro architektonickou soutěž. Na letošek
je tam sto tisíc. Za tři čtvrtě roku by se karta měla vyhodnocovat. Podle čeho se pozná,
zda je plněna nebo není plněna?
P. H u j o v á :
Paní Vítkovská.
84

P. V í t k o v s k á :
Reagovala bych na dotaz ohledně karty 28-cyklogenerel. V současné době probíhají
jednání s hl. městem s panem Dolínkem. Jednáme o prioritách, které jsou na Magistrátu.
Cyklogenerel od pana Cacha zde je, pracuji na něm. Pokud jde o detailní informace,
dodám je do tří týdnů.
P. H u j o v á :
Pan Stropnický.
P. S t r o p n i c k ý :
Na základě proběhlé diskuse bych navrhl vypuštění karty 23 z akčního plánu, což je
revitalizace nám. Jiřího z Poděbrad.
P. H u j o v á :
Pan Zábojník se hlásí do rozpravy již potřetí. Budeme o jeho vstupu hlasovat. Pro 32,
proti 0, zdržel se 1, nehlasoval 0. Pana kolegu Zábojníka prosím do rozpravy.
P. Z á b o j n í k :
Chtěl jsem reagovat na návrh pana Stropnického. Když kartu vypustíme, znamená
určitý rozpočet, určité přidělené prostředky. Na kartě není napsáno, že to bude podle
studie MC ateliéru nebo co to vlastně bude. Tím bychom projektu odebíraly prostředky
v akčním plánu. Spíše bychom měli směřovat k tomu, aby kromě studie MC ateliéru
vznikla jiná studie, která bude prodiskutována s veřejností, najde se případně shoda a to
bude to, co se pak bude realizovat.
P. H u j o v á :
Pan Stropnický.
P. S t r o p n i c k ý :
Karta ukazuje na to, že je to tento konkrétní projekt. Proč se nedá, pane předsedo
výboru, jít tak, jak navrhujete? Podle mne nemůžeme mít na jedné straně projekt vzešlý
z architektonické soutěže, a na druhé straně si zadat vedlejší studii. To jsou dvě věci, které
nebudou nikdy na stejné úrovni a nemohou být relevantně projednávání, zvláště když
projekt MCA je původní projekt starý už 10 let. Neříkám, že se to musí stát tady, ale když
předseda výboru pro územní rozvoj kritizuje projekt takového významu na zastupitelstvu
a nezakončí to žádným návrhem, mám tendenci mu trochu pomoct, jestli nechce návrh
sám podat. Budu raději, když bude radnice ještě měsíc nebo dva přemýšlet nad tím, jestli
chce projekt realizovat. Máme tady memorandum, kde na druhé straně jsem pro toto
memorandum tak trochu já, takže by bylo optimální, podobně jako u Nákladového
nádraží, říci si pár slov k Jiřáku, jestli chce městská část v projektu pokračovat, nebo ne.
Na úrovni hl. města je to tak, že žádné peníze očekávat nelze. MČ Praha 3 má řadu
projektů, pro které čeká na peníze a ty s velkou pravděpodobností nepřijdou. Na druhou
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stranu se připravil balíček peněz, z kterého budou moci městské části žádat, ale budou si
to muset nějak odpracovat – to si každý může zjistit sám.
Návrh na vypuštění karty stahuji. Prosím, aby se vedení městské části nad tím
zamyslelo, abychom si do dvou měsíců řekli, zda chceme tento projekt realizovat
s hlavním městem nebo ne. Můj názor na projekt je znám.
P. H u j o v á :
Musím na to reagovat. Už za minulého volebního období byla objednána dokumentace
pro územní rozhodnutí. Městská část do toho dala nějaké finanční prostředky. Bylo by
velmi nezodpovědné a nehospodárné teď tento proces ukončit. Územní rozhodnutí má
nějakou dobu platnosti, nikde není přijato, že z rozpočtu MČ se bude realizovat
rekonstrukce. Je to věcí diskuse, jak s nám. Jiřího z Poděbrad pokračovat, ale rádi bychom
se soustředili v investicích do veřejného prostoru do oblasti spodního Žižkova.
Tuto záležitost můžeme opět probrat na výboru pro územní rozvoj, ale respektujme to,
co tady bylo nastaveno již v minulém volebním období. Nemůžeme si dovolit vyhodit
tolik peněz z okna.
Jestliže se nikdo nehlásí k materiálu číslo 10, rozpravu končím. Nechám hlasovat o
akčním plánu tak, jak byl předložen. Pro 21, proti 0, zdrželo se 12, nehlasoval 0.
Materiál číslo 10 byl přijat.
Do společné rozpravy je materiál 11 – 15. Předkládá pan kolega Materna.
P. M a t e r n a :
Jedná se o privatizaci bytů Hollarovo nám. l1 – 14, bod 15 je Sudoměřská 35.
Ten se povedl zařadit po vyřešení problémů, které tam byly. Myslím, že tady není co
uvádět, všichni zastupitelé vědí, o co se jedná.
P. H u j o v á :
Otevírám rozpravu k materiálům číslo 11 – 15. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu
končím a nechám hlasovat o každém materiálu zvlášť.
Nechám hlasovat o materiálu číslo 11. Pro 31, proti 0, zdržel se 1, nehlasoval 1.
Materiál číslo 11, Hollarovo nám. 1, byl přijat.
Nechám hlasovat o materiálu číslo 12. Pro 31, proti 0, zdržel se 1, nehlasoval 1.
Materiál číslo 12, Hollarovo nám. 3, 5, byl přijat.
Nechám hlasovat o materiálu číslo 13. Pro 31, proti 0, zdržel se 1, nehlasoval 1.
Materiál číslo 13, Hollarovo nám. 9, 7, byl přijat.
Nechám hlasovat o materiálu číslo 14. Pro 32, proti 0, zdržel se 1, nehlasoval 0.
Materiál číslo 14, Hollarovo nám. 13, byl přijat.
Nechám hlasovat o materiálu číslo 15. Pro 31, proti 0, zdržel se 1, nehlasoval 1.
Materiál číslo 15, Sudoměřská 35, byl přijat.
Materiál číslo 16 předkládá pan Materna.
P. M a t e r n a :
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Materiál číslo 16 je privatizace bytu na základě schválené výjimky ze souboru
pravidel. Materiál jste obdrželi. Pokud jsou k tomu dotazy, máme tady zástupce odboru.
Jedná se o přechod po smrti matky na její dcery.
P. H u j o v á :
Otevírám rozpravy k materiálu číslo 16. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím. Nechám
hlasovat. Pro 28, proti 1, zdrželi se 4, nehlasoval 0. Materiál číslo 16 byl přijat.
Materiál číslo 17 předkládá pan kolega Materna.
P. M a t e r n a :
Jedná se o obdobný materiál, kde obdobně došlo k problému po úmrtí některého
z rodičů a paní nestihla včas uzavřít smlouvu. Jak komisí, tak radou je schválena výjimka
pro tuto privatizaci.
P. H u j o v á :
Děkuji. Otevírám rozpravu. Hlásí se pan kolega Stropnický.
P. S t r o p n i c k ý :
V tomto případě se mi zdá, že toto jsme nikdy nedělali, že by se přistupovalo k tomu
proto, že někdo zanedbá časovou lhůtu a kvůli tomu se mu má dávat šance – lhůty jsou
pro všechny stejné, platí to celé roky. Z toho se nikdy výjimky nedělaly. Pokud se začnou
dělat, zhroutí se celý systém nejen základní, ale i systém slev, který je navázán na některé
složky. Připadá mi, že toto je dost anomálie. Poprosil bych tento materiál ještě trochu
zvážit. Bývalo zvykem, že byl přiložen výňatek ze zápisu výboru nebo komise pro
majetek. Tam by byly vidět důvody podrobněji. Možná jsou ještě jiné důvody než ty,
které jsou uvedeny v dopise. Nepamatuji si je, dostal jsem ho 27. 9.
P. H u j o v á :
Faktická pan kolega Bellu.
P. B e l l u :
Z toho, co si pamatuji, šlo o to, že to byla lékařka, která má autistickou dceru. Radě
vysvětlovala, že z pracovních a osobních důvodů propásla včasné podání. V dopise to
bylo všechno popsané. Můžeme fabulovat o tom, že to všechno vymyslela a je to účelové.
Vzpomínám si, že byla rozvedená, byla sama, má autistickou dceru a dělá lékařku.
Dovedu si představit, že má noční apod. Z toho důvodu jsem říkal, že toto je případ, kde
tvrdá ruka není na místě.
Máš pravdu, Matěji, že pravidla se mají dodržovat.
P. H u j o v á :
K tomuto bodu musím říct jednu věc. Když byl původně materiál předložen na radu,
doporučili jsme stažení. Až po ověření všech skutečností a lidského osudu jsme
doporučili zastupitelstvu tuto záležitost.
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Pan kolega Materna chce jako předkladatel reagovat.
P. M a t e r n a :
Poprosil bych paní Lamprechtovou, aby se k tomu vyjádřila. Obávám se, že se Alex
trochu spletl, to je jiný případ.
P. L a m p r e c h t o v á :
Ráda bych to uvedla na pravou míru. Tady se nejedná o případ zmeškání lhůty pro
poskytnutí slev, jak pan kolega Bellu uvedl. Případ se též projednával, ale tady došlo
k omylu. Tento bod se týká Hradecké 22 a paní si žádala o poskytnutí výjimky ze souboru
pravidel. K poskytnutí výjimky je kompetentní rada MČ. Záležitost byla projednávána ve
výboru, resp. v komisi pro majetek 15. ledna. Protože výbor doporučil udělení výjimky,
rada to projednala a s výjimkou souhlasila.
Tady se jedná o přechod nájmu po matce. Dotyčná měla uzavřenou smlouvu na dobu
určitou, což je zákonné pravidlo, že při přechodu nájmu se uzavírají nájemní smlouvy na
dobu určitou, a opomněla požádat o prodloužení smlouvy na dobu neurčitou, což se
praktikuje s procesem privatizace.
Nejde o žádnou výjimku z výjimky nebo o nějaké novum, kdy by se výjimky
neudělovaly. Opomenula požádat na odboru bytů a nebytových prostor o změnu nájmu na
dobu neurčitou.
P. H u j o v á :
Požádala bych kolegu Maternu, aby toto doplnil do důvodové zprávy. Jedná se o
dceru, která bydlela v bytě a opomněla požádat o uzavření smlouvy po smrti své matky.
Pan Stropnický.
P. S t r o p n i c k ý :
Doplnit do důvodové zprávy je fajn, ale nic z toho se neobjevuje ani v dopise. Musíte
mít nějaké jiné informace než které jsou obsaženy v dopise žadatelky. Může se to stát, asi
si ji komise pozvala. Pokud si ji nepozvala, nevím, odkud informace jsou. Rada rozhoduje
ne na základě toho, co obsahuje žádost, ale ještě na základě něčeho jiného? Nevím, je to
zvláštní. Navíc není žádný nárok na to, že někdo po přechodu nájmu dostane smlouvu na
dobu neurčitou, aby mohl privatizovat. Na to žádný právní nárok není, aspoň ještě před
půl rokem nebyl. Nelze automaticky vyvozovat z toho, že si paní nepožádala o
prodloužení smlouvy na dobu neurčitou to, že jí bylo upřeno právo privatizovat a teď se
to musí nahrazovat. Musel se stát ještě jeden krok. Zapomněla si požádat, tak si požádala
dodatečně. Znamená to, že se jí v žádosti asi vyhovělo. Pak už dostala smlouvu na dobu
neurčitou a teprve potom si podala tuto žádost. Opomněla toho hodně. Raději se zdržím
hlasování, s byty toho mám až až.
P. M a t e r n a :
Tento materiál bych stáhl s tím, že bude doplněn a předložen na příštím zastupitelstvu.
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P. H u j o v á :
Vzhledem k tomu, že byla zahájena rozprava k tomuto materiálu, musíme o návrhu
pana kol. Materny hlasovat. Kdo je pro stažení tohoto bodu? Pro 26, proti 0, zdrželo
se 5, nehlasovali 2. Návrh na stažení materiálu č. 17 byl přijat.
Materiál číslo 18 předkládá pan Materna.
P. M a t e r n a :
Jedná se o přechod nájmu po smrti babičky. Prověřovalo se, zda tam paní bydlela.
Vše by mělo být, jak je vysvětlováno. Proto jak komise, tak rada tento návrh schválila a
výjimku doporučuje zastupitelstvu ke schválení.
P. H u j o v á :
Otevírám rozpravu k materiálu číslo 18.
Pan Stropnický.
P. S t r o p n i c k ý :
Mám dotaz. Zajímalo by mě, v čem spočívá v tomto případě výjimka? Spočívá v tom,
že se navrhuje prodat byt někomu, kdo nemá smlouvu na dobu neurčitou, nebo se
navrhuje udělit výjimku někomu do privatizace a je to tudíž jako pozdní prodej, protože
privatizace tohoto domu už proběhla? Z důvodové zprávy to není zřejmé, píše se tam, že
mají nájem na dobu určitou do 9. 5. 2015. Na základě doporučení komise pro majetek,
která toto projednala, rada MČ této žádosti vyhověla. Nevím, jaké žádosti, jestli o
výjimku, nebo o prodloužení na dobu neurčitou.
P. H u j o v á :
Prosím o vysvětlení paní dr. Lamprechtovou. Jedná se o materiál 18, Baranova 28,
paní Mgr. Lucie Kučerová.
P. L a m p r e c h t o v á :
Omlouvám se, tento materiál jsem si s sebou nevzala, ale jedná se opět o přechod
nájmu po matce. Paní Kučerová bydlela v Baranově ulici s matkou od r. 1947. Byla
vedena jako členka domácnosti. Jde o to, že nájemní vztah jí vznikl až po 31. 10. 2012,
protože její maminka zemřela v průběhu r. 2013. Výjimka spočívá v tom, že má uzavřenu
nájemní smlouvu z titulu nájmu až od r. 2013, tedy po lhůtě, která je v pravidlech pro
prodej jednotek stanovena na 30. 10. 2012. Kdo má uzavřenu novou nájemní smlouvu po
této lhůtě, nemá nárok na privatizaci.
Výjimka spočívá v tom, že tady se jedná o zákonný přechod nájmu z matky na dceru.
Komise doporučila radě tuto výjimku schválit s ohledem na to, že tato paní tam skutečně
dlouhodobě spolu s matkou bydlela a o ní se starala. Rada výjimku na základě doporučení
komise odsouhlasila, což je v její kompetenci.
P. H u j o v á :
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Uzavírám diskusi k materiálu číslo 18 a nechám o tomto materiálu hlasovat
v předloženém znění. Pro 25, proti 0, zdrželo se 7, nehlasoval 1.Materiál číslo 18 byl
přijat.
Materiál číslo 19 předkládá pan kolega Materna.
P. M a t e r n a :
Jedná se o technický materiál, o vyřazení jednotek z privatizace, o které nebylo
požádáno.
P. H u j o v á :
Otevírám diskusi k materiálu číslo 19. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím. Nechám
hlasovat. Pro 32, proti 0, zdržel se 1, nehlasoval 0. Materiál číslo 19 byl přijat.
Materiál číslo 20 předkládá pan kolega Materna.
P. M a t e r n a :
V materiálu číslo 20 se jedná o smlouvu o výstavbě mezi vlastníky v domě č. p.
646, kde má městská část spoluúčast. Tento materiál byl doporučen výborem ještě
v minulém volebním období. Jde o to, že městská část jako jeden z účastníků smlouvy o
výstavbě musí souhlasit s tím, že se tam udělá půdní vestavba, ze které se zafinancuje
oprava celého domu. Souhlasí jak výbor, tak rada.
P. H u j o v á :
Otevírám rozpravu k materiálu číslo 20. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím. Nechám
hlasovat o materiálu č. 20. Pro 28, proti 0, zdrželo se 5, nehlasoval 0. Materiál číslo 20
byl přijat.
Materiál číslo 21 předkládá pan kolega Bellu.
Technická pan kolega Stropnický.
P. S t r o p n i c k ý :
Nestihl jsem hlasovat jinak, je to Blahníkova, což je problematická nástavba. Nechtěl
bych pro ni hlasovat. Prošlo by to i beze mne, proto nežádám, aby se hlasovalo znovu.
Prosím do zápisu – chtěl jsem se zdržet hlasování.
P. H u j o v á :
(Dohady o způsobu hlasování k bodu 20)
Hlasování o bodu č. 20 proběhlo a pan Stropnický v rámci zápisu bude mít poznámku,
jak ji přednesl.
Technická pan Kalivoda.
P. K a l i v o d a :
Pro jistotu – nebylo by lepší hlasovat znovu?
P. H u j o v á :
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Vzhledem k tomu, že se zvedají protesty proti tomuto hlasování o materiálu č. 20,
prohlašuji hlasování o materiálu č. 20 za zmatečné. Prosím technickou obsluhu o
nastavení hlasování k bodu č. 20, což je návrh smlouvy o výstavbě mezi vlastníky
jednotek v domě č. p. 646.
Nechám znovu hlasovat o materiálu číslo 20. Pro 21, proti 1, zdrželo se 11, nehlasoval
1. Materiál číslo 20 byl přijat.
Materiál číslo 21 předkládá pan kolega Bellu.
P. B e l l u :
Prosím, podívejte se na předposlední stránku materiálu, abychom věděli, o čem se
bavíme. Jedná se o technickou výpomoc MČ Praha 3 vůči ÚSTR. Co se stalo?
Ministerstvo financí nepovoluje, aby se prodával pozemek, který není rozdělen, musí
být vcelku. V tuto chvíli nám ho ÚSTR prodal rozdělen. V tuto chvíli v podstatě vracíme
pozemek, finance, které jsme za něj dostali, zůstanou u notáře. V tu chvíli ÚSTR na
katastru sjednotí pozemek a následně dojde k operaci, která už byla provedena.
Není to pochybení z naší strany ani předešlého a ani nynějšího vedení, ale je to
vstřícný krok vůči ÚSTR.
P. H u j o v á :
Otevírám rozpravu k materiálu číslo 21. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím. Dávám
hlasovat. Pro 31, proti 0, zdržel se 0, nehlasovali 2. Materiál číslo 21 byl přijat.
Materiál číslo 22 předkládá pan kolega Bellu.
P. B e l l u :
Když si prolistujete materiálem, můžete se podívat jak na fotky, tak na technické
zobrazení pozemků. Jedná se o prodej vnitrobloku, kde je omezený přístup.
Nemůžeme ho využít, protože nemáme v majetku jak budovy v okolí vnitrobloku, tak
žádné byty. Na žádost lidí pozemek prodáváme.
Cena je stanovena znaleckým posudkem.
Proces schvalování u družstvo trval rok a Ministerstvo financí vyhláškou částku
snížilo. Stejný postup nás bude čekat u následujícího bodu.
P. H u j o v á :
Otevírám rozpravu k materiálu číslo 22. Hlásí se pan kolega Stropnický.
P. S t r o p n i c k ý :
Tato částka je velmi nízká. Předsedou SVJ je pan Lochman, bývalý místostarosta za
ODS, který už zprivatizoval dva byty za málo, a teď se mu po čtyřech letech pauzy, kdy
pan Lochman nic nekupoval, výhodně prodává zahrádka. Už mu ji snad přeji, ale hlasovat
pro to nebudu. Na tom je divné to, že se znalostí věci mohu dost odpovědně prohlásit, že
takových žádostí různých SVJ je tady mraky, a vy jste stihli za krátkou dobu od voleb
zrovna toho Lochmana?
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P. B e l l u :
Pokud se nemýlím, tento materiál byl připraven mým předchůdcem, na tomto
materiálu jsem nepracoval já ani rada. Je to materiál, který jsem přebral po panu Rutovi.
Rozhodně nesouhlasím s tím, že bych tento materiál předkládal účelově, protože se to
týká někoho, kdo je spojen s ODS.
P. H u j o v á :
Pan Zábojník.
P. Z á b o j n í k :
Nezajímá mě pan Lochman, ale cenu u bodů 22 a 23 považuji za absurdně nízkou. Byl
tam využit koeficient asi 4 % pro vynásobení stavebního pozemku, ale podle mne využit
být nemusí, využit pouze může být.
Tyto dva body nepodpořím. Současně bych chtěl apelovat na městskou část, aby
pozemky zbytečně neprodávala. Jak vidíme u Jeseniovy 38, zbavuje se pak silné páky, jak
ovlivnit případnou výstavbu, se kterou nesouhlasíme. Je dobré vlastnit i několik m2, které
jsou nám k ničemu. I tady na to bych chtěl upozornit.
P. H u j o v á :
Paní Škapová.
P. Š k a p o v á :
Chápu záměr, protože existují vnitrobloky, které v minulosti nebyly zprivatizovány
s domy a městská část má k nim obtížný přístup přes cizí pozemek. Pravda je, že cena, ač
je stanovena znaleckým posudkem, je 50 % snížena. Osoba pana Lochmana ve mně také
budí nedůvěru. Mohl by nám někdo vysvětlit, proč je cena ponížena?
P. B e l l u :
Ponížení vychází z vyhlášky Ministerstva financí, to není věc, kterou bychom si
vymysleli.
K panu Lochmanovi. Můžeme se o tom celý večer bavit, mně se také některá jména
nelíbí, připadají mi pochybná a nemluvím o tom. Jsou lidé dobří a špatní, celý večer se
pořád bavíme o nekonkrétních věcech. Pokud máte konkrétní problémy s některými
politiky z ODS, existuje mnoho nástrojů, jak se s tím vypořádat a je na vás, jestli je
uplatníte, nebo ne.
Mohu za sebe říct, že předkládám věc, která má znalecký posudek, kde došlo na
žádost lidí kolem vnitrobloku k tomu, že se o to chtějí starat a investovat do toho. Nic
špatného v tom nevidím. Nechám to ale na vás.
P. H u j o v á :
Budu krátce reagovat. Výbor pro majetek z 24. 4. 2014 hlasoval 4 pro. Bylo
doporučeno. Nevím, kdo se toho zúčastnil, ale faktem je, že v minulém volebním období
Ž(n)S bylo součástí koalice a bylo odhlasováno pro. Myslím, že tady bychom se neměli
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pouštět do hodnocení znaleckých posudků, to je mimo rozpravu na tomto fóru. Museli
bychom se podívat do historie, jak probíhal výbor 24. 4. 2014.
Do rozpravy je přihlášen pan kolega Stropnický.
P. S t r o p n i c k ý :
K historii. Paní Kaiprová, což je znalkyně, se kterou jsme jako radnice přestali
spolupracovat aspoň pro věci privatizace bytů, byla znalkyně, která tenkrát dělala ocenění
pro pana Lochmana, když se privatizovaly jeho byty. Teď ji po dlouhé době vidím na
znaleckém posudku pro pozemek. To než to padne do jámy pamětnice.
P. H u j o v á :
Pan Sunegha.
P. S u n e g h a :
Naváži na své předřečníky. Neznám žádný předpis ani směrnici, která by nám
zakazovala prodávat nad cenou stanovenou znaleckým posudkem.
P. H u j o v á :
Pan Kalivoda.
P. K a l i v o d a :
Tato dnešní problematika se bude za nějakou dobu týkat domu, kde bydlím. Záležitost
se táhne roky. Máme zprivatizovaný dům a vnitroblok vlastní město. Praha 3 nám tam
chodí uklízet, chodí tam zahradníci prořezávat stromy a lidé tam jen venčí psy.
V našem SVJ jsme to řešili už před dvěma roky a spousta lidí říkali, proč bychom to
kupovali. Vnitroblok je nepřístupný, ostatní domy ve vnitrobloku to mají ve vlastnictví,
jen ten náš kousek patří městu. Když se bavíme o ceně, problém je, že to lidé nebudou
chtít koupit, pro ně je to téměř zbytečné. Stejně tam nic nepostaví. Můžete se ke mně
přijít podívat, ukáži vám vnitroblok a pak se za nějaký čas o tom budeme bavit.
Uvedená cena je tam podle mne adekvátní, protože prostor městské části přináší jen
výdaje a nic nového. U jiných domů se to už privatizovalo najednou, a tady to není.
Narovnává se to do rozumného stavu, který má být.
P. H u j o v á :
Pan kolega Bellu závěrečné slovo.
P. B e l l u :
Pro opozici chci dodat, že zastupitel Rut ve výboru tento materiál podpořil.
Pro pana Suneghu. Vyhláška je číslo 441/2013 Sb. Co říká, to vám napíši do 30 dnů.
Hovoří ale o snížení, o kterém stále diskutuji.
P. H u j o v á :
Pan Holeček.
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P. H o l e č e k :
Nechci se zaseknout na tom, že všichni jsme obyvatelé MČ Praha 3, všichni máme
nějaké bydliště. Můžeme si o panu Lochmanovi myslet cokoli, určitě nechci být jeho
arbitr nebo obhájce, ale nerad bych, abychom se na zastupitelstvu zasekávali na tom, že
někdo někde bydlí a že je tam tudíž nějaký postranní úmysl. To mi připadá nefér.
P. H u j o v á :
Technická pan Sunegha.
P. S u n e g h a :
Otázka zněla, co zakazuje obci prodávat nad cenou stanovenou znaleckým posudkem?
P. H u j o v á :
Chci upozornit na jednu věc. Už v minulém volebním období a i teď se snažíme dávat
resty z privatizace do pořádku. Máme spoustu nepřístupných vnitrobloků, o které se
musíme starat.
Na druhou stranu – je to případ Lupáčovy ulice – jsme v rámci privatizace prodali
předzahrádky, kde městská část vlastní zavlažovací systém a je to velice složité získat
zpět. Berme to, že takovýchto materiálů přijde na zastupitelstvo víc. Jde o resty
z minulých dob privatizace. Doufám, že se v budoucnu při privatizaci vyvarujeme toho,
abychom prodali majetek, který se teď poměrně složitým způsobem snažíme získat
zpátky, což už je případ panelových domů v Lupáčově ulici.
Pokud se nikdo nehlásí do rozpravy, nechám hlasovat o materiálu číslo 22. Pro 21,
proti 5, zdrželo se 6, nehlasoval 1. Materiál číslo 22 byl přijat.
Materiál číslo 23 předkládá pan kolega Bellu.
P. B e l l u :
Zde jde o obdobný materiál. Prosím, abyste si zalistovali posledními stránkami, kde
vidíte dvoreček, pozemek 2040. Nemáme žádný majetek kolem tohoto dvorečku, ať co se
týká bytových jednotek nebo domů. Z tohoto důvodu doporučuji prodej.
P. H u j o v á :
Otevírám rozpravu k materiálu číslo 23. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím. Nechám
hlasovat. Pro 25, proti 1, zdrželo se 6, nehlasoval 1. Materiál číslo 23 byl přijat.
Materiál číslo 24 předkládá pan kolega Bellu.
P. B e l l u :
Opět vás požádám, abyste se podívali na plánek. Jedná se o Bytové družstvo
Květinková, které vlastní na pozemcích garáže a budovu. Jednáme s nimi o prodeji
pozemků pod jejich nemovitostmi. Jako vlastníci mají předkupní právo na tyto pozemky.
P. H u j o v á :
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Otevírám rozpravu k materiálu číslo 24. Rozpravu končím a nechám hlasovat. Pro 32,
proti 0, zdržel se 1, nehlasoval 0. Materiál číslo 24 byl přijat.
Materiál číslo 25 předkládá pan kolega Gregor.
P. G r e g o r :
Předkládané usnesení dává do souladu zřizovací listiny příspěvkových organizací
v sociální oblasti Pečovatelská služba Praha 3, Ošetřovatelský domov Praha 3 a
Integrační centrum Zahrada v Praze 3 s evropskou legislativou ve vztahu
k problematice veřejné podpory. Na základě této úpravy budou služby pověřeny jako
služby obecného hospodářského zájmu, čímž nebudou prostředky, které jsou jim
poskytovány z veřejných zdrojů vnímány jako porušování hospodářské soutěže a
zvýhodnění. Tento postup je nutný rovněž ve vztahu k poskytovatelům dotací těmto
organizacím, což je hl. m. Praha a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
prostřednictvím hl. m. Prahy.
Tento postup byl doporučen Magistrátem hl. m. Prahy, který obdobně upravil
zřizovací listiny svých příspěvkových organizací. Celý postup byl projednán s Advokátní
kanceláří Veselý, která k dané věci vypracovala i stanovisko a zpracovala znění
jednotlivých dodatků zřizovacích listin. Stanovisko je v příloze.
P. H u j o v á :
Děkuji. Otevírám rozpravu. Hlásí se pan kolega Ambrož.
P. A m b r o ž :
Vzhledem k tomu, že jsme odložili datum spojení ošetřovatelského domu a
pečovatelské služby o jeden rok, chtěl bych se zeptat, jestli se na slučování pracuje, nebo
jestli se připravuje jiný způsob?
P. G r e g o r :
Pracuje se na sloučení. Ve čtvrtek bude výběrové řízení na nového ředitele Domu
s pečovatelskou službou a poté se celý proces rozeběhne.
P. H u j o v á :
Nikdo se do diskuse nehlásí, diskusi končím. Nechám hlasovat o materiálu číslo 25.
Pro 32, proti 0, zdržel se 1, nehlasoval 0. Materiál číslo 25 byl přijat.
Nyní předám slovo panu kolegovi Bellu k řízení schůze zastupitelstva, protože budu
předkládat materiály za paní kolegyni Sukovou. Poprosila bych hlasovat o sloučení
rozpravy k materiálům 26, 27, 28, 29. Jedná se o zřizovací listiny příspěvkových
organizací školských zařízení.
P. B e l l u :
Prosím hlasovat o sloučení rozpravy k bodům 26, 27, 28, 29. Pro 33, proti 0, zdržel se
0, nehlasoval 0. Body byly sloučeny. Předávám slovo kol. Hujové k předložené bodů 26,
27, 28, 29.
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P. H u j o v á :
V materiálu 26 se jedná o dodatek č. 8 zřizovací listiny
Mateřská škola, Vozová.
V materiálu 27 se jedná o dodatek č. 4 zřizovací listiny
Základní škola, nám. Jiřího z Poděbrad.
V materiálu 28 se jedná o dodatek č. 5 zřizovací listiny
Základní škola a mateřská škola Jarov, V Zahrádkách 48.
V materiálu 29 se jedná o dodatek č. 8 zřizovací listiny
Základní škola a mateřská škola nám. Jířího z Lobkovic.

příspěvkové organizace
příspěvkové organizace
příspěvkové organizace
příspěvkové organizace

P. B e l l u :
Otevírám k těmto bodům rozpravu. Pan Ambrož.
P. A m b r o ž :
Mám pouze připomínku, že materiál č. 26 nemá předložené usnesení pro
zastupitelstvo, je tam pouze usnesení rady.
P. H u j o v á :
Velmi se omlouvám, formálně je tento materiál špatně. Rada MČ doporučila
zastupitelstvu přijmout dodatek. Prosím odbor občansko-správní, aby příště zpracování
podkladů věnoval náležitou pozornost.
Upravím návrh tak, jak by měl být pro hlasování.
Materiál č. 26. „Pro schůzi rady MČ“ se nahrazuje „ZMČ“. Návrh revokace usnesení
ZMČ č. 31 ze dne 9. 12. 2014, dodatek č. 8 zřizovací listiny příspěvkové organizace
Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/953.
Usnesení zní: ZMČ bere na vědomí návrh na revokaci dodatku č. 8 a schvaluje
dodatek č. 8 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5,
který je přílohou tohoto usnesení, a doplňuje se bod III: ukládá starostce MČ podepsat
dodatek č. 8 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 3, Vozová
5/953.
Děkuji za upozornění.
P. B e l l u :
Pokud se nikdo nehlásí do rozpravy, požádal bych předsedkyni návrhové komise, aby
nás úpravou provedla.
P. H u j o v á :
Nebyl to protinávrh, materiál měl formální nedostatky. Snad jsem to formulovala
dostatečně. Dohlédnu na to, aby usnesení zastupitelstva, pokud bude schváleno,
pregnantně odpovídalo tomu, jak mělo být navrženo.
P. B e l l u :
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Pokud nemá nikdo připomínku, rozpravu končím a budeme hlasovat jednotlivě
všechny návrhy.
Nyní budeme hlasovat o návrhu číslo 26. Pro 33, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Návrh byl přijat.
Materiál číslo 27. Prosím hlasovat. Pro 33, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Návrh byl přijat – dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola,
Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad.
Přejdeme k hlasování o materiálu číslo 28. Pro 33, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval
0. Materiál 28 byl přijat – dodatek č. 5 zřizovací listiny příspěvkové organizace
Základní škola a mateřská škola Jarov, Praha 3, V Zahrádkách.
Přistupujeme k hlasování o materiálu č. 29. Pro 32, proti 0, zdržel se 1,
nehlasoval 0. Návrh byl přijat – dodatek č. 7 zřizovací listiny příspěvkové organizace
Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic.
Předávám k poslednímu bodu 30 vedení kolegyni Hujové.
P. H u j o v á :
K bodu č. 30 – dotazy, připomínky, podněty, interpelace se hlásí pan kol. Sunegha.
P. S u n e g h a :
Původně jsem si připravil 32stránkový materiál, ale s ohledem na pozdní hodinu se
vrátím na začátek, kdy jsem se pokoušel zařadit tento problém do programu dnešního
zasedání.
Velice rád bych věděl ohledně usnesení rady č. 1047 ze dne 17. 12. 2014, bod 3.3,
rubrika fórum, co je zmíněno zvoleným – zdůrazňuji zvoleným - subjektem do ZMČ
Prahy 3, když pro každý zvolený subjekt do ZMČ Prahy 3 je určeno maximálně 1500
úhozů včetně mezer.
Domnívám se, že žádný zvolený subjekt neexistuje. Máme-li hovořit o zvoleném
subjektu, musíme hovořit o zvoleném zastupiteli.
Toto usnesení pokládám za zmatečné. Dokonce jednomyslným rozhodnutím rady MČ
jsem byl zařazen do zvoleného subjektu Ž(n)S, který volby nevyhrál. Jak víte, nejlépe
uspělo 11 zastupitelů z kandidátky Ž(n)S, což byla kandidátka koaliční.
Znovu se ptám, co je míněno zvoleným subjektem?
P. H u j o v á :
Odpovíme do 30 dnů.
Faktická pan Zábojník.
P. Z á b o j n í k :
Pane kolego, děláte si legraci. Když si vezmete třeba stránky Českého statistického
úřadu www.volby.cz, což je oficiální stránka, na které Český statistický úřad zveřejňuje
volební výsledky, a podíváte se na Prahu 3, jste součástí kandidujícího subjektu, který se
jmenuje Ž(n)S. Tam vás nezařadila ani paní Hujová, ani někdo, tam jste se zařadil vy
sám, že jste se na tuto kandidátku napsali. Nevím, čeho tady chcete dosáhnout. Když sem
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přijde koaliční subjekt, který bude mít 11 členů z 11 politických stran, aby se na ně dívalo
jako na 11 politických stran, ale ve skutečnosti v tomto zastupitelstvu jste pořád součástí,
který se jmenuje Ž(n)S. Tady jste takto zařazen. Nevím, co tady požadujete. Co říkáte,
není pravda. Možná jste členem KDU-ČSL, ale v tomto zastupitelstvu jste členem Ž(n)S.
Vaše vnitřní dělení tady nikoho nezajímá.
P. H u j o v á :
Pan Sunegha.
P. S u n e g h a :
Zákon pojem volený subjekt nezná. Existuje volební strana, existuje koalice, existuje
politická strana, ale nikde neexistuje volený subjekt. Co si píší do statistické ročenky je
mi lhostejné. Jsem členem KDU-ČSL a vy mi tady přiřazujete dvojí členství, které je
z hlediska Ústavy nepřípustné. Nevím, o čem se tady hovoří. Legraci si nedělám, myslím
to smrtelně vážně. Rada tímto způsobem tvoří a vykládá zákon a vymezuje politický
prostor pro subjekt, který neexistuje a odebírá ho tomu subjektu, který existuje, konkrétně
zvolenému zastupiteli, protože každý z nás jsme zvoleným subjektem voleb. Pokud to
budeme takto chápat, nikde nevyhrála volby politická strana. Ve volbách byli vždy
úspěšní zastupitelé z konkrétní politické strany. Je podivuhodné, že i na této úrovni
musím vysvětlovat základní principy fungování voleb. Děkuji.
P. H u j o v á :
Pan Zábojník faktická.
P. Z á b o j n í k :
Myslím, že tady nic nevysvětlujete, protože nemáte pravdu. Ten www.volby.cz není
žádná statistická ročenka, to jsou zcela oficiální výsledky voleb, a vy jste zvolen na
kandidátce Ž(n)S a sám jste to stvrdil svým podpisem, když jste podávali kandidaturu.
Čeho se tady dožadujete?
P. H u j o v á :
Odpovíme do 30 dnů, materiál ohledně Radničních novin dáme eventuálně do
formálně správné podoby.
Pan kolega Bellu technická.
P. B e l l u :
Chtěl bych dodat, že jde o normální selský rozum. Jestli se tady chcete večer takto
bavit, tak je to fajn. Protože jsem říkal, že přijdu domů ve 12 hod., tak mě bavíte, je to
super. Na druhou stranu si myslím, že je úplně jasné, že se tady bavíme o klubech. Možná
je to blbě napsané, ale všichni to tak myslíme, na druhou stranu máte v klubu kolegyni
Škapovou z TOP 09, a TOP 09 by si měla nárokovat další místa ve výborech a komisích.
Je to další člověk, který je zastoupený ve vašem klubu. Čím víc lidí z vás přejde do
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dalších stran a budete mít v klubu třeba 20 stran, můžete si všude nárokovat 20 míst, a
bude to super.
P. H u j o v á :
Ráda bych upozornila, že do tohoto bodu jsou ještě přihlášeni dva občané, kteří zde
vydrželi do velmi pozdních večerních hodin. Prosím zastupitele, aby své příspěvky
směřovali ke skutečně věcnému řešení.
Co se týká Radničních novin, odpovíme do 30 dnů, eventuálně po vyhodnocení dáme
věc do formálně správného tvaru. V této rozpravě jsem ale nepochopila, co pan kolega
požaduje.
Technická pan Kalivoda.
P. K a l i v o d a :
Doporučil bych KDU-ČSL, aby si založili vlastní klub.
P. H u j o v á :
Je to možné, klub může mít minimálně tři členy.
Technická pan Sunegha.
P. S u n e g h a :
Myslím, že je to jasné, počkám si na odpověď a mezitím budu věc publikovat. Děkuji.
P. H u j o v á :
Divím se, že začnete publikovat až teď, problém vás asi trápí dávno.
Paní Škapová.
P. Š k a p o v á :
Chtěla bych požádat paní Sukovou o písemnou odpověď. Asi před měsícem jsem
dávala žádost o zodpovězení tří otázek výboru pro školství a vzdělání. Paní Suková na
výboru sdělila, že to výboru nepřísluší. Chtěla bych proto požádat o odpověď paní
Sukovou. Nevím, mám-li je zopakovat, ale myslím, že určitě v zápise z výboru jsou.
P. H u j o v á :
Zápis z výboru pro výchovu a vzdělávání je součástí materiálů tohoto zastupitelstva.
Vyjádřil se a dal paní Sukové doporučení.
Pan Mikoláš.
P. M i k o l á š :
Chtěl jsem svůj dotaz směřovat na pana Stropnického. Během přestávky mě vyzval, že
my Svobodní jsme málo slyšet. Chtěl bych mu udělat radost a v krátkém příspěvku bych
se vrátil do předvolebního období, konkrétně k známému černému výlepu, který měl na
svědomí nejen on sám, ale i další lidé s vazbou na něho či na Ž(n)S.
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Většina z nás byla přítomna předvolební debatě v Olšance, kde jsme byli svědky nejen
doznání pana Stropnického, ale také veřejného příslibu, že diskutovaný nelegální výlep
bude odstraněn. Dnes je polovina března, čtyři měsíce po volební kampani, a nevkusné
kníraté samolepky a plakáty stále hyzdí ulice a veřejná prostranství Prahy 3.
Chtěl bych se zeptat pana Stropnického, jestli dostojí svému slovu a třeba v termínu do
konce dubna budou materiály odstraněny, nebo jestli bude k tomu třeba navrhnout nějaké
usnesení a tady ho přijímat?
P. H u j o v á :
Technická pan Haupt.
P. H a u p t :
Prosím pana Mikoláše, jestli by nám mohl dát seznam míst, kde je černý výlep, do 30
dní mu odpovíme a odstraníme.
P. H u j o v á :
To spadnou samy.
Pan Popov.
P. P o p o v :
K volebnímu subjektu, k politické straně. Minulé volební období jsem se také nad tím
trochu zamýšlel, ale nikde jsem to nerozvíjel po právní stránce. Doporučil bych
subjektům, které jsou v Ž(n)S, jestli by zkusily pro budoucí volební období od r. 2018,
aby samy kandidovaly jako komunistická strana, a pak by možná odpadly tyto teoretické
akademické diskuse. Určitě by to pomohlo.
P. H u j o v á :
Pan Ambrož.
P. A m b r o ž :
Konečně se dostalo na mne, i když jsem se hlásil jako druhý. Je to zajímavé.
Začal bych panem Maternou. Na posledním zasedání zastupitelstva jsem měl na vás
interpelaci ve věci privatizace domu Za Žižkovskou vozovnou 18. Chtěl jsem vědět, jak
se vyvíjí situace, neboť podle harmonogramu tehdy ještě pana Stropnického bylo napsáno
červen 2013. Dosud se ale nedočkali. Bohužel, také jsem se nedočkal vaší odpovědi.
Uplynulo 90 dní, a pořád nic, a dnes jsem dostal informaci, jako kdyby má interpelace
nebyla. Nevím, co se tady děje, jestli tady funguje nějaké ufo nebo jsou problémy na
radnici.
Další věc, která se tady zbytečně opakuje. Máme tzv. povinně vystavený rozpočet
v Lipanské ulici ve dveřích, do kterých se dá vejít. Až půjdete na tramvaj, zkuste si tam
rozpočet přečíst. Nedokážete to. Je to jen formálně vystavený rozpočet, a přitom tady
máme krásný vchod do radnice, kam by se na několik nástěnek dal bez problémů rozpočet
rozložit. Doufám, že za rok se návštěvník dočte, co v rozpočtu je.
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Byl jsem zvolen za člena komise pro dopravu. Dosud jsem nedostal pozvánku na
jednání této komise. Překvapuje mě to hlavně z toho důvodu, že nám tady hrozilo, že
bude změna trasování tramvají v rámci toho, že od 6. dubna se prodlužuje metro A a
Ropid se rozhodl změnit nejen navazující linky na tuto prodlouženou trasu, ale v celé
Praze. Očekával jsem, že tato komise zaujme za Prahu 3 nějaké stanovisko. Asi se nic
nestalo a zajímalo by mě, kdy komise začne pracovat a než začne pracovat, kdo tato
stanoviska bude vyrábět za Prahu 3, ačkoli komisi máme?
P. H u j o v á :
Paní kolegyně Škapová.
P. Š k a p o v á :
Trvala bych na svém požadavku, skutečně jsem se podílela na zápisu z výboru pro
výchovu a vzdělání. Na mé dotazy bylo odpovězeno, že to nepřísluší výboru pro výchovu
a vzdělání.
Pro ostatní, kteří nevědí, o co se jedná. Jde např. o to, že v Základní škole na nám.
Jiřího z Poděbrad probíhaly volby do školské rady tak, že nebyl jmenný seznam voličů,
takže kdokoli tam přišel, mohl volit a mohl volit kolikrát chtěl. Myslím si, že je to špatně.
Jeden dotaz se týkal tohoto bodu.
Druhý dotaz se týkal toho, že v této škole byly pro kantory zavedeny karty na
docházku a používají se biometrické prvky. Zajímalo by mě, jestli je škola ochraňuje a
zda je to jen pro pedagogy a proč ne pro ostatní pracovníky?
Třetí dotaz se týkal toho, že všichni máme v povědomí, že existuje a je schválen zákon
o pedagogických pracovnících, který vyžaduje určité splnění kritérií na vzdělání a je
možné, že někteří zaměstnanci toto nesplňují. Můj dotaz zněl, zda to některé zaměstnanci
nesplňují a jak to městská část řeší.
Odpověď z výboru mě neuspokojila a prosím paní Sukovou o písemnou odpověď.
Pokud bylo řečeno, že to výbor nemá v kompetenci, paní Suková to určitě v kompetenci
má. Děkuji.
P. H u j o v á :
Bude vám odpovězeno do 30 dnů.
Pan Stropnický.
P. S t r o p n i c k ý :
Můj příspěvek se týká veřejných debat, které radnice začala pořádat. Marně jsme se o
to pokoušeli v předchozím volebním období, několik se jich konalo, ale poměrně málo.
Teď se konají častěji i k záměrům soukromých developerů, ke kterým se v Radničních
novinách nesměla uveřejnit téměř ani řádka, vždycky byl proti tomu tuhý odpor obou
koaličních partnerů. Teď se k tomu pořádají veřejné debaty.
Vzhledem k tomu, že se snažím na úrovni hl. města zapojovat veřejnost do
rozhodování, schválili jsme projekt – přípravu manuálu participace, který připravuje
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Institut plánování a rozvoje. V novinách jsem se dočetl, že na Praze 3 participaci dělají,
paní starostka to někde v novinách říkala.
Když jsem se účastnil debat, které MČ Praha 3 pořádá, mají několik dost
problematických věcí. Posun je v tom, že se záměry projednávají s veřejností, ale není mi
jasné, co si z nich městská část bere, jestli se závěry se setkáních s veřejností promítají do
toho, jak MČ dál postupuje. V případě Parukářky se to promítlo v té podobě, že výbor pro
územní rozvoj změnil stanovisko, doporučil pokračování v diskusi nad dokumentací a její
přepracování, ale v případě Viktorky, o které se diskutovalo neméně intenzívně, závěr byl
jasný. Týkal se toho, že je to stavební parcela, něco tam bude stát – když městská část tak
postupovala, že má místo pozemku stadion. Na druhou stranu včera bylo jednání na
Institutu plánování a rozvoje s investory stavby. Ptal jsem se na to, jestli MČ nějakým
způsobem iniciovala další jednání se stavebníky. Dozvěděl jsem se, že MČ nic takového
neiniciovala. Proběhla debata, městská část si to odškrtla a žádné další jednání o věci už
nevedla, Myslím si, že je to škoda, je to falešná participace, protože to vytváří dojem, že
se MČ zajímá o to, co lidé říkají a když se to dozví, ani trochu se podle toho neřídí.
U Parukářky je v tom nějaký posun. S participací je třeba nakládat velmi opatrně.
Proto jsem měl radost, že paní místostarostka Vítkovská se přišla podívat na to, jak
Institut plánování a rozvoje organizoval debatu k Vinohradské ulici. Bude další kolo,
které se bude týkat Prahy 2. Paní starostce vřele doporučuji, aby se přišla na to podívat,
protože zapojování veřejnosti je trochu něco jiného než dělá Praha 3.
(P. Hujová: Upozorňuji na tři minuty.)
Poslední poznámka se týká pana Kněnického. Považuji za dost skandální, když tady
sedí zastupitelé na debatě, která se týká Parukářky a pan Kněnický dělá jako že nás
nevidí.
(P. Hujová: Je to další téma.)
Není, dořeknu to kratičce. Pan Kněnický dělá, že nás nevidí, konkrétně mne, že se
musí někdo jiný přihlásit z občanů a říct, že se pan Stropnický hlásí třeba čtvrt hodiny.
Dejte svým podřízeným pokyn, aby dávali lidem na projednávání slovo, jinak participace
takto probíhat nemůže.
P. H u j o v á :
Ráda bych se vyjádřila k veřejným prezentacím projektů. Pokud je příležitost,
necháme investory prezentovat studie od samého začátku, aby věděli, jaké mají názory
občané, odborná veřejnost a městská část. Je to věcí komunikace.
Překvapuje mě vás názor. Na výboru pro územní rozvoj pan kolega Rut podržel
kontinuitu procesu z minulého volebního období a hlasoval jako stávající koalice. Debaty
zde nejsou kvůli tomu, aby docházelo k šikanování investorů. Je to komunikace. Velice
mě překvapilo, když byla 10. t. m. veřejná prezentace projektu Vackova, jak staví
Metrostav. Kromě pana kolegy Mikesky žádný zastupitel se toho neúčastnil, což mě
velmi mrzí. Účast byla velice podivná ze strany zastupitelů, ale budu to pořádat dál.
Nikdo ze strany Ž(n)S v minulém období veřejným debatám nebránil.
Jediné, proti čemu jsem se postavila, byla aktivace veřejné debaty ve věci projektu na
Olšanské ulici Centralgroupu, kde MČ už nemohla nic udělat. Nechci vám sahat do
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svědomí. V době, kdy byl schvalován projekt na Olšanské ulici, 18podlažní objekt, TOP
ještě nebyla v politice a vy jste tady byl jako opozice.
Pan Zábojník – faktická.
P. Z á b o j n í k :
Chtěl bych se zastat pana Kněnického. Musím říct, že se mi s ním spolupracuje velice
dobře. Nedokáži si to jinak vysvětlit, než že chyba je na vaší straně, pokud jste s panem
Kněnickým spolupracoval špatně.
V debatě jste se sice intenzívně hlásil, ale diskuse se vedla kolem nějakého tématu, na
které pak odpovídal pan Rut, a ten dostal slovo místo vás. Myslím si, že jste stejně hovořil
dvakrát nebo třikrát a možná jste měl ze všech občanů, kteří seděli v plénu, největší slovo,
nejdéle jste mluvil rozhodně.
P. H u j o v á :
Technická pan Popov.
P. P o p o v :
Na začátku tohoto bodu bylo řečeno, že jsou zde dva občané. Mohl bych navrhnout dát
jim teď prostor a pak pokračovat v diskusi? Navrhuji, aby občané teď vystoupili a pak
pokračovat v diskusi. Děkuji.
P. H u j o v á :
Děkuji. S tímto návrhem se ztotožňuji.
Prosím paní Annu Kudličkovou, Blahoslavova 6, pokud je ještě přítomna.
Druhým přihlášeným občanem je pan Pavel Rohan, Buková 4.
P. R o h a n :
Vážené dámy a pánové, dodatek k dlouho projednávanému bodu číslo 2 ohledně
mateřské školky Buková. Rád bych řekl několik skutečností, které nezazněly a které by
zaznít měly.
Rodiče dětí MŠ Buková nejásají nad možností přejít do MŠ na Jarově mimo jiné také
z toho důvodu, že k rozpuštění jejich kolektivu stejně dojde. Kolektiv se rozpustí mezi
více než sto dětí a zachování kolektivu 33 dětí nebude.
Další bod je ohledně toho, proč jsme se neobrátili přímo na paní starostku. Bylo to
hlavně proto, že jsme se v předvolebním období obrátili na zastupitele, kteří jsou teď za
předsednickým pultem a ti, v jejichž gesci je tato problematika, nám odpověděli do dvou
až tří dnů. Teď jim to ale trvalo i s analýzou pět týdnů a odpověď dosud nemáme. Pak
jsme ji dostali hromadně. Najednou se situace změnila. To se nám úplně nelíbí.
Další příklad. Např. MŠ Jakutská 1210 – budova tam byla přestavěna na tří třídní
mateřskou školku. Tím došlo ke snížení nákladů na tuto školku a proběhlo to všechno
v pohodě. Tady vidíme snahu tuto školku nějakým způsobem ukončit. Paní starostka hraje
se slovy zrušení, transformace atd., ale fakticky je to ukončení provozu školky.
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Paní starostka k tomuto bodu chvílemi vystupovala jako předkladatelka, když
vstupovala do diskuse, a chvílemi jej řídila, což podle mého jako předkladatelka nesmí.
Mohl bych k tomu dostat nějaké vysvětlení?
Doufám, že odhlasováním tohoto usnesení všichni věděli, že hlasují o faktickém
zrušení školky. Nebyla to žádná transformace nebo odložení, ale faktické zrušení MŠ
Buková. Veškeré slovní hříčky ztrácejí význam a jakou naprosto irelevantní. Děkuji za
pozornost.
P. H u j o v á :
Technická paní Škapová.
P. Š k a p o v á :
Chtěla bych potvrdit, že pan Kněnický nevyvolával zastupitele. Nakonec jsme se ke
slovu dostali, ale bylo to na škodu, vytvářelo to divnou atmosféru. Občané to vnímali a a
vypadalo to hodně netransparentně.
P. H u j o v á :
Faktická pan Mikeska.
P. M i k e s k a :
Znám pana Kněnického asi 12 let, ale skutečně se choval jako blbec a já jsem se za
něho styděl.
P. H u j o v á :
Pane kolego, býval jste starosta, toto na zastupitelstvu nepoužívejte. Je to ve zvyku
současné paní primátorky. Jste ve věku, kdy si to možná můžete dovolit.
Paní Vítkovská.
P. V í t k o v s k á :
Reagovala bych na pana Ambrože ohledně dopravní komise. S předsedou panem
Kyndlem jsem byla několikrát v kontaktu. Komise bude 23. března ve 4 hodiny.
Pokud se jedná o připomínky třeba k Ropidu, společně s odborem dopravy jsem
převzala pracovní návrh a na základě připomínek občanů jsme ho připomínkovali.
P. H u j o v á :
Děkuji. Paní kolegyně Vrabcová.
P. V r a b c o v á :
Ráda bych reagovala na dotaz paní Škapové. Podněty paní Škapové jsem přednesla na
výboru. Bod číslo 1 jsme s panem Fejfarem okamžitě řešili. Už bylo jednání ohledně
voleb do ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad, zapracovávají se jeho podněty.
Ve 3. bodu výbor nemá žádnou kompetenci, protože se jedná o pracovně právní
problematiku. V tomto bodu paní Suková slíbila, že se na ni můžete obrátit.
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V bodu 2 vystoupil pan Hrabě. Všechny školy musely do určitého data zaslat seznamy
nekvalifikovaných učitelů, což musely udělat i mateřské školy. Pan Hrabě konstatoval, že
je tento zákon ..(neslyšitelné), takže se máte obrátit na paní Povolnou.
P. H u j o v á :
Bude na to reagováno do 30 dnů. Toto nebylo v kompetenci výboru pro výchovu a
vzdělávání a bude se řešit separátně. Je to spíše odborná záležitost vedoucího odboru
školství.
Pan Stropnický se hlásí do diskuse.
P. S t r o p n i c k ý :
Chci se ještě vrátit k panu Kněnickému. Jeho chování je stupňujícího se charakteru a
je velmi neuctivé vůči zastupitelům. Zneužívá toho, že zná jednotlivé zastupitele, má
k nim nějaký vztah. Mne nezajímá, jaký má v takové debatě ke mně vztah, nejsem tam
kvůli Kněnickému, ale kvůli věci, která se tam projednává, v tomto konkrétním případu
Parukářky. Pan Kněnický manipuluje debatou, když nevyvolává některé účastníky, mimo
jiné proto, že nechce, aby někdo pojmenoval některé aspekty, které v té věci mohou být
důležité, protože ví, že je bude umět pojmenovat, na rozdíl od řadového občana. Je to
manipulativní moderování veřejného projednávání. To budou věci, které v manuálu
participace budou popsány. Moderátor má důležitou úlohu přece v tom, aby debatu nevedl
tak, aby některé hlasy nemohly zaznívat, protože je to diskriminující a debatu to
deformuje. To je klasický přístup pana Kněnického, který není ničím novým.
Rád bych se ještě vyjádřil ke koncepci Radničních novin, kvůli které jsem odstoupil
z komise redakční rady. Myslím si, že to je věc, na kterou narážel pan Sunegha. Ta věc je
totiž podstatná. Tato rada rozhodla o tom, že redakční rada bude jen křoví, které bude
sledovat, jestli je v Radničních novinách dostatek hrajících si dětí, smějících se pejsků a
plyšových medvídků, ale úplně rezignovala na to, že je potřeba dohlížet na to, aby noviny
skutečně informovaly o věcech, které jsou relevantní. Původně se v koncepci
proklamovalo, že se končí s praxí citace politiků v jednotlivých článcích. Stačilo si vzít
ale titulní stranu posledních Radničních novin, politici se tam sice necitují, ale parafrázují.
Říká se: jak řekla paní Suková, tento poznamenal, podle toho a toho. Jste tam zpátky, jen
je méně fér rozdělený prostor pro vyjadřování názorů na názorové stránce.
Nefér je to proto, ať to pan kol. Sunegha vykládá uměle nebo neuměle způsobem,
kterým to popsal, že problém je v tom, že jsme na stránce brutálně podzastoupeni. Jestli si
to koalice neuvědomuje, račte počítat. V tuto chvíli máme třetinu zastupitelů a rádi
bychom, aby to na této stránce bylo vidět. Jako klub bychom měli mít třetinu stránky,
nebo je tady model, který dávám ke zvážení redakční radě, že by se střídali zastupitelé, ne
strany. Na každého by přišla v určité chvíli řada a každý by se dostal ke slovu. Takto
každý nenapíšeme ani jeden článek ročně.
P. H u j o v á :
Pane kolego, upozorňuji na čas. Hrozně mě mrzí, že jste odstoupil z redakční rady.
Tyto návrhy jste mohl předkládat tam. Stavíte se tady do pozice arbitra, jak mají noviny
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vypadat. V minulém volebním období jste měl odbornou studii na to, že člen rady MČ
nemá být z hlediska objektivity předsedou redakční rady, ale urputně jste se nechtěl této
funkce vzdát.
Pan Zábojník.
P. Z á b o j n í k :
Musím na to reagovat, protože urážek směrem k panu Kněnickému zaznělo až moc –
jestli jsme to trochu nepřehnali. Pane kolego, nemůžete se pořád zbavit té ideje, že
jakmile jste odešel, Radniční noviny se proměnily v ohníček. Pořád to říkáte. Nevidím tak
dramatický rozdíl mezi současnými Radničními novinami a mezi tím, jak to bylo třeba
před rokem.
K zastoupení. V minulém volebním období tady měla ODS asi 11 zastupitelů. Jaký
jste jim dali prostor, tak dnes ho máte vy. Stránka je rozdělena na polovinu koalice –
opozice. Když si to přepočítáte, tak v minulém volebním období jste měl čtvrt stránky a
byly jste tři subjekty: komunisté, ODS a rebelové z TOP 09. Pokud by se musely všechny
střídat, také by na ně přišla řada jednou za tři měsíce. Řekl bych, že je to zlepšení.
P. H u j o v á :
Pan Stropnický – faktická.
P. S t r o p n i c k ý :
Jako předseda redakční rady jsem minulé volební období trval na tom, že musím být
dál předsedou redakční rady minimálně do té chvíle, než paní starostka, která měla
Radniční noviny na starosti, uzná, že šéfredaktor má být jmenován redakční radou a také
odvoláván, aby byl této redakční radě odpovědný. Když bych nečelil soustavným
ingerencím paní starostky do Radničních novin, s panem Kněnickým by je psala ve dvou.
Naštěstí se tomu podařilo bránit díky tomu, že jsem tomu soustavně čelil jako předseda
redakční rady. To je mimo jiné také jeden z důvodů, proč redakční radě byla odebrána
kompetence. To bylo také součást doporučení. Když bychom udělali věci obě, velmi rád
bych se funkce vzdal. Byla to spíše jakási protiváha.
K tomu, co říkal pan Zábojník. V tomto volebním období je trochu silnější opozice než
v minulém. Byla tady 9členná ODS, která měla každý měsíc jako jediná opoziční strana
pokaždé prostor. Koalice měla také pokaždé jeden prostor. V tomto smyslu to bylo
vyvážené. ODS se občas podařilo domluvit s komunisty, kteří byli také v opozici, aby
měli také občas prostor. Nevím, jestli s tím komunisté byli spokojeni nebo ne, ale na
zastupitelstvu se proti tomu neozývali.
My se proti tomu ozýváme a budeme se proti tomu ozývat celé volební období, dokud
se tato věc nezmění, protože je to zásadní diskriminace, že volební subjekt, který má 12
zastupitelů, má stejný prostor jako subjekty, které mají 2 zastupitele. To je zásadním
způsobem diskriminační.
P. H u j o v á :
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Pane kolego, jako vždy překrucujete skutečnost. Co jste tady řekl o Radničních
novinách – všichni si mohou zkontrolovat texty v minulém volebním období, kolek textů
tam má Hujová a kolik textů a stránek tam má Stropnický o Nákladovém nádraží, které
nám vůbec nepatří.
K doporučení. My jsme neměli mezi sebou rozpory. Chtěl jste pořád ovlivňovat
noviny. Dnes se podívejte na jednu věc. Nevím, po čem pořád voláte. Soustředil jste pod
sebe celou opozici, tak máte jeden prostor. Kdyby strana lidová kandidovala zvlášť,
Strana zelených, Starostové a nezávislí, prostor byste měli. Toto bylo vaše společné
rozhodnutí, tak ho teď neste.
Prosím pana Haupta.
P. H a u p t :
Paní starostko, omlouvám se, ale mistrovství v překrucování faktů dnes předvádíte vy.
Nechci kopat do pana Kněnického, začíná mi ho být líto, můj původní příspěvek byl vůči
němu. Nejen jak se choval k zastupitelům většinou za Ž(n)S, ale bylo zvednutých asi
patnáct rukou a pan Kněnický oznámil během třičtvrtihodinové diskuse: končím debatu
s veřejností. Jak si toto může profesionální moderátor diskuse dovolit, když vidí, jak je to
vyostřené téma a jaký je zájem lidí o tom debatovat? Důvody k ukončení si můžeme
domýšlet.
K veřejným diskusím. Nepochopil jsem vaši připomínku, která asi směřovala k nám,
že k debatě k projektu na Vackově tady za nás nikdo nebyl. Za nás tam byl minimálně pan
kolega Mikeska. Většinou tam za nás na veřejných diskusích někdo je, spíše si jako
koalice sáhněte do svědomí, jestli tam někdo za vás chodí. Kolegy od vás tam vidím
minimálně nebo vůbec.
Další připomínka se týká veřejných diskusi. Mohl by být posunut čas veřejných
diskusí aspoň o hodinu? To, že jsme se dozvěděli o projektu na Vackově, bylo náhodou a
nemohli jsme si to v práci zařídit tak, abychom tam mohli dojet. Je to podnět, v 17 hodin
spousta lidí ještě pracuje a nemohou tam přijet.
Co se týká Centralplatze, to je perfektní příklad manipulace s fakty. Tehdy jsme na
radnici byli jako Zelení ještě samostatně a byli jsme v opozici. Opozice má většinou
velmi omezený přístup k informacím. Vládla tady jiná strana. Nebýt třeba založení
některých občanských sdružení, na kterých jsme někdy participovali, k informacím o tom,
že se takové projekty plánují, bychom se ani nedostali. Připomínka, že jsme tady byli a vy
ještě ne a že jsme o Centralplatze věděli, je opět z vaší strany účelová manipulace.
P. H u j o v á :
V zápisech z minulých období jsem nenašla žádnou výraznou připomínku Strany
zelených. Vidíte, kde teď jste. V každém výboru a v každé komisi.
Pokud se týká pana Kněnického, na debatě o Jeseniově 38 jsem nebyla, byla jsem
nachlazena a musela si vzít dovolenou. Nicméně v debatě ohledně Metrostavu vše
probíhalo korektně. Myslím si, že není vůbec vhodné teď tady bazírovat na tom, co bylo
před 14 dny.
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Připomínka k účasti na veřejných prezentacích projektů nebo na debatách rozhodně
nesměřovala k opozici, to jste moc vztahovační. Byla bych ráda, kdyby se toho účastnili
všichni zastupitelé, ale to je každého svobodná volba.
Faktická pan Mikeska.
P. M i k e s k a :
Paní starostko, prosím, abyste panu Kněnickému domluvila, že reprezentuje špatně
městskou část i vás, pokud takto jedná.
P. H u j o v á :
Technická pan Holeček.
P. H o l e č e k :
Měl jsem mít normální příspěvek, ale byl jsem smazán. Prosím, abych dostal
příspěvek v tomto pořadí. Mohu mluvit?
V tuto hodinu nechci prodlužovat debatu, měli bychom být vzájemně fér co se týká
veřejných debat. Chápu, že některá témata veřejných projednávání jsou politicky více
zajímavá a některá méně. Mně se debata k Parukářce také nelíbila. Nelíbila se mi na obou
stranách, jak na straně vedení debaty ze strany městské části – to jsem již s panem
Kněnickým osobně probíral, protože nás čeká debata k panelákům a k privatizaci příští
týden a řekl jsem, že bych nechtěl, aby to vypadalo tak jako na Parukářce – tak na straně
občanů ne těch, které to zajímá, ale kteří sem Ž(n)S byli posláni nebo byli členy Ž(n)S,
třeba kolega Čáp, kterého znám ještě z gymnázia. Udělali jste z toho trochu „nádražku“.
Nemám rád styl pořvávání z lavic. Bylo to příliš dehonestující celé záležitosti. Ačkoli
názorově jsme byli s projektem stejně jako sociální demokracie, tak zásadně jsem proti
tomu, aby se tímto způsobem jednalo v místě jako je zasedací sál městské části.
Jestli bude Ž(n)S příště politicky hledat nějaké téma na veřejné projednávání, aby své
členy a sympatizanty trochu krotila, aby to mělo úroveň i z té druhé strany, nejen ze
strany městské části.
P. H u j o v á :
Pan Popov.
P. P o p o v :
Navrhuji ukončení této části.
P. H u j o v á :
Děkuji za tento návrh, možná skončíme před půlnocí. Dávám hlasovat o ukončení
rozpravy k bodu číslo 30. Pro 16, proti 3, zdrželo se 5, nehlasovalo 7. Nepřijato,
pokračujeme.
Popov:
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Budu pokračovat. Měl jsem jednu věc, ale jak probíhala diskuse, trochu se mi to
nahromadilo.
Obracím se na kol. Stropnického. Nepochopil jsem, jestli dostal slovo, nebo ne, asi mi
částečně odpověděl pan Haupt. Diskuse měla mít časový rámec, dával se větší prostor
občanům než zastupitelům. Jistě se pan Kněnický na doporučení kolegy Holečka napraví.
Co se týká Radničních novin, měl jsem pocit, že je v minulosti v některých případech
připravovali minimálně tři lidé, jeden byl pan Stropnický, v některých momentech také
vy.
Co se týká pana Zábojníka ohledně invektiv, o kterých jste měl dojem, že tady
proběhly, garantuji vám, že v minulém volebním období invektiv tady bylo více a bylo to
pestřejší. Nemohu říct, že to bylo slušné, teď se držíme. To, že tady padlo takové slovo od
kolegy Mikysky, to se stává, je to první stupeň oligofrenie, je to ještě dobré, horší by byl
ten třetí, který se používá na Magistrátu.
Co se týká pana Haupta, překvapuje mě, že jako opozice v letech 2006-2010 jste
neměl za Stranu zelených možnost dostat jako zastupitelé informace. Domníval jsem se,
že dveře aspoň u úředníků byly otevřené. Pokud ODS v té době byla zavřená a vy jste se
objevili na vrátnici, tak v r. 2006 – 2010 fuj. Ještě že jste se doufám napravili.
P. H u j o v á :
Pan Stropnický technická.
P. S t r o p n i c k ý :
Připomínky. Tehdy byl úřad otevřený tak, že jsem z něj dostával informace, jen když
jsme přišel s televizí Nova.
Ano, jako předseda redakční rady jsem se aktivně podílel na vytváření novin, ale při
tvorbě jsem hájil to, abychom informovali objektivně, o všem, aby tam byly informace i o
soukromých projektech atd., zatímco mnozí kolegové a zvláště kolegyně dbali na to, aby
v každém čísle měli fotku.
P. H u j o v á :
Pane kolego, trochu to přeháníte. Mohu si možná rýpnout do pana Kněnického také, já
rozhodně netoužím být mediální hvězdou a všude se vidět. Možná se mi chtěl zavděčit,
ale kolikrát jsem na redakční radě řekla, že toto tady nemá být. Prosím o zachování
objektivity.
Pan Kužílek ve svém materiálu, který jste ze začátku používal, dokud se vám hodil,
jasně řekl, že je extrémně nevhodné, aby člen rady, zástupce starosty byl i předsedou
redakční rady. To se vám ale nehodilo. Nikdo proti vám nebojoval, jak to tady
specifikujete.
Pan Kalivoda.
P. K a l i v o d a :
Navrhuji ukončení rozpravy.
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P. H u j o v á :
Dávám hlasovat o tomto návrhu. Pro 18, proti 4, zdrželo se 5, nehlasovali 4. Návrh byl
přijat.
P. K a l i v o d a :
Dokončil bych příspěvek. Chtěl jsem nahlásit adresu, kde potkávám Martina
Stropnického každý den: Lucemburská 13. Tam vás potkávám.
P. H u j o v á :
Pan kolega Bellu technická.
P. B e l l u :
Začátek Dalimilovy a Kostnické nám. další.
P. H u j o v á :
Přijímáme další adresy. Pan Haupt technická.
P. H a u p t :
Požádal jsem, abyste nám to poslali písemně, než bude udělán zápis. V tuto hodinu si
to nebudu zapisovat.
P. H u j o v á :
Samozřejmě tyto dvě adresy se objeví v zápise.
Pan Kalivoda technická.
P. K a l i v o d a :
Bylo by ve vašem zájmu si to projít sami, než abychom vám to dávali písemně. To je
jen rada ode mne.
P. H u j o v á :
Písemně to bude v zápise tohoto zastupitelstva.
Pan Sunegha se hlásí již potřetí, musíme o jeho vstupu hlasovat. Pro 17, proti 5,
zdrželi se 4, nehlasovalo 5. Je mi líto, nebudete mít závěrečné slovo. Ujmu se ho
s dovolením já.
Tím jsme vyčerpali všechny diskusní příspěvky. Vzhledem k tomu, že se nikdo nehlásí
k diskusi, diskusi uzavírám a končím zasedání dnešního zastupitelstva.
Bod číslo 30 jsou interpelace, dotazy, připomínky. Zeptám se ještě předsedkyně
návrhového výboru: padl v rámci bodu 30 nějaký návrh usnesení?
P. O u b r e c h t o v á :
Žádný návrh jsem nezaznamenala.
P. H u j o v á :
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Děkuji. Přičítám to pozdní hodině. Příští zasedání ZMČ Praha 3 je dle usnesení rady
MČ plánováno na úterý 16. června 2015. Děkuji a přeji hezkou dobrou noc.
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