MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3

Zastupitelstvo městské části
ZÁPIS
z 14. schůze, konané dne 24.05.2013 od 15:00 hodin kongresový sál, Hotel Olšanka
Předsedající:

Ing. Vladislava Hujová, starostka městské části

Přítomni:

33

Omluveni:

3

Přizváni k jednání:
Zapisovatelka:

Mgr. Štěpánka Šulcová

14. zasedání Zastupitelstva městské části zahájila v 15:00 hodin Ing. Vladislava Hujová, starostka městské části, na žádost
12 opozičních zastupitelů v souladu s jednacím řádem.
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 13. zasedání Zastupitelstva městské části byl pořízen v zákonné lhůtě a nebyly k němu vzneseny žádné
připomínky.
Vyhotovením zápisu ze 14. zasedání Zastupitelstva městské části byla pověřena Mgr. Štěpánka Šulcová, pracovnice
Odboru občansko správního a ověřovateli zápisu byli pověřeni Mgr. Jiří Matušek a Ing. Bohuslav Nigrin.
Výbor návrhový
Předseda: Ing. Mgr. Miroslav Poche
Členové: MUDr. Marek Zeman MBA.
Mgr. Simeon Popov
Mgr. Ondřej Rut
Ing. A. Hronová
Hlasování č. 1: pro 32, proti 0, zdržel se 1, nepřítomen 0
Navržený program:
I. Pro jednání Zastupitelstva městské části
1. Zpráva rady MČ Praha 3 o průběhu privatizace bytového fondu MČ Praha 3 s důrazem na privatizaci bytů v domech č.
p. /č. o. 812/12, 815/14, 849/16, 864/18 a 865/20 v ulici Lupáčova v Praze 3 ke dni zasedání mimořádného zastupitelstva
MČ Prahy 3
2. Zpráva rady MČ Praha 3 o příčinách a důvodech fúze sloučením společností holdingu MČ Praha 3 ke dni zasedání
mimořádného zastupitelstva MČ Praha 3
3. Zpráva rady MČ Praha 3 o podpoře FK Viktoria Žižkov a. s. ke dni zasedání mimořádného zastupitelstva MČ Praha 3
4. Zpráva rady MČ Praha 3 o výsledcích tzv. „auditu“ některých staveb realizovaných MČ Praha 3 v minulém období ke dni
zasedání mimořádného ZMČ Praha 3
5. Zpráva rady MČ Praha 3 o pronajímání bytových jednotek ve vlastnictví MČ Praha 3 ke dni zasedání mimořádného ZMČ
Praha 3
6. Zpráva rady MČ Praha 3 o přípravě prominutí poplatků z prodlení za nájemné a plnění poskytovaná v souvislosti s
užíváním bytových jednotek ve vlastnictví MČ Praha 3 ke dni zasedání mimořádného ZMČ Praha 3
7. Dotazy, připomínky, podněty, interpelace
II. Materiály pro informaci
- žádost o svolání mimořádného ZMČ Praha 3
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Ing. A. Hronová:
Návrh na zařazení bodu č. 7 jako dalšího bodu – Zpráva rady MČ Praha 3 o řešení bydlení v obecních domech ze
sociálních důvodů po ukončení privatizace.
Hlasování č. 3 : pro 10, proti 14, zdrželo se 8, nepřítomno 1
Předložena písemná interpelace se žádostí o odpověď do 30 dnů.
MUDr. M. Zeman:
Dotaz, proč je upravený program? Jako 12 opozičních zastupitelů jsme předkládali program s jasnými materiály 1 – 6. V
programu, který nám byl předložen 7 dní před zastupitelstvem, byl program pozměněn, potom se to vrátilo a máme
upravený program, který je v duchu námi předkládaného návrhu. Není mi jasné, proč tomu tak je.
Reagovala Ing. V. Hujová: Věcná stránka programu je shodná, pouze administrativně došlo k pochybení, byl přehozen
bod číslo 1 a číslo 4. Tento upravený program je přesně ten, jak jste ho navrhovali při požadavku svolání tohoto
zastupitelstva.
Ing. R. Rubík:
Návrh na rozšíření programu jednání o další bod - věc obdrženého dopisu zastupitelům Prahy 3. Předpokládám, že
požadavky, které jsou v něm obsaženy, jsou legitimní a jsou důvodem znepokojení občanů Prahy 3 ohledně Polikliniky
Jarov.
Hlasování č. 2 : pro 10, proti 11, zdrželo se 11, nepřítomno 1
Návrh na rozdělení hlasování o programu na dvě části - aby se hlasovalo o navrženém programu jednání zvlášť, to
znamená zvlášť o bodech 1 – 6 a zvlášť o bodu číslo 7. Připomínky, dotazy, podněty a interpelace pokládám za obvyklou
součást jakéhokoli zastupitelstva.
Ing. P. Sladkovský:
Reakce na tiskovou zprávu předloženou na úvpd zastupitelstva - je na místě body projednat, vyslechnout stanoviska
vedení městské části, protože zpráva je velmi zkreslená, neobsahuje podstatné skutečnosti.
MUDr. M. Zeman:
Dotaz k tiskové zprávě - tisková zpráva ve mně evokuje dojem, jako by se body neprojednávaly. Je samozřejmě v
kompetenci zastupitelstva, jestli se budou projednávat, nebo ne. Mohu prohlásit, že za působnosti svého mandátu jsem
se nesetkal, že by se k bodům předem vydávala tisková zpráva, jakési vodítko k tomu, aby tomu někdo rozuměl, nebo
nerozuměl. Připadá mi, že pokyn koalice pro své zastupitele bude v tom smyslu, aby se body neprojednávaly, resp. aby
program nebyl odsouhlasen. Nechci předjímat, ale bylo-li by tomu tak, je mi to líto, protože je vidět, že řadu občanů tato
problematika zajímá, především co se týká Lupáčovy ul.
Podpora návrhnu o hlasování bodu č. 7 programu zvlášť.
Mgr. M. Šandová, MBA:
Podpora předsedy klubu MUDr. M. Zemana v jeho předchozím vyjádření.
MUDr. B. Hanychová:
Dotaz k tiskové zprávě - audit rekonstrukce domů v Lupáčově ul. zajišťuje představenstvo společnosti Investiční a
rozvojová.
Ing. V. Hujová reagovala ústně: Paní kolegyně, diskutujeme o programu, toto bude uplatněno ve věcné diskusi k
jednotlivým bodům.
Společné hlasování č.4 o návrzích na rozdělení hlasování o bodech programu č. 1-6, zda tyto body budou projednány: pro
10, proti 17, zdrželo se 5, nepřítomno 1
Hlasování č.5 o bodu jednání zastupitelstva je bod 7 – dotazy a připomínky:
pro 13, proti 6, zdrželo se 13, nepřítomno 1
Ing. V. Hujová:
Upozornění, že jednotlivé body programu navržené opozičními zastupiteli jsou zmatečné. Zmatečnost spočívá v tom, že
zprávy rady MČ, které mají být předmětem rozpravy, nebyly navrhovateli dnešního programu předloženy.

Schválení zápisu ze 13. schůze Zastupitelstva městské části konané dne 19.03.2013
Hlasování:
Poznámka:

0 pro
0 proti
0 zdržel
0 nepřítomen
K minulému zápisu nikdo ze zastupitelů nevznesl připomínku.
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Zastupitelstvo městské části
schvaluje
uvedený zápis
Schválení programu 14. schůze Zastupitelstva městské části konané dne 24.05.2013
Hlasování:
Poznámka:

10 pro
22 proti
0 zdržel
1 nepřítomen
Program zasedání nebyl schválen, a proto o původně navržených bodech programu nebylo hlasováno.

Zastupitelstvo městské části
schvaluje
navržený a upravený program jednání
Materiály Zastupitelstva městské části k projednání
Zpráva Rady MČ Praha 3 o průběhu privatizace bytového fondu Městské části Prahy 3 s důrazem na privatizaci
bytů v domech č.p./č.o. 812/12, 815/14, 849/16, 864/18 a 865/20 v ulici Lupáčova v Praze 3 ke dni zasedání
mimořádného Zastupitelstva městské části Prahy 3
Předkladatel: Klub zastupitelů ODS Praha 3
1.

Hlasování:

0 pro

0 proti

0 zdržel

0 nepřítomen

Poznámka:

Zpráva Rady MČ Praha 3 o příčinách a důvodech fúze sloučením společností holdingu Městské části Praha 3 ke dni
zasedání mimořádného Zastupitelstva MČ Prahy 3
Předkladatel: Klub zastupitelů ODS Praha 3
2.

Hlasování:

0 pro

0 proti

0 zdržel

0 nepřítomen

Poznámka:

Zpráva Rady MČ Praha 3 o podpoře FK Viktoria Žižkov a.s. ke dni zasedání mimořádného Zastupitelstva MČ části
Prahy 3
Předkladatel: Klub zastupitelů ODS Praha 3
3.

Hlasování:

0 pro

0 proti

0 zdržel

0 nepřítomen

Poznámka:

4.

Zpráva Rady MČ Praha 3 o výsledcích tzv. „auditu“ některých staveb realizovaných MČ Praha 3 v minulém období
ke dni zasedání mimořádného Zastupitelstva MČ Praha 3

Předkladatel: Klub zastupitelů ODS Praha 3
Hlasování:

0 pro

0 proti

0 zdržel

0 nepřítomen

Poznámka:

Zpráva Rady MČ Praha 3 o pronajímání bytových jednotek ve vlastnictví Městské části Prahy 3 ke dni zasedání
mimořádného Zastupitelstva MČ Praha 3
Předkladatel: Klub zastupitelů ODS Praha 3
5.

Hlasování:

0 pro

0 proti

0 zdržel
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0 nepřítomen

Poznámka:

6.

Zpráva Rady MČ Praha 3 o přípravě prominutí poplatků z prodlení za nájemné a plnění poskytovaná v souvislosti s
užíváním bytových jednotek ve vlastnictví MČ Prahy 3 ke dni zasedání mimořádného Zastupitelstva MČ Prahy 3

Předkladatel: Klub zastupitelů ODS Praha 3
Hlasování:

0 pro

0 proti

0 zdržel

0 nepřítomen

Poznámka:

7.

Různé

Vzhledem ke skutečnosti, že program zastupitelstva nebyl schválen, prohlásila Ing. V. Hujová, starostka městské části, 14.
zasedání Zastupitelstva za ukončené (15:35h).
Příští zasedání zastupitelstva se bude konat v úterý 18. 6. 2013.

Ing. Vladislava Hujová
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