MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části

ZÁPIS
z 6. zasedání Zastupitelstva městské části,
konaného dne 27. 9. 2011 v 15:00 hodin
ve velkém sále hotelu Amedia Hotel Theatrino, Bořivojova 53, Praha 3

Předsedající:

Ing. Vladislava Hujová, starostka městské části

Přítomni:
členové zastupitelstva …………………………………………….. 36
vedoucí odborů …………………………………………….……... 17
ředitelé podniků …………………………………………………… 2
hosté ……………………………………………………………….. 2
občané městské části Praha 3
Ing. P. Fišer, tajemník úřadu MČ
Omluveni: 0
Neomluven: 0
Ověřovatelé:

Mgr. Jiří Matušek
Miroslava Oubrechtová

Zapisovatelka:

Bc. Štěpánka Šulcová

6. zasedání Zastupitelstva městské části zahájila v 15:00 hodin Ing.
Vladislava Hujová, starostka městské části.
Vzhledem k tomu, že dle prezence byla přítomna nadpoloviční většina
členů Zastupitelstva městské části, bylo zasedání podle Jednacího řádu schopno
se právoplatně usnášet.
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Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části byl pořízen
v zákonné lhůtě a nebyly k němu vzneseny žádné připomínky.
Vyhotovením zápisu z 6. zasedání Zastupitelstva městské části byla
pověřena Bc. Štěpánka Šulcová, pracovnice Odboru občansko správního a
ověřovateli zápisu byli pověřeni Mgr. Jiří Matušek a Miroslava Oubrechtová.
Výbor návrhový
Předseda: Michal Kucián
Členové: MUDr. Marek Zeman MBA.
Mgr. Simeon Popov
Mgr. Ondřej Rut
Hlasování: pro 34, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 2
Navržený program:
1A.

Vystoupení ministra dopravy ČR Mgr. Pavla Dobeše

1.

Prodej pronajaté bytové jednotky č. 2411/10 v budově čp. 2411, vše v k.ú.
Žižkov dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Koněvova 161

2.

Prodej pronajatých bytových jednotek v budově čp. 347, 382, 501
s pozemky parc. č. 4084, 4085, 4088, 4089/6, vše v k.ú. Žižkov,
Biskupcova 12, 14, 16, Praha 3

3.

Prodej pronajatých bytových jednotek v budově čp. 1892 v k.ú.
Žižkov, dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Jeseniova 109

4.

Prodej pronajatých bytových jednotek v budově čp. 2422 v k.ú.
Žižkov, dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Čajkovského 12

5.

Prodej pronajatých bytových jednotek v budově čp. 2423 v k.ú.
Žižkov, dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Čajkovského 14

6.

Prodej pronajatých bytových jednotek a ateliérů v budově čp. 1747 v
k.ú. Vinohrady dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Jičínská 3
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7.

Prodej pronajatých bytových jednotek a ateliéru v budově čp. 1748
v k.ú. Vinohrady dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Jičínská 5

8.

Prodej pronajatých bytových jednotek v budově čp. 2193, vše v k.ú.
Vinohrady dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Boleslavská 12

9.

Prodej pronajatých bytových jednotek a atelierů v budově čp. 2008, vše
v k.ú. Vinohrady dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Boleslavská 16

10.

Prodej pronajatých bytových jednotek a atelieru v budově čp. 2009, vše
v k.ú. Vinohrady dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Boleslavská 18
Poskytnutí přímé adresné finanční podpory nájemcům bytů s trvalým
bydlištěm na území městské části Praha 3

11.
12.

Použití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 poskytnutí darů pro opravy a rekonstrukce domů na území MČ Praha 3

13.

Použití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 –
poskytnutí návratné bezúročné půjčky pro opravy a rekonstrukce domu na
území MČ Praha 3

14.

Návrh Dodatku č. 1 k Dohodě o vyrovnání S 574/10 s Ivanem
Pospíchalem, bytem Lupáčova 20, Praha 3

15.

Aktualizace Zásad Grantového a podpůrného fondu MČ Praha 3

16.

Vstup městské části Praha 3 do Sdružení historických sídel Čech, Moravy
a Slezska

17.

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

18.

Poskytnutí daru z fondu sociálního a zdravotního

19.

Výběrové řízení pro rok 2011 v oblasti sociálních služeb – dotace HMP,
V. Program – Podpora městských částí v sociální oblasti nad 50.000,-Kč

20.

Změna objemu rozpočtu roku 2011

21.

Dotazy, připomínky, podněty, interpelace
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II. Pro informaci Zastupitelstva městské části
-

Zpráva Rady městské části o činnosti za I. pololetí 2011

-

Zpráva Zastupitelstva městské části o činnosti za I. pololetí 2011

-

Informace o vyřízení dotazů, podnětů a interpelací z 5. zasedání
Zastupitelstva městské části, konaného dne 28. 6. 2011

-

Zápisy z výborů ZMČ

-

Zápis z jednání komise SPOD

T. Kalousek
Návrh na sloučení rozpravy k bodům 1 – 10.
Ing. P. Sladkovský
Návrh na stažení bodu 16 z programu jednání.
Hlasování o programu s navrženými změnami: pro 36, proti 0, zdrželo se 0,
nehlasoval 0

-------------------------------------------------------------------1A.

Vystoupení ministra dopravy ČR Mgr. Pavla Dobeše

------------------------------------------------------------------------------------------------Rozprava: Ing. V. Hujová, M. Kucián, P. Hurda, Ing. B. Nigrin, Bc. M.
Stropnický, Ing. P. Sladkovský, Bc. O. Pecha, Ing. R. Rubik CSc., Mgr. J.
Matušek, MUDr. M. Zeman, Bc. B. Kočvarová, T. Kalousek, Ing. D. Filipiová,
Ing. J. Vokál
Ing. V. Hujová informovala přítomné, že bohužel pan ministr dopravy, i když
avizoval svou oficiální návštěvu MČ Nákladového nádraží Žižkov, se nemohl
účastnit z důvodu zasedání vlády. Měl ho zastoupit jeho 1. náměstek pan Ing.
Hampl, který se rovněž na jednání ZMČ nedostavil. Byl však přítomen
prohlídce Nákladového nádraží ve společnosti starostky a místostarosty městské
části. Byla avizovaná návštěva pana ministra na příštím ZMČ.
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Bc. M. Stropnický
Návrh na ukončení diskuse.
Hlasování: pro 17, proti 10, zdrželo se 8, nehlasoval 1
Návrh nebyl přijat.
Bc. O. Pecha
Návrh, aby k celé situaci byla vydána tisková zpráva, která by zveřejnila
všechna fakta.
M. Kucián
Návrh na usnesení: ZMČ vyjadřuje velké rozpaky nad organizací návštěvy
ministra Dobeše na Praze 3.
Návrh stažen.
Ing. P. Sladkovský
Protinávrh k příspěvku p. Kuciána: ZMČ Praha 3 vyjadřuje velké zděšení nad
organizací návštěvy ministra Dobeše na Praze 3.
Návrh stažen.
Ing. J. Vokál
Protinávrh k předloženým návrhům: ZMČ Praha 3 vyjadřuje zděšení a
rozčarování z postupu ministerstva dopravy při organizaci dnešní návštěvy
ministra dopravy na Praze 3.
Hlasování: pro 21, proti 10, zdrželo se 5, nehlasoval 0
Protinávrh byl přijat.

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č. 139
-------------------------------------------------------------------1.

Prodej pronajaté bytové jednotky č. 2411/10 v budově čp. 2411, vše v k.ú.
Žižkov dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Koněvova 161
------------------------------------------------------------------------------------------------Rozprava: T. Kalousek
Hlasování: pro 31, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 5

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č. 140
--------------------------------------------------------------------
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2.

Prodej pronajatých bytových jednotek v budově čp. 347, 382, 501
s pozemky parc. č. 4084, 4085, 4088, 4089/6, vše v k.ú. Žižkov,
Biskupcova 12, 14, 16, Praha 3
------------------------------------------------------------------------------------------------Rozprava: T. Kalousek
Hlasování: pro 31, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 5

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č. 141
-------------------------------------------------------------------3.

Prodej pronajatých bytových jednotek v budově čp. 1892 v k.ú.
Žižkov, dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Jeseniova 109
------------------------------------------------------------------------------------------------Rozprava: T. Kalousek
Hlasování: pro 34, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 2

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č. 142
-------------------------------------------------------------------4.

Prodej pronajatých bytových jednotek v budově čp. 2422 v k.ú.
Žižkov, dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Čajkovského 12

------------------------------------------------------------------------------------------------Rozprava: T. Kalousek
Hlasování: pro 34, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 2

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č. 143
-------------------------------------------------------------------5.

Prodej pronajatých bytových jednotek v budově čp. 2423 v k.ú.
Žižkov, dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Čajkovského 14
------------------------------------------------------------------------------------------------Rozprava: T. Kalousek
Hlasování: pro 34, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 2

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č. 144
-------------------------------------------------------------------6

6.

Prodej pronajatých bytových jednotek a ateliérů v budově čp. 1747 v
k.ú. Vinohrady dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Jičínská 3
------------------------------------------------------------------------------------------------Rozprava: T. Kalousek
Hlasování: pro 34, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 2

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č. 145
-------------------------------------------------------------------7.

Prodej pronajatých bytových jednotek a ateliéru v budově čp. 1748
v k.ú. Vinohrady dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Jičínská 5
------------------------------------------------------------------------------------------------Rozprava: T. Kalousek
Hlasování: pro 33, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 3

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č. 146
-------------------------------------------------------------------8.

Prodej pronajatých bytových jednotek v budově čp. 2193, vše v k.ú.
Vinohrady dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Boleslavská 12
------------------------------------------------------------------------------------------------Rozprava: T. Kalousek
Hlasování: pro 34, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 2

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č. 147
-------------------------------------------------------------------9.

Prodej pronajatých bytových jednotek a atelierů v budově čp. 2008, vše
v k.ú. Vinohrady dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Boleslavská 16

------------------------------------------------------------------------------------------------Rozprava: T. Kalousek
Hlasování: pro 33, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 3

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č. 148
-------------------------------------------------------------------7

10.

Prodej pronajatých bytových jednotek a atelieru v budově čp. 2009, vše
v k.ú. Vinohrady dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Boleslavská 18
------------------------------------------------------------------------------------------------Rozprava: T. Kalousek
Hlasování: pro 34, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 2

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č. 149
-------------------------------------------------------------------11.

Poskytnutí přímé adresné finanční podpory nájemcům bytů s trvalým
bydlištěm na území městské části Praha 3
------------------------------------------------------------------------------------------------Rozprava: T. Kalousek, Mgr. O. Rut
Mgr. O. Rut
Dotaz – žádost o předložení přehledu čerpání peněz z fondu přímé adresné
finanční podpory nájemcům bytů a kolik je ve fondu aktuálně peněz.
T. Kalousek odpoví písemně.
Hlasování: pro 32, proti 0, zdrželo se 3, nehlasoval 1

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č. 150
-------------------------------------------------------------------12.

Použití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 poskytnutí darů pro opravy a rekonstrukce domů na území MČ Praha 3

------------------------------------------------------------------------------------------------Rozprava: T. Kalousek
Hlasování: pro 35, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 1

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č. 151
--------------------------------------------------------------------
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13.

Použití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 –
poskytnutí návratné bezúročné půjčky pro opravy a rekonstrukce domu na
území MČ Praha 3
------------------------------------------------------------------------------------------------Rozprava: T. Kalousek
Hlasování: pro 35, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 1

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č. 152
-------------------------------------------------------------------14.

Návrh Dodatku č. 1 k Dohodě o vyrovnání S 574/10 s Ivanem
Pospíchalem, bytem Lupáčova 20, Praha 3
------------------------------------------------------------------------------------------------Rozprava: T. Kalousek, M. Kucián
M. Kucián
Dotaz - V materiálech je uvedeno rodné číslo pana Pospíchala. Je to v souladu
se zákonem na ochranu osobních údajů, či je to porušení tohoto zákona?
T. Kalousek odpoví písemně.
Dotaz - přehled všech různých smluv a dohod vzniklých, rozvázaných atd.
s panem Ivanem Pospíchalem od doby, kdy začaly rekonstrukce v objektech
Lupáčova, pokud možno s vyčíslením nákladů pro městskou část, co který krok
uzavření, rozvázání, opravení, dopsání dodatků znamenal pro městskou část
finančně.
T. Kalousek odpoví písemně.
M. Kucián - upozornil pana tajemníka Úřadu MČ Praha 3 a paní starostku MČ
Praha 3, že tady byl porušen zákon na ochranu osobních údajů.
Hlasování: pro 34, proti 0, zdrželo se 2, nehlasoval 0

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č. 153
-------------------------------------------------------------------15. Aktualizace Zásad Grantového a podpůrného fondu MČ Praha 3
------------------------------------------------------------------------------------------------Rozprava: Ing. P. Sladkovský, Ing. B. Nigrin, M. Chmelová, Bc. M. Stropnický,
Bc. O Pecha
Ing. B. Nigrin
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Připomínky k materiálu – upřesněné zásady neodpovídají zápisu z výboru pro
granty.
Ing. P. Sladkovský reagoval ústně.
M. Chmelová
Podpořila připomínku Ing. B. Nigrina.
Protinávrh – Čl. I., za stávající bod 1.1. se doplňuje bod 1.2.: jedná se o účelově
poskytnuté právní prostředky, jejichž použití je vázáno výhradně na účel
vymezený výhradně těmito zásadami.
Hlasování: pro 16, proti 11, zdrželo se 9, nehlasoval 0
Protinávrh nebyl přijat.
Protinávrh - Čl. III, za stávající text bodu 3.3. se doplní: jsou určeny jiné peněžní
fondy zřízené MČ Praha 3 – pokračuje nový text: „a jejich nadačních fondů,
grantové výzvy v oblasti zdravotně sociální problematiky, grantová podpora
Nadačního fondu Jaroslava Foglara a podpora z fondu obnovy a rozvoje MČ
Praha 3“.
Hlasování: pro 16, proti 9, zdrželo se 11, nehlasoval 0
Protinávrh nebyl přijat.
Protinávrh - V čl. VI. – žádost o grant, kde se stávající odst. 6.1. rozděluje na
dva odstavce 6.1 a 6.2. Odstavec 6.2 stávajícího textu by byl přečíslován jako
6.3. Vracíme se do odst. 6.1., nově zní: žádost o grant musí být podána
a) osobně nebo poštou do podatelny MČ Praha 3 na adrese Seifertova 51,
Praha 3, 130 00. Rozhodující pro příjem žádosti poštou je datum poštovního
razítka,
b) elektronicky do takové schránky Úřadu MČ Praha 3, ID datové
schránky Jeqkbt8g.
To jsou změny v odrážkách a) a b). Vzniká nový odstavec 6.2 - forma žádosti.:
a) žádost v tištěné podobě (1 originál, 8 písemných kopií, nebo kopie na
CD),
b) žádost v tištěné podobě musí být pevně sešitá, okraje žádosti přelepeny
štítkem, všechny strany žádosti postupně očíslovány včetně povinných i
nepovinných příloh,
c) žádost v tištěné podobě bude doručena v zalepené obálce. Způsob
označení obálky je uveden ve výzvě vyhlášení grantů.
Hlasování: pro 17, proti 11, zdrželo se 7, nehlasoval 1
Protinávrh nebyl přijat.
M. Chmelová - apel na to, aby byl opraven zápis z jednání výboru tak, že tím, že
jsem odstoupila od toho, že to nebude v koncepci, v zápise by měl být
jednoznačný popis, jak se z hlediska transparentnosti grantového procesu bude
postupovat ve věci informací na webových stránkách.
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Bc. M. Stropnický
Dotaz - vzhledem k tomu, že se již připravuje návrh rozpočtu na r. 2012, s jakou
přibližnou částkou rada MČ pro tento podpůrný fond počítá? Pokud se týká
odstavce a) jaký je důsledek útlumu provozování loterií na území Prahy 3?
Budou finanční prostředky fondu aspoň ve stávající výši i vzhledem k tomu, že
z loterií lze očekávat určitý pokles příjmů.
Ing. P. Sladkovský a Ing. J. Heller reagovali ústně.
Ing. S. Škapová
Dotaz - bod 3.3 - pokud podá žádost o grant některá mládežnická organizace,
třeba skauti nebo jiná, a budou splňovat svou činností vyhlášené grantové téma,
automaticky nevypadávají z grantového řízení, ale jejich žádost bude
posuzována v rámci grantového řízení?
Ing. J. Heller reagoval ústně.
Z řad občanů vystoupil p. Štěpán Korenec.
Hlasování o udělení slova: pro 36, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0
Dotaz na Bc. M. Stropnického.
Bc. M. Stropnický reagoval ústně.
Hlasování o původním návrhu: pro 35, proti 0, zdrželo se 1, nehlasoval 0

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č. 154
-------------------------------------------------------------------16.

Vstup městské části Praha 3 do Sdružení historických sídel Čech, Moravy
a Slezska
------------------------------------------------------------------------------------------------Materiál stažen z programu jednání.

-------------------------------------------------------------------17.

Dodatek č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola,
Praha 3, Vozová 5/953
------------------------------------------------------------------------------------------------Rozprava: Mgr. J. Matušek
Hlasování: pro 33, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 3

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č. 155
-------------------------------------------------------------------11

18. Poskytnutí daru z fondu sociálního a zdravotního
------------------------------------------------------------------------------------------------Rozprava: Mgr. J. Matušek
Hlasování: pro 33, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 3

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č. 156
-------------------------------------------------------------------19.

Výběrové řízení pro rok 2011 v oblasti sociálních služeb – dotace HMP,
V. Program – Podpora městských částí v sociální oblasti nad 50.000,-Kč
------------------------------------------------------------------------------------------------Rozprava: Mgr. J. Matušek
Hlasování: pro 33, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 3

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č. 157
-------------------------------------------------------------------20. Změna objemu rozpočtu roku 2011
------------------------------------------------------------------------------------------------Rozprava: Ing. J. Heller
Hlasování: pro 34, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 2

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č. 158
-------------------------------------------------------------------21.

Dotazy, připomínky, podněty, interpelace

Bc. M. Stropnický
Dotaz – Kolik domů se ve 4. etapě privatizace stále ještě nachází? Kolik domů
bude ještě doprivatizováno podle stávajících pravidel? Kdy se sejde privatizační
komise? Jak probíhá novelizace stávajících pravidel privatizace? Podaly jiné
politické kluby své vlastní návrhy? T. Kalousek reagoval na část dotazu ústně.
Na první část dotazu bude reagováno písemně.

12

Mgr. O Rut
Dotaz - má vedení radnice nějakou koncepci do budoucna s nakládáním
s volnými byty?
T. Kalousek reagoval ústně.
Mgr. H. Benýšková
Dotaz - V zápise z jednání rady bylo uvedeno, že byli odvolání všichni současní
zastupitelé, kteří byli členy školských rad a byli zvoleni noví zástupci. Proč
nebyli osloveni všichni zastupitelé?
Mgr. J. Matušek reagoval ústně.
Dotaz - Druhá otázka se týká interpelačního dotazu z minulého zastupitelstva,
který byl citován chybně a nebylo na něj panem Hellerem odpovězeno. Dotaz
byl znovu písemně formulován a zaslán do podatelny úřadu. Ing. J. Heller bude
reagovat písemně.
Ing. D. Filipiová
Dotaz na pana dr. Říhu - Přišel otevřený dopis, kde zástupci Volby pro město
byli zděšeni jednáním klubových kolegů pana dr. Říhy a ptali se, zda je možné,
aby se k tomu nějak vyjádřil. Dopis je starý téměř dva měsíců. Odpověděl pan
dr. Říha na tento dopis?
MUDr. V. Říha reagoval ústně.
Bod 21. Dotazy, připomínky, podněty, interpelace byl přerušen příchodem pana
Mgr. Pavla Dobeše, ministra dopravy ČR.
Mgr. Pavel Dobeš, ministr dopravy ČR, se na zasedání ZMČ vyjádřil
k problematice Nákladového nádraží Žižkov. Následovala dvouhodinová
diskuse, které se z řad zastupitelů zúčastnili: MUDr. M. Zeman, Ing. P.
Sladkovský, Ing. J. Heller, P. Hurda, M. Kucián, Ing. D. Filipiová, Mgr. O. Rut,
T. Kalousek, R. Žipaj, Bc. M. Stropnický, Ing. V. Hujová, Bc. O. Pecha, Ing. R.
Rubik CSc., Mgr. S. Popov, MUDr. J. Jungwirth, Ing. B. Nigrin, Mgr. H.
Benýšková, MgA. ak. Soch K. Trčková.
Po diskusi pokračovalo projednávání bodu 21. Dotazy, připomínky, podněty,
interpelace.
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Ing. B. Nigrin
Dotaz - jak pan místostarosta tvořil návrhy na školské rady? Jak si rada městské
části jako celek představuje spolupráci se zastupitelstvem?
Mgr. J. Matušek a Ing. V. Hujová reagovali ústně.
M.Chmelová
Připomínka k Nadačnímu fondu Jaroslava Foglara – na internetových stránkách
MČ Praha 3 by měl být umístěn statut, výpis z rejstříku a ke každému roku
uvedeno, kolik je ve fondu peněz, kolik došlo žádostí a jaké z nich byly
podpořeny.
Příští zasedání Zastupitelstva městské části bude svoláno v zákonném termínu.
Ing. Vladislava Hujová, starostka, ukončila zasedání v 19:40h.
I n g. V l a d i s l a v a H u j o v á
starostka městské části

Ověřovatelé:
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