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Stenografický záznam

9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10
konaného dne 21. dubna 2016
v zasedací místnosti Úřadu městské části Praha 10, Vršovická 68
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(Jednání zahájeno v 11.06 hodin.)
Zasedání zahájil a řídil Ing. Vladimír Novák, první místostarosta MČ Praha 10

Ing. Vladimír Novák, první místostarosta MČ Praha 10: Vážené kolegyně, vážení
kolegové, poprosím, abyste, abyste zasunuli karty do hlasovacího zařízení. Všichni už jsou
přihlášení? Prosím vás, tady máme jednu reklamaci. Pan Ing. Müller je omluven, a je tam, že
je nepřítomen. Jestli byste to mohli opravit.
Technicky paní Komrsková.

Paní Komrsková: Dobrý den, omlouvám se. Nejede online přenos na webu. Prosím,
než to začne, nespouštět jednání. Děkuji.

Ing. Novák: To je technická připomínka. Už mám zprávu, že přenos funguje. Můžeme
začít? Můžeme.
Dámy a pánové, zahajuji dnešní jednání 9. zasedání Zastupitelstva MČ Praha. Přítomno
je36 zastupitelů, omluven je pan Müller. Asi tady došlo k nějaké disproporci. Paní Hauffenová
je určitě omluvena, a potom pan Keller je omluven a pan Moravec z Vlasty. Pardon, z Topky.
Můžeme zahájit. Máme nadpoloviční většinu hlasů. Ano, vidím to. S technickou se hlásí paní
JUDr. Kleslová.

Paní Kleslová: Omlouvala jsem jak paní Terezu Hauffenovou, tak pana Ing. Roberta
Kellera. Jsou omluveni.
Navíc jsem chtěla jako předsedkyně klubu ANO sdělit, že pan Jindřich Nepevný a paní
Dagmar Lešenarová nejsou součástí klubu ANO, nejsou již jeho členy. Děkuji.

Ing. Novák: Děkuji paní předsedkyni. Prosím, aby aparát, který obsluhuje dnešní
zastupitelstvo, to upravil, aby mně nehlásil, že to je neomluveno, když je to omluveno. To není
dobře.
Další technická pan Počarovský.

Pan Počarovský: Děkuji. Já jsem pozdě omluvil pana Moravce. Je na cestě ze služební
cesty, přijede později. Děkuji.

Ing. Novák: Děkuji také. Zrekapituluji to. Přítomno 36, nepřítomni 4, 4 jsou omluveni.
Je to takhle v pořádku?
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Standardním úvodem každého zasedání Zastupitelstva je, že musím přečíst, že musím
upozornit přítomné, že toto jednání je vysíláno v přímém přenosu na webu městské části.
Kromě toho je z průběhu jednání pořizován stenografický záznam včetně zaznamenávání
údajů o osobách, které zde vystupují, a o jejich příspěvcích. Tyto záznamy jsou zpracovávány
a archivovány v oddělení rady a Zastupitelstva úřadu a jejich elektronická podoba, sloužící ke
zveřejňování na webových stránkách, bude upravena tak, aby podle zákona o ochraně
osobních údajů nedošlo k zásahům do soukromí fyzických osob.
Vidím přihlášenou do diskuse paní JUDr. Kleslovou. Má slovo. (Paní Kleslová: Nehlásila jsem
se.) Nikdo nechce diskutovat. Ještě úvodem potvrzuji to, co říkala paní JUDr. Kleslová. Pan Ing. Nepevný
mi zaslal včera ve čtyři hodiny mail, kterým oznamuje, že vystupuje z klubu ANO, a paní Ing. Lešenarové
také, jak říkala paní doktorka, není již členkou klubu ANO.
Dále chci oznámit vznik nové koalice. Koalice se skládá ze zastupitelů z TOP 09, ČSSD, Strany
zelených a Nezávislých pro Prahu 10.
Potom se chci ještě zeptat ověřovatele minulého zápisu paní MUDr. Jiráskové a paní PhDr.
Richterové, jestli bylo všechno v pořádku. Ano, děkuji. Nikdo nemá připomínku k zápisu z minulého
zasedání? Nikoho nevidím.
V souladu s § 7 odst. 2 písm. d) jednacího řádu pověřuji jako ověřovatele zápisu z tohoto
zasedání paní Jiřinu Vondrákovou – souhlasí? (Ano.) a pana Ing. Viktora Lojíka – souhlasí? (Ano.) Děkuji.
Další návrhy jsou? Technicky paní Chmelová.

Paní Chmelová: Hlásím se, chtěla bych za Koalici Vlasta navrhnout na ověřování zápisu pana
Ing. Maršálka.

Ing. Novák: Dobře. Budeme mít tři ověřovatele zápisu. Určuji pana Ing. Maršálka. Tím jsme
ukončili vstupní část.
Dalším bodem dnešního zasedání je

Schválení programu

Všichni jste obdrželi návrh programu, a já ještě, než otevřu diskusi, chci k tomu říci následující,
že jestli si dobře pamatujete, na posledním Zastupitelstvu jsem se rozhodl, teď cituji ze stena, rozhodl
jsem se svolat Zastupitelstvo na 20. Toto svoje rozhodnutí jsem později změnil a rozhodl jsem tak, že
jsem ho svolal na 21. A proč?
Protože zase, vzpomínejme a koukněme se do minulosti. 12. 1. čtyři zástupci ANO v Radě podali
rezignaci. Tím pádem došlo k tomu, že v Zastupitelstvu nebyla opora pro fungující Radu. Fungující Rada
byla pětičlenná, tzn., na hraně zákona, ale fungovala. A ta Rada, a to už jsem říkal na minulém
Zastupitelstvu, si stanovila jako hlavní cíl, hlavní svůj úkol dovést toto Zastupitelstvo, dovést naši
městskou část do situace, že bude schválen rozpočet. To se podařilo.
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Na konci tohoto Zastupitelstva jsme byli vyzváni jako Rada k rezignaci. Byli jsme vyzváni k tomu,
abychom urychlili práce na vzniku nové koalice, abychom ukončili svoji práci, takže my ve smyslu
tohoto doporučení jsme konali, a výsledek tohoto konání jsem vám už řekl. Byla uzavřena koalice. Ale
jednání není jednoduché. Kdo umí počítat, může si to spočítat. Kolik je členů v koalici? 17. tzn., není to
ještě většina.
Na základě tohoto, co jsem řekl, a na základě toho, že koalice vzhledem k času neměla možnost
zpracovat kvalitní programové prohlášení, tak jako předsedající vás žádám, prosím, abyste nám dali
ještě čas. Jestliže nám chcete dát čas, existuje jediný způsob, jak se s tím vypořádat, jediný způsob,
který nám umožňuje jednací řád, tzn., že návrh dnešního programu, který předložila Rada, který jsem
předložil já, nebude odsouhlasen. V případě, že nebude odsouhlasen, ukončím jednání tohoto
Zastupitelstva a vznikne čas pro ukončení prací na vzniku nové, fungující, plnohodnotné koalice, která
bude mít dostatek hlasů, aby svoje vize, svoje programy, svá programová prohlášení dostatečně
kvalifikovaně prosadila.
Ve světle tohoto otevírám diskusi, a ta diskuse je k programu. Hlásí se paní Chmelová.

Paní Chmelová: Díky za informace. Chtěla bych vám připomenout ještě jeden váš slib, pane
místostarosto, a to slib, že budou na tomto Zastupitelstvu projednávány body, které opravdu městskou
část tíží. I když se zatím koalice nedomluvila, tak předpokládám, že Rada funguje a pracuje. A jestli
pracuje, tak my bychom chtěli vědět, jak.
Mám tady připravený návrh na zařazení šesti nových bodů, které bychom tady rádi za Koalici
Vlasta projednali. Budu číst postupně, a pak svůj návrh podám písemně a prosím o něm hlasovat.
1. Chtěli bychom zařadit bod Horský hotel, informace o výsledku šetření stavu provedených
rekonstrukcí a zajištění bezpečnosti jeho provozu.
2. IT, informace o stavu řešení, o stavu provozování wifi a strategie jeho udržitelnost.
3. Key Investment, informace k odkupu dluhopisů.
4. Bohemians, informace ke stavu jednání mezi MČ Praha 10 a hl. m. Prahou.
5. Poliklinika Malešice, informace k plánu rekonstrukce.
6. Odvolání předsedkyně kontrolního výboru.
Děkuji.

Ing. Novák: Také děkuji. Návrhy jsou písemně předkládány, vidím to. Dalším do diskuse je
přihlášena paní JUDr. Kleslová.

JUDr. Kleslová: My jsme také žádali na minulém Zastupitelstvu, aby byl zařazen bod, který já
jsem vám, pane místostarosto, psala i písemně, protože unesení ze Zastupitelstva lednového, tam jste
vázáni tímto termínem, tak já chci, aby byl zařazen bod
Návrh záměru na restrukturalizaci údržby veřejně zeleně a zabezpečení čistoty veřejných
prostor a její zefektivnění. Termín byl do konce března, kdy měla být předložena dokumentace, aby
mohla být veřejná zakázka vyhlášena. Do této doby nic není. A jestli jste svolal výbor, jak by bylo
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napsáno, a dali jste to jako bod programu na výbor, tak jste to mohl dát hned v lednu, a ne v březnu, a
mohlo se to stihnout krásně. Děkuji.

Ing. Novák: Ano, také bude tento návrh písemně. Dalším přihlášeným do diskuse je pan Mareš.

Pan Mareš: Já se vyjádřím, protože jste poměrně nezvykle začal vysvětlením, jak se vám to
přihodilo, že jsme dnes přišli, a vy navrhujete, abychom odešli. Chci vám sdělit, že jsem rozhořčen,
protože jsem zastupitel, který není uvolněný, který chodí normálně do práce, živí se svojí prací, nemám
ve vztahu k radnici žádné náhrady, musím si brát dovolenou, a poměrně mě zaskočilo, a mrzí mě to na
vás, pane první zástupce, protože jsem dosud myslel, že umíte být diplomatem, umíte předjednávat
věci. Vy jste před týdnem to zasedání svolal, a jak vás dobře znám, pokud svoláte, tak ty hlasy máte.
Chci vysvětlení, co se stalo. Nevěřím tomu zdůvodnění, že hlasy nemáte. Myslím, že jste je měli.
Každý z nás by raději snesl odklad Zastupitelstva o 14 dní, než že sem přijdeme, posadíme se a vy nám
sdělíte, že se Zastupitelstvo nekoná. To, že nám to řeknete minutu před jedenáctou, není omluva.
A stejně tak chci ještě jednou zdůraznit to, co říkala paní kolegyně Chmelová. My jsme od vás
chtěli konání Zastupitelstva 19., 20., 21., prostě v co nejbližší době, a nic vám nebránilo před tím
týdnem stanovit program jednání tak, aby se závažné body projednávaly. Které jsme teď přednesli.
Opět zcela ignorováno.
Omlouvám se za tento vstup. Vy jste začal tímto jako odpověď na to, co jste říkal. Chápu vaši
situaci, ale nemíním ji nějak omlouvat dál, protože jsou to docela vážné věci. Děkuji.

Ing. Novák: S technickou pan Ing. Pek.

Pan Pek: Stahuji, protože pan Mareš už domluvil. Chtěl jsem jenom říct, že ke změně programu
není diskuse. Pan Mareš nenavrhl žádný nový bod.
(Poznámka v sále: Není slyšet!)
Mám technickou k tomu, co tady teď padlo. K návrhu programu se nevede diskuse, pouze se
navrhují nové body, takže vlastně celé tohle povídání de facto bylo zbytečné.

Ing. Novák: Ano, souhlasím s předřečníkem. Pane magistře, nemluvil jsem tu svoji vsuvku,
která se vám nelíbila, já vám ji nenutím, mluvil jsem o tom před tou částí, než jsem otevřel bod
Schvalování programu. A s další technickou pan Mgr. Mareš.

Pan Mareš: Omlouvám se panu Pekovi. Aby to bylo správně de lege, navrhuji odvolání celé
Rady jako celku jako bod jednání. Odvolání dosavadních radních.

5

P10-043364/2016

Ing. Novák: Děkuji. Písemný návrh bude zřejmě předložen. Další do diskuse už nikdo není. Jsme
v části schvalování programu. Tady se hlasuje bez rozpravy. Poprosím návrhový výbor, aby v pořadí,
jak byla jednotlivá usnesení předkládána, abychom o nich hlasovali.

Pan Ledl: Přeji všem hezký dobrý den. Omlouvám se, že to tady děláme trošku pomaleji,
protože jsme teprve teď dostali na stůl některé návrhy písemně. Návrhový výbor obdržel tři doplňující
návrhy k programu dnešního zasedání ZMČ Praha 10. Z toho jeden je šestibodový, tzn., dá se říct, že
máme osm pozměňujících nebo doplňujících návrhů. Podle jednacího řádu bychom měli hlasovat od
posledního předloženého. Jako poslední byl předložen návrh pana Mareše, potom by následoval návrh
paní Kleslové, a potom by následovaly návrhy paní Chmelové, s tím že těch je šest a podle jejich
charakteru a dikce vycházím z toho, že paní navrhovatelka předpokládá, že bychom o každém hlasovali
jednotlivě zvlášť.
Pokud vím, k žádnému z těchto navrhovaných bodů nebyl předložen žádný podkladový
materiál předkladateli. Tolik na vysvětlenou pro členy Zastupitelstva. A nyní bych vás požádal, abyste
nechal hlasovat o prvním doplňujícím návrhu, který předložil pan zastupitel Mareš, a to je bod:
Návrh na odvolání členů Rady MČ Praha 10.

Ing. Novák: Všichni zastupitelé vědí, o čem budeme hlasovat. Nechám hlasovat.
Kdo je pro? Proti? Zdržel se?
Pro: 13 Proti: 8 Zdr.: 15. Návrh nebyl přijat.

Pan Ledl: Děkuji. Jako o dalším bychom měli hlasovat o návrhu paní JUDr. Kleslové, který zní:
Doplnit do programu bod pod názvem
Návrh záměru na restrukturalizaci údržby veřejné zeleně a zabezpečení čistoty veřejných
prostor a její zefektivnění.
Tolik návrh, prosím, abyste o něm dal hlasovat.

Ing. Novák: Děkuji panu předsedovi, budeme hlasovat.
Kdo je pro? Proti? Zdržel se?
Pro: 13 Proti: 0 Zdr.: 23. Návrh nebyl přijat.

Pan Ledl: Děkuji. A následuje šest návrhů, které předložila Koalice Vlasta, konkrétně paní
Chmelová. Doporučuji o nich hlasovat jednotlivě po jednom od posledního předloženého, a tím byl
bod 6, doplnit do programu bod:
6. Návrh na odvolání předsedkyně kontrolního výboru. Prosím, abyste o tomto návrhu dal
hlasovat.
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Ing. Novák: Děkuji panu předsedovi, budeme hlasovat.
Kdo je pro? Proti? Zdržel se?
Pro: 11 Proti: 9 Zdr.: 14. Návrh nebyl přijat.

Pan Ledl: Děkuji. Jako o dalším v pořadí bychom měli hlasovat o dalším návrhu paní
zastupitelky Chmelové, a to je doplnit do programu bod s názvem
5. Poliklinika Malešice – informace k plánu rekonstrukce.
Tak zní návrh paní Chmelové. Prosím, abyste o něm dal hlasovat.

Ing. Novák: Děkuji panu předsedovi. Budeme hlasovat.
Kdo je pro? Proti? Zdržel se?
Pro: 13 Proti: 0 Zdr.: 23. Návrh nebyl přijat.

Pan Ledl: Další návrh na doplnění do programu zní následujícím způsobem:
4. Bohemians – informace ke stavu jednání mezi MČ Praha 10 a Magistrátem hl. m. Prahy. Tolik
návrh. Prosím, abyste o něm dal hlasovat.

Ing. Novák: Děkuji panu předsedovi.
Kdo je pro? Proti? Zdržel se?
Pro: 13 Proti: 0 Zdr.: 23. Návrh nebyl přijat.

Pan Ledl: Děkuji. Čtvrtým v pořadí z návrhů paní Chmelové zní následujícím způsobem:
3. Key Investments – informace k odkupu dluhopisů. Prosím, abyste o tomto návrhu dal
hlasovat.

Ing. Novák: Děkuji panu předsedovi. Budeme hlasovat.
Kdo je pro? Proti? Zdržel se?
Děkuji, je to stále stejné. Pro: 13 Proti: 0 Zdr.: 23. Návrh nebyl přijat.

Pan Ledl: Předposledním bodem, který doporučuje paní zastupitelka Chmelová doplnit do
dnešního programu, zní:
2. IT – informace o stavu řešení a stavu provozování sítě wifi a strategie jeho udržitelnosti.
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Prosím, abyste o tomto návrhu dal hlasovat.

Ing. Novák: Děkuji panu předsedovi. Budeme hlasovat.
Kdo je pro? Proti? Zdržel se?
Pro: 13 Proti: 0 Zdr.: 23. Návrh nebyl přijat.

Pan Ledl: A konečně první předložený a poslední, o kterém budeme hlasovat z řady
předložených paní zastupitelkou Chmelovou má následující název:
1. Horský hotel – informace o výsledku šetření stavu provedených rekonstrukcí a zajištění
bezpečnosti jeho provozu. Prosím, abyste o tomto návrhu dal hlasovat.

Ing. Novák: Děkuji. Budeme hlasovat.
Kdo je pro? Proti? Zdržel se?
Pro: 13 Proti: 0 Zdr.: 23. Návrh nebyl přijat.

Pan Ledl: Děkuji. Návrhový výbor neobdržel žádný další pozměňující nebo doplňující návrh, a
proto prosím, abyste dal hlasovat o schválení programu jako celku, tak jak byl předložen na dnešní
jednání.

Ing. Novák: Děkuji panu předsedovi. Budeme hlasovat o programu jako takovém, tedy
takovém, jaký předložila Rada MČ.
Kdo je pro? Proti? Zdržel se?
Pro: 13 Proti: 0 Zdr.: 23.

Než podle jednacího řádu toto jednání ukončím, poprosím ještě pana Mgr. Eksteina, aby se
vyjádřil k navrhovaným bodům technicky. (Námitky v sále: Není prostor pro reakci, uzavřel jste
jednání.) Dobře. Jednání ukončuji a vyjádříme se k tomu písemně.
Teď si dovolím přečíst právní stanovisko. Dle § 6 odst. 5 jednacího řádu ZMČ Praha 10 může
být na zasedání jednáno jen ve věcech, zařazených jako bod do programu jednání. Vzhledem k tomu,
že program jednání nebyl schválen, nelze na tomto zasedání jednat. Z tohoto důvodu v souladu s § 7
odst. 2 písm. h) téhož jednacího řádu dnešní zasedání ukončuji.
Příští zasedání svolám v zákonném termínu, jak je moje právo a povinnost. Děkuji.

(Jednání ukončeno v 11.36 hodin.)
Zapsala: Vendula Šaldová
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