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Stenografický záznam
zasedání zastupitelstva městské části Praha 10
konaného dne 14. září 2020
v sále KD Barikádníků, Saratovská 20, Praha 10
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(Jednání zahájeno v 13.17 hodin.)
Zasedání zahájila a řídila Starostka MČ Praha 10 Renata Chmelová

Starostka Renata Chmelová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych teď
zahájila jednání 18. zasedání ZMČ Praha 10. Jestli mám správné informace, ještě bych
poprosila, že se omlouval pan Štěpánek, tak prosím, označit ho jako omluveného. Ten, co tu
je, je přihlášen. Výborně, děkuji.
V tuto chvíli dovolte, abych konstatovala, že je přítomno 34 zastupitelů, 10 jich je
omluveno. Jména nebudu číst, vidíte je na tabuli. Neomluven jeden zastupitel. Tímto
konstatuji, že jsme usnášení schopní.
Na začátek bych chtěla upozornit přítomné, že toto jednání je vysíláno v přímém
přenosu na webu městské části. Kromě toho je v průběhu zasedání pořizován audiovizuální
záznam a stenozáznam včetně zaznamenávání údajů o osobách, které zde vystupují, a o jejich
příspěvcích. Tyto záznamy jsou zpracovávány a archivovány v oddělení Rady a Zastupitelstva
úřadu MČ Praha 10 a jejich elektronická podoba sloužící ke zveřejňování na webových
stránkách, bude upravena tak, aby podle předpisů, upravujících ochranu osobních údajů,
nedošlo k zásahu do práva na ochranu osobních údajů, osobnosti a soukromých fyzických
osob. Audiovizuální záznam z jednání bude zveřejněn na webových stránkách městské části
Praha 10, a to po dobu volebního období tohoto zastupitelstva.
Než započneme hlasování o programu, jenom bych se chtěla krátce vyjádřit
k bezpečnostním opatřením, souvisejícím s koronavirovou nákazou, s tím že všichni
zastupitelé mají k dispozici nejen jednorázové roušky a desinfekční prostředek, samozřejmě
během jednání bude průběžně zajišťována desinfekce společných prostor. Zároveň každý
zastupitel, pokud má, a pokud chce, dostal k dispozici i respirátor. Jak vidíte, apelovala bych,
aby skutečně všichni zastupitelé si ty respirátory z pohledu bezpečnosti nasadili.
Přestávky na občerstvení vyhlásíme orientačně takto. Od půl páté do 17.00 hodin, kdy
bude k dispozici občerstvení pro vás, a v případě, že se bude dnešní zasedání konat po 20.
hodině, tak bude přestávka mezi 20.00 až 20.30. To je, co se týká organizace bezpečnostních
opatření v souvislosti s koronavirovou nákazou.

Ověření zápisu z minulého jednání ZMČ

Nyní bychom se vrátili k ověření zápisu z minulého jednání Zastupitelstva, kdy
ověřovatelem byli pan zastupitel Bulíček a pan zastupitel Komrska. Zápis ze 17. zasedání
zastupitelstva byl ověřen bez námitek. Písemné námitky na oddělení rady a zastupitelstva
doručeny nebyly. Ptám se tedy v souladu s § 13 odst. 4 jednacího řádu, zda byly podány
písemně námitky návrhovému výboru. Dívám se na předsedu návrhového výboru. Byly nějaké
námitky? Kývá, že ne. Potvrzuji, že nebyly, tzn., konstatuji, že zápis ze 17. zasedání
zastupitelstva MČ byl schválen.
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Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, dovolte, abych tady uvedla hlasování
k programu v kontextu tom, že situace mezi dnem, kdy jsem posílala pozvánku na toto jednání
zastupitelstva, a dneškem se vyvinula dramatickým způsobem. Konstatuji, že u drtivé většiny
radou navržených bodů není kvůli karanténě přítomen buď předkladatel, nebo
spolupředkladatel. Děkuji.
Neúčast téměř všech předkladatelů jednotlivých bodů, které jsou navrženy dneska
k projednání, či spolupředkladatelů, tak je situace, která zde ještě nebyla, a proto se
domnívám, že je potřeba se k tomu nějakým způsobem postavit. Horší je to, že nelze očekávat
příznivější vývoj. Jak vidíte, chybějí čtyři radní z důvodu preventivní karantény, a počty
postižených, ať už přímo, či nepřímo nemocí COVID-19 exponenciálně rostou.
Navrhuji proto, aby se dnes projednaly jenom nezbytné body, nebo případně body,
které mají nějaký všeobecný souhlas. Takže jako nezbytné považuji zapotřebí přijmout
aktualizovaný jednací řád, který umožní jak koaličním, tak i opozičním zastupitelům být
přítomni na jednání zastupitelstva osobně nebo distanční formou. Jen tak můžeme, tento
nejvyšší orgán městské části, přijímat zásadní, ale i časově naléhavá rozhodnutí bez obav, zda
se vůbec sejdeme, a to i při zachování všech hygienických pravidel. Mířím tady hlavně
k nejdůležitějšímu rozhodnutí, a to je rozpočet městské části, kdy všichni víte, co by
znamenalo, kdybychom nebyli schopni o tom jednat.
Navrhuji tedy s naléhavostí odpovídající současné situaci, aby toto Zastupitelstvo
projednalo pouze ten aktualizovaný jednací řád, případně body, kde byla nějaká všeobecná
shoda ve všech orgánech, které předcházely projednávání zde, a je samozřejmě na vás na
předkladatelích, jak se k tomu postavíte. Já vám děkuji za vstřícnost, která bude v zájmu jak
zastupitelů, tak především občanů, pro které toto zastupitelstvo jako celek pracuje.
To je jenom poznámka k tomu, s tím že bych ještě určila nebo vyzvala, kdo bude
ověřovat dnešní zápis ze zasedání. Ptám se, z opozice, prosím, přihlaste se: chce někdo
z opozice ověřovat tento zápis? Nevidím, že by se někdo hlásil, takže bych poprosila paní
zastupitelku Freitas a pana zastupitele Tyla, zda by dnešní jednání ověřovali. Budete přítomni
celou dobu? Budete. Dobře, děkuji vám, kolegové. Ověřovateli dnešního zápisu bude paní
zastupitelka Freitas a pan zastupitel Tyl.
Je potřeba vás, kolegové, informovat, že po uplynutí lhůty pro podání přihlášek k bodu
Vystoupení občanů a Dotazy a informace členů zastupitelstva, což je tedy po půl páté, tak
dostanete informaci, zda je potřeba losovat pořadí vystupujících občanů a členů
zastupitelstva, tak prosím, buďte zde přítomni, abyste se toho mohli účastnit.
Otevírám bod

Schválení programu

Všichni jste obdrželi návrh programu, a já se ptám, zda má někdo něco do programu.
Pan zastupitel Pek.
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Pan Pek: Dobrý den, vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, rád vás po prázdninách,
po létě vidím. Doufám, že to všechno nebude tak dramatické, jak to ze slov paní starostky
zatím vypadá. Navrhuji jeden bod na jednání tohoto zastupitelstva: Návrh na záměr přímého
prodeje ideální poloviny bytového domu č. p. 225 s příslušenstvím a pozemkem parc. č. 405 k.
ú. Vršovice, ulice Ruská číslo orientační 4, Praha 10.
Důvody jsou jednoduché. Hrozí nám tam riziko případných soudních sporů, když něco
neuděláme. Omlouvám se, že to předkládám takhle pozdě. Jsem opozičník a bohužel jsem
dostal informace až na poslední chvíli o tom, co se tam děje. Děkuji.

Starostka Renata Chmelová: Dobře, děkuji. Já jsem vám dala i prostor pro zdůvodnění.
Jaké je to číslo, pane zastupiteli? Jenom na mě zavolejte.

Pan Pek: Je mi jedno, kam se to zařadí. Klidně na konec.

Starostka Renata Chmelová: To je úplně nový bod? (Ano.) Rozumím tomu. Dobře.
Prosím, předejte svůj písemný návrh návrhovému výboru. To máme nový bod. Omlouvám se,
že jsem to neto. Tak.
Dále jsem se do diskuse přihlásila já. Já bych navrhovala prostřednictvím předkladatelů,
kteří mě o to požádali, vyřadit následující body z jednání našeho zastupitelstva, a to je bod: 4,
13, 14,15, 16. Toto jsem obdržela žádosti předkladatelů nebo spolupředkladatelů, že chtějí
tyto body vyřadit. Já formálně tento návrh tady předávám za sebe, a zároveň bych já jako
předkladatelka chtěla navrhnout stažení bodů 2 a 3 z těch důvodů, které jsem tady uvedla,
tzn., ráda bych vás, vážené kolegyně, vážení kolegové, odkázala na písemné vyhotovení těchto
materiálů, a z důvodu nějaké bezpečnosti a efektivního jednání tohoto zastupitelstva si
myslím, že stačí ten písemný podklad, který je i na webu, a navrhuji tyto body vyřadit.
Ptám se, jestli jsou ještě nějaké návrhy na změnu programu. Pokud ne, tak bych si
dovolila ještě navrhnout já za sebe nový bod. Je to materiál, který máte na stole. Je to návrh
na změnu právě toho jednacího řádu. Materiál je na stole a navrhla bych ho zařadit jako bod
číslo 2, pokud zůstane návrh na volbu přísedících soudu. Takže jako druhý bod po přísedících
soudu bych to navrhovala.
Zároveň tady říkám za sebe, že vyhlásím třicetiminutovou přestávku na to, aby všichni
zastupitelé měli možnost si nastudovat návrh jednacího řádu.
Pan zastupitel Pek má další návrh. Prosím, pane zastupiteli, k programu.

Pan Pek: Děkuji za slovo. Vzhledem k tomu, které body by mohly, nebo by měly být
vyřazeny, já bych se rád v podstatě technicky zeptal, jakou formou máte souhlas nebo
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podmíněnost toho vyřazení všemi těmi předkladateli nebo spolupředkladateli, a byl bych
velice rád, aby to ti předkladatelé či spolupředkladatelé, kteří zde jsou, aby to potvrdili. Ale to
je v podstatě technická poznámka.

Starostka Renata Chmelová: Ale zároveň jsme ve schvalování programu, pane
zastupiteli.

Pan Pek: Přistupuji k bodu. Vidím, že máte tendenci vyřadit bod číslo 15.

Starostka Renata Chmelová: Prosím, přečtete svůj návrh, co vyřazujete, nebo
navrhujete.

Pan Pek: … k rekonstrukci budovy ÚMČ Praha 10. Navrhuji bod: Postřehy z jednání
Zastupitelstva hlavního města Prahy k návratné finanční výpomoci MČ Praha 10.

Starostka Renata Chmelová: Dobře, děkuji. Prosím, tento návrh předejte návrhovému
výboru. A já předpokládám, že pan zastupitel Filip Humplík má ještě něco k programu. Tzn.,
pane zastupiteli, navrhujeme, nebo vyřazujeme, prosím.

Pan Humplík: Proto, abych mohl hlasovat o bodu 15, tak bych se chtěl zeptat,
informace o přípravě rekonstrukce budovy MČ Praha 10. Sledoval jsem s velkým zájmem…

Starostka Renata Chmelová: Pane zastupiteli, promiňte, já musím měřit všem stejným
metrem. Nevedeme diskusi.

Pan Humplík: Dvě minuty?

Starostka Renata Chmelová: Ani minutu, ani vteřinu. Nikdo nemůže diskutovat v bodě,
kdy se dávají návrhy na program. Ale mohu tady reflektovat…

Pan Humplík: Vyřazení bodu.
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Starostka Renata Chmelová: Ano, vyřazení. Dobře. Rozumím tomu, že ta situace se
nemusí zdát přehledné každému, takže já před hlasováním vyhlásím přestávku pro jednání
klubů, abychom si ujasnili, jaké body se vyřazují, jaké ne, abychom si to vyříkali a věděli jsme
přesně, o čem hlasujeme. Takže já uzavírám v tuto chvíli možnost dávat další návrhy na změny
programu a vyhlašuji pětiminutovou přestávku před hlasováním o programu. Děkuji.
(Jednání přerušeno od 13.31 do 14.00 hodin.)

Starostka Renata Chmelová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, poprosila bych, abyste
zaujali svá místa. Na základě žádosti několika předsedů, ne všech, ale části předsedů bych ještě
otevřela možnost dávat návrhy k programu, protože proběhla nějaká diskuse v klubech. Ptám
se tímto. Vidím technicky paní Kleslovou, pana zastupitele Humplíka. Přihlaste se, prosím, do
řádné rozpravy, zda máte nějaký návrh na změnu. Paní zastupitelko Kleslová, teď nejsou
technické. Jestli chcete něco, přihlaste se, prosím, do diskuse z té technické. Dávám slovo ještě
panu zastupiteli Filipu Humplíkovi, a říkám, jsme v bodě Návrh programu. Prosím, pane
zastupiteli, máte nějaký návrh programu?

Pan Humplík: Děkuji, paní starostko. Já bych rád navrhl vyřazení bodů z jednání
zastupitelstva, a to body číslo: 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tak aby tam zůstal pouze ten bod,
který se týká jednacího řádu. Děkuji.

Starostka Renata Chmelová: Děkuji. Já jenom doplním, že tam ještě zůstává to podání
zastupitelstvu jako obligatorní bod. Takže vás prosím, pane zastupiteli, předložte tento návrh
návrhovému výboru. A dále má k návrhu programu paní zastupitelka Kleslová. Prosím, máte
slovo, paní zastupitelko.

Paní Kleslová: Myslím si, že by to patřilo spíš do technické, ale dobře. Co je u vás, paní
starostko, pět minut? Ta přestávka byla skoro hodinu. Děkuji.

Starostka Renata Chmelová: Tímto s konečnou platností tedy uzavírám možnost dávat
návrhy k programu, a prosím předsedu návrhového výboru, aby nás provedl hlasováním.
Prosím, poslouchejme všichni, je tady několik návrhů, tak abychom přesně věděli, o čem
budeme hlasovat. Pokud bude mít někdo nějakou pochybnost, zvedněte ruku, já vám dám
slovo, aby nebyla žádná pochybnost o tom, co budeme schvalovat. Tak prosím, pane
předsedo, máte slovo.
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Pan Satke: Děkuji, paní starostko. Nejprve tedy zopakuji návrhy, které tady máme.
Kdybychom na nějaký zapomněli, tak prosím, aby se předkladatel přihlásil. Budu to říkat
odzadu.
Máme tady návrh pana kolegy Humplíka na vyřazení bodů. Pak tady máme návrh pana
kolegy Peka, jsou tu dva návrhy. Je to jednak návrh – to bylo později. Návrh jednak bodu
Postřehy k jednání ZHMP, nečtu celé body. Pak je tam návrh pana kolegy Peka ohledně
přímého prodeje ideální poloviny bytového domu. Pak je tam návrh paní starostky na doplnění
bodu Návrh na změnu jednacího řádu. A pak je tam návrh paní starostky na vyřazení bodů 2,
3, 4, 13, 14, 15 a 16.
Prosím, kolegové, pan Pek se hlásí.

Starostka Renata Chmelová: Ještě dám slovo, ač není technická. Pan zastupitel Pek má
nějaké nejasnosti k hlasování? Prosím.

Pan Pek: Já bych moc poprosil pana předsedu návrhového výboru, aby poté přednesl
ty návrhy celým názvem.

Pan Satke: Určitě.

Pan Pek: A za druhé, aby jak to teď předložil, tak se domnívám, že to nepředložil
v pořadí, resp. v obráceném pořadí toho, jak to bylo načteno. Tzn., prosím, aby to pořadí
upravil tak, aby to bylo v souladu s tím, jak to zde během této diskuse bylo předkládáno, a aby
nám to řekl přesně v tom obráceném pořadí, jak to tady před tím proběhlo.

Starostka Renata Chmelová: Dobře, děkuji. Já tomu rozumím. Toto byl jenom souhrn
toho, co budeme hlasovat. Předpokládám, že pan předseda návrhového výboru bude
jednotlivé návrhy – vidím tady zájem načíst přesné znění, o čem hlasujeme. Pan předseda to
zcela jistě přečte. A jestli si to dobře pamatuji z jednacího řádu, tak se bude hlasovat podle
pořadí, jak to bylo navrženo, pane zastupiteli Peku. Je to tak? Vidím, neví, jestli kývete na mě,
nebo ne. Podle toho, jak to každý předložil, tak od prvního až po poslední se bude hlasovat.
Nebo od posledního? (Od posledního.) Od posledního? No tak to pan předseda takhle načetl.
(Ne.) Přeskočil něco?
Dobře, prosím, kontrolujte nás, pane zastupiteli Peku, zda to skutečně návrhový výbor
bude číst. Pokud budete mít pocit, nebo budete přesvědčen, že to není správné pořadí, tak já
vás tímto tady prosím, abyste zvednutím rukou do písmene T na mě zagestikuloval. Jsme přece
jenom každý nějakým způsobem omylný, tak kdyby náhodou došlo k nějaké změně, tak
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samozřejmě na mě zamávejte. Pane předsedo, prosím. Ještě pan zastupitel Pek s technickou,
tak ji vypořádáme, ať máme jasno.

Pan Pek: Paní starostko, technické otázky řeší návrhový výbor. Je tam x lidí, tak
proboha, ať si to zkontrolují, jak to kdo předkládá.

Starostka Renata Chmelová: Ano. Máte také svého zástupce v návrhovém výboru. To
je jenom vstřícný krok vůči vám, pane zastupiteli. Pojďme na to hlasování, prosím.

Pan Satke: Dobrá. Budeme nejprve hlasovat o návrhu pana zastupitele Humplíka o
vyřazení bodů 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12.

Starostka Renata Chmelová: Děkuji. Prosím, spusťme hlasování.
Kdo je pro? Proti? Zdržel se?
Pro 12, proti 20, zdrželo se 0, takže neschváleno.
Prosím další hlasování.

Pan Satke: Pak tam byl návrh pana zastupitele Peka na zařazení bodu Postřehy
z jednání ZHMP NFV MČ Praha 10. (Pan Pek: Návratné finanční výpomoci.) Návratné finanční
výpomoci.

Starostka Renata Chmelová: Stačí, pane navrhovateli takto, nebo to máme zopakovat?
Stačí, děkuji. Prosím, spusťme hlasování.
Kdo je pro? Proti? Zdržel se?
Pro 13, proti 1, zdrželo se 15, nebylo schváleno.
Prosím další hlasování. Technická paní zastupitelka Žolčáková, prosím, než spustím
další hlasování. Prosím, paní zastupitelko.

Paní Žolčáková: Omlouvám se, u prvního hlasování návrhu pana Humplíka jsem chtěla
hlasovat pro, překlikla jsem se. Omlouvám se.
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Starostka Renata Chmelová: Prosím do zápisu ještě zpětně, že v předchozím paní
zastupitelka Žolčáková pro. Vidím další technickou mezi hlasováním, pan místostarosta
Kašpar. Prosím, máte slovo.

Pan Kašpar: Děkuji. Prosím u toho hlasování o návrhu pana kolegy Peka, omylem místo
proti jsem se zdržel. Prosím jenom do zápisu, zdržel se. Děkuji.

Starostka Renata Chmelová: Děkuji také za úpravu. Má někdo ještě něco k předchozím
hlasováním? Není tomu tak, nikdo se nehlásí, prosím další hlasování.

Pan Satke: Nyní budeme hlasovat o zařazení bodu navrženého paní starostkou
s názvem Návrh na změnu jednacího řádu zasedání ZMČ Praha 10.

Starostka Renata Chmelová: Děkuji. Prosím, spusťme hlasování.
Kdo je pro? Proti? Zdržel se?
Pro 23, proti 0, zdrželi se 4, návrh byl přijat.
Prosím další hlasování.

Pan Satke: Budeme hlasovat opět o návrhu paní starostky, a to je na vyřazení bodů
číslo 2, 3, 4, 13, 14, 15 a 16.

Starostka Renata Chmelová: Děkuji. Prosím, spusťme hlasování.
Kdo je pro? Proti? Zdržel se?
Pro 20, proti 11, zdrželi se 2, návrh nebyl přijat.
Pan zastupitel Humplík se hlásí technicky. Prosím.

Pan Humplík: Snažil jsem se hlasovat pro, ale bohužel tam bylo zdržel se.

Starostka Renata Chmelová: Prohlašujete hlasování za zmatečné? Dobře, děkuji. Pan
zastupitel vznáší námitku, protože mu ne zcela fungovalo hlasovací zařízení. Prosím pana
předsedu návrhového výboru, aby znovu zopakoval, o čem hlasujeme. Ještě vydržte, vidím
technické. Vidím technickou od pana zastupitele Komrsky. Prosím pana zastupitele Komrsku.
9
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Pan Komrska: Omlouvám se, zmáčkl jsem pro, ale jsem se přeťuknul.

Starostka Renata Chmelová: Dobře, také se připojujete ke zmatečnému hlasování.
Paní zastupitelka Řezníčková je sice v diskusi, ale předpokládám, že to je technická, paní
zastupitelko. Tak paní zastupitelka Řezníčková.

Paní Řezníčková: Též se připojuji ke zmatečnému hlasování.

Starostka Renata Chmelová: Kolegové, pak si dáme přestávku, tak se, prosím,
soustřeďte, jak hlasujeme. Jsou tady tři námitky na zmatečné hlasování. Pan zastupitel Tomáš
Pek má asi také, prosím.

Pan Pek: Mám návrh, abychom o vyřazení každého bodu hlasovali samostatně.

Starostka Renata Chmelová: Pane zastupiteli, to jste mohl říct samozřejmě na začátku
hlasování, ale ráda vám v tom vyhovím. Jako předkladatelka návrhu vyřazení bodů 2, 3, 4, 13,
14, 15, 16 souhlasím s hlasováním, kdy budeme hlasovat o jednotlivých bodech, zda
vyřazujeme, nebo nevyřazujeme. Pro přehlednost se vždy jako předkladatelka vyjádřím, zda
s tímto souhlasím, nebo ne, aby bylo jasno i v názoru předkladatelky. Pane předsedo
návrhového výboru, můžete, prosím, zohlednit tento procedurální návrh pana zastupitele
Peka u hlasování?

Pan Satke: Určitě.

Starostka Renata Chmelová: Teď hlasujeme. Teď se tady hlásí paní zastupitelka
Cabrnochová, tak až po tomto hlasování to stačí, paní zastupitelko? Stačí, tak jo. Není to
k tomuto hlasování. Dobře. Potvrzuji, že paní zastupitelka nemá technickou k tomuto
hlasování. Pojďme to hlasovat, ať víme, o čem hlasujeme. Pak bude mít paní zastupitelka
technickou. Tak prosím, pane předsedo.

Pan Satke: U pana doktora Humplíka i u paní starostky je samozřejmě právo toho
předkladatele, aby to nechával hlasovat jednotlivě po bodech. Já jsem to řekl takto
dohromady, ale pokud chce navrhovatel jednotlivě, není s tím žádný problém.
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Starostka Renata Chmelová: Ano, já jsem se ztotožnila.

Pan Satke: Budeme hlasovat jednotlivě popořadě číselné, jestli může být. Takže
budeme hlasovat nyní o vyřazení bodu číslo 2.

Starostka Renata Chmelová: Prosím, spusťme hlasování. Říkám, že jsem pro.
Kdo je pro? Proti? Zdržel se?
Pro 23, proti 11, zdrželo se 0, návrh byl přijat.
Prosím další hlasování. (Paní Cabrnochová: Mám technickou!) Paní zastupitelko, teď
hlasujeme jednotlivé body, a vy jste řekla, že nemáte technickou.

Paní Cabrnochová: Já jsem říkala, že k tomu prvnímu.

Starostka Renata Chmelová: Mám pocit, že je tady teď lepší dohlasovat ten návrh
jednotlivě, a pak dostanete slovo k té technické, ano? Tak prosím, pane předsedo. Ještě
vydržte, zdá se, že to je silně naléhavé, co má paní zastupitelka Cabrnochová. Tak prosím,
pusťme paní zastupitelku Cabrnochovou, jaký má procedurální návrh k hlasování. Tak prosím.

Paní Cabrnochová: Děkuji za slovo. Mám k tomu dvě drobnosti. O procedurálním
návrhu pana kolegy Peka se nehlasovalo. Vy jste se s ním ztotožnila, ale nehlasovalo se o něm.

Starostka Renata Chmelová: Stačí, když se ztotožním.

Paní Cabrnochová: Druhá věc, když navrhujete na vyřazení nějaký bod, tak i těm
pomalejším kolegům ze Zastupitelstva jistě dojde, že s tím souhlasíte, takže si myslím, že to
nemusíte opakovat před každým bodem.

Starostka Renata Chmelová: Koukám na návrhový výbor, zda je nutno hlasovat o
procedurálním návrhu, když se s ním jako předkladatelka ztotožním.

Pan Satke: Ne, není. To je forma návrhu. Já jsem to takhle shrnul. Nicméně i kdyby pan
zastupitel Humplík chtěl, tak se mohlo hlasovat jednotlivě.
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Starostka Renata Chmelová: Máme vypořádanou první vaši námitku, co se týká, zda
se má hlasovat procedurální návrh, nebo ne, protože jsem se s ním jako předkladatelka
ztotožnila, v souladu s návrhovým výborem konstatuji, že ne. A budeme hlasovat dále.
Pan zastupitel Tomáš Pek. Máte ještě něco k formě hlasování? Prosím, pusťme ho.

Pan Pek: Děkuji za slovo, omlouvám se, že zdržuji. Ale tady byly k tomu hlasování, které
bylo vcelku a bylo prohlasováno, byly dvě připomínky, dvě námitky zmatečnosti toho
hlasování. Ale to neznamená, že to hlasování jako takové neproběhlo, a já nevím, co jednací
řád říká o opakovaném hlasování. Já netuším, jestli to opakované hlasování lze zrušit, či musí
být provedeno. Mezi tím padly pozměňovací návrhy na to, abychom to hlasovali po
jednotlivých částech, a já dost dobře nevím, jestli tím jsme neublížili těm, kteří chtěli opakovat
to původní hlasování vcelku. Chtěl bych znát názor návrhového výboru, jak to vlastně je,
abychom tady neudělali nějako botu, a všechna ta další hlasování nebyla neplatná.

Starostka Renata Chmelová: Dobře. Myslím si, že jste to pregnantně vyjádřil. Dávám
teď chvilinku, aby se návrhový výbor k vaší procedurální nebo faktické vyjádřil. Tak možná,
kolegové, doběhněte. Pan zastupitel Pek, pan zastupitel – prosím, můžu poprosit zástupce
z ANO? Je tam? Prosím, poraďte se, návrhový výbor.
(Krátká porada mimo mikrofony.)
Zdá se, že návrhový výbor dospěl k názoru. Poprosím o ticho v sále a zaujetí míst a
dávám slovo předsedovi návrhového výboru. Pane zastupiteli Peku, vypořádáváme vaši
technickou.

Pan Satke: Děkuji, paní starostko. V návrhovém výboru jsme se jednohlasně dohodli,
že námitka pana zastupitel Peka je relevantní, a tedy když bylo zpochybněno hlasování, kde už
se hlasovalo en bloc, tak se hlasování musí podle jednacího řádu opakovat en bloc. Tudíž další
hlasování, tedy už hlasování o bodu 2 bylo nadbytečné, a budeme hlasovat znovu o návrhu,
proběhne znovu to hlasování, které bylo zpochybněno, proběhne znovu en bloc dohromady.

Starostka Renata Chmelová: Dobře. Prosím, pane předsedo, abyste znovu přesně
načetl, o čem teď hlasujeme.

Pan Satke: Znovu to přečtu. Budeme hlasovat o návrhu paní starostky, vyřadit
z programu body 2, 3, 4, 13, 14, 15 a 16.

Starostka Renata Chmelová: Děkuji. Prosím, spusťme hlasování.
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Kdo je pro? Proti? Zdržel se?
Pro 23, proti 11, zdrželo se 0. Návrh byl přijat.
Faktická připomínka pana zastupitele Peka už v tuto chvíli neplatí. A prosím další
hlasování.

Pan Satke: Jako poslední budeme hlasovat o návrhu pana zastupitel Peka na zařazení
bodu Návrh na záměr přímého prodeje ideální poloviny bytového domu č. p. 225
s příslušenstvím a pozemkem parc. č. 405 k. ú. Vršovice, ulice Ruská číslo orientační 4, Praha
10.

Starostka Renata Chmelová: Nevím, jestli formálně musíme říct, jaký bod by to byl
projednáván.

Pan Satke: Byl zařazen na konec.

Starostka Renata Chmelová: Děkuji. Prosím, spusťme hlasování.
Kdo je pro? Proti? Zdržel se?
Pro 15, proti 0, zdrželo se 14. Návrh nebyl přijat.
Prosím další hlasování. Je tam ještě jeden nový bod pana zastupitel Peka. Už jsme
hlasovali všechno, dobře.

Pan Satke: Dva body pana Peka, dva body vaše a jeden bod pana zastupitel Humplíka.

Starostka Renata Chmelová: Omlouvám se. Takže teď budeme hlasovat o programu
jako o celku, s tím že bych možná poprosila pana předsedu návrhového výboru, aby po těch
všech hlasováních tady shrnul, co nám zůstalo na programu jednání tohoto zastupitelstva.

Pan Satke: Zůstal bod 1, byl tam vložen nový bod 2, změna jednacího řádu, a pak jsou
body 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12, a bod 17 Podání ZMČ.¨

Starostka Renata Chmelová: Děkuji. Prosím, spusťme hlasování.
Kdo je pro? Proti? Zdržel se?
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Pro 20, proti 10, zdržel se 1.
Tímto konstatuji, že nebyl schválen program jednání dnešního zastupitelstva, a to teď
končí. Děkuji a přeji hezké odpoledne.
(Jednání ukončeno v 14.25 hodin.)
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