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Stenografický záznam
zasedání zastupitelstva městské části Praha 10
konaného dne 11. září 2019
v zasedací místnosti Úřadu městské části Praha 10, Vršovická 68
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(Jednání zahájeno v 8.32 hodin.)
Zasedání zahájila a řídila Starostka MČ Praha 10 Renata Chmelová

Starostka Renata Chmelová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dobré ráno. Prosím,
abyste zaujali svá místa. Prosím, abyste se všichni řádně přihlásili. Podle panelu vidím, že jste
přihlášeni. Ještě počkáme na dva kolegy. Prosím, dohlaste se. Paní zastupitelka Cabrnochová,
pan zastupitel Zdeněk Vávra. Dát kartu dovnitř, pane zastupiteli, jménem dolů, a pak ještě
musíte zmáčknout PRO. Nejde vám to? Máte kartu jménem dolů? Jestli bych mohla poprosit
pána z technické podpory, aby se tady podíval. Dobře. Výborně. Vidím, že jsme všichni
přihlášeni.
Dovolte, abych konstatovala, že je dnes přítomno 43 zastupitelů, tudíž je
zastupitelstvo usnášení schopné. Omlouvají se pan zastupitel Karel Duchek a paní
zastupitelka Škochová Bláhová.
Nejprve je mou povinností upozornit přítomné, že toto jednání je vysíláno v přímém
přenosu na webu městské části. Kromě toho je z průběhu jednání 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 zásahům do práva na ochranu osobních údajů, osobnosti a soukromí
fyzických osob. Audiovizuální záznam z jednání bude zveřejněn na webových stránkách
městské části Praha 10 po dobu volebního období tohoto zastupitelstva.
V souladu s jednacím řádem mi dovolte vás informovat, že začátek projednávání
bodu Vystoupení občanů bude operativně stanoven po schválení programu tohoto
zastupitelstva.
Dále bych ještě měla milou povinnost na začátek. Chtěla bych pogratulovat naší paní
zastupitelce paní Mgr. Stonáčkové, která se vdala, takže si budeme teď zvykat na nové
příjmení, paní zastupitelka Denisa Řezníčková. Ještě jednou gratuluji od svého stolu, a zcela
jistě se ke mně v duchu připojí i všichni vaši kolegové v zastupitelstvu.

Ověření zápisu

V tuto chvíli jdeme k ověření zápisu z minulého jednání zastupitelstva. Ověřovateli
byli pan zastupitel Martin Kostka a pan zastupitel Miroslav Kos. Zápis z 8. zasedání
zastupitelstva byl ověřen bez připomínek. Písemné připomínky na oddělení rady a
zastupitelstva taktéž nebyly následně doručeny, a já se ptám v souladu s § 13 odst. 4 písm. e)
našeho jednacího řádu, zda byly podány písemně připomínky návrhovému výboru ještě teď
před zasedáním zastupitelstva. Vidím, že pan předseda návrhového výboru říká, že nebyly
žádné podány. Tímto mohu konstatovat, že zápis z 8. zasedání ZMČ Praha 10 byl schválen.
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Jako ověřovatele zápisu z tohoto zasedání zastupitelstva pověřuji tyto členy: pana
zastupitele Tomáše Peka a pana zastupitele Václava Vlčka. Ptám se tímto, pánové, zda
souhlasíte s tímto pověřením. Vidím, že pan zastupitel Vlček ano. Prosím mikrofon pana
zastupitele Peka.

Pan Pek: Děkuji, nesouhlasím.

Starostka Renata Chmelová: Dobře, děkuji. Navrhuji paní zastupitelku Radmilu
Kleslovou. Souhlasíte, paní zastupitelko? (P. Kleslová: Nesouhlasím.) Dobře. Tímto vidím vůli
opozice se nepodílet na ověření zápisu, a prosím tímto pana Ivana Mikoláše, zda souhlasí, že
bude ověřovat tento zápis. Pan zastupitel souhlasí, děkuji.
Tímto konstatuji, že ověřovatelem zápisu z dnešního dne bude pan zastupitel Václav
Vlček a pan zastupitel Ivan Mikoláš.
Dále bych chtěla informovat, že po schválení programu vy dva, pánové, dostanete
informaci, zda je potřeba vylosovat pořadí vystupujících občanů a členů zastupitelstva právě
v bodě Vystoupení občanů a v bodě Dotazy a informace členů zastupitelstva. Tuto informaci
obdržíte po schváleném programu.
A nyní se tedy nacházíme v části

Schválení programu

Všichni jste obdrželi návrh programu, máte ho na stole. Než vyzvu zastupitele pro
možnost navrhovat a upravovat program, tak dovolte, abych vás informovala, že je k tomuto
bodu přihlášen jeden občan. Je to pan Robert Vašíček. Ale vzhledem k tomu, že není
obyvatelem Prahy 10, musíme hlasovat o to, zda mu umožníme vystoupit v bodě Schvalování
programu.
Prosím, spusťme hlasování. Kdo je pro? Proti? Zdržel se?
Pro 16, proti 4, zdrželo se 23. Nebylo přijato.
V tuto chvíli se obracím do pléna zastupitelstva a ptám se vás, kolegyně a kolegové,
zda máte někdo z vás další návrhy do programu. Není tomu tak. V tuto chvíli tuto možnost
uzavírám a předávám slovo předsedovi návrhového výboru, aby nás provedl hlasováním.
Pane kolego zastupiteli, pan zastupitel Tomáš Pek, který je přihlášen s technickou, tak
vás odkazuji, že technické a faktické připomínky lze podávat pouze při projednávání bodu, je
to v jednacím řádu, a ne při schvalování programu. Prosím, vypněte pana zastupitele, a tímto
mu odnímám slovo, protože nemůže v tomto bodě vystupovat.
Předávám slovo znovu předsedovi návrhového výboru, aby nás provedl hlasováním.
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Pan Satke: Děkuji. Vzhledem k tomu, že nebyly navrženy žádné změny, ani nebyly
odhlasovány, budeme hlasovat o programu, tak jak byl původně navržen, tudíž s jedním
bodem: Návrh na neschválení zvyšování daně z nemovitých věcí prostřednictvím změn
koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí obecně závazné vyhlášky, připravované ke
schválení HMP. Máte všichni před sebou. Nic jiného nebylo navrženo ke schválení.

Starostka Renata Chmelová: Děkuji. Budeme hlasovat o navrženém programu
dnešního zasedání.
Prosím, spusťme hlasování. Kdo je pro? Proti? Zdržel se?
Pro 21, proti 0, zdrželo se 21.
Tímto mi dovolte konstatovat, že program dnešního zastupitelstva nebyl schválen.
Odkazuji na § 6 odst. 5 jednacího řádu, kde je uvedeno, že na zasedání může být jednáno jen
ve věcech, zařazených jako bod programu jednání. Tímto končím dnešní jednání
zastupitelstva. Děkuji vám všem, kolegyně a kolegové, za účast. Prosím přítomné zastupitele,
aby přihlašovací karty ponechali v hlasovacím zařízení, a zároveň si vás dovolím informovat,
že byl již vyhlášen termín 10. zasedání ZMČ Praha 10, a to 23. září 2019 v 15.00 hodin. 23.
září se těším opět na viděnou. Hezký den vám přeji.
(Paní Kleslová podává námitku ze sálu.)
Paní zastupitelko, jednací řád jsme neporušili, pokud chcete, nabízím vám konzultaci.
Pojďte ke mně k jednacímu pultíku. Ukážu vám přesně bod v jednacím řádu, kde je jasně
napsáno, že technické a faktické se podávají pouze při projednávání bodu. Nejsou možné při
schvalování programu.

(Jednání bylo ukončeno v 8.42 hodin.)
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