Zápis
z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva městské části Praha 8
konaného ve středu dne 14. listopadu 2018 od 14:00 hodin
ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 – Libni, U Meteoru 6
Přítomni: členové ZMČ .............................………... 45
hosté …………………………………….. 40
účast celkem …………………………….. 85
(Starosta MČ p. Petrus před zahájením vlastního jednání Zastupitelstva městské
části Praha 8 přítomné přivítal, seznámil je s obsluhou hlasovacího zařízení
a informoval zastupitele o pozastavení dvou usnesení Rady městské části Praha 8
dle zákona o hl. m. Praze. Poté předal slovo nejstaršímu členovi zastupitelstva
panu doc. Ing. Garlíkovi, CSc.)
1. (ustavující) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 (dále též
jen „Zastupitelstvo MČ“ nebo „ZMČ“) ve 14:10 hodin zahájil a řídil předsedající
zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.:
„Tak vám přeji dobrý den a děkuji panu odstupujícímu starostovi za uvedení
mě, jako řídícího této schůze, zastupitelstva. A mohu přistoupit konkrétně k věci.
Prohlašuji, že dnešní zasedání zastupitelstva městské části bylo řádně svoláno
a vyhlášeno.
Konstatuji, že podle prezenčních listin je v této chvíli v jednacím sále přítomna
nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva městské části, konkrétně 45, to
znamená plný počet, a mohu prohlásit, že jsme schopni se usnášet.
Před zahájením vlastního jednání bych chtěl všechny přítomné zastupitele
požádat, aby, pokud tak dosud ještě neučinili, ztvrdili svoji účast na prezenční listině
v předsálí. Současně mi dovolte všechny přítomné informovat, že dnešním zasedání
zastupitelstva Městské části Praha 8 je opětovně přenášeno online přenosem
na internetových stránkách www.praha8.cz. Záznam bude dále využit ke zpracování
zápisu z dnešního jednání a zveřejněn na webových stránkách Městské části Praha 8.
A nyní již k vlastnímu jednání.
Ověřením zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva městské části pověřuji
2 členy zastupitelstva městské části, a to pana Bc. Tomáše Bínu a paní Ing. Hanu
Matoušovou. Táži se obou jmenovaných členů zastupitelstva městské části, zda jsou
přítomni, a nebrání jim nic ve výkonu této funkce. Dobře děkuji. (Oba přítomní
ověřovatelé potvrdili svoji účast do konce zasedání ZMČ.)
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Nyní přistoupíme ke schválení zápisu z minulého zasedání zastupitelstva
městské části. Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 8, které se konalo
dne 27. června 2018, byl ověřen ověřovateli a vyložen v odboru kancelář starosty ÚMČ
Praha 8 k nahlédnutí. Do dnešního dne proti tomuto zápisu nikdo nepodal žádné
připomínky. Proto se, v souladu s ust. § 8 odst. 3 platného Jednacího řádu (JŘ)
Zastupitelstva městské části Praha 8, pokládá zápis z minulého zasedání zastupitelstva
za schválený.“
V této chvíli bych chtěl ještě upozornit přítomné členy zastupitelstva městské
části na tzv. neslučitelnost funkcí dle ust. § 5 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jehož
výňatek jste pro informaci dostali předem. Vyzývám členy ZMČ, kterých
se neslučitelnost funkcí týká, aby postupovali v souladu s ust. § 55 odst. 6 citovaného
zákona č. 491/2001 Sb.
Schválení pořadu jednání 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva MČ
Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Nyní přistoupíme ke schválení pořadu jednání dnešního zasedání
Zastupitelstva městské části. Rada městské části Praha 8 svým usnesením
č. Usn RMC 0473/2018 ze 3. října 2018 navrhuje pořad jednání 1. (ustavujícího)
zasedání Zastupitelstva městské části Praha 8 doplněný a aktualizovaný tak, jak ho
máte předložený před sebou a jak je pro veřejnost vyvěšen před vchodem do zasedacího
sálu.
Návrh pořadu jednání 1.(ustavujícího) zasedání Zastupitelstva městské části Praha 8:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Návrh Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 8
Návrh volebních stran, zastoupených v nově zvoleném Zastupitelstvu městské
části (ZMČ) Praha 8, na složení návrhového a volebního výboru ZMČ Praha 8
Návrh volebních stran, zastoupených v nově zvoleném Zastupitelstvu městské
části Praha 8, na stanovení počtu členů Rady městské části Praha 8 (radních)
Volba Starosty městské části Praha 8, místostarostů a dalších členů Rady
městské části Praha 8 (radních)
Návrh zřízení kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 8
a finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 8
Návrh stanovení funkcí, pro které budou členové Zastupitelstva městské části
Praha 8 uvolněni
Návrh stanovení výše měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům
Zastupitelstva městské části Praha 8 podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním
městě Praze, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s nařízením vlády
č. 318/2017 Sb. o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných
celků v úplném znění
Návrh stanovení paušální částky náhrady výdělku ušlého v souvislosti
s výkonem funkce podle § 52 odst.5 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě
Praze, ve znění pozdějších předpisů
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9.

10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.
18.
19.
20.

Návrh poskytnutí a stanovení výše peněžitých plnění občanům MČ Praha 8,
kteří nejsou členy Zastupitelstva městské části Praha 8, za jejich práci
jako členům výborů Zastupitelstva MČ Praha 8 a komisí Rady MČ Praha 8
v období od 1. května 2018 do 5. října 2018, a k návrhu stanovení výše
příspěvku členům Zastupitelstva městské části Praha 8, pověřených výkonem
sňatkových obřadů, na úpravu zevnějšku v období od 1. května 2018 do 5. října
2018
Návrh prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně
organizaci Lob Sports Academy, z.s. (k usn. č. Usn RMC 0456/2018)
Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8
Návrh Rozpočtového provizoria městské části Praha 8 na rok 2019 (k usn.
č. Usn RMC 0378/2018)
Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného převodu
nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy
Městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 9 ("zastavěná plocha"),
na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (k usn. č. Usn RMC 0351/2018)
Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného převodu
nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy
Městské části Praha 8 –
pozemku parc. č. 2596/68 o výměře 49 m2,
na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (k usn. č. Usn RMC 0406/2018)
Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného převodu částí
nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy
Městské části Praha 8 – části pozemku parc. č. 158 "a" o výměře 3 m2
(vzniklého oddělením z pozemku parc. č. 158 o výměře 219 m2), a pozemku
parc. č. 159 "b" o výměře 40 m2 (vzniklého oddělením z pozemku parc. č. 159
o výměře 281 m2), vše na k. ú. Libeň v Praze 8 (k usn. č. Usn RMC 0405/2018)
Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 - bezúplatného převodu
nemovitostí na k. ú. Bohnice ve vlastnictví České republiky - právo hospodaření
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce,
tj. Hl. m. Prahy, svěřená správa Městské části Praha 8 (k usn.
č. Usn RMC 0372/2018)
Návrh odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 118 067,00 Kč, vzniklého
neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu na k. ú. Bohnice,
Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0467/2018)
Návrh odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 239 692,00 Kč, vzniklého
neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu na k. ú. Kobylisy,
Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0301/2018)
Interpelace občanů Městské části Praha 8
Dotazy (návrhy) a podněty členů Zastupitelstva městské části Praha 8
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Zároveň připomínám, že v podkladových materiálech vám byly předloženy
i písemné informace označené písmeny „A“ až „D“, které se neprojednávají.
(Písemné informace (bez projednávání), označené písmeny:
A)
B)
C)
D)

Informace o činnosti výborů Zastupitelstva Městské části Praha 8
Informace o rozpočtových opatření Městské části Praha 8
Informace o výsledku zhodnocení finančních prostředků převedených
na investiční účty
Zpráva o "Vyúčtování výsledků hospodaření Městské části Praha 8
za 1. pololetí roku 2018"

Žádám přítomné členy zastupitelstva městské části, aby se k předloženému
návrhu pořadu jednání vyjádřili, případně vznesli připomínky, doplňující
či pozměňující návrhy nebo protinávrhy.
„Nejsou tedy žádné připomínky k pořadu jednání. Pardon, omlouvám se.
Tak pan Gros, prosím.“
Pan Gros
„Dobrý den. Za prvé, jak mluvil končící starosta Petrus, v tomto programu ještě
nejsou zahrnuty ty dva jeho body. Takže tyto body by měly být zařazeny před bod 20.
A za to druhé, až budeme probírat jednací řád, tak bych pro dnešní
zastupitelstvo rád navrhl, jenom pro toto zastupitelstvo, vyškrtnout interpelace občanů.
Já myslím že dnes je to skutečně logické, protože my nemáme zvolenou radu. A i když
bude rada zvolená nebude mít rozděleny gesce. Tzn. nebude mít, kdo na dotazy nebo
interpelace občanů reagovat. Proto bych dnes tedy toto navrhnul potom v bodě jedna,
ale teď bych rád navrhnul vyškrtnutí bodu 19. Tzn. interpelace občanů Městské části
Praha 8, z těch důvodů, které jsem uvedl. To je vše. Děkuji.“
Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Děkuji, tak má ještě někdo… Ano, prosím paní Novotná.“
Paní Mgr. Novotná
„Tak bývá zvykem, že na úvodních zastupitelstvech je primárním a v podstatě
jediným obsahem zvolení nové rady. A tady máme spoustu dalších bodů, které jsou
to jako provozní a technické. A zvlášť mě děsí body 13 až 18, kde jsou převody
majetků, které jsme dostali až tady přímo na místě a neměli možnost se k nim vyjádřit.
Což u takových převodů a zvláště u ustavujícího zastupitelstva je velmi nevhodné,
proto navrhuju vyškrtnutí bodu 13 až 18.“
Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Děkuji. Jsou ještě nějaké další připomínky případně návrhy? Ano prosím,
pan Pavlů.“
Pan Mgr. Pavlů
„Dobrý den, Tomáš Pavlů Osmička sobě, Zelení, KDU-ČSL. Já vnímám dobře
tu připomínku pana kolegy Grose, ale přece jenom když tady někdo přijde z občanů
a bude chtít zastupitelům, třeba ne přímo radě něco říct, a tak bychom mu měli nechat
slovo. A proto se přimlouvám, aby vlastně ten bod interpelace zůstal. A uvidíme, jestli
někdo přijde. Děkuji.“
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Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Děkuji, prosím pana Němečka, další se hlásí.“
Pan Mgr. et Mgr. Němeček
„Dobrý den, já nechci tedy předjímat názor celého klubu, ale zdá se mi že návrh
Pirátů, je rozumný na vypuštění bodu 13 až 18. A souhlasím i s návrhem pana Pavlů,
aby bod 19 interpelace občanů byl zachován, protože občané mohou obdržet odpovědi
písemně do 30 dnů zcela v souladu se zákonem. A je možné že se občané budou chtít
na něco zeptat po dnešním jednání zastupitelstva.“
Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Děkuji, další připomínky nejsou žádné. Ano prosím pan Gros.“
Pan Gros
„Já to ještě upřesním. Tady jde o to, že my máme v jednacím řádu pevný bod
v 16:15 h do 17 h interpelace občanů. Občané se samozřejmě mohou ptát i v bodě
podněty, různé, diskuse. Který samozřejmě nikdo nehodlá vyškrtávat, ale myslím si, že
těch třičtvrtě hodiny nikdo neví v tuto chvíli, jestli bude zvolena v tu chvíli většina
rady, nebo nebude. Takže bych tu třičtvrtě hodinu rád využil abychom toto zvolili
a v bodě různé samozřejmě občané můžou vystupovat bez jakéhokoliv omezení.
Děkuji.“
Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Děkuji. Tak prosím další. Nejsou žádné připomínky. Takže mi se poradíme teď
s panem doktorem.
Takže jsme se dohodli a prosím o hlasování paní Novotné, která vznesla
připomínky. A to je převod majetku 13 až 18 vyškrtnout. Takže budeme hlasovat
hlasovacím zařízením.“
Zastupitelstvo MČ po projednání stažení
bodů „13“ až „18“ navrženého pořadu
jednání, neschválilo.
(Ze 45 členů ZMČ přítomných
hlasování bylo:
18 pro přijetí návrhu,
27 se zdrželo hlasování.)
Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Návrh nebyl přijat.
Nyní budeme hlasovat o návrhu pana Grose, vyškrtnout z 1 bodu jednání,
interpelace občanů.“
Zastupitelstvo
MČ
po projednání
vyškrtnutí interpelací občanů pro toto
zastupitelstvo, schválilo.
(Ze 45 členů ZMČ přítomných
hlasování bylo:
25 pro přijetí návrhu,
18 proti,
2 se zdrželi hlasování.)
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Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Děkuji, návrh byl přijat.
Nyní přistoupíme k hlasování o programu jako celku s uvedenými změnami,
které jsme prohlasovali. Takže prosím o hlasování.“
(Upravený návrh pořadu jednání 1.(ustavujícího) zasedání Zastupitelstva městské části
Praha 8:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.

Návrh Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 8 (str. 10)
Návrh volebních stran, zastoupených v nově zvoleném Zastupitelstvu městské
části (ZMČ) Praha 8, na složení návrhového a volebního výboru ZMČ Praha 8
(str. 11 až 12)
Návrh volebních stran, zastoupených v nově zvoleném Zastupitelstvu městské
části Praha 8, na stanovení počtu členů Rady městské části Praha 8 (radních)
(str. 12)
Volba Starosty městské části Praha 8, místostarostů a dalších členů Rady
městské části Praha 8 (radních) (str. 13 až 86)
Návrh zřízení kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 8
a finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 8 (str. 86 až 104)
Návrh stanovení funkcí, pro které budou členové Zastupitelstva městské části
Praha 8 uvolněni (str. 105 až 106)
Návrh stanovení výše měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům
Zastupitelstva městské části Praha 8 podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním
městě Praze, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s nařízením vlády
č. 318/2017 Sb. o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných
celků v úplném znění (str. 106 až 107)
Návrh stanovení paušální částky náhrady výdělku ušlého v souvislosti s
výkonem funkce podle § 52 odst.5 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě
Praze, ve znění pozdějších předpisů (str. 107 až 109)
Návrh poskytnutí a stanovení výše peněžitých plnění občanům MČ Praha 8,
kteří nejsou členy Zastupitelstva městské části Praha 8, za jejich práci
jako členům výborů Zastupitelstva MČ Praha 8 a komisí Rady MČ Praha 8
v období od 1. května 2018 do 5. října 2018, a k návrhu stanovení výše
příspěvku členům Zastupitelstva městské části Praha 8, pověřených výkonem
sňatkových obřadů, na úpravu zevnějšku v období od 1. května 2018 do 5. října
2018 (str. 110 až 111)
Návrh prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně
organizaci Lob Sports Academy, z.s. (k usn. č. Usn RMC 0456/2018) (str. 111
až 112)
Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8 (str. 112 až 113)
Návrh Rozpočtového provizoria městské části Praha 8 na rok 2019 (k usn.
č. Usn RMC 0378/2018) (str. 113 až 115)
Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného převodu
nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy
Městské části Praha 8 – pozemku parc. č. 9 ("zastavěná plocha"),
na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (k usn. č. Usn RMC 0351/2018) (str. 115)
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14.

15.

16.

17.
18.
19.

Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného převodu
nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy
Městské části Praha 8 –
pozemku parc. č. 2596/68 o výměře 49 m2,
na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (k usn. č. Usn RMC 0406/2018) (str. 116)
Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného převodu částí
nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy
Městské části Praha 8 – části pozemku parc. č. 158 "a" o výměře 3 m2
(vzniklého oddělením z pozemku parc. č. 158 o výměře 219 m2), a pozemku
parc. č. 159 "b" o výměře 40 m2 (vzniklého oddělením z pozemku parc. č. 159
o výměře 281 m2), vše na k. ú. Libeň v Praze 8 (k usn. č. Usn RMC 0405/2018)
(str. 116)
Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 - bezúplatného převodu
nemovitostí na k. ú. Bohnice ve vlastnictví České republiky - právo hospodaření
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce,
tj. Hl. m. Prahy, svěřená správa Městské části Praha 8 (k usn.
č. Usn RMC 0372/2018) (str. 117 až 118)
Návrh odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 118 067,00 Kč, vzniklého
neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu na k. ú. Bohnice,
Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0467/2018) (str. 119)
Návrh odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 239 692,00 Kč, vzniklého
neuhrazením nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu na k. ú. Kobylisy,
Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0301/2018) (str. 119)
Dotazy (návrhy), připomínky a podněty členů Zastupitelstva městské části
Praha 8 (str. 123 až 127))“
Zastupitelstvo
MČ
po projednání
upravený a doplněný pořad jednání
1. (ustavujícího)
zasedání
ZMČ
a opatření,
aby diskuse
probíhala
ke každému bodu pořadu jednání zvlášť,
schválilo.
(Ze 45 členů ZMČ přítomných
hlasování bylo:
29 pro přijetí návrhu,
5 proti,
11 se zdrželo hlasování.)

Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Návrh byl přijat.
Konstatuji, že pořad jednání prvního ustavujícího zasedání a opatření, aby
diskuse probíhala ke každému bodu pořadu zvlášť byly schváleny.
Ještě, než přejdeme k realizaci schváleného pořadu jednání dnešního
ustavujícího zasedání, bude nezbytné vyhovět dikci zákona, složením slibu členů
zastupitelstva Městské části Praha 8, který nyní slavnostně provedeme.“
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Složení slibu členů Zastupitelstva Městské části Praha 8
Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.:
„Žádám všechny přítomné v sále, aby povstali, a členy zastupitelstva městské
části, aby po přečtení textu zákonem stanoveného „Slibu člena zastupitelstva městské
části“ přistupovali ke složení slibu tak, jak budou jmenovitě čteni. Prosím
paní Ing. Kuchtovou, Ph.D., aby nám text slibu přečetla.“
(někteří členové zastupitelstva skládali slib dvakrát z důvodu procedurální chyby
v textu slibu, není součástí zápisu)
Paní Ing. Kuchtová, Ph.D.
„Slib členů Zastupitelstva městské části“:
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji
funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu městské části a jejích občanů,
řídit se Ústavou a zákony České republiky.“;
Nyní žádám členy Zastupitelstva městské části Praha 8, aby jednotlivě
přistupovali, jak budou jmenovitě čteni a do rukou pana doc. Ing. Garlíka, CSc. složili
slib hlasitým prohlášením „Slibuji“ a následně podepsali písemné vyhotovení slibu.“
(Jednotliví členové nyní přistupovali ke složení „Slibu“ v tomto pořadí:
Členové ZMČ:
Bc. Tomáš BÍNA
Mgr. Martin CIBULKA
Ondřej GROS
Mgr. Vladimíra LUDKOVÁ
Tomáš MIKULENKA
Bc. Tomáš MRÁZEK
Mgr. Libor PAULUS
Mgr. Martin ROUBÍČEK
Bc. Josef SLOBODNÍK
PhDr. Ing. Matěj FICHTNER, MBA
Michal FIŠER, MBA
Mgr. Kateřina HALFAROVÁ
Ing. Anna KROUTIL
Radomír NEPIL

volební strana:
ODS + SVOBODNÍ
ODS + SVOBODNÍ
ODS + SVOBODNÍ
ODS + SVOBODNÍ
ODS + SVOBODNÍ
ODS + SVOBODNÍ
ODS + SVOBODNÍ
ODS + SVOBODNÍ
ODS + SVOBODNÍ
ANO 2011
ANO 2011
ANO 2011
ANO 2011
ANO 2011

Paní MUDr. Dita Protopopová, Ph.D. dne 13. 11. 2018 rezignovala na mandát
zastupitelky, stejně jako první náhradnice paní Margareta Johnová. Nastupuje tedy
druhý náhradník z kandidátní listiny volební strany ANO 2011, kterým je p. Jan Štorek,
kterého vyzývám ke složení slibu.
Jan ŠTOREK
Mgr. et Mgr., BcA. Jana SOLOMONOVÁ
Bc. Anna FILÍNOVÁ
Mgr. Pavel FRANC
Jan HAMAL DVOŘÁK
Alice HAMALOVÁ
Michal NOVÁK, MBA
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ANO 2011
ANO 2011
Česká pirátská strana
Česká pirátská strana
Česká pirátská strana
Česká pirátská strana
Česká pirátská strana

Mgr. Jitka NOVOTNÁ
Karel PTÁČEK, DiS.
Mgr. Ivo SLÁVKA
RNDr. Dana BLAHUNKOVÁ
Bc. Ondřej BURŠÍK
Mgr. Jiří DERFL
Mgr. et Mgr. Tomáš NĚMEČEK
Václav STRÁNSKÝ
Ilona TŮMOVÁ
MVDr. Bc. Vladislava VOJTÍŠKOVÁ
Ing. Tomáš HŘEBÍK, Ph.D.
Bc. Martin JEDLIČKA
Mgr. Hana KRAUSOVÁ
Ing. Petr PELC
Tomáš SLABIHOUDEK
Mgr. Tomáš TATRANSKÝ
Ing. Hana MATOUŠOVÁ
Mgr. Tomáš PAVLŮ
MgA. Petr VILGUS, Ph.D.
Mgr. Michal JANOVSKÝ
Bc. Michal ŠVARC
Jiří VÍTEK
.

Česká pirátská strana
Česká pirátská strana
Česká pirátská strana
OSMIČKA ŽIJE
OSMIČKA ŽIJE
OSMIČKA ŽIJE
OSMIČKA ŽIJE
OSMIČKA ŽIJE
OSMIČKA ŽIJE
OSMIČKA ŽIJE
TOP 09 a STAROSTOVÉ a nez.
TOP 09 a STAROSTOVÉ a nez.
TOP 09 a STAROSTOVÉ a nez.
TOP 09 a STAROSTOVÉ a nez.
TOP 09 a STAROSTOVÉ a nez.
TOP 09 a STAROSTOVÉ a nez.
OSMIČKA SOBĚ-ZELENÍ,
KDU-ČSL A NEZ.
OSMIČKA SOBĚ-ZELENÍ,
KDU-ČSL A NEZ.
OSMIČKA SOBĚ-ZELENÍ,
KDU-ČSL A NEZ.
PATRIOTI PRO PRAHU 8
PATRIOTI PRO PRAHU 8
PATRIOTI PRO PRAHU 8.

a složili postupně slib do rukou předsedajícího zasedání ZMČ p. doc. Ing. Garlíka,
CSc., což stvrdili hlasitým prohlášením "Slibuji!" a svými podpisy.
doc. Ing. Bohumír GARLÍK, CSc.

ANO 2011

složil slib do rukou druhé nejstarší členky ZMČ pí Ing. Kuchtové, Ph.D., což stvrdil
hlasitým prohlášením "Slibuji!" a svým podpisem.
Jako poslední složila slib
Ing. Perla KUCHTOVÁ, Ph.D.

OSMIČKA ŽIJE

do rukou nejstarší člena ZMČ p. doc. Ing. Garlíka, Ph.D., což stvrdila hlasitým
prohlášením "Slibuji!" a svým podpisem. Tím byla splněna dikce zákona o složení slibu
člena Zastupitelstva městské části Praha 8.)
Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Děkuji všem zastupitelům za složení slibu. A budeme pokračovat v další části.
Nyní přistoupíme k prvnímu bodu schválení pořadu jednání a tím je návrh Jednacího
řádu Zastupitelstva městské části Praha 8.“
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K bodu 1
Návrh Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 8
Návrh uvedl předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.:
„Z předběžného jednání volebních stran zastoupených v Zastupitelstvu Městské
části Praha 8 vyplynulo doporučení schválit jednací řád ve znění odpovídajícím
předchozímu volebnímu období.
Otevírám diskusi k navrženému jednacím řádu. Jsou nějaké… Ano, prosím
pan Gros.“
Pan Gros
„Jak jsem již předesílal ve svém návrhu úpravy programu. Navrhuji změnu
pouze pro dnešní ustavující zastupitelstvo. A to vypuštění pevně daného bodu
v jednacím řádu, a to interpelací občanů. Děkuji.“
Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Děkuji. Jsou ještě další nějaké připomínky? Nejsou, tak budeme hlasovat
o zařazení tohoto bodu, prosím můžeme hlasovat. (už bylo hlasováno) Takže už bylo
o tom hlasováno na začátku, takže nebudeme hlasovat v tom navrženém znění, s tím že
pro dnešek se vypustí ty interpelace. Cituji, jak jsem byl tady informován. Takže
budeme hlasovat jako celek jednací řád ve znění odpovídajícímu předchozímu
volebnímu období. Prosím můžeme hlasovat. “
Zastupitelstvo MČ po projednání přijalo
usnesení č. Usn ZMC 036/2018, které je
přílohou zápisu.
(Ze 45 členů ZMČ přítomných
hlasování bylo:
32 pro přijetí návrhu,
11 se zdrželo hlasování,
2 nehlasovali.)
Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Děkuji, konstatuji, že návrh byl přijat.
Druhým bodem schváleného pořadu jednání je návrh volebních stran,
zastoupených v nově zvoleném Zastupitelstvu městské části Praha 8, na složení
volebního a návrhového výboru ZMČ Praha 8.“
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K bodu 2
Návrh volebních stran, zastoupených v nově zvoleném Zastupitelstvu městské části
(ZMČ) Praha 8, na složení návrhového a volebního výboru ZMČ Praha 8
Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.:
„Navrhuji, aby na dnešním ustavujícím zasedání zastupitelstva městské části
pracoval společný volební a návrhový výbor zastupitelstva městské části. A prosím
jednotlivé volební strany, aby předložily své návrhy na předsedu a případně členy
do návrhového a volebního výboru. Tímto, protože zde nemám žádná jména, pouze
jeden návrh na předsedu, tak prosím, aby strany navrhly svého zástupce za členy
návrhového a volebního výboru.
Tímto vyhlašuji krátkou přestávku 3 minuty, abyste mohli předat své návrhy
organizačnímu oddělení. Děkuji.“
Přestávka
Tak můžeme pokračovat v programu našeho zasedání zastupitelstva městské
části a děkuji za návrh do volební a návrhové komise jednotlivých volebních stran
a mohu přečíst a vyhlásit, že byl navržen:
předseda:

p. Mgr. Martin Roubíček

členové:

p. Ing. Hana Matoušová,
p. Mgr. et Mgr. BcA. Solomonová,
p. Mgr. Ivo Slávka,
p. Mgr. Michal Janovský,
p. Bc. Michal Jedlička,
p. Mgr. et Mgr. Tomáš Němeček

Omlouvám se, že je to bez titulů. Dostal jsem to tak, jak to tady leží a běží.
A ptám se, jestli má někdo k tomu připomínky nebo jiné návrhy? Nejsou, takže
můžeme hlasovat jako celek en bloc, tak jak jsem vám četl jména do volebního
a návrhového výboru. Prosím můžeme hlasovat. Kdo je pro, proti, zdržel se hlasování?
Zastupitelstvo MČ zvolilo návrhový
a volební výbor ZMČ ve složení:
předseda – p. Mgr. Martin Roubíček,
členové – pp. Ing. Hana Matoušová,
Mgr. et Mgr. BcA. Solomonová,
Mgr. Ivo Slávka, Mgr. Michal Janovský,
Bc.
Michal
Jedlička,
Mgr. et Mgr. Tomáš Němeček;
Výsledek
hlasování
je
obsažen
v usnesení č. Usn ZMC 037/2018, které
je přílohou zápisu.
(Ze 45 členů ZMČ přítomných
hlasování bylo:
44 pro přijetí návrhu,
1 nehlasoval.)
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Děkuji a konstatuji, že volební a návrhový výbor zastupitelstva městské části
pro dnešní zasedání byl zvolen v navrženém složení. Tímto žádám členy právě
zvoleného volebního a návrhového výboru zastupitelstva městské části, aby se ujali své
funkce na vyhrazeném prostoru jednacího sálu.
Nyní přistoupíme ke třetímu bodu pořadu jednání, což je návrh volebních stran,
zastoupených v nově zvoleném Zastupitelstvu městské části Praha 8, na stanovení
počtu členů rady městské části.
K bodu 3
Návrh volebních stran, zastoupených v nově zvoleném Zastupitelstvu městské části
Praha 8, na stanovení počtu členů Rady městské části Praha 8 (radních)
Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.:
„Takže žádám předsedu volebního a návrhového výboru pana Mgr. Roubíčka,
aby přednesl návrhy podané jednotlivými volebními stranami zastoupenými
v zastupitelstvu Městské části Praha 8“
Musíme chvíli počkat, protože se ujme slova pan předseda volebního
v návrhového výboru, který vás bude informovat o dalším postupu řešení tohoto třetího
bodu pořadu jednání. Takže jakmile to bude mít pan předseda připravené, tak se ozve
a bude navrhovat počet členů Rady městské části Praha 8. Já na to čekám.
Tak prosím pana předsedu.“
Předseda volebního a návrhového výboru ZMČ p. Mgr. Roubíček
„Tak návrhový a volební výbor dosud obdržel jediný návrh na stanovení počtu
členů Rady městské části Prahy 8 a to na osm.“
Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Ano, děkuji. Takže jsou nějaké připomínky, jiné návrhy? Není v pořádku
děkuji, takže dávám hlasovat o předneseném návrhu. Kdo je pro, proti, zdržel se
hlasování?“
Zastupitelstvo MČ po projednání přijalo
usnesení č. Usn ZMC 038/2018, které je
přílohou zápisu.
(Ze 45 členů ZMČ přítomných
hlasování bylo:
32 pro přijetí návrhu,
13 se zdrželo hlasování.)
Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Děkuji a konstatuji, že návrh byl přijat.
Prohlašuji, že pro funkční období 2018 až 2022 stanoví zastupitelstvo městské
části a bude tedy voleno, ještě jednou jsem to číslo zapomněl, osm členů Rady městské
části Praha 8.
Tak a nyní přistoupíme ke čtvrtému bodu pořadu jednání, a to volba Starosty
městské části Praha 8, místostarostů a dalších členů Rady městské části Praha 8.“
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K bodu 4
Volba Starosty městské části Praha 8, místostarostů a dalších členů Rady městské části
Praha 8 (radních)
Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Vyzývám tímto předsedu volebního a návrhového výboru zastupitelstva pana
Mgr. Roubíčka, aby nás seznámil s členy zastupitelstva městské části s postupem volby
do jednotlivých funkcí. Prosím pana předsedu.“
Předseda volebního a návrhového výboru ZMČ p. Mgr. Roubíček
„Takže dobrý den, ještě jednou. Průběh volby do jednotlivých funkcí je
stanoven dnes schváleným jednacím řádem zastupitelstva městské části. Volba je
prvotně veřejná s tím, že nejprve bude uskutečněna volba starosty městské části, poté
volba místostarostů a další radních.“
Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Takže děkuji. Jsou nějaké připomínky? Nejsou, také děkuji. A můžeme
hlasovat o návrhu, který vám byl předložen. Prosím můžeme hlasovat. Prosím…..“
Předseda volebního a návrhového výboru ZMČ p. Mgr. Roubíček
„O tomto se prosím nehlasuje, toto vyplývá z jednacího řádu. Toto byla
informace. Čili pouze teď výzva volebních stran, aby podávaly své návrhy na kandidáty
na starostu.“
Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Takže dobře. Já to mám tady podle scénáře. Předseda to řídí. Takže prosím
jsou další návrhy? Pan Gros.“
Pan Gros
„Já mám technickou připomínku. I pro předsedu volebního a návrhového
výboru, měl by být asi stanoven nějaký časový limit, například pět minut, aby volební
strany mohly podávat své návrhy volebnímu a návrhovému výboru.“
Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Tak děkuji a prosím pana předsedu, protože tohle to řídí pan předseda volební
a návrhové komise.“
Předseda volebního a návrhového výboru ZMČ p. Mgr. Roubíček
„Takže já poprosím, aby volební strany podávaly sem k našemu výboru
své návrhy na funkci starosty. Je na to tedy pět minut.“
Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Dobře, děkuji. Tak vyhlašuji přestávku pět minut pro splnění tohoto bodu
jednání.“
Přestávka
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Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Takže můžeme pokračovat. Předávám slovo panu předsedovi volební
a návrhové komise.“
Předseda volebního a návrhového výboru ZMČ p. Mgr. Roubíček
„Konstatuji, že uplynulo pět minut a v časovém limitu jsme obdrželi jeden
návrh na funkci starosty. A to pana Ondřeje Grose za ODS. Já bych tedy vyzval pana
Grose, aby se ke své kandidatuře vyjádřil a současně se členům zastupitelstva městské
části a i přítomným občanům představil.“
Pan Gros
„Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, milí hosté svou kandidaturu na post
Starosty Městské části Praha 8 přijímám. Je mi 43 let, ženatý, jedno dítě. V Praze 8 žiju
celý život. Vychodil jsem tady jak základní školu, tak gymnázium. V zastupitelstvu
jsem byl tento říjen zvolen po šesté. Dovolím si tvrdit, že mám zkušenosti na to abych
tento významný post zastával. Zažil jsem řadového zastupitele, radního i opozičního
zastupitele. Ke svému fungování na tomto postu. Pokud mi dáte důvěru, nechci vést
válku s opozicí. Chci spolupracovat se všemi zastupiteli, kteří byli zvoleni. Budeme
to všichni ve prospěch městské části a jejích občanů potřebovat. Proto vás žádám
o důvěru a vaše hlasy. Děkuji za pozornost.“
Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Děkuji panu starostovi za uvedení svého jména a curriculum a předávám mu
řízení. A jo pardon, tak jsem rychleji nějak, takže budeme volit. Ano máme tady
připomínku. Paní Novotná.“
Paní Mgr. Novotná
„Já bych se chtěla zeptat pana kandidáta na starostu, když teda hodlá vést
dialog s opozicí proč tedy hlasoval proti vyřazení těch bodů, ke kterým se opozice
neměla možnost vyjádřit a nastudovat si je vůbec.“
Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Děkuji pan Stránský se hlásí o slovo.“
Pan Stránský
„Dobrý den, gratuluju panu Grosovi ke kandidatuře na Starostu Městské části
Praha 8. Chtěl bych ho poprosit, jestli by nás seznámil s programem, kterým se bude
řídit jako starosta městské části a podle kterého se bude řídit jeho rada, protože podle
informací, které máme nebo respektive jediné informace, které máme k plánované
koalici jsou z dnešní půlnoci na Facebooku. A podle toho se skutečně nedá rozhodovat,
jestli chceme pana starostu podpořit nebo pana kandidáta podpořit na pozici starosty.
Nebo jestli jeho program je pro nás nekompatibilní. Děkuju.“
Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Děkuji, tak prosím pana Roubíčka.“
Pan Mgr. Roubíček
„Stahuji momentálně svůj příspěvek.“
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Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Děkuji, pan Gros prosím se hlásí.“
Pan Gros
„Já se pokusím odpovědět. Dialog s opozicí pro mě znamená, že s opozicí budu
chtít komunikovat a budu komunikovat, ale neznamená to, že budeme mít stejné názory
na všechno. Já ty body, které jsou dnes předloženy za kontroverzní nepovažuji
a myslím si, že je potřeba je projednat. To, jestli budou odhlasovány, nebo ne je jiná
věc.
K tomu programu. Programové prohlášení bude formálně schvalovat až nově
zvolená rada. Za tím, co jsme zveřejnili na Facebooku si stojím. Děkuji.“
Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Děkuji panu Grosovi a prosím paní Vojtíškovou, která se hlásí o slovo.“
Paní MVDr. Bc. Vojtíšková
„Já bych se chtěla zeptat, proč na funkci starostky neaspiruje paní Ludková,
která byla lídryní kandidátky ODS. Ona sama to někde na Facebooku zdůvodnila tím,
že jakoby byla překážkou pro Osmičku žije nebo Piráty. Pro Osmičku žije by
překážkou nebyla. Není ani vůbec s námi jednáno, tak že bychom nějak tu koalici měli
podpořit. Takže rozhodně to není důvod, aby kvůli nám rezignovala. Tak se chci zeptat,
jaký je reálný důvod toho, že na funkci starostky neaspiruje? Když my jsme rozhodně
po ní nežádali, aby svou kandidaturu na starostenství stáhla.“
Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Děkuji. Ano prosím paní Ludkovou přednostně, aby odpověděla.“
Paní Mgr. Ludková
„Já zdravím všechny v sále. Já děkuji paní kolegyni zastupitelce Vojtíškové
za tuto otázku. A ona víceméně si sama v té své otázce odpověděla. To, co jsem napsala
na svém facebookovém profilu, tak v podstatě to je ta odpověď, kterou bych jí teď
mohla znovu zopakovat. Ta jednání byla náročná, to víme my všichni. Myslím si, že
občané Městské části Praha 8 velmi bedlivě sledují toto ustavující zasedání našeho
zastupitelstva. A já si budu přát, to co tady řekl můj kolega Ondra Gros. Abychom byli
vlastně my všichni, tady v tom sále, co se budeme pravidelně scházet, velmi důstojnými
zástupci a zastupiteli, které si zvolili občané Prahy 8. A já si budu přát, aby
ta spolupráce nově vzniklé koalice, ať vypadá, jak za chvíli si ji zvolíme, tak té opozice,
aby byla co nejplodnější a nejefektivnější. Já k tomu nemám víc co dodat. A já věřím,
že toto mé vysvětlení vám paní kolegyně bude stačit. Děkuji.“
Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Děkuji paní magistře Ludkové za odpověď. A prosím pana Mgr. Němečka.“
Pan Mgr. et Mgr. Němeček
„Dobrý den. Vy jste v tom svém velmi stručném programovém prohlášení,
bohužel zatím neřekli vůbec nic konkrétního. Jsou to povětšinou takové prázdné fráze.
Typu budeme prosazovat férový přístup a dohody s družstvy, kde jsou zřízena věcná
břemena. To vůbec nevím, co to má znamenat. Můžete to nějak objasnit?
Co to konkrétně hodláte prosazovat?
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Druhá otázka. Vy říkáte budeme hospodařit s vyrovnaným rozpočtem.
Já se zeptám jinak. Vyrovnáte běžné příjmy a běžné výdaje Městské části Praha 8?
Třetí otázka. Říkáte, že budete vyvíjet tlak na Městskou policii tak, aby strážníci
na místo řešení dopravních přestupků, upnuli svou pozornost na dozor nad veřejným
pořádkem. To mi řekněte, jak budete vyvíjet tlak, aby strážníci přestali řešit dopravní
přestupky?
Potom se vás chci zeptat, čtvrtá otázka. Ve školách podpoříte výuku vedoucí
ke zdravému vlastenectví a patriotismu. Co to přesně obnáší prosím?
Pátá otázka. Provedete audit smluv, které uzavřela dosavadní vládnoucí koalice
ANO, ČSSD, Strana zelených, komunisté?
A potom ještě jedna otázka týkající se těch last minute rozhodnutí odcházející
rady. Seznámili jste se už s nimi? Pozastavíte je nějakým způsobem? Zareagujete
na ta rozhodnutí rady učiněná v poslední chvíli?
A poslední otázka. Zavedete rozklikávací rozpočet s webovou aplikaci City
visor, která by každému umožnila kontrolovat utrácení veřejných peněz?“
Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Tak děkuju panu Mgr. Němečkovi. Za pět nebo šest otázek. Nestačil jsem
počítat. A prosím, pokud by to bylo možné, odpovědět hned na tyhle otázky, než
budeme pokračovat dál v diskusi. Abychom na to nezapomněli. Takže prosím
pana Grose.“
Pan Gros
„Já se omlouvám, já jsem si ty otázky nepsal, protože jsem netušil, že jich bude
tolik najednou. Nicméně, co se týká Městské policie, samozřejmě jde o to jednat
s Městskou policií intenzivně o tom, aby se věnovala věcem, které skutečně občany
trápí a neřešila marginality. To je k tomu.
K těm věcem, které dnes bývalý starosta pozastavil, já jsem to viděl zrovna tak
jako vy dnes. Myslím, že bude nutná i porada klubu a bude pravděpodobně všech
klubů, takže k tomu určitě bude přestávka. Takže v tuto chvíli nevím, jak se třeba náš
klub zachová.
Rozklikávací rozpočet, já si pamatuji, že ten rozklikávací rozpočet tady byl
za pana kolegy Švarce, mám takový pocit. Takže asi není problém, aby byl znovu.
A ten zbytek, když mi třeba technickou poznámkou zopakujete. Skutečně si
to teď z hlavy nepamatuji. Děkuji.“
Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Děkuji, tak pokud pan Mgr. Němeček chce zdůraznit ještě to co nebylo
vysvětleno, tak ho prosím.“
Pan Mgr. et Mgr. Němeček
„Milerád zopakuji. Takže dotaz byl, co znamená férový přístup a dohoda
s družstvy SVJ, kde jsou zřízena věcná břemena. Ptal jsem se na vyrovnaný rozpočet,
zda vyrovnáte běžné příjmy a běžné výdaje. Ptal jsem se… Stíháte? Ptal jsem se na to,
co znamená výuka vedoucí ke zdravému vlastenectví a patriotismu ve školách. Ptal
jsem se, zda provedete audit uzavřených smluv dosavadní koalicí ANO, ČSSD, Strana
zelených, komunisté. Děkuji.“
Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Děkuji, takže necháme pana Grose. Může pan Gros?“
strana 16/128

Pan Gros
„Ano. Tak férové dohody s družstvy znamená, že uzavřeme s těmi družstvy
smlouvy, tak aby městská část se nějakým způsobem podílela na nákladech, které
vlastně způsobují, ta věcná břemena, těm družstvům. Dnes to vlastně pořádně upraveno
není. Pravděpodobně to bude mít na starosti radní pro majetek.
Vyrovnaný rozpočet běžné výdaje a příjmy určitě se o to budeme pokoušet.
Uvidíme nakolik to bude možné. Nicméně my tam mluvíme o vyrovnaném rozpočtu
jako celku, takže vyrovnaný rozpočet jako celek.
Výchova ke zdravému vlastenectví. Víceméně já to považuji za přirozené
a myslím si, že výchova našich dětí k tomu, aby si vážily toho, že jsou občany České
republiky a byly na to dostatečně hrdí, může být jedině ku prospěchu.
A co se týká auditu zcela jistě se podíváme na to, jaké smlouvy jsou dnes
uzavřeny. Jak jsou pro městskou část výhodné, potřebné atd. Děkuji.“
Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Děkuji a nyní se hlásí pan Stránský, prosím.“
Pan Stránský
„Děkuji. Já bych jenom upozornil že naše strana se nejmenuje P8, ale Osmička
žije. Já bych pokračoval teda v těch dotazech na pana kandidáta Grose a zaměřil bych
se na odvětví dopravy. Kde v tom předložené facebookové variantě programového
prohlášení se mluví o tom, že zrychlíte průjezd městem. A uděláte všechno pro to, aby
doprava plynula. Chtěl bych se zeptat, jak to chcete udělat? Protože podle posledních
údajů aut přibývá a ta doprava spíš houstne. Takže by mě skutečně zajímalo, jak budete
tohle realizovat.
A pak zmiňujete, že budete podporovat cyklodopravu pro relaxaci a sport. To
by mě také zajímalo, jak to budete realizovat. Jak budete dopravu přeměňovat na
relaxaci a sport. Jestli to samé se bude týkat i automobilové dopravy. Jestli to znamená,
že z autodopravy se stane relaxace a sport.
Dále by mě zajímalo, jak se postavíte k současné situaci v zóně 30 v Karlíně,
kde dochází zmatečně k odstraňování a znovu instalování dopravních značek.
A pro občany tzn. velmi spoustu nepříjemností. A snad tím navážu na další téma s větší
bezpečnosti, které se týká toho co zmiňoval pan Němeček. Kde mluvíte o tom, že
budete tlačit na městskou polici, aby přestala řešit dopravní přestupky. A budete
vyžadovat, aby řešila jiné přestupky. Skutečně by mě zajímalo, jaký očekáváte dopad
bude mít tohle to opatření na bezpečnost občanů. Protože už v dnešní době dochází
k tomu, že dopravní přestupky mají takový rozsah, že auta stojí na přechodech,
v křižovatkách a vzniká velmi nebezpečná situace pro chodce. A předpokládám, že si
uvědomujete, že přece jenom žijeme ve městě, ne na dálnici a je potřebné, aby chodci
byli bezpeční. Děkuji.“
Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Děkuji, tak těch otázek bylo opět jako spousta. Nicméně určitě to bylo
zaznamenáno. A budeme pokračoval v diskusi. Pan Ptáček se dále hlásí do diskuse.“
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Pan Ptáček, DiS.
„Dobrý den. Já bych se chtěl zeptat kandidáta na starostu pana Grose, zda mu
připadá, že je korektní jednání předložení těch oněch bodů, který už tady říkala
kolegyně 13 až 15 na první zasedání zastupitelstva, který se týkají převodu majetku
v rámci městský části. Korektní jednání, že to dostaneme hodinu před začátkem na stůl
a není dostatek času pro nikoho z nás se s tím seznámit. I přes to, že rada tedy
to projednávala někdy začátkem září, tzn. že bylo poměrně docela dost času,
to přeposlat nám budoucím zastupitelům.
A současně ještě druhý dotaz. Týká se vyrovnaného rozpočtu. Příjmy, výdaje,
jakým způsobem toho chtějí docílit? Jestli se to týká i například dokončení privatizace
bytového fondu na Praze 8, který deklarovala koalice. Děkuji.“
Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Ano, děkuji panu Ptáčkovi. A prosím o dalšího přihlášeného, a to je paní
doktorka Blahunková.“
Paní RNDr. Blahunková
„Děkuji za slovo. Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. To, co
především očekávám od nové rady je jednak ztransparentnění chodu radnic, a jednak
konsolidace rozpočtu městské části. Vy jste v minulém období chtěli aktivně podpořit
přísnější směrnici o zakázkách malého rozsahu navrhovanou Eliškou Vejchodskou.
Chtěla jsem se zeptat, jestli hodláte jít dál tou cestou ztransparentnění k zadávání
zakázek a tuto přísnější směrnici schválit?
Druhá otázka. Coby dlouholetá členka kulturní komise mi v minulém období
nikdy nebylo umožněno blíže nahlédnout do rozpočtu gesce. Nemohla jsem třeba ani
nahlédnout do kolonky, kterým organizacím, které nejsou spravovány městskou částí
Praha 8, městská část poskytuje spoluúčast na kulturní akce. Chtěla jsem se zeptat,
jestli v rámci ztransparentnění, jste ochotni tyto informace podávat, alespoň členům
komise. Protože předpokládám, že podobná situace mohla nastat i v jiných komisích.
A třetí otázka, vlastně navazuje na pana kolegu Ptáčka. Jaký je váš návrh, jak
to udělat s vyrovnáním rozpočtu. To znamená, ve kterých položkách chcete šetřit?
Zcela konkretizujte. Děkuji za odpověď.“
Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Ano děkuji. Takže další přihlášený je pan Nepil. Prosím.“
Pan Nepil
„Tak děkuji, já jenom technicky okomentuji ty body, které nám sem přistály.
To, že jste to dostali na stůl, tak to je jedna věc, na internetu to bylo vyvěšené, myslím
14 dní dopředu. Celý program jednání včetně materiálů. To je první, samozřejmě mě
ta situace netěší, mrzí mě. Na druhou stranu to vzniklo tím, že v září se nekonalo
zastupitelstvo. Můžete se zeptat bývalého pana starosty proč. Ty body tam z té doby
zůstaly viset a samozřejmě musí se nějakým způsobem projednat. Není to nic
dramatického. Asi není problém dát nějakou dvaceti nebo půlhodinovou pauzu. Já tady
budu k dispozici samozřejmě. Vysvětlím vám cokoliv, co budete chtít, ale nehledejte
v tom něco prostě hrozného. Děkuji.“
Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Děkuji panu Nepilovi a prosím další přihlášený je paní doktorka Vojtíšková,
prosím o slovo.“
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Paní MVDr. Bc. Vojtíšková
„Já bych se vrátila k těm materiálům v radě, co byly schváleny na poslední
chvíli. Tam asi nejde ani tak o ty dva body, které tady jako deklaratorně pan starosta
vrátil k projednání zastupitelstvu. Tam jde spíš o dalších těch já nevím 50, 60 bodů
možná i víc, které byly schváleny. Jsou to různé dodatky ke smlouvám nebytových
prostorů, je to třeba dodatek ke smlouvě o dílo na zhotovení vlastně tzv. toho rodinného
centra u ulice Taussigova. Je tam prostě spoustu dodatků, jejichž obsah vůbec neznáme.
Ty podkladové materiály mi nebyly vydány, takže by mě zajímal spíš postoj
k těmto na poslední chvíli schváleným materiálům. A i do budoucna bych se ráda
zeptala, jestli budou podkladové materiály k jednání rady zveřejňovány stejně například
jako jsou zveřejňovány podkladové materiály k zasedání zastupitelstva. Protože to je
jedna z důležitých věcí, jak mi vůbec jako opozice můžeme kontrolovat to, co rada
schvaluje. My jinak se dozvíme jenom nějaké usnesení a 6 lidí pro, 1 se zdržel, ale už
obsah neznáme. Chci se tedy zeptat, jestli v rámci ztransparentnění ODS bude i trvat
na tom, že budou zveřejňovány podkladové materiály na jednání rady?“
Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Děkuji, paní Vojtíškové za slovo a dotazy. Prosím pana doktora Vilguse, který
se přihlásil do diskuse.“
Pan MgA. Vilgus, Ph.D.
„Dobrý den přeji. Zdravím pana zastupitele Grose, který možná bude panem
starostou. A chci říct, že já jsem se chtěl pustit do nějaké debaty o tom rádoby
programovém prohlášení, které jsme dostali prostřednictvím Facebooku, ale to je
taková snůška frází a nic neříkajících vět, že těžko se tam hledá nějaký obsah, který jde
napadat. Chtěl bych se zeptat speciálně na ten bod 10, otevřená radnice. Kde čteme, že
zajistíme efektivní vstřícnou a otevřenou správu městské části s využitím moderních
technologií. Je to něco víc, než jen rozklikávací rozpočet? Nebo to skutečně znamená
jenom tuhle jednu věc, kterou schválíte jedním zvednutím ruky na radě?“
Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Děkuji panu doktoru Vilgusovi a prosím paní Novákovou, která se přihlásila
o slovo. Pan Novák, pardon.“
Pan Novák, MBA
„V pořádku. Já mám jenom rychlý dotaz na pana Grose, jestli už se svým
týmem má připraven nějaký postup směrem k dostavbě nové radnice na Palmovce?
Protože to bude téma, které se bude muset řešit velmi, velmi urychleně. Děkuji.“
Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Děkuji, omlouvám se paní Novákové pardon Novákovi. A prosím
paní Hamalovou, ta se hlásí do diskuse.“
Paní Hamalová
„Dobrý den, Alice Hamalová. Já bych se chtěla zeptat k tomu programovému
prohlášení ohledně problematiky bezdomovectví. Co má znamenat program ubytování
za prací?
A potom zavedení zvláštní bezpečnostní strategie pro seniory a prosazení
bezpečnostní výchovy ve školách. Co tyhlety body mají obsahovat? Děkuju.“
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Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Děkuji. Prosím pana Mgr. Němečka, který se hlásí dále do diskuse.
Pan Mgr. et Mgr. Němeček
„Ano, chtěl jsem zeptat, pane kandidáte, čemu se vlastně hodláte věnovat
v radě? Jakou gesci chcete jako starosta pro sebe mít?
Za druhé v tom vašem quasi programovém prohlášení je největší část asi
věnována bezpečnosti a dopravě. Čili chtěl jsem se zeptat. Za prvé. Jaký je váš závazek
ohledně ulice v Holešovičkách? Konkrétně. A za druhé. Proč je takový problém
vybudování tramvajové trati do Bohnic, že tam volíte, tak silná slova? Že v žádném
případě nepodpoříte vybudování tramvajové trati do Bohnic. Vy jste to nějak probírali
s občany nebo s experty na tu danou oblast? Nebo proč je to takto důležité?
Ještě mám tady čtvrtou otázku. Když cituji vás z roku 2014, tak jste tehdy
odmítl na začátku tajné hlasování o radních a starostovi. Tehdy jste prohlásil:
„Pravděpodobně se hlasovací koalice bojí vlastních zastupitelů, nebo jak si to jinak
vysvětlit.“ Řekl jste, že to nepovažujete za příliš demokratické, že se bude volit veřejně.
Co vás vedlo k tomu, že jste změnil názor?“
Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Děkuji panu Mgr. Němečkovi a prosím další do diskuse se hlásím Mgr. Pavlů,
prosím.“
Pan Mgr. Pavlů
„Děkuji. Dobrý den, ještě jednou. Já bych chtěl pana kandidáta požádat, jestli
by nám mohl představit svůj tým. To za prvé.
A druhý bod. Hlasoval jste společně s kolegyní Ludkovou pro zachování
a nerozšiřování Libeňského mostu. A chtěl bych se zeptat, jestli vlastně, na váš vztah
k Libeňském mostu, protože ODS jako taková spíš vystupovala pro zboření Libeňského
mostu. Děkuji.“
Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Děkuji panu Mgr. Pavlů. A je to na mě. Pardon pan Mgr. Němeček se ještě
hlásí, prosím.“
Pan Mgr. et Mgr. Němeček
„No já si myslím, že jsme jako opozice svorně kritizovali přístup tehdejšího
místostarosty pana Fichtnera, který si nechával odpovědi vždycky až nakonec. A žádali
jsme, aby nám odpovídal průběžně na ty otázky. Tak jsem trošku nerad, že jste převzal
fichtnerovské způsoby. A prosím, jestli byste mohl pane kandidáte odpovídat
průběžně.“
Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Děkuji panu Mgr. Němečkovi. Mohu odpovědět, jen to řídím tohle
to ustavující zasedání zastupitelstva. A bylo mě doporučeno organizačním výborem
abych prostě postupoval, tímto způsobem. Takže asi takto. A nyní prosím, pokud bude
budoucí starosta pan Gros chtít odpovědět, tak prosím ať reaguje.“
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Pan Gros
„Nebylo to ani tak schválně, že jsem převzal jakousi praxi z minulého
volebního období, ale skutečně jsem se snažil si poznamenávat ty otázky. A je poměrně
těžké reagovat okamžitě. Některé věci budeme muset řešit společně v radě. Proto já
bych měl mít z těch gescí především finance a životní prostředí. Proto si myslím, že
některé ty dotazy jsou skutečně směřovány spíš na kolegy, kteří si o ty jednotlivé gesce
řekli. A budou je chtít vykonávat.
Co se týká dopravy a přestupků. Chtěl bych, aby bylo pochopeno, že jde
o marginální dopravní prostředky, například noční parkování v Bohnicích atd.
A zlepšení té bezpečnosti ať je to na sídlištích, ať je to na Palmovce, ať je to kdekoliv
v Praze 8.
Co se týká korektnosti těch materiálů, které byly dány na poslední chvíli.
Já myslím že to tady kolega Nepil vysvětlil. Já ty materiály nepovažuju za nějak
kontroverzní. Pojďme je projednat a pojďme o nich hlasovat.
Co se týká transparentnosti, na kterou se ptala paní Kuchtová. Nemáme s tím
problém a určitě to je jedna z věcí, kterou bych chtěl zlepšit ve vztazích s opozicí.
Samozřejmě co se týká rozpočtu, v tuto chvíli nemůžu odpovědět úplně
konkrétně, protože musím s paní vedoucí odboru ekonomického projít ten rozpočet
dopodrobna. Seznámit se se všemi smlouvami, kterými je městská část vázána. Podívat
se na to, zda má městská část nějaké spory, které přinesou nějaké náklady nebo
nepřinesou. Například v pracovněprávní oblasti atd. O transparentních materiálech
do rady se budeme bavit teprve po zvolení rady. To skutečně teď já nedokážu sám
za sebe říct, jak se k tomu postaví moji kolegové.
Nová Palmovka. V tomto asi budeme ve shodě, že Nová Palmovka je třeba
dokončit. A pravděpodobně v té podobě, v jaké je to teď tzn. s tou dotací od Magistrátu
hlavního města Prahy.
Co se týká Libeňského mostu, je to především věc magistrátu. Můj postoj
k tomu je takový, že mosty mají především sloužit a poté se můžeme kochat jejich
podobou. Já bych byl proto, aby hlavně ten most, buď byl opraven, anebo pokud
to nepůjde, tak skutečně vybudován nový.
Já se omlouvám, snad jsem stihnul, alespoň drtivou většinu těch otázek
odpovědět.“
Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Děkuji, panu Grosovi za srozumitelnost a logičnost odpovědí. Prosím paní
Kuchtovou, která se hlásí do diskuse, prosím.“
Paní Ing. Kuchtová, Ph.D.
„Já vás všechny zdravím. Chci jenom upřesnit, že se nejednalo o mne, jednalo
se o paní RNDr. Blahunkou, která se vás neptala, ani tak na transparentní radnici, jako
spíš na tu směrnici o zakázkách, kterou jste minule, jako v opozici podpořil v minulém
období. A my se ptáme na to, nebo paní RNDr. Blahunková se ptá na to, jestli nadále
počítáte s tím, že budete prosazovat tuto směrnici o veřejný zakázkách. Upřesnění.
Děkuji.“
Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Děkuji, paní Ing. Kuchtové a prosím dále pana Mgr. Pavlů.“
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Pan Mgr. Pavlů
„Děkuji za odpověď ohledně Libeňského mostu. A ta otázka druhá byla
ohledně vašeho týmu. Jestli můžete velice krátce představit svůj tým. Děkuji.“
Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Necháme to? Tak pan Gros se připraví.“
Pan Gros
„Co se týká týmu, který by měl se mnou zasednout v radě, jeho podobu uvidíte
ve chvíli, kdy se na ty posty budou ti mí kolegové volit. Já nejsem diktátor, který si
najmenuje radu. Budete ji mít možnost všichni tuto radu zvolit. A všichni ti lidé, kteří
budou navrženi se tady představí. Děkuji.“
Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Ano děkuji. Prosím další na řadě pan Stránský, prosím.“
Pan Stránský
„Já děkuji za slovo. Já teda možná teď v reakci, co jste říkal pane Grosi. Jsem
nepochopil, jestli teda nám budete odpovídat jen na dotazy, kterým rozumíte, anebo
na které chcete odpovídat, anebo jestli nám dotaz, protože většina těch dotazů, které
padly jste neodpověděl. Odbyl jste nás s tím, že budou odpovídat kolegové, kteří se
tomu budou věnovat gesčně potom v radě. A to znamená, že v tuhle tu chvíli odpověď
nedostaneme. Můžete tedy poodhalit to tajemství té budoucí rady a delegovat ty dotazy
na kolegy, kteří budou s vámi v radě, aby ty dotazy odpověděli. Mě zajímají především
ty dotazy, které jsem měl k dopravě. Které mi přijdou dost zásadní i jaksi to vyplývá
z toho vašeho programového prohlášení, kde dopravě věnujete odhadem 20 % toho
textu. Takže zřejmě to je jako důležité téma. Nás by zajímalo, jak ty jednotlivé body
chcete realizovat. Tam, přiznám se, že mi nestačí když mi řeknete, že až zvolíte radu,
tak nám to ty gesční kolegové odpoví. Děkuji.“
Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Děkuji, pan Gros se chystá odpovědět, prosím.“
Pan Gros
„My samozřejmě dopravu považujeme jako za jednu ze svých priorit,
z nejdůležitějších priorit. Jakmile bude ten tým představen, ne zvolen, představen.
To znamená v proceduře volba místostarostů a radních, tak samozřejmě, ti dotyční
zastupitelé či zastupitelky budou tady úplně stejně jako já teď se představovat.
A v diskusi pravděpodobně reagovat na dotazy.“
Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Děkuji, prosím další se hlásí o slovo pan Buršík.“
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Pan Bc. Buršík
„Dobré odpoledne, všem. Já mám takový krátký dotaz. Jestli tomu dobře
rozumím, tak vy vlastně teďka vystupujete jménem toho menšinového bloku
těch vlastně asi jestli si to správně pamatuju, čtyř stran. A žádáte vlastně nás jako
zastupitelstvo, nebo aspoň některé z nás abychom vás podpořili. A vlastně nás k tomu
vyzýváte, vyzval jste nás k tomu nebo vyzvali jste nás k tomu asi dneska o půlnoci.
A jediný vlastně, co zatím máme je jediná popsaná stránka A4. A nevím, nezdá se mi
to jako dostatečný podklad pro to abychom vás volili, abychom se rozhodli, že vám
svěříme vlastně vládu tady nad Prahou 8 do rukou na čtyři další roky. Máte nějaké další
podklady, podle kterých bychom se mohli rozhodnout? Co by nás mělo přesvědčit
k tomu, že vlastně ten váš program je ten správný? Děkuji.“
Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Děkuji panu Bc. Bursíkovi. Prosím o slovo pana Němečka, který se hlásil.“
Pan Mgr. et Mgr. Němeček
„Tak my máme trpělivost. My vám ty dotazy zopakujeme znovu. Takže znovu
se Vás táži. V roce 2014 jste uvedl na ustavujícím zasedání zastupitelstva, když zde
přítomné ANO a ČSSD prosadili veřejnou volbu. Řekl jste: „Pravděpodobně se
hlasovací koalice bojí vlastních zastupitelů, nebo jak se to jinak vysvětlit. Já bych
to nezaváděl nepovažuji to za příliš demokratické.“ Proč jste změnil názor?
Za druhé, chtěl bych se znovu tedy zeptat. Jaký je váš konkrétní závazek
ohledně ulice v Holešovičkách?
Za třetí. Proč je tak důležité nevybudování tramvajové trati do Bohnic? Protože
to všechno, co neuděláte se objevuje v programovém prohlášení docela často.
A chtěl bych se zeptat zde přítomného ředitele Městské policie pro Prahu 8,
protože žijeme v době, kdy na celostátní úrovni, a tam to ODS kritizuje, máme obavu,
že tedy zástupci ANO zasahují do práce vyšetřovatelů PČR. Tak tady vidíme na úrovni
Městské části Praha 8, že politická reprezentace by si přála aby strážníci se nevěnovali
řešení dopravních přestupků, ale něčemu jinému. Čili chtěl jsem se zeptat pana ředitele
Městské policie, zda politickou reprezentaci poslechne?“
Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Tak děkuji, panu Mgr. Němečkovi a prosím další v pořadí je pan Slávka,
prosím o jeho slovo.“
Pan Mgr. Slávka
„Vážený kandidáte na starostu. Já se chci zeptat. Na jedné straně říkáte, že tady
ty dotazy na to abychom se nějakým způsobem rozhodli vás volit nebo nevolit,
že prostě ohledně programu jsou marginální. Na druhé straně, tady máme prostě body
programu, které jsme dostali na stůl těsně před zastupitelstvem, které prostě rozhodují
o majetku městské části. A já se ptám. To je tak stejně marginální, že se musí hned
o tom rozhodnout, aniž bychom ty materiály si mohli nastudovat. Tak jak mluvíte
o marginálnosti těch našich dotazů k vašemu programu. Děkuji.“
Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Děkuji a prosím nyní pana Grose.“
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Pan Gros
„Já bych pana Slávku rád ubezpečil, že jsem o dotazech vůbec nepronesl slovo
marginální. Já jsem mluvil o marginální přestupcích versus veřejný pořádek, aby se lidé
cítili bezpečně. Asi mě špatně pochopil. To je škoda, mrzí mě to, že mě špatně
pochopil.
K tomu hlasování. Dnes žijeme v době transparentnosti. Například včera
na Praze 5 hlasovali takto o celé radě tzn. veřejně a zrovna Pirátská strana si to velice
pochvalovala, že to je transparentní. Myslím si, že vzhledem k tomu, jak byl jednací řád
schválen poměrně slušnou většinou, tak s tím prostě většina zastupitelů problém nemá.
Tudíž nestydím se za to, že jsem změnil názor na způsob hlasování. Bude to prostě
dneska rychlejší, než kdybychom hlasovali tajně.
Co se týká Holešoviček, já mám pocit hraničící s jistotou, že Holešovičky jsou
tam zmíněny. A že je chceme zahlubovat. Samozřejmě je to věc magistrátu, ten to bude
financovat, ten to musí prosadit, ten to musí naplánovat. Ale my tomu bránit nebudeme.
A co se týká tramvaje do Bohnic. Ano mám pocit, že…nebo jsem přesvědčen
o tom, že většina bohnických obyvatel tramvaj do Bohnic nevítá. Tudíž v tomto jsem
s nimi zajedno.“
Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Děkuji panu Grosovi. Prosím pana MgA. Vilguse, který se hlásil o slovo.“
Pan MgA. Vilgus, Ph.D.
„Ještě jednou dobrý den. Děkuji za ty dotazy a za ty odpovědi, které
tu probíhají. Já jsem se pokusil to vaše rádoby prohlášení ještě jednou projít a našel
jsem tam jednu věc, která by mě zajímala. Hodně tady bojujete za dostavbu okruhu.
Myslím, že mnozí z nás okruhy chceme, ale záleží na tom, jakým způsobem budou
vypadat. Obyvatelé Libně určitě nijak zvlášť nebudou nadšeni z toho, pokud přes
dnešní Horovo náměstí povede místo jednoho mostu dva mosty. Zajímalo by mě, jestli
hodláte jednat s novým radním pro dopravu na magistrátu o tom, že ten projekt
městského okruhu přes Libeň bude nějakým způsobem humanizovaný? Přenesený pod
zem nebo nějakým jiným způsobem upravený, tak aby Libni neublížil, ale aby jí
prospěl.“
Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Děkuji. A prosím nyní si hlásil o slovo pan Stránský. Tak dávám mu slovo.“
Pan Stránský
„Děkuji. Já jsem se chtěl zeptat pana Grose. Tady teď z té předchozí odpovědi
vyplynulo, že pan Gros má spoustu pocitů. Ale já mám takový pocit, že není úplně
vhodné, aby se městská část se 107 000 obyvateli řídila na základě pocitů pana Grose.
Ale spíš na základě faktů a podložených dat. A to se týká i těch Holešoviček
i těch bohnických tramvají. Že by možná bylo vhodnější aspoň doložit na základě čeho
se domníváte, že bohnitští nechtějí ty tramvaje. A to samé k těm Holešovičkám, jestli
byste byl schopen se k tomu postavit zodpovědně jako kandidát na starostu městské
části a nepřehrávat tuhle diskusi na magistrát. To už jsme tady zažili 4 roky, když jsme
cokoliv chtěli, tak jsme se dozvěděli od rady, že to musí magistrát, a že to oni nemůžou.
Tak jestli jste schopen se k tomu programovému prohlášení vyslovit jednoznačně. Tak,
že Holešovičky zahloubíte anebo nezahloubíte? A na základě, jakých údajů pracujete
s tím, že nebudete stavět tramvaje do Bohnic? Děkuji.“
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Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Děkuji panu Stránskému a prosím pana Grose.“
Pan Gros
„Tak vzhledem k tomu, že skutečně v Praze 8 žiju a v Bohnicích se pohybuji
často, tak vím od občanů, jaký ten postoj k té tramvaji mají. Opravdu prioritou této rady
nebude tramvaj do Bohnic. Je to samozřejmě politická priorita. Teď mi vypadlo….
Holešovičky. Městská část, teď odpovím, tak jak to bude, když se podaří Holešovičky
zahlubovat. Městská část nebude investorem té akce. Pokud vím, má to stát 10 miliard.
Rozpočet městské části je něco okolo 1,6 miliardy. To znamená, budeme spolupracovat
s magistrátem na této akci, to určitě. Stejně jako budeme jednat o jakýchkoliv
dopravních stavbách s magistrátem aktivně, ale nechceme, aby tady se stavělo něco
proti vůli občanů Prahy 8. Ale samozřejmě většinu těch staveb bude financovat
magistrát a je otázkou nakolik bude komunikovat s městskými částmi, nakolik bude
vycházet jim vstříc v jejich požadavcích atd. Nicméně ano naší prioritou je zahloubení
Holešoviček.“
Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Děkuji panu Grosovi a prosím pana Mgr. Němečka, který se hlásí o slovo.“
Pan Mgr. et Mgr. Němeček
„My máme trpělivost, takže znovu otázku na pana ředitele Městské policie
pro Prahu 8, zda poslechne politickou reprezentaci, zde přítomnou, aby se strážníci
nevěnovali řešení dopravních přestupků a upnuli svou pozornost jinam.
A na pana kandidáta. My se vás neptáme jenom na zahloubení ulice
v Holešovičkách. Já jsem se vás ptal na konkrétní závazky vůči občanům ulice
v Holešovičkách, protože tam jsou i nějaká krátkodobá a střednědobá opatření, která by
se dala udělat. O ničem takovém neuvažujete? Čili všechno to necháváte na magistrátu?
Nepokusíte se o nějaké zmírnění nebo zregulování dopravy? Je to sprosté slovo?
Děkuji.“
Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Děkuji, panu Mgr. Němečkovi pan ředitel Městské policie bude hovořit.
Nechávám ho až na závěr této diskuse, která se určitě blíží ke konci. Takže v pořadí
bude paní doktorka Blahunková.“
Paní RNDr. Blahunková
„Děkuji za slovo. Já jsem se v podstatě odpovědi na svoje tři dotazy, také
nedočkala. Takže ještě jednou bych zopakovala 3 otázky. Jestli hodláte schválit
zpřísněnou směrnici o zakázkách malého rozsahu? Za druhé, jestli členové komisí
budou mít možnost nahlížet do podrobného rozpočtování gesce té příslušné komise
jejímiž jsou členové? A kde chcete šetřit v rozpočtu? Pokud tato otázka je příliš
rozsáhlá, tak mě to bude stačit do těch 30 dní písemně. Ale první dvě otázky si myslím,
že byste zvládl odpovědět i tady. Děkuji.“
Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Děkuji paní RNDr. Blahunkové a prosím pana Grose, který se hlásí o slovo.“
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Pan Gros
„Zakázkou na směrnice se zcela jistě budeme zabývat v radě. Zcela jistě se tam
promítne názor všech radních, nikoliv jen můj. Ale můžu tady slíbit, že se jí zabývat
budeme.
S nahlížením členů komise, nemáme podle mě problém. A to můžu asi říct
i za své kolegy, kteří budou chtít kandidovat do rady.
Samozřejmě co se týká Městské policie, my nehodláme nařizovat Městské
policii, co má dělat. Dokonce nejsme jejími nadřízenými. Nicméně jde o komunikaci
s Městskou policii v tom, aby nám pomohla některá problémová místa řešit. A ano opět
je to priorita na rozdíl od například řešení špatného parkování v noci v sídlišti Bohnice.
Ale je to samozřejmě náš politický názor naše politická priorita, ale rozhodně bych
si u pana Mgr. Němečka vyprosil to srovnání s premiérem Andrejem Babišem, který
zasahuje, nebo já nevím, jestli zasahuje, který má zasahovat do činnosti PČR
ve vyšetřování živých kauz. To skutečně Městská policie a místní radnice, ten vztah je
úplně jiný, ale nemůžeme… já to srovnání prostě odmítám. Děkuji.“
Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Děkuji panu Grosovi. A já bych tedy pokračoval v tom, že bych navázal
na odpověď pana Grose. S tím, že by pan ředitel Městské policie odpověděl na otázku
pana Mgr. Němečka. Prosím pane řediteli.“
Městská policie hl. m. Prahy – Obvodní ředitelství Praha 8 – pan Mgr. Luděk
Vaníček
„Dobrý den, vážení přítomní. Jmenuji se Luděk Vaníček jsem ředitele Městské
policie na Praze 8 a chci jenom říct za Městskou policii, že k politickým proklamacím
se vyjadřovat nebudeme. A chci jenom ujistit, že Městská policie se řídí platnými
zákony tzn. zákonem o obecní policii, kde jsou jasně stanoveny úkoly, povinnosti
a oprávnění strážníků.“
Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Děkuji panu řediteli a prosím další se hlásí pan Stránský, prosím.“
Pan Stránský
„Děkuju za slovo. Já musím říct, že debata začíná nabírat zajímavý směr,
protože mě by skutečně zajímalo, jakým způsobem dle svého programového prohlášení
budete vyvíjet tlak na Městskou policii. Protože, já jsem nějak měl za to, že politická
garnitura nemůže vyvíjet tlak na Městskou policii. Mě teda mrzí, že vás to unavuje
tahle diskuse, ale mě jako občana městské části by skutečně zajímalo, jaká bude
specifikace těch přestupků? Kde to Městská policie ještě teda řešit má a od kdy už
to řešit nemá? Protože mě skutečně obtěžuje, že pro auta zaparkovaná chodníku
nemůžu projít ulicí a musím vstupovat do vozovky. A považuju to za dopravní
přestupek, který by asi řešit potřeba bylo. Ale jenom se chci zeptat, tady nastupující
nebo aspirující rady, jestli se vám v případě, že tohle to nebude zapadat do kategorie
přestupků, které Městská policie řešit má nebo jestli to ještě bude přestupek, který
v řešení bude? Děkuju.“
Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Děkuji
panu diskutujícímu a
pan PhDr. Ing. Fichtner, prosím.“
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Pan PhDr. Ing. Fichtner, MBA
„Děkuji. Já bych chtěl jenom přítomné zastupitele upozornit, že jsme v bodě
volba starosty. Děkuji.“
Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Děkuji a prosím pana Mgr. Němečka.“
Pan Mgr. et Mgr. Němeček
„No já právě chci panu kandidátovi na starostu pomoci. Takže dá se tomu
rozumět tak, že porušíte své programové prohlášení hned první den 14. 11. 2018. Čili
nebudete vyvíjet tlak na Městskou policii, rozumíme vám správně? Tato věta je
nesprávná. A pana ředitele Městské policie bych se zeptal znovu. Já jsem pochopil, že
se budete řídit zákonem, ale tady slyšíme, že na vás bude vyvíjen tlak. Takže, jak tomu
tlaku, jak na něj hodláte reagovat?
A ještě jsem se chtěl zeptat pana kandidáta na starostu. On se totiž bude věnovat
životnímu prostředí. A má tedy takový zajímavý slib. V péči o zeleň zohledníme
problematiku jednotlivých lokalit. To je myslím úplně super konkrétní slib, z něho jsem
nadšený. Předveďte mi to prosím na příkladu. Já jsem z Kobylis. Jak to bude vypadat
v Kobylisích?“
Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Děkuji, další se hlásil o slovo pan Slávka.“
Pan Mgr. Slávka
„Dobrý den. Já jsem se chtěl zeptat. Ještě jste říkal, že chcete i jakoby zlepšit
komunikaci s opozicí. A teda já předpokládám, že jako z opozice, zdali nám můžete
slíbit, pokud se budeme zajímat o nějaké informace a požadovat informace z úřadu,
zdali můžete slíbit, že nám budou poskytnuty, a že nám nebude bráněno v tom
abychom se k těm informací dostali. Děkuji za vaše vyjádření, nebo slib.“
Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Děkuji. Další o slovo se hlásí pan Buršík.“
Pan Bc. Buršík
„Dobré odpoledne, já ještě jednou zopakuji svoji otázku. Odpověď jsem
nedostal. Chci se zeptat, jestli už máte něco víc, než je tady ta jedna A4 podle které
bychom vás měli volit? Já bych třeba rád si přečetl celý váš program. Co v jaký gescích
konkrétně chcete jako prosadit. A věta fakt, jak tady zopakoval pan kolega Němeček, že
v péči o zeleň zohledníte problematiku jednotlivých lokalit… Já si pod tím nedokážu
teďka z fleku nic představit. Mohl byste nám představit vaše konkrétní představy, jak
to budete realizovat?“
Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Děkuji, prosím pana Mgr. Pavlů.“
Pan Mgr. Pavlů
„Já mám jeden technický dotaz. My jsme si odhlasovali způsob jednání
na dnešním zastupitelstvu a tam je, že každý občan nebo občan může vystoupit v bodu
jednání. A jsou zde občané nebo aspoň určitě jeden, který chce v tomto bodě vystoupit.
Tak na to chci upozornit.“
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Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„No děkuji. Prosím paní Mgr. Ludkovou.
Paní Mgr. Ludková
„Děkuji za slovo. Já bych tady s dovolením řekla něco k něčemu, čemu jako
nerozumím. Pan kolega Němeček a pan kolega Stránský tady víceméně rozdmýchávají
něco ve věci Městské policie. Nerozumím tomu. Můj kolega, tak jak já jsem ho
poslouchala, stejně jako vy. Řekl, že budeme spolupracovat s Městskou policií a že
to je jaksi jako povinností městské části s tou Městskou policii vést dialog. Jestli se
vyjádřil pro vaše uši nějak nepřesně, tak mě to samozřejmě mrzí toto nedorozumění, ale
on opravdu neřekl nic jiného než, že s Městskou policií budeme pokračovat v dialogu,
tak jako jsme to dělali vždycky, když jsme na městské části byli. Tady v poslední době
a z Facebooku to jistě všichni víte, je celá řada lokalit, které vykazují řekněme zvýšená
bezpečnostní rizika. A těmi se hodláme zabývat. To znamená kolega Gros neřekl nic
jiného, než že budeme komunikovat s Městskou policií a jakým způsobem řekněme
jaké kroky v tom dialogu budou, tak to je to je věc následujících dní. Takže prosím
neberte nás tady za slovo a nedělejte, jak řekl tady kolega Gros, tady z něj nějakého
diktátora. Děkuji.“
Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Děkuji a prosím pana Stránského.“
Pan Stránský
„Já bych jenom podotknul, že to není, co je něco pro naše uši, ale to je pro naše
oči a já tedy cituju z programového prohlášení, které bylo zveřejněno na Facebooku.
A v něm se doslova píše, budeme vyvíjet tlak na Městskou policii. A pokud teda pan
kandidát na starostu nám k tomu chce ještě něco dalšího říct bylo by asi lepší, kdyby
nám to řekl on, ne jeho tisková mluvčí paní Ludková. Děkuji.“
Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Děkuji panu Stránskému. Pan Gros se asi hlásí. Pardon, tak prosím je 16:00 h
tzn. uplynul čas 2 hodiny měla by se vyhlásit přestávka. Přestávku ano, takže dobře
děkuji. Takže vyhlašuji přestávku 15 minut tzn. do 16 hodin 16 minut.“
Přestávka
Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Byla přestávka patnáctiminutová, tak prosím zaujměte svá místa. Ještě nevím,
že nejste všichni. Tak už se scházíme. Tak prosím vážení zastupitelé zaujměte svá místa
budeme pokračovat v programu dnešního ustavujícího zasedání zastupitelstva Městské
části Praha 8. A prosím pana s přednostním právem pana Mgr. Pavlů o slovo.
Tak už je pan Mgr. Pavlů uvolněn mluvit, prosím. Takže je tam nějaký problém,
tak prosím další v pořadí je pan MgA. Vilgus, prosím. Než se opraví, tak je
tam problém v celé řadě.“
Pan MgA. Vilgus, Ph.D.
„Tak ať to nekomplikujeme, já napřed řeknu ten svůj příspěvek a pak si to tedy
vezme pan Mgr. Pavlů s tou technickou poznámkou.“
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Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Ano prosím.“
Pan MgA. Vilgus, Ph.D.
„Já jednak chci jenom drobnou technickou poznámku, vždycky když tam vidím
na té tabuli jméno Bursík, já mám pocit, že kolega z Osmičky žije se jmenuje Buršík.
Tak se chci zeptat, jestli by to bylo možné opravit, protože to už je druhý omyl
ve jméně, který tady v této chvíli zažíváme.
Chci oživit otázku, kterou jsem kladl panu Grosovi, ale jemu se dneska daří
úplně obdivuhodně se z těch mých otázek vykroutit. Mě zajímá, jak to je s tím
městským okruhem. Městský okruh můžeme se na něj dívat tak, nebo onak, ale
každopádně Libni městský okruh nijak zvlášť nepomůže. Pokud vyroste v té povrchové
variantě. Slyšeli jsme, jaké řekněme málo hodlá rada udělat pro to, aby byly zahloubené
Holešovičky. Zajímá mě, jestli podobnou energii vyvinou i na to, aby byla zahloubena
tato část městského okruhu. A potom mám dotaz k tomu, že v tom vágním usnesení
nebo v tom prohlášení, tak jsem si přečetl, že tam navrhujete efektivní a hospodárné
hospodaření s majetkem. To je takové, že to může znamenat nakupovat majetek,
prodávat majetek, jenom spravovat majetek. Zajímá mě, jestli budete prodávat, jestli
budete kupovat, nebo jestli tato slova, která v tom programovém prohlášení máte, tak
jestli znamenají něco jiného.
A poslední věc, připomínku, pokud se nepletu, doufám že se nepletu. Prosím
pana Vašáka, jestli mi může říct, jestli se nepletu. Občané se mohou hlásit v tuto chvíli
do diskuse stejně jako zastupitelé. A pokud je to pravda, tak chci vyzvat občany, aby
také řekli k této vznikají koalici své slovo.“
Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Takže děkuji. Diskuse běží, takže pan Pavlů, prosím.“
Pan Mgr. Pavlů
„Tady kolega Vilgus už to řekl v podstatě za mě. My jsme schválili jednací řád
a § 8 průběh zasedání zastupitelstva bod 6 písmeno b, že občané se mohou vyjadřovat
k danému jednání, k projednaným otázkám. A my jsme to řešili už o přestávce tady
s kolegy z městské části, kteří přišli na to, že by neměla být překážka, aby se občané
k danému bodu vyjádřili. Jestli jsem to pochopil správně.“
Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Děkuji panu Mgr. Pavlů a prosím pana Grose“
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Pan Gros
„Ano, tak k panu Vilgusovi. Ano budeme se snažit, aby ten okruh byl například
zahlouben, protože to, co se týká Holešoviček, tam je jako příklad. To znamená,
budeme prosazovat taková dopravní řešení, která neznamenají zátěž pro okolí. Takhle
to tam myslím je. To souvisí s těmi Holešovičkami. Kdy tady padnul již jiný dotaz.
Moc si nedovedu představit v tuto chvíli regulovat nějak drasticky dopravu
v Holešovičkách. Už je tam několik let tichý asfalt. Je tam úsekové měření a další
regulace se obávám, že by vedla pouze k obrovským kolonám, jak ráno, tak odpoledne.
Už dnes to je problém a například zužování, což je regulace dopravy by tu situaci ještě
zhoršila. Já si myslím, že by v tuto chvíli skutečně magistrát mohl být relativně rychlý,
aby tu situaci tam řešil tím zahloubením. A dokonce to je jedna z dopravních staveb,
o kterých jsem přesvědčen, že budou vítat i místní obyvatelé. To znamená, že nebudou
proti ní protestovat, a naopak jí uvítají.
Co se týká efektivního hospodaření s majetkem. Ono to souvisí s těmi
financemi, nejdříve je nutno se podívat na to, jak na tom skutečně finančně městská část
je. A poté velice uvážlivě se podívat, co jaký majetek městská část v tu chvíli má, který
může být například i nepotřebný. Mám takový pocit, že finanční situace není
v tuto chvíli tak luxusní, abychom nějakým způsobem masivně nakupovali. Na druhou
stranu masivní privatizaci v tuto chvíli tato koalice, pokud já budu zvolen a ta rada
bude zvolena, tak nechystáme. Masivní rozhodně ne.“
Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Ano, tak děkuji panu Grosovi a prosím pana Nepila a připraví se
paní Štětovská z řad občanů. Která má písemnou přihlášku před ještě panem Grosem.
Takže prosím, pana Nepila.“
Pan Nepil
„Tak děkuji, pane předsedající. Já mám na pana kandidáta asi pět dotazů. První
už byl zodpovězen tzn. kontinuita v rámci nové Palmovky. Druhý, mě zajímá, jestli
v rámci dopravních opatření se budou například zužovat pruhy. Příklad budiž sjezd
z Hlávkova mostu na Argentinskou. Pokud vím, tak jestli chce i tohle zavádět. Druhý,
jestli jste ochotni zvážit podporu dětí, který nemohou být umístěny v mateřských
školách a družinách z důvodů finanční nedostatečnosti rodiny. Další, jestli jste ochotni
pokračovat v programu obědy zdarma do škol, zase z důvodu nějakých finančních
prostě nedostatečnosti rodiny. A poslední, jestli jste ochotni uvažovat o změně systému
parkovacích zón. Respektive ten systém samozřejmě nastavuje magistrát, městská část
jenom říká, kde ta zóna bude. Jo ale, jestli jste ochotni podpořit, pokud to z magistrátu
přijde, nějakou systémovou změnu modrých zón. To je za mě všechno.“
Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Děkuji, panu Nepilovi a prosím nyní paní Ivu Štětovskou z řad občanů, která
žádá o slovo a prosí o písemné odpovědi.“

strana 30/128

Občanka MČ pí Štětovská
„Děkuji. Já se pokusím stručně. Zdravím pana kandidáta na starostu. Jak nám
řekl je na radnici už šesté období. Za působení jeho strany na radnici byly prodány
v sídlišti Ďáblice, pozemky pod obchodními centry konsorciu CPI. A my z toho teď
máme docela problémy, kteří tam bydlíme. S ohledem na to, že před volbami byly
všechny strany dotazovány na další vývoj v této kauze i strana pana kandidáta se
vyjadřovala k tomu, že nebude podporovat výstavbu. Mě by zajímalo, kde je
pan kandidát názorově v tuto chvíli, neboť pro mě je další vývoj mého domova dosti
důležitý. Děkuji vám.“
Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Děkuji paní Štětovské. A ona prosí o písemnou odpověď. Nyní budeme
postupovat dále podle přihlášeného je na řadě pan Buršík. Omlouváme se, za porušení
slova jeho příjmení. Je tam už to „š“, takže pan Buršík, prosím.“
Pan Bc. Buršík
„Nic se neděje. Já bych měl dotaz, vy tady píšete v té proklamaci, co byla
zveřejněna na Facebooku, že: „Vynaložíme úsilí k dobudování okruhu.“ Já bych se
chtěl zeptat. Tady na Praze 8 se nás asi hlavně týká ta severní část vnějšího okruhu.
Jsou tady dvě varianty a chci se zeptat přímo, a je to jednoduchá otázka. Kterou z těch
variant budete prosazovat, nebo jak tady píšete o kterou budete vynakládat úsilí
k jejímu dobudování? Jestli to bude ta severní, která vlastně jde nad vlastně území
Prahy 8. Anebo jestli to bude ta kratší, zřejmě asi i levnější a v současné době asi více
průchozí. Protože na ní je shoda. Tak jestli budete prosazovat naopak tu jižní, která by
měla překračovat Čimice. Děkuji.“
Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Děkuji panu Buršíkovi. A prosím předposledního pana Slávka, který se
přihlásil do diskuse.“
Pan Mgr. Slávka
„Vážený pane kandidáte na starostu, já bych rád o vaši odpověď na můj dotaz,
který byl vznesen ohledně konstruktivní komunikace s opozicí. A teda, zdali můžete
slíbit, že nám budou poskytovány informace, které budeme požadovat, jak koalicí, tak
úřadem. Děkuji za odpověď.“
Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Děkuji, a prosím pana Grose jako přihlášeného, prosím.“
Pan Gros
„Já tedy začnu těmi dotazy pan Nepila. Ubírání pruhů na silnicích. Ne, to je
přesně to, co jsme tam napsali, že nebudeme podporovat opatření, které zhoršují
plynulost dopravy a my jsme přesvědčeni, že v současné chvíli v Praze tato opatření
skutečně dopravu brzdí. To znamená, nakonec je to v neprospěch těch místních, protože
popojíždějící auta obtěžují mnohem víc, než když normálně plynule projedou.
Podpora dětí jak u mateřských školek, tak obědy, ano chceme
v tomto pokračovat.
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Změna systému modrých zón, ano chtěli bychom modré zóny, tak aby nebyly
rozčtvrceny podle městských částí. Dokonce v Praze 8 také do třech ostrovů. Jsme
přesvědčeni, že žádný občan nemá být cizincem ve vlastním městě a Praha je jedno
město. Není to jenom Praha 8 a u hranic s Prahou 3 už jste vlastně cizinec, protože
musíte znova platit a znova platit. Obávám se však, že současná magistrátní
připravovaná koalice toto nechystá, ale protože jsem životní optimista, myslím si, že
jednání o tomto problému s magistrátem nemůže ničemu uškodit.
Pak dobudování okruhu. Naším názorem je to dobudovat, tu variantu okruhu,
která by byla rychlejší, protože co si budeme povídat, vnější okruh Praha jako celek
potřebuje opravdu urgentně. Nicméně toto dokonce nebuduje ani magistrát, ale pokud
je mi známo, stát přes ředitelství silnic a dálnic. To znamená opět nás čeká jednání
s ředitelstvím silnic a dálnic. Jak daleko jsou s tou přípravou a pokud se vůbec začne.
Já se obávám, že toto není možná ani otázka tohoto volebního období. Rád bych se
mýlil.
Co se týká konstruktivní komunikace s opozicí a poskytování informací.
Ano chceme poskytovat informace opozičním zastupitelům bez nějakých bariér.
A ta paní z krásných Kobylis, já jsem bohužel zapomněl jméno, moc
omlouvám. Ta požadovala písemnou odpověď?“
Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Ano, paní Štětovská, ano. Děkuji panu Grosovi a prosím přednostní právo
pan Slávka se hlásí do diskuse.“
Pan Mgr. Slávka
„Já jsem chtěl, jestli můžete nám to slíbit, že nám to budete poskytovat. Ne, že
se pokusíte. Jestli můžu takhle to vysloveně po vás chtít, abyste to slíbil, že ano, že
ty informace, když budeme požadovat, že nám budou zpřístupněny. Děkuji.“
Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Ano, pan Gros.“
Pan Gros
„Já si myslím, že jsem neřekl pokusíme, ale tak já říkám, ano budeme vám
poskytovat informace. Ano.“
Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Děkuji panu Grosovi a prosím paní Novotnou.“
Paní Mgr. Novotná
„Já bych opravila, když se vyjádřil, že prý plánovaná koalice na magistrátu se
nehodlá věnovat modrým zónám a přečtu patřičný úryvek z koaličního programu.
Umožníme rozšíření parkovacích zón, ustanovíme komisi pro parkování, která bude
řešit vylepšení současných parametrů parkovacího systému, tak aby se stal uživatelsky
přívětivějším, ekonomicky motivujícím a aby vedl ke zvýšení počtu parkovacích míst
pro rezidenty. Přepracujeme parkovací aplikaci, zvýšíme uživatelský komfort
a informovanost občanů o možnostech využití parkovacích zón. A další body potom
k rozvoji parkování. Děkuji.“
Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Děkuji paní Novotné a prosím přednostně pan Nepil.“
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Pan Nepil
„Já bych se chtěl zeptat paní Novotné, co znamená komfortnější parkovací
zóny, jak je to myšleno v tom programu? Mě by zajímalo, kdybyste nám to osvětlila,
protože samozřejmě to má nějakou souvztažnost jakoby do Prahy 8. Tak kdybyste
to trošku rozvedla. Děkuji.“
Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Ano děkuji, panu Nepilovi. A dále v pořadí se hlásí pan Mgr. Derfl. Prosím
o slovo pana Derfla.“
Pan Mgr. Derfl
„Ano děkuji za slovo. Já mám pouze dva dotazy na pana Grose. Je jediným
navrženým kandidátem na starostu. Ještě bych chtěl poprosit o odpověď teď a tady.
Chci se zeptat, zda předpokládá pro své zvolení v případě, že má vyjednánu podporu
od zastupitelů z hnutí ANO. A ten druhý dotaz. Zda s tím nemá morální problém?
Děkuji.“
Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Děkuji panu Derflovi a prosím pana Grose.“
Pan Gros
„Já jsem ještě chtěl reagovat na ty modré zóny. Já jsem vycházel z vyjádření
designovaného radního pro dopravu pana Scheinherra, který jednoznačně v médiích
řekl, že jednotná zóna, která například pro mě je prioritou, nepřichází v úvahu, protože
by se zvýšil počet dopravních výkonů obyvatel. Přeloženo do lidštiny, moc by jezdili
auty. Takže tam já vidím ten problém a tu prostupnost z toho, co četla paní Novotná, já
tam nevidím.
Co se týká toho dotazu na podporu. My jsme požádali všechny zastupitelé, kteří
nejsou v tom koaličním bloku o podporu. Ano pokud nás podpoří zastupitelé zvolení
za hnutí ANO, budiž já s tím morální problém nemám. Byli zvoleni demokraticky,
jako my všichni tady.“
Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Děkuji panu Grosovi, prosím další
prosím o slovo.“

přihlášený

je

pan

Stránský,

Pan Stránský
„Já se omlouvám pane Grosi, že jsem možná trošku vlezlej s tou dopravou, ale
já jsem teďka pochopil, že jste se začal věnovat těm dopravním tématům, takže asi
tu dopravu jako řešit budete. Nebo jestli mám zopakovat ty dotazy, který jsem
do dopravy měl? Zjevně jste se pustil do parkovacích zón, pustil jste se do pražského
okruhu, což jsou poměrně složitý dopravní témata. Tak my se o nich může bavit?
Nebo jestli to znamená, že nechcete odpovídat na moje dotazy? A jenom jste mě
odbyl?“
Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Děkuji, prosím pana Nepila přednostní právo.“
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Pan Nepil
„Já bych chtěl jenom kolegům od Pirátů vzkázat, že včera nebo předevčírem
byl zvolen pirátský starosta na Praze 5 hlasy z hnutí ANO a ani Piráti neměli morální
problém s hnutím ANO, když tam byl zvolen jejich starosta. Tak brát se tady
na morálku volby jako skrze hnutí ANO. No tak můžeme si o tom myslet každý své.“
Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Děkuji panu Nepilovi. Prosím přednostně pan Stránský.“
Pan Stránský
„Já se omlouvám, to byl omyl.“
Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Tak paní doktorka Blahunková je přihlášená, prosím paní doktorko.“
Paní RNDr. Blahunková
„Já bych šla ještě dál v tom dotazu pana kolegy Derfla. A chtěla bych se zeptat
všech zastupitelů ANO, zda nemají morální problém, s tím že jsou zastupiteli
za ANO?“
Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Děkuji paní doktorce Blahunkové. Prosím pana Nepila, přednostní právo.“
Pan Nepil
„Ne, nemám s tím problém, že jsem zastupitel za hnutí ANO. Paní Blahunková,
pokud vím vy jste s námi podepisovala, někdy před čtyřmi lety, koaliční smlouvu také
jste s tím neměla problém. A druhý, pokud vím, tak jste s námi podepisovala nějaký
papír o toleranci skrze KSČM. Myslím, že ten papír ještě můžu někde najít. Kde je
přímo Váš podpis a taky jste s tím neměla problém. Takže opět o té morálce tady
zrovna když vy mluvíte… Nevím, co si o tom mám myslet, opravdu nevím.“
Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Ano děkuji panu Nepilovi. Děkuji za potlesk panu Nepilovi. Prosím paní
Blahunkovou s přednostním právem.“
Paní RNDr. Blahunková
„Přesně na to se mě zeptal před čtyřmi lety pan kolega Němeček. Já jsem řekla,
že s tím problém mám.“
Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Děkuji paní doktorce Blahunkové a prosím paní Novotnou je další
přihlášená.“
Paní Mgr. Novotná
„Takže já bych zareagovala krátce na pana Nepila. Který chtěl upřesnit věci
ohledně parkování. Tak on se konkrétně ptal mě ohledně toho parkování a koalice.
Takto detaily bude se dořešovat na patřičné koalici na magistrátu, kde budou i zástupci
ANO. A já vás tímto zvu, abyste se o to místo v té komisi jako přihlásil.“
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Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Děkuji paní Novotné prosím paní Mgr. Ludkovou, přednostní právo, prosím.“
Paní Mgr. Ludková
„Paní Novotná, vy jste teďka právě předvedla to i s jakou razancí jste dneska
přišli na to zastupitelstvo. Kolegu Grose tady zahrnujete velmi vlastně podrobnými
dotazy. Já jim rozumím, a vlastně chcete znát zcela konkrétní kroky a vy sama teď
nejste schopná říct za kolegy na magistrátu k jakým zcela konkrétním krokům oni
sáhnou. Tak prosím, když to nechcete po jiných, tak jednejte spravedlivě, vždyť jste
Pirátská strana, která to má na vlajce. Tak jo, víte co, jo. Měřte stejným metrem.“
Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Ano děkuji paní Mgr. Ludkové. Prosím pana doktora Fichtnera.“
Pan PhDr. Ing. Fichtner, MBA
„Vážené kolegyně, vážení kolegové, znovu upozorňuji, že se nacházíme v bodě
volba starosty Městské části Praha 8. Tady se zastupitelé na sebe navzájem obracejí,
myslím si, že to je naprosto zbytečné. Myslím si, že tenhle čas, který teď tady je, tak je
primárně určen k tomu, pokud má někdo zájem položit třeba nějakému kandidátovi,
tady v tom případě, je teda jenom jeden kandidát, pokud má někdo zájem mu položit
nějakou otázku, tak ať mu mí položí. Věřím, že kandidát na ni nějakým způsobem
odpoví a každý si udělá obrázek sám. Buď toho dotyčného zvolí nebo nezvolí.
A prosím opravdu nacházíme se v bodě volba starosty městské části. Praha 8 dneska má
stále, protože nebyl zvolen nový, tak má stále starého starostu městské části, ještě
z minulého volebního období. Je nutné zvolit nového, pojďme dopředu. Jestli někdo
nechce zvolit tohoto kandidáta, já to chápu, tak ať ho nevolí. Uvidíme, tak třeba nebude
zvolen, nebo prostě se bude opakovat zastupitelstvo. Ale pojďme prosím už dopředu,
stále se točíme v kruhu. Jsou tady prostě pokládány, jak už bylo řečeno, otázky jako
velmi konkrétní a vždyť ani nevíte, jestli právě mluvíte s budoucím panem starostou
nebo ne. To je prostě kandidát, tak navíc všichni se tady známe, jako znáte program
kandidáta, víte o něm plus minus všechno. Protože už tady je, já nevím, šestý volební
období, tak buď se někomu líbí nebo se někomu nelíbí. Tak ho buď zvolte
nebo nezvolte, ale prosím pojďme už dál.“
Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Dobře, tak děkuji za tento příspěvek. A přednostní právo pan Vilgus a poté
by….takže pardon. Pan doktor Vilgus, prosím o slovo.“
Pan MgA. Vilgus, Ph.D.
„Děkuji za slovo. Já se chci technicky zeptat prostřednictvím předsedajícího
pana Fichtnera, jestli to, co říkal byla skutečně technická poznámka anebo zneužití
technické poznámky k samostatnému vlastního příspěvku?“
Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Děkuji, prosím dále se hlásí pan Gros, prosím. Dávám mu slovo.“
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Pan Gros
„Já teď budu reagovat na pana Stránského. Já se snažím skutečně poctivě
odpovídat na ty dotazy. Tím, tak nějak chráním svoje kolegy, kteří by měli přijít
na řadu, jakmile se vypořádáme s bodem volba starosty. Nicméně i tam budete mít
možnost se jednotlivých radních ptát, jaká je jejich představa o jejich gescích. Myslím,
že to nikdo nechce z nich tajit, co budou mít na starosti. Nicméně skutečně, snažím se
vám poctivě odpovídat na vaše dotazy.“
Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Výborně, děkuji panu Grosovi a prosím paní doktorku Vojtíškovou.“
Paní MVDr. Bc. Vojtíšková
„Já možná navážu na paní zastupitelku Blahunkovou ohledně toho morálního
problému s ANO. Já myslím, že ani to nemusí být položeno takhle široce určitě
i v ANO jsou osobnosti, ke kterým člověk může mít respekt. Například bývalý primátor
Brna Petr Vokřál. Ale zrovna, jak víme ANO na Praze 8 je dost specifické a nebylo
to dáno jenom tou jakoby domnělou lídryní, která byla dosazena na plakáty a nikdy
jsme ji tady reálně neviděli. Na kterou se teďko vynořilo, že tedy psala nějaké posudky
a celá ta její historie je dosti zajímavá. Nicméně máme tady i pana Fichtnera, pana
Nepila, kteří tady už v té radě seděli. ODS proti nim v minulém volební období velmi
vystupovala. Oni vlastně stojí za spousty rozhodnutími jako je rozpočtové opatření
ve výši půl miliardy, čímž rozpustili peníze, které byly určeny na dostavbu radnice
na Palmovce, do nějakých svých drobných projektů. Povětšinou nějakých studií, které
nikdy ani neměly žádný dopad a výsledek. Oni stojí i za těmi rozhodnutími na poslední
chvíli. Je to tedy nejenom otázka obecná podpory ANO, ale i otázka konkrétní tady
na ANO na Praze 8. A pokud vy řeknete, že může tu koalici podpořit kdokoli, tak to je
sice taková jako hezká věta, kterou jakoby asi nám máte očernit vědomí, že my pro vás
nebudeme hlasovat. Ale tu koalici člověk může podpořit, jenom na základě nějakých
plných informací. A ne ani na základě třeba zapojení nabídky vůbec zapojení se.
Ta nabídka tady vlastně nikdy nepadla. ANO asi to podpoří za to, že dostane výměnou
za to nějaké placené funkce pro své zastupitele, kteří mají finančně vysoké nároky.
Takže jako my, když vám tady jako dáme bianko šek, že pro vás zvedneme ruku
jenom abyste vy nemuseli mít špatný pocit z toho, že vás podpořilo na první schůzi
ANO. Tak se tím nic neřeší do budoucna, protože vy si při dalších rozhodnutí
pro tu podporu k hnutí ANO stejně zajdete. My rozhodně nemáme žádné záruky, že
byste to neudělali.“
Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Tak děkuji paní doktorce Vojtíškové. Musím se trochu uklidnit a předávám
slovo panu Nepilovi. Tak děkuji pan Stránský.“
Pan Stránský
„Já se teda předem omlouvám panu Fichtnerovi za to, že se tady tak
vykecáváme na zastupitelstvu. A chápu, že jaksi z podstaty vašeho hnutí je toto velmi
nepřijatelné, je to neefektivní, ale my bohužel jsme byli, bohužel pro vás jsme byli
zvoleni občany, proto abychom je zastupovali. Tak budeme jaksi tu svoji funkci tady
vykonávat a budeme zastupovat.
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K tomu dotazu. My jsme se úplně nevyřešili tu Městskou policii, ale budeme
panu Grosovi věřit, že nebude vyvíjet tlak politický na Městskou policii. A já bych se
dovolil posunout k bodu pět, k územnímu rozvoji, který z mého pohledu poměrně dost
vágně odbývá obrovské rozvojové území, kterým Městská část Praha 8 je. Jak
samozřejmě jste někteří z vás viděli v navrhované verzi Metropolitního plánu na území
Městské části Praha 8 je několik významných území, která se budou rozvíjet. A způsob,
jakým městská část do dnešní doby se vlastně stavila i k připomínkování územního
plánu nebo respektive Metropolitního plánu a k těm jednotlivým projektům je dost
tristní. My jako Osmička žije jsme měli v našem programu a chtěli jsme navrhnout
a vlastně s čím jsme procházeli, přicházeli i do koaliční diskuse, že chceme zřídit funkci
městského architekta. Chtěli jsme zřídit nebo rádi bychom kdybyste vy zřídili komisi
pro územní rozvoj, která bude čistě odborná a bude dostatečným partnerem skupinám,
které se na městské části a území městské části budou realizovat. V tom developmentu,
je to Sekyra, CPI a mnoho dalších, které prostě přichází s obrovskými projekty.
A chtěl bych se zeptat jakým způsobem hodláte tu vlastně tu gesci
toho územního rozvoje řídit? Jestli hodláte zřídit funkci městského architekta nebo něco
podobného? Nebo jestli se chystáte pokračovat v té praxi líbí, nelíbí, která tady byla
posledních 20 let? Děkuju.“
Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Děkuji panu Stráskému. A prosím přednostně pan Nepil.“
Pan Nepil
„Je to spíš technická, ale dneska se to moc nedodržuje, ale to nevadí. Já jenom
poprosím zapomeňte na hnutí ANO. Hnutí ANO tady něco udělalo, něco dobrého, něco
se nám povedlo, něco se nám třeba nepovedlo. Já to beru, voliči rozdali prostě nějak
karty. Podíváte-li se na Osmičku žije nebo Piráty, máme stejný počet mandátů, jak máte
vy. Jinými slovy máme stejnou důvěru od lidí, jako máte vy. Tak prosím, už si neberte
do pusy hnutí ANO, už je to zbytečné. Prostě pojďme dál.
Chcete-li podpořit starostu podpořte ho, nechcete-li, nepodpořte ho. Jestli se
chcete něco dozvědět ptejte se, ale už kašlete prostě na tu politiku. To politikaření už
nikoho nebaví. Neřešte to.“
Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Takže dobře děkuji. Pan Stránský se hlásí s přednostním právem, prosím.“
Pan Stránský
„Já jsem teda v úvodu chtěl mít takový plamenný proslov. K tomu, že jsem rád
že tady nesedí žádná extrémistická strana, konečně jako poprvé asi v historii Městské
části Praha 8. A myslím si, že by, já vím, že je to pro vás těžký, ale přesto my
zastupujeme zase občany a byli jsme zvolený. A ti občani mají nějaké názory třeba
na to, jakým způsobem vaše politické hnutí vede politiku na úrovni městských částí
i celé země. A bohužel toho se nezbavíte, pokud budete v hnutí ANO budete poslouchat
tyhle invektivy.“
Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Takže děkuji a prosím držme se meritu věci. Máme na starosti volby starostu
prosím pana Mrázka.“
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Pan Bc. Mrázek
„Děkuji, vy jste to řekl, volíme starostu. Prosím vás Osmička žije, Piráti,
starejte se o sebe. A pokusme se zvolit starostu. Díky.“
Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Další se hlásí o slovo pan Buršík.“
Pan Bc. Buršík
„No děkujeme dobře. A dobře volíme starostu to respektujeme. Asi řada z nás
už tady tuší, jakým směrem se to jednání ubírá. Já bych teda chtěl teď pana Grose,
kandidáta na starostu, poprosit o to, jestli by nám mohl představit jména svých
budoucích kolegů, který spolu s ním budu kandidovat do rady téhle městské části.
Děkuji.“
Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Děkuji prosím pana Grose, hlásí se o slovo.“
Pan Gros
„Já opět odpovídám stejně. Tento bod pokračuje volbu místostarostů, radních,
kde budou ti jednotlivci navrženi. Nejmenuju je já, budou muset být zvoleni
zastupitelstvem. Takže si myslím, že naprosto standardní postup je buď mi podporu
vyjádříte svým hlasováním nebo nevyjádříte. Buď starostou budu nebo nebudu. Pokud
budu, budeme pokračovat volbou místostarostů a radních a všechna jména tam padnou.
Nejmenuju ty své kolegy já jako šéf, protože jsem jenom jeden z radních.
Nebo budu jeden z radních i když budu zvolen starostou.“
Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Děkuji panu Grosovi a dále se hlásí pan Buršík.“
Pan Bc. Buršík
„Já to naprosto chápu, já to respektu, ale chci se zeptat je opravdu takový
problém, asi sám tušíte, kdo s vámi do toho půjde. Určitě jste se o tom bavili, dlouho
debatovali jste, kdo bude nejlíp spravovat jaký resort. Bylo by opravdu možné nám
to teď říct, ještě před tím. Přece nevolíme jenom starostu. Volíme starostu a s ním asi
nějaký lidi. Určitě tušíte, kdo s vámi v tom týmu bude pracovat. Mohl byste nám to teď
přesně říct?“
Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Další v pořadí, který se hlásil o slovo je pan Stránský, prosím pan Stránský.“
Pan Stránský
„Já bych se teda vrátil věcně k tomu svému dotazu na ten územní rozvoj.
Na který jsem nedostal dotaz teda odpověď pardon. Ptal jsem se na to, jestli pan Gros
ve svém týmu nebo v řízení svého týmu si hodlá zřídit funkci městského architekta
nebo něco podobného, který by se odborně staral o řízením územního rozvoje Městské
části Praha 8.“
Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Děkuji pan Gros vidím, že se hlásí o slovo, prosím.“
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Pan Gros
„Tak vzhledem k tomu, že jak jsem již říkal, moje gesce územní rozvoj nebude.
Nicméně určitě budete přizváni do komise pro územní rozvoj. To se týká vlastně všech
komisí. Rozhodně tady nechceme žádnou stranu z těch komisí vylučovat, to rozhodně
ne. Funkce městského architekta to je samozřejmě věc toho radního, který bude mít
nakonec územní rozvoj. Jestli jemu tento nápad přijde jako potřebný. A budeme se
o tom v radě bavit. A to je asi na ten dotaz vše.“
Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Děkuji panu Grosovi. A ještě se přihlásila do diskuse paní Hamalová, prosím.
Zapněte si to prosím tlačítkem. Tak se pokusíme napravit technickou chybu. Už to svítí.
Jinak technika se zadrhává, ale půjde to přes mikrofon přenosný. Tak prosím
paní Hamalovou.“
Paní Hamalová
„Slyšíme se? Já bych chtěla jenom poprosit kolegy ze zastupitelstva, aby
nevkládali do úst zpochybňování legitimity nebo případně narážky na morálku. Za nás,
za Piráty, tohle to jsme neříkali. Tak jenom poprosím nevkládat nám to opět do úst.“
Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Děkuji paní Hamalové a poprosím paní Tůmovou.“
Paní Tůmová
„Dobrý den tady je Ilona Tůmová. Já jako předsedkyně klubu 8žije bych
ukončila za náš klub tuto debatu. Děkuji.“
Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Děkuji další o slovo se zatím nehlásí nikdo. Takže přistoupíme k hlasování
naplnění bodu 4 tzn. budeme volit starostu městské části, jímž je pan Gros jako jediný
kandidát, tak prosím. Přijměte ruku na hlasovací tlačítko a prosím můžeme hlasovat.
Kdo je pro, proti, zdržuje se hlasování?
Zastupitelstvo MČ po projednání zvolilo
Starostou MČ pana Ondřeje Grose.
(Ze 45 členů ZMČ přítomných
hlasování bylo:
26 pro přijetí návrhu,
15 proti,
4 se zdrželi hlasování.)
Předsedající zasedání p. doc. Ing. Garlík, CSc.
„Děkuji mohu konstatovat, že návrh byl přijat.
Pan starosta byl zvolen starostou Městské části Praha 8. A nyní mu předávám
slovo řízení schůze dále. Děkuji Vám a blahopřeji.“
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Starosta MČ p. Gros
„Já především děkuji panu doc. Garlíkovi, za to že nás první téměř 3 hodiny
provedl nelehkým prvním zastupitelstvem. Vždycky to bývá trochu problém,
na tom ustavujícím, když jsme někteří starý harcovníci, někteří nováčci.
Dále samozřejmě děkuji všem zastupitelům za jejich hlasování, ať už hlasovali pro moji
osobu ve funkci starosty nebo hlasovali proti ní. Já se pokusím o to abych jejich názor
za toto volební období změnil. Děkuji znovu. (potlesk)
Tak omlouvám se za malou prodlevu. I když jsem dlouho v zastupitelstvu je
to pro mě premiéra. Přece jenom emoce trochu pracují, tak kdybych si někdy nevěděl
malinko rady, tak prosím za odpuštění příště už by to mělo být lepší. Děkuji.
Tak vidíte už mě přesadili, tak my budeme pokračovat v tom bodu volba
místostarostů atd. já bych si dovolil v tomto bodě navrhnout počet místostarostů,
3 místostarostové. Jestli máte někdo nějakou připomínku, protinávrh atd. tak se prosím
v tuto chvíli vyjádřete, děkuji.
Otevírám diskusi. Nevidím nikoho, kdo by se hlásil. Takže předseda
návrhového výboru asi mi potvrdí, že můj návrh je jediný. Tak pan zastupitel Derfl.“
Pan Mgr. Derfl
„Já bych jenom rád zeptal, proč zrovna 3?“
Starosta MČ p. Gros
„Tak tento dotaz mě velice zaskočil. Prostě to je dohoda toho bloku ODS,
Top 09 – Stan, Patrioti. A já jsem ho navrhl jako nově zvolený starosta. Nehledejte
v tom nic zvláštního. Tři místostarostové tady byli, pokud já si pamatuji od nepaměti.
A nezvyšujeme ten počet. Zůstává tak, jak byl.“
Pan Mgr. Derfl
„Děkuji.“
Starosta MČ p. Gros
„Tak teď skutečně se asi už nikdo nehlásí do diskuse k tomuto bod bodu. Takže
já nechám hlasovat. Kdo je pro můj návrh, počet místostarostů 3? Pro, proti, zdržel se?“
Zastupitelstvo MČ po projednání počet
3 místostarostů schválilo.
(Ze 45 členů ZMČ přítomných
hlasování bylo:
26 pro přijetí návrhu,
1 proti,
17 se zdrželo hlasování,
1 nehlasoval.)
Starosta MČ p. Gros
„Tento návrh byl přijat.
A tedy naše městská část bude dál fungovat se třemi místostarosty.
Teď bychom měli přikročit k volbě těchto místostarostů. Já teď přeruším schůzi
na 5 minut a dávám tímto prostor volebním stranám zastoupeným v zastupitelstvu
městské části, aby dali své návrhy návrhovému a volebnímu výboru. Tedy do 17 hodin
a pěti minut.“
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Přestávka
Starosta MČ p. Gros
„Poprosím vás, abyste se usadili na svých místech. A zároveň vyzývám
předsedu volebního a návrhového výboru, aby nás seznámil s návrhy na funkci třech
místostarostů. Děkuji.“
Předseda volebního a návrhového výboru ZMČ p. Roubíček
„Takže ještě jednou dobrý den. O místostarostech se bude hlasovat zvlášť.
Zvolili jsme si počet místostarostů tři. Čili to bude ve třech hlasováních. Čili teď bude
první volba místostarosty. Pro první volbu místostarosty jsme obdrželi jeden návrh.
A to je návrh na pana zastupitele Tatranského z volební koalice Top 09 STAN.
Já bych poprosil pana navrženého kandidáta, jestli by se zase mohl vyjádřit tedy
ke své kandidatuře a představit se členům zastupitelstva i občanů městské části.“
Pan Mgr. Tatranský
„Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení občané. Děkuji
za tuto kandidaturu. Kandidaturu přijímám a dovolte mi abych se krátce představil.
Jmenuji se Tomáš Tatranský narodil jsem se v roce 1977 nedaleko odtud, v porodnici
nemocnice na Bulovce. Takže s touto městskou částí jsem úzce spjat. Žil jsem zde celý
život s výjimkou let 2002 až 2009, kdy jsem zejména ze studijních, ale částečně
i z pracovních důvodů žil v různých zemích v zahraničí. Vystudoval jsem Česko-italské
pětileté gymnázium v Bohnicích, Ústavní. Poté jsem vystudoval italskou filologii
a filozofii na filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Zároveň jsem podnikl
studijně pracovní 6 měsíční cestu na Filipíny, kde jsem se v chudinských oblastech,
neboli ve slamech, věnoval terénní sociální práci. Rok a půl jsem žil v Itálii, kde jsem
studoval náboženské a sociální vědy. Rok jsem byl na studijně pracovním pobytu
ve Švýcarsku a zhruba 5 let jsem žil ve Varšavě, kde jsem se věnoval vědeckému
výzkumu v oblasti společenských věd. Pokud jde o moje současné pracovní aktivity,
tak svůj pracovní čas dělím přibližně půl napůl mezi svojí vlastní činnost, kterou
vykonávám jako osoba samostatně výdělečně činná. Jsem lektorem kursů
a konzultantem, zejména v oblasti investování a v oblasti finanční gramotnosti. Zároveň
na přibližně půl úvazku pracuji pro neziskovou organizaci Rubikon centrum, kde
působím na pozici konzultanta a dluhového poradce pro předlužené osoby. Takže se
zejména věnuju problematice exekucí a insolvencí. Mezi moje koníčky patří zejména
rodina, ale pochopitelně i politika, jsem zastupitelem Městské části Praha 8 od voleb
v roce 2014. Jinými slovy toto je moje druhé volební období, v prvním volebním
období jsem zde působil jako řadový opoziční zastupitel. Jsem předsedou TOP 09
Praha 8 a byl jsem volebním lídrem volební koalice TOP 09 a hnutí Starostové
a nezávislí. A ucházím se o hlasy všech zastupitelů. Jsem samozřejmě připraven
odpovídat na vaše otázky. Děkuji.“
Starosta MČ p. Gros
„Tak pan kolega Tatranský se vám představil. Vidím, že už jsou přihlášeni
zastupitelé do diskuse. Tak prosím, paní Blahunková.“
Paní RNDr. Blahunková
„O jakou gesci v rámci rady byste se chtěl starat?“
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Pan Mgr. Tatranský
„Jo vidím, že už mám zapnutý mikrofon. Takže já se tady odhlásím. Já nechci
předjímat rozhodnutí rady, protože rozdělování gescí, neboli kompetencí radních je
kompetencí rady městské části. Nicméně jelikož už tato problematika tady byla
otevřená panem starostou, tak já s tou výhradou, že samozřejmě nemůžeme předjímat
to, co se stane budoucnosti, bych řekl, že z toho, co jsem uvedl ve svém krátkém
medailonku jaksi vyplývá můj zájem o sociální oblast. Myslím si, že Praha 8, a máme
to i v tom programovém prohlášení, by si zasloužila posílit zejména terénní sociální
služby. Velmi rád bych kladl důraz na prevenci kriminality a zároveň bych rád se
pokusil propojovat sociální oblast se školstvím. Zároveň bych se rád pokoušel
propojovat státní správu, samosprávu a neziskový sektor. Ať už v oblasti vzdělávání,
tak v oblasti sociální práce. A to si myslím, že je takový spíš jako náznak odpovědi
než odpověď, ale určitě si myslím že brzy se dozvíte, jak rada městské části rozhodla
o rozdělení gescí v radě. Děkuji.“
Starosta MČ p. Gros
„Tak teď je na řadě pan zastupitel Němeček se svým dotazem.“
Pan Mgr. et Mgr. Němeček
„Pane kandidáte, já nevím, jestli si z nás děláte legraci. My se vás ptáme, čemu
se hodláte v radě věnovat. A tak jaksi vy nás chcete zbavit práva se ptát? V čem jste
teda kompetentní? Prosím. Vy mluvíte o sociální oblasti, té pokud vím se mnohem více
věnuje zde přítomná Mgr. Ludková o jejíž odbornosti v sociální oblasti vůbec
nepochybujeme. Čili vy budete radní pro sociální oblast? Nikdy jste se tomu nevěnoval.
Proč tedy se tím budete nyní zabývat?“
Starosta MČ p. Gros
„Tak teď je na řadě paní zastupitelka Novotná poté je na řadě pan Tatranský.“
Paní Mgr. Novotná
„Já jsem pozorně poslouchala, jak pan Tatranský říkal svůj životopis. Kolik
času strávil v cizině. A přijde mi, že je takový jako pro globální a mě jako zaujalo, že si
vybral do koalice strany, které se netají jako euroskeptismem. Tak proč si jako vybral
tyto strany a jaký má na tohle názor?“
Starosta MČ p. Gros
„Tak prosím, pan Tatranský.“
Pan Mgr. Tatranský
„Tak já bych si dovolil lehce poopravit pana kolegu zastupitele Němečka.
Já jsem se sociálním věcem věnoval jednak v minulosti a jednak se jim do jisté míry
věnuji i v přítomnosti, protože ta oblast dluhového poradenství má k sociální práci
relativně blízko. A zároveň bych rád zdůraznil, že sociální oblast je poměrně široká.
A i v minulosti tomu bylo tak, teda ne v tom posledním, ale i v tom posledním
volebním období, i v tom předposledním tomu bylo tak, že ty gesce v množném čísle
týkající se sociální oblasti nespadaly vždy pod jednoho radního. To je jedna věc.
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Jinak pokud jde o školství, což je další oblast, kde bych rád působil. Tak tam
samozřejmě si zase můžete přečíst příslušný odstavec našeho stručného, nicméně přesto
konkrétního programového prohlášení. Zároveň navážu na to, co se ptala paní kolegyně
Novotná. Jak vnímám to, že jdeme do koalice s uskupením patrioti pro Prahu 8.
Jak vnímám jejich domnělý nebo i faktický, nevím, euroskepticismus. Tak jednak bych
rád upozornil na to, že děláme tady komunální politiku. Nebudeme rozhodovat ani
o přijetí eura ani o rozpadu Evropské unie, ani o czechxitu, ani o ničem podobném.
A zároveň bych si dovolil zdůraznit, že já se považuji také za patriota za vlastence
samozřejmě za patriota s malým „pé“. A přestože moje žena je filipínka, žiju v podstatě
v multikulturní manželství, tak si zároveň myslím, že otevřenost vůči světu a zdravé
vlastenectví nejsou věci, které by se vylučovaly. Ale myslím si, že zdravým přístupem
je, aby se tyto věci vzájemně doplňovaly.
Pokud jde o školství, tak jsem přesvědčen o tom, že výchova ke zdravému
patriotismu do škol rozhodně patří. Samozřejmě při zachování striktní apolitičnosti
škol. Pokud jde o program pro školy, tak samozřejmě v součinnosti samozřejmě se
státní správou pochopitelně a s řediteli škol tedy, abych byl konkrétnější, bych rád
usiloval o zvýšení výuky občanské gramotnosti, finanční gramotnosti, mediální
gramotnosti. Ostatně vidíme to i dnes, kdy například je živým bodem nebo živým
tématem i na úrovni parlamentu připravovaná novela insolvenčního zákona. Vidíme, že
například předlužené osoby jsou obrovským problémem. A v rámci prevence těchto
sociálně patologických jevů nebo těchto společensky neblahých jevů je například
navýšení finanční gramotnosti nebo výuky finanční gramotnosti ve školách.
Takže je to samozřejmě jenom několik glos. Omlouvám se za to, že možná
neodpovídám úplně souvisle, ale berte to jako několik vět u nadhozených bodů, s tím že
samozřejmě věřím v to, že během následujících čtyř let, tady bude docházet
ke kritickému, ale zároveň k plodnému a ke konstruktivnímu dialogu mezi radou
a všemi členy zastupitelstva. Děkuji.“
Starosta MČ p. Gros
„Tak já bych si dovolil takovou malou vsuvku. ODS se neprofiluje jako
euroskeptická strana, ale eurorealistická. EU si nezbošťujeme, vidíme její chyby a víme
velké její chyby, ale ODS zatím nechce vystupovat z Evropské unie. To znamená
k tomu euroskepticismu, byť jsem původně měl na jazyku to, co řekl Tomáš Tatranský.
Tady to skutečně nebudeme řešit nikdy. Nic euro důležitého. Tady budeme řešit, jestli
máme uklizený sníh, jestli máme posekanou trávu, psí exkrementy, ale samozřejmě
budeme se tady i střetávat nad našimi pohledy na jednotlivé problémy. To je
demokratická politika a já myslím že na tom není nic špatného. Ale to, že třeba Topka
je více, řekl bych unijní, pro mě, když ten dotaz na mě nesměřoval, není problém
v komunální politice. Děkuji.
A v další na řadě je opět pan zastupitel Němeček.“
Pan Mgr. et Mgr. Němeček
„Ano pan kandidát řekl, že neodpovídá souvisle, to skutečně neodpovídá.
Ale trochu mi spadl kámen ze srdce, že naznačil, že se tedy nebude věnovat asi sociální
oblasti a spíše školství. To je dobře, protože si přejeme, aby v radě byl aspoň někdo,
kdo něčemu rozumí a doufám, že sociální oblast si vezme tady paní Mgr. Ludková.
Ale pane kandidáte vy jste se nevěnoval ani školství doposavad. Vy jste nebyl
v komisi pro školství, takže z čeho čerpáte tu naději, že budete té oblasti rozumět?“
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Starosta MČ p. Gros
„Ano tak teď je na řadě paní zastupitelka Blahunková potom opět Tomáš
Tatranský.“
Paní RNDr. Blahunková
„Děkuji za slovo. Mě velice zaujala vaše vize ohledně výuky finanční
gramotnosti. Mě by zajímalo, jak má být technicky realizována výuka finanční
gramotnosti? To znamená v rámci, jakého předmětu se bude učit? Kdo ji bude učit?
Jak bude ten vyučující vzděláván? Protože já o tom něco vím, nám finanční gramotnost
patří do hodin matematiky a nikdy jsme vzděláváni nebyly a musíme se učit za chodu.
A jak toto vzdělávání ovlivní městská část? Děkuji za odpověď.“
Starosta MČ p. Gros
„Tak slovo má Tomáš Tatranský.“
Pan Mgr. Tatranský
„Děkuji za slovo. Opravdu jsem nebyl člen školské komise, nepovažuji
to za zásadní překážku pro výkon funkce radního. A využil bych této otázky pana
kolegy Němečka k tomu, abych se ještě vrátil, k tomu co, zde zaznělo z úst
pana Stránského. Kdy pan Stránský, a on mě jistě opraví, pokud to budou reprodukovat
nějak zkresleně. Ale vyjádřil zde svoji naději, že komise rady budou odborné.
Já tuto naději s ním také sdílím a jenom bych si dovolil v této souvislosti podotknout,
že míra odbornosti komisí rady bude záležet na odbornosti všech členů těchto komisí.
A my rozhodně přizveme do komisí nominanty, nebo zástupce uskupení Osmička žije
stejně tak všech ostatních volebních stran zastoupených v zastupitelstvu. A je ryze
na těchto uskupeních, aby do těchto komisí nominovali své nejlepší odborníky. A já se
těším na to, že například ve spolupráci s komisí pro školství, získám řadu cenných
podnětů právě od špičkových odborníků nejen z uskupení Osmička žije.
Pokud jde o výchovu finanční gramotnosti. Já bych poukázal na to, že náš národ
je národem Komenského, když to teda řeknu takhle zkratkou. A jeho velkým heslem je
škola hrou. A já například vím o projektu Finanční svoboda, což je v podstatě projekt,
který je jakoby celorepublikovou soutěží. Mohou se tam zapojovat i základní školy a je
to samozřejmě věc, která je určitou nadstavbou nad rámec klasických vzdělávacích
programů. Nicméně například zapojení žáků našich základních škol do republikové
nebo do soutěže Finanční svoboda je příkladem jedním z mnoha možných příkladů, jak
by například bylo možné zábavnou a hravou formou zlepšit finanční gramotnost žáků
osmičkových základních škol. Děkuji.“
Starosta MČ p. Gros
„Tak technická, pan zastupitel Stránský.“
Pan Mgr. Tatranský
„Já teda využiju té výzvy pana Tatranského, abych ho opravil. Já jsem nemluvil
obecně o komisích, já jsem mluvil o územním rozvoji a ptal jsem se na to, jestli bude
zřízena funkce městského architekta. Takže jsem se neptal na komise, ale na městského
architekta.“
Starosta MČ p. Gros
„Tak pan zastupitel Němeček.“
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Pan Mgr. et Mgr. Němeček
„To ještě jednou zkusím, ale jestli opravdu věříte, že komise pro školství bude
to za vás zachraňovat pane Tatranský, tak to opravdu nevím, jak si výkon té funkce
radního pro školství, místostarosty dokonce, pro školství představujete? Já teda položím
jednu konkrétní otázku. Já si nemyslím, že hlavní problém škol na Praze 8 je nedostatek
zdravého vlastenectví a patriotismu, který chcete zavádět. Ale docela by mě zajímalo,
co uděláte s místy ve školkách, kde si lidé stěžují. Ucházíte se o funkci místostarosty
pro školství, tak nepochybně víte, o který školkách mluvím. Co konkrétně uděláte
pro jejich zkapacitnění.“
Starosta MČ p. Gros
„Tak technická paní zastupitelka Ludková.“
Paní Mgr. Ludková
„Děkuji já bych si trochu dovolila upustit ventil, ale náš nový pan primátor
sledoval zastupitelstvo online. A to ho jaksi nominovalo načež se stal primátorem Prahy
za to, že sledoval zastupitelstvo online. Pan Tatranský nám tady řekl poměrně
vyčerpávající svůj medailonek a v mých očích splňuje naprosto jako perfektně a přesně
to co by měl ve své případné budoucí gesci dělat. Děkuji.“
Starosta MČ p. Gros
„Tak já si k tomu ještě dovolím taky poznámku. Já si myslím, že zrovna třeba
odbor školství je veden velice schopným odborníkem panem Svobodou, o kterém si
to nemyslím jenom já a pravděpodobně asi i většina z nás tady. A myslím si, že
pan Tatranský nehodlá pana Svobodu, jakkoliv vyměňovat. A rozhodně s ním bude
spolupracovat. Je nám všem jasné, že o kvalitě vzdělávání, zkapacitňování školek
a podobných věcech se v poradním orgánu rady jako je komise spolurozhoduje, ale
není to úplně ten nejdůležitější orgán. Nejdůležitější je sestavit dobře odbor školství.
Ten radní, pokud nebude mít dobře sestaven odbor, ať je to jakýkoli odbor, tak to bude
mít hodně těžké. Ale já si myslím, že Tomáš je uvážlivý člověk, který je schopen si tam
ten tým vytvořit. Děkuji.
Další je technická poznámka pana Nepila.“
Pan Nepil
„Já jenom navážu na pana starostu. Pan vedoucí odboru školství tady byl
před námi, byl tady za nás, je to profesionál, je to loajální úředník, vysoce
kvalifikovaný odborník. Takže já se opravdu neobávám o osud školství na Praze 8.
Myslím si, že v podobě kolegy Tatranského a za podpory pana Ing. Svobody, to určitě
bude mít, Mgr. Svobody pardon, to určitě bude mít smysluplnou náplň a nějaké reálné
výsledky. Děkuji.“
Starosta MČ p. Gros
„Tak opět Tomáš Tatranský.“
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Pan Mgr. Tatranský
„Tak já budu stručný. Samozřejmě zkapacitňování mateřský škol je důležité
téma. Uvidíme, jak nám finanční situace v městské části dovolí tyto věci nebo jaké míře
nám finanční situace v městské části umožní tyto věci realizovat. To samozřejmě asi
chápete, že na to jako konkrétně a specificky neumím odpovědět, teď v tuto chvíli, kdy
jsem navíc ani nebyl jako zvolen do žádné funkce, kromě funkce řadové zastupitele.
A v každém případě určitě pokud jde obecně o péči o předškolní děti, tak se budeme
snažit vytvořit i vytvářet ty alternativní možnosti například dětské skupiny a různé
alternativní formy péče nebo vzdělávání pro předškolní děti. Ale jak říkám tohle to si
když, tak můžeme nechat na třeba nějaké další zastupitelstvo. Ještě bych chtěl
poznamenat takovou obecnou věc. Bývá takovou dobrou praxí nechávat politikům,
kteří jsou voleni do funkcí, 100 dní hájení. Já si nemyslím, že vy to asi nebudete úplně
vždycky dodržovat jako opozice, já vám to neberu. Ale zase jako na druhou stranu
pochopte, že my a to se netýká jenom mě, my co přicházíme z našich civilních profesí
do politických funkcí se prostě taky musíme seznámit s našimi novými agendami.
Je to je to přirozené, je to logické. A já bych opravdu požádal nejenom opozici, ale
obecně i všechny zastupitele a všechny občany samozřejmě, kteří se možná už třeba těší
na to, co nová rada vymyslí. Tak, aby byli shovívaví a aby aspoň v nějaké formě
respektovali, neříkám třeba zrovna rovnou 100 dní hájení, ale alespoň nějaké období,
které noví radní budou potřebovat pro to, aby se seznámili, nebo aby představili
konkrétnějších formu programu, se kterým potom předstoupí zase za 4 roky
před veřejnost. Děkuji.“
Starosta MČ p. Gros
„Další přihlášený je pan Franc.“
Pan Mgr. Franc
„Dobrý podvečer. Já jsem se chtěl pana kandidáta na místostarostu zeptat, jestli
má nějaké zkušenosti s výukou ve školách, na jakémkoliv stupni škol? A zažil
ty problémy, které naše školství má na vlastní kůži? Děkuji.“
Starosta MČ p. Gros
„Další na řadě je paní zastupitelka Vojtíšková.“
Paní MVDr. Bc. Vojtíšková
„Já jsem se chtěla zeptat, jak se pan Tatranský staví k přístavbě a nástavbě
u ZŠ Lyčkovo náměstí a Pernerova? V jaké je teďko i tady ten projekt fázi? Jestli ho
bude nějak přehodnocovat? Jeho cenu, která byla rozpočtována na nějakých
330 milionů, jestli se nepletu. Jak tedy bude dále postupovat, vůbec v jaké je to fázi
teďko?“
Starosta MČ p. Gros
„Tak Tomáš Tatranský.“
Pan Mgr. Tatranský
„Odpověď na pana zastupitele France, jestli se nepletu. Ano. Nikdy jsem nebyl
zaměstnancem vyloženě školy, věnuji se lektorování, což je mimoškolní školní
výuková činnost. Mám živnostenské oprávnění atd. Takže odpověď na to, zda jsem byl
učitelem základní nebo střední nebo mateřské školy nebo jiné školy v klasickém
zaměstnaneckém poměru, zní nebylo tomu tak.
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Pokud jde o otázku paní kolegyně Vojtíškové. Já se musím seznámit s prostě
projektovou dokumentací se zasmluvněním těchto akcí. A co bych, ale rád teď řekl,
je, že rozhodně budu vést dialog se svými předchůdci, a to až do předminulého
volebního období, takže určitě povedu rozhovory s kolegou Roubíčkem, s kolegou
Fichtnerem. A v každém případě si udělám kolečko po našich mateřských a základních
školách. A budu vést dialog se všemi řediteli a ředitelkami našich mateřských
a základních škol. To považuju za naprostou samozřejmost. Děkuji.“
Starosta MČ p. Gros
„Tak pan zastupitel Stránský se přihlásil.“
Pan Stránský
„Děkuju za slovo. Já teda se přiznám, že jsem lehce znepokojen tady tím
vágním pojetím resortu školství, ke kterému zřejmě pan Tatranský spěje. A položil
bych jeden konkrétní dotaz. Je to tak trošku spojený dotaz na pana Fichtnera i na pana
Tatranského. Ale vzhledem k tomu, že rozprávíme s panem Tatranským, tak to dám
jemu.
Před třemi lety zhruba v jedné diskusi s občany pan Fichtner slíbil, že udělá
demografickou studii i s nějakou projekcí, která nám ukáže potřebu výstavby nových
škol a vůbec školských zařízení. A vzhledem k tomu, že tohle to vlastně teďka na nás
trošku spadne, že už jako víme teďka, že ten problém se školama, se školkama je,
tak bych očekával jaksi, že pan Tatranský minimálně má představu o tom kde
ta demografická studie stojí. A jak se ta problematika bude vyvíjet. A co budeme dělat.
Ne, že se budeme bavit s odborníky to už se tady baví jako jiní a nic se neději.
My potřebujeme spíš tu problematiku začít řešit, zítra. Tak jaký je plán? Děkuju.“
Starosta MČ p. Gros
„Tak další přihlášenou je paní zastupitelka Vojtíšková.“
Paní MVDr. Bc. Vojtíšková
„Já bych se pak zeptala ráda na dotaz, který je spíš otázkou takovou politickou
a myslím, že na něj můžete odpovědět hned i bez jako dalšího studia nějakých
zasmluvněných projektů a podobně. Je to otázka toho, jak vy se stavíte ke konkursu
na ředitelská místa? U míst, kde vlastně tomu řediteli vyprší mandát a podle školského
zákona by vlastně měl projít, buď znovu konkursem nebo může být jenom potvrzen
ve funkci bez jmenování. Což by měl být spíše výjimečný případ. Jak vy se
tedy k této otázce stavíte? Jestli budete automaticky ředitele na školách potvrzovat,
nebo budete vypisovat spíš automaticky konkursy a nepotvrzovat je. Nebo budete třeba
vypisovat konkursy, ale výjimečně pokud je ten ředitel dobrý jako je třeba pan Korda
na Lyčkově náměstí, tak ho potvrdíte i bez konkursu. Prostě jaký je váš postoj tady
k té otázce?“
Starosta MČ p. Gros
„Dalším přihlášeným pan zastupitel Fichtner.“
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Pan PhDr. Ing. Fichtner, MBA
„Velmi stručně, demografická studie existuje. Zadala jí pokud vím ještě minulá
rada, respektive minulá politická reprezentace. Nevzpomenu si, kdy to bylo dokončeno.
Tuším, že 2010. V našem případě, my jsme zadali update, který měl osvětlit situaci
zejména v Karlíně. Ten update, pokud vím, tak už je hotov. Se studií se můžete
seznámit. Jaké další kroky udělá nové vedení, tak to už není otázka na mě.“
Starosta MČ p. Gros
„Tak přihlášený je opět Tomáš Tatranský.“
Pan Mgr. Tatranský
„Tak už mi zapnuli mikrofon. Potvrzuji ta základní demografická studie, kde
pak byl zřejmě proveden ten update pochází ještě z éry pana radního Roubíčka. Já jsem
o tom vedl, jenom nějaké jako velmi předběžné neformální debaty, ale do hloubky jsem
se tím zatím neměl možnost zabývat. V každém případě mám za to, že možná
problematickou oblastí bude oblast Invalidovna, Karlín, Rohanský ostrov. Tam si
myslím, že se totiž nejedná pouze o nějaké přirozené demogratické cykly, ale i o to, že
tam vlastně v podstatě vznikne nová čtvrť Rohan City. Takže pochopitelně zajištění
dostatečné kapacity mateřských škol a základních škol všude i v oblasti Rohanského
ostrova, když to řeknu takhle úplně konkrétně, je samozřejmě absolutní prioritou,
z které prostě jako se nelze nějak vyvázat. To je naprostá samozřejmost.
Pokud jde o konkursy na ředitele škol. Já řeknu svůj osobní názor s tím, že je mi
známo že v TOP 09 jsou i osoby, které mají na tuto věc mírně odlišný názor. A je to
názor já teď takhle upřímně hodím do pléna. S tím, že předpokládám, že o tom budeme
diskutovat nejenom v rámci TOP 09, ale i v rámci koalice TOP 09 a Starostové
a nezávislí. Můj osobní názor, že automaticky by se nemělo dělat nic. Mělo by se
v zásadě vždycky přihlížet ke konkrétní situaci konkrétní školy. Ale spíše se já osobně
kloním k tomu ty konkursy vypisovat.“
Starosta MČ p. Gros
„Tak teď je přihlášený pan zastupitel Němeček.“
Pan Mgr. et Mgr. Němeček
„Kratičká glosa. Paní Mgr. Ludková, připomněla primátora Zdeňka Hřiba.
Nicméně nový primátor si od prvního okamžiku vede poměrně svižně, kompetentně
a profesionálně. Mě to teda spíš připomíná, vy tady pana kandidáta uvádíte jako Andrej
Babiš uváděl do funkce ministryni spravedlnosti Taťánu Malou. Tedy, že nebude
do ničeho zasahovat. Doufejme, že nic nepokazí, protože má tam ty úředníky a snad
nebude příliš mnoho mluvit. No, tak dobrá.“
Starosta MČ p. Gros
„Jak jsem tady předestřel ve svém kandidátském představení, já nechci vést
válku s opozicí. Myslím si, že od pana Němečka, tohle bylo malinko, malinko
demagogické, ale nechám to na něj, jestli to tak myslí nebo ne. Já si nemyslím, že
Tomáš Tatranský je někdo, jako byla bývalá ministryně spravedlnosti Malá, která tam
vydržela pár dní. Já bych řekl, že je to skoro zbytečné, ta invektiva, ale nechám
to na vás.
Technickou má pan Tatranský.“
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Pan Mgr. Tatranský
„Technická. Na invektivy vůbec nehodlám reagovat. Ustavující zastupitelstvo
hlavního města Prahy proběhne teprve v budoucnosti. Jmenovitě zítra, takže pan
potenciální primátor Hřib v pozici primátora opravdu ještě nic neučinil se svojí prací,
pokud bude zítra zvolen, začne teprve zítra.“
Starosta MČ p. Gros
„Teď je přihlášen pan zastupitel Fichtner.“
Pan PhDr. Ing. Fichtner, MBA
„Ještě si dovolím krátkou poznámku k těm konkursům. Jak všichni víte,
myslím, že v tomto nebo předchozím roce, myslím, že to byl tento. Tak uplynulo
spoustě ředitelů základních škol takové to šesti leté období, kdy mohl být vyhlášen
potom konkurs, na to řekněme nové šestileté období. My jsme ty konkursy vesměs
nevyhlašovali a nevyhlašovali jsme z toho důvodu, že práci ředitelů, kterých se to týká
považujeme za dobrou, kvalitní a nemyslíme si, že by tam mělo dojít k jakýmkoliv
změnám, pokud jde o ty nevyhlášené konkursy. Takže tolik náš postoj
k těm konkursům. Což se tedy v tom názoru samozřejmě lišíme. Například se
subjektem Osmička sobě, kteří by chtěli vyhlašovat konkursy, pardon Osmička žije, já
se je furt pletu. Vy jste se předtím rozpadli. Takže já v tom mám ještě trošku zmatek.
Takže Osmička žije, tam se to lišíme v tom názoru a nesdílíme ten názor, že by
ty konkursy u těch ředitelů, kterých se to týkalo měly být vyhlašovány.
A když už mám takhle slovo, tak mi dovolte abych minimálně za hnutí ANO
našim ředitelům základních a mateřských škol z celého srdce poděkoval za dobře
odvedenou práci. A za to, co pro nás jako pro občany Prahy 8 a pro děti, které
navštěvují tyto vzdělávací zařízení, tak co pro ně to pro ně udělali. Takže děkuji.“
Starosta MČ p. Gros
„Tak přihlášena je zastupitelka Vojtíšková.“
Paní MVDr. Bc. Vojtíšková
„Já mám takovou prosbu, snad nebude brán jako invektivu. Je to taková prosba
jako ke způsobu komunikace s občany nebo i s námi. My jsme měli teďka jako
v poslední době s vámi takovou zkušenost, že vlastně je strašně těžké vás zastihnout
osobně nebo získat od vás nějakou odpověď ať už telefonicky nebo osobně. Vlastně
jsme se dočkávali vždycky takových pomrkávajících smajlíků na Facebooku. Tak bych
vás ráda poprosila, jestli teďko když budete mít tu zodpovědnou funkci místostarosty
a radního pro školství. Jestli byste trošku se mohl držet i těch konzervativnějších metod
komunikace a normálně jako odpovědět prostě osobní schůzkou nebo telefonátem nebo
i na tom Facebooku, ale nějak jako věcně bez tajnosnubných komentářů
s pomrkávajícími smajlíky.“
Starosta MČ p. Gros
„Tomáš Tatranský.“
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Pan Mgr. Tatranský
„Já zodpovědně, opravdu zodpovědně prohlašuji, že mi není známo, ale jako
s pravděpodobností hraničící s jistotou, spíš si myslím, že jsem si tím jist. Jsem nikdy
nikomu lidově řečeno netípnul telefon, pokud jsem někomu telefon típnul, protože jsem
měl třeba důležitou pracovní schůzku, tak jsem volal vždycky zpátky. Moje osobní
telefonní číslo je 773 174 184. Bylo zveřejněno i v rámci volební kampaně a tím pádem
všichni, co to teď posloucháte na mě máte číslo a věci můžeme řešit hned a na přímo.
Za frekvenci smajlíků se omlouvám pokusím se jí trošku zredukovat.
Děkuji za upozornění.“
Starosta MČ p. Gros
„Tak vypadá to, že diskusní příspěvky byly vyčerpány. Já bych poprosil
předsedu volebního a návrhového výboru, aby nás provedl tou volbou. Její způsob asi
všichni známe.“
Předseda volebního a návrhového výboru ZMČ p. Mgr. Roubíček
„Takže bude se hlasovat stejně jako se hlasovalo tedy v případě předcházející
v případě volby starosty.“
Starosta MČ p. Gros
„Já děkuji předsedovi volebního a návrhového výboru. A dávám hlasovat
o volbě pana Tatranského do funkce místostarosty. Prosím hlasujte, pro, proti,
zdržel se?“
Zastupitelstvo MČ po projednání zvolilo
místostarostu MČ pana Mgr. Tomáše
Tatranského.
(Ze 45 členů ZMČ přítomných
hlasování bylo:
26 pro přijetí návrhu,
15 proti,
3 se zdrželi hlasování,
1 nehlasoval.)
Starosta MČ p. Gros
„Já tímto gratuluji Tomáš Tatranskému k volbě jeho osoby do funkce
místostarosty Městské části Praha 8.
A dovolte mi prosím vzhledem k tomu, že budeme pokračovat a budeme
pokračovat v těch otázka atd. považuji za lepší, pokud přestávku vyhlásím
patnáctiminutovou teď než v šest, aby se nám ten bod netříštil. Takže přerušuji dnešní
zasedání do 18 hodin máte tedy 15 minut.“
Přestávka
Starosta MČ p. Gros
„Vážení zastupitelé vidím, že naprostá většina už je na svých místech
přistoupíme k volbě druhého místostarosty.
Já se zeptám je tam již předseda návrhového a volebního výboru? Je, tak bych ho
poprosil o návrh, který obdržel volební výbor.“
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Předseda volebního a návrhového výboru ZMČ p. Mgr. Roubíček
„Volební výbor obdržel jeden návrh, a to jméno paní magistry Ludkové, takže
já bych jí poprosil opět, aby nám sdělila, zda se svojí kandidaturou souhlasí a aby se
v případě že ano, představila členům zastupitelstva a přítomným občanům.“
Paní Mgr. Ludková
„Tak ještě jednou bych vás ráda pozdravila tady v zastupitelském sále
a samozřejmě také bych chtěla pozdravit ty občany, kteří vydrželi do této chvíle nás
sledovat, protože ne vždy ten průběh zastupitelstva, na základě těch různých invektiv,
které tady létají sálem není určitě pro všechny on-line sledující přítomný. Já budu
pevně doufat že do budoucna se vystříháme podobných osobních útoků. To bude
samozřejmě i velký úkol pro mě, protože v minulém zastupitelském období to byl z mé
strany zejména pan Vilgus takový můj miláček, kterého jsem velmi často tady musela
označit a velmi s povděkem kvituji, že zrovna pan kolega Vilgus dneska zjevně našel
svoji po 4 roky ztracenou řeč. A teď už k té nominaci. Já za ni moc děkuji, nominaci
samozřejmě přijímám a co mě se týká abych se já vám představila, takže.
Jmenuji se Vladimíra Ludková a sociální oblast, která je mým koníčkem, je
mojí profesí, které bych se samozřejmě asi nepřekvapivě ráda věnovala tady v Praze 8.
Já se jí věnují odjakživa. Legislativní znalci vědí, že k tomu musím být i odborně
vzdělána, takže zamezím dotazům, jakou mám odbornou kvalifikaci, já ji splňuji asi do
puntíku a na Praze 8 bych si troufla tvrdit, a to i tady v zastupitelském sále mám řekla
bych jako jedna z mála prošlapanou sociální oblast tady na Praze 8 a nejenom na Praze
8 od píky. Já jsem tady před mnoha a mnoha lety začala jakožto sociální kurátor pro
dospělé tady na našem sociálním odboru, tam ostatně vidím jednu z kolegyň bývalých,
která zde s námi sále sedí, takže myslím si že s vlastně oblastí sociální na Praze 8 jsem
obeznámena s tím, že samozřejmě po práci na sociálním odboru se ta moje profesní
dráha dál rozvíjela. Sociální oblast jsem do dnešních dní neopustila, nadále v ní
působím a ta zkušenost z mé strany ze sociální oblastí samozřejmě z nejrůznějších sfér
a úrovní a ať už tedy ta otázka neziskového sektoru, tak samozřejmě otázka ve vedení
městské části. Byla jsem zde místostarostkou pro sociální oblast a poté jsem i nadále
působila v té sociálce. Mám zkušenosti s vedením na krajské úrovni, takže alespoň co
se odborné, jako odborných zkušeností týká, tak snad jsem ve vašich očích v tuto chvíli
obstála a pokud mi ta sociální oblast bude svěřena, tak budu pevně doufat, že jí
dostojím i nadále. Pokud se budete chtít na cokoliv zeptat jsem tady pro vás a prosím
ptejte se.“
Starosta MČ p. Gros
„Jako první se přihlásil pan zastupitel Němeček.“
Pan Mgr. et Mgr. Němeček
„Já už jsem říkal my o vaší odbornosti nepochybujeme a zrovna ve vašem
případě několik členů z našeho klubu uvažuje, že pro vás budeme aktivně hlasovat.
Můžu se jenom zeptat, jak jste to myslela s tím, že podnikneme všechny kroky,
aby Libeňský dům sociálních služeb sloužil původnímu účelu tedy občanům Prahy 8
nebo jak na to chcete jít?“
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Paní Mgr. Ludková
„Dům sociálních služeb, já tomu říkám tak nějak pro sebe Dlážděnka II, protože
ten původní dům sociálních služeb stál v ulici Na Dlážděnce, tak proto ta II, tak velice
dobře co jste zde byli v tom uplynulém volebním období, tak víte, že tu jeho stavbu
jsem iniciovala já a tu stavbu jsem iniciovala z toho důvodu, že problematika osob
s onemocněním demence senioři, kteří potřebují speciální péči v oblasti sociálně
zdravotní, tak to je něco co trápí, to je prostě problém celospolečenský je to jedno
z mých velkých témat. Sama ostatně jsem působila nějaký delší čas v terénních
sociálních službách a i proto vím, že v této oblasti ta podpora péče seniorům s tímto
troufám si říct s tímto velmi krutým onemocněním není plně saturovaná.
Vznikl projekt domu sociálních služeb a já samozřejmě bych velmi ráda, aby ten dům
sociálních služeb, tak jak je psáno v tom programovém prohlášení, aby sloužil plně
občanům Prahy 8. Kdo zde byl, tak víte že jedno z jeho pater bylo pronajato
soukromému zařízení, soukromému provozovateli a já bych byla samozřejmě velmi
ráda, aby ten dům došel svému původnímu účelu. Neodpovím vám teď jaké konkrétní
kroky povedu. No určitě ten první krok bude, že se tam půjdu podívat, zjistím a jak ten
dům funguje a pak budu následně plánovat ty své další kroky. Nejsem teď schopná
omlouvám se vám říct co konkrétně udělám. V tuto chvíli přiznám se nevím. Já tam
rozhodně nejdřív chci zajít a chci se s tou problematikou řádně obeznámit. Já vidím, že
kroutíte hlavou pochybovačně, myslím si, že ty pochyby nejsou na místě, já rozhodně
hodlám dostát tomu svému jaksi předsevzetí, že bych opravdu byla ráda, aby ten dům
sociálních služeb sloužil občanům Prahy 8. Aby jim byl dostupný, finančně dostupný,
ale jak říkám ty následující kroky, ty budu zvažovat až případně budu-li zvolena
a dostanou-li do gesce sociální oblast, asi tolik.“
Starosta MČ p. Gros
„Tak dalším přihlášeným je pan zastupitel Stránský.“
Pan Stránský
„Dobrý den paní Ludková, já jsem teď zeptat na trošičku jinou oblast sociální
práce práce a to je...... slyšíme se?
Paní Mgr. Ludková
„A kde jste? Á už vás vidím.“
Pan Stránský
„Já jsem o sobě nedal dnes ještě pořádně vědět.“
Paní Mgr. Ludková
„Jak vás mám za zády, tak jsem vás neviděla.“
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Pan Stránský
„Já vás nebudu nějak mučit, já jsem se spíše chtěl zeptat na věc, která trošku
jako sobecky trápí mě a možná spoustu lidí v Karlíně, ale možná vlastně na celé
osmičce, to je bezdomovectví. Mě to trápí jaksi z obou stran samozřejmě mi není úplně
lhostejný ten osud těch lidí, kteří na té ulici skončí, často si myslím že to jsou lidi, kteří
nejsou ani původem odsud, ale prostě přijdou o práci nebo to už je jedno a skončí
na ulici a samozřejmě to trápí z té druhé strany, kdy potom to jaksi způsobuje různý
komplikace pro život nás. Ať je to prostě nepořádek a kriminalita zvýšená. Jako ty lidi
neobviňuji z toho, že jsou to kriminálníci, mají prostě problém.
Ale chtěl bych slyšet nějakou aspoň obecnou trošku představu o tom, co se bude dít,
protože za ty poslední 4 roky jsem jako neměl pocit, že by kdokoliv řešil jako
bezdomovce a myslím si že a dokážu si představit kroky, které nemusí být drastické
a ten problém řeší, ale asi bych to chtěl slyšet od vás. Děkuju.“
Paní Mgr. Ludková
„Kdybychom měli týden, tak si tady můžeme týden povídat, kývete hlavou
souhlasně, takže asi chápete, že problematika bezdomovectví je jedno z velmi složitých
sociálních témat, je to velmi třeskuté téma, na kterém se nikdy stoprocentně všichni
neshodneme. Samozřejmě do toho vstupují i občané Prahy 8 a jejich názory, které
v případě této problematiky například na sociálních sítích se projevují velmi často,
sociální kurátor pro dospělé, jak já jsem před těmi lety začala. Budu mít za 14 dní
narozeniny úplně kulaté hrozné, ale ten se zabývá tím že mimo jiné do jeho klientely
patří osoby bez přístřeší. Můžu říct, že už tehdy když jsem začínala na sociálce, tak už
tehdy jako prostě poté vysoké škole pochopíte, o jak obrovský problém se jedná a jak
složité je jeho řešení.
Já budu pevně doufat že s kolegy v radě se pokusíme pro občany Prahy 8 vymyslet
a přijít s takovým řešením, které by ten problém bezdomovectví uchopilo řekněme
důstojným způsobem, tak aby občané Prahy 8 nebyli tím řešením, jakkoliv postiženi.
My jsme, a vy jste ostatně se tady ptali i pana Tatranského co to je Housing first
nebo myslím si, že taková otázka tady zazněla, protože mezi našimi úvahami nechybělo
ani řešení věnované této problematice a je to například a teď neříkám, že tak toto
konkrétně bude, je to úvaha je to otázka, že nechť bydlí ten, kdo si to zaslouží. Tzn.
určitě budeme hledat nějakou cestu, program, nějaký dotační titul, já v tuto chvíli vám
neřeknu úplně konkrétně jak. Pokusíme se přijít s řešením, které by například právě v
tom zmíněném projektu mohlo zafungovat a nevím jak to bude rozsáhlý program říkám
v tuto chvíli vám to neřeknu, nicméně i co se týče bezdomovectví jsou úvahy toho
našeho bloku vedeny a nejsme k nim rozhodně laxní a nejsme k nim rozhodně laxní
ani z toho důvodu, že poslední dobou je opravdu vidět, že v některých lokalitách
na Praze 8 problém co se týče bezpečnosti, kde nechci teď jmenovat kdo za ním může,
ale obávám se, že osoby bez přístřeší v ní nějakým způsobem mohou figurovat,
tak rozhodně bychom se chtěli věnovat i těmto otázkám. Já nechci říct, že budeme
radou, která bude jednat vyloženě striktně represivně, to ode mě jako od sociálního
pracovníka nikdo asi nemůže čekat a chtít, ale rozhodně jak už jsem řekla, cokoliv
v této otázce budeme řešit a zvažovat, tak já chci, aby to nepostihlo občany Prahy 8 tzn.
jakékoliv otázky sociální v této věci budou muset jít ruku v ruce i s otázkou
bezpečnosti.“
Starosta MČ p. Gros
„Tak další přihlášenou je paní zastupitelka Hamalová.“
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Paní Hamalová
„Dobrý den chtěla bych se zeptat paní Ludková, z vašeho programového
prohlášení a je tam prosadíme bezpečnostní, pardon zavedeme zvláštní bezpečnostní
strategii pro seniory. Jestli mi můžete tenhle ten bod aspoň trochu nastínit a zeptám
se a ještě znovu na ten program toho ubytování za práci momentálně vy momentálně
nemáte nějaký větší směr, ale chcete teprve ten směr najít a za použití tady tohoto
řekněme pravidla nebo této myšlenky nebo jestli, to můžete nějak více zkonkretizovat,
děkuji.“
Paní Mgr. Ludková
„Tak vy jste se mě taky zeptala hodně široce, co se týče konkrétního řešení
bydlení za práci a jak jste řekla něco o širokém směru, jak říkám ta problematika
bezdomovectví je tak strašně složitá, že jako v tuto chvíli říct konkrétní řešení já
opravdu neumím. Přiznávám to, neumím. Každopádně já ze sociální oblasti mám řadu
zkušeností a víme že na mnohých místech fungují projekty typu bydlení za práci.
Ty projekty však mohou mít různou podobu, můžeme jít koneckonců i tady k nám
kousek k sousedům do jiných městských částí, kde to funguje dobře, v jaké podobě
to bude fungovat v Městské části Praha 8, to ukáže nejbližší budoucnost možná a ukáže
to na základě toho, že je potřeba zmapovat možnosti, prostředky a také otázky nějaké
spolupráce kudy by se podobné úvahy a případný projekt, pokud vznikne, tak kudy by
se ubíral. A co se týče bezpečnostní strategie ve vztahu k seniorům pak asi taková další
ne úplně neznámá věc vůči mé osobě je ta, že prostě senioři, to je to je taková moje
velká skupina. Já vlastně odjakživa tu seniorskou problematiku vnímám jako svoji
stěžejní a tady už byly za minulé práce minulé rady nastartovány určité projekty ve věci
ochrany seniorů a zneužívání různými podomními prodejci a podobnými individui.
Samozřejmě to se dá rozšířit na řadu dalších věcí kdy vlastně senioři teď nechci mluvit
vyloženě o nějakém vzdělávání seniorů, protože já někdy máme jako ve společnosti
stavět seniory na úroveň těch dětí, kteří jako jsou vzděláváni, každopádně vy dobře víte,
že Praha 8 patří tedy k nejstarším městským částem co do demografické struktury dále
tady máme dvě velké příspěvkové organizace a určitě tam bude vlastně směřována
velká míra pozornosti. Vy dobře víte, že tady máme několik domů s pečovatelskou
službou, že tady máme dvě centra aktivizačních programů pro seniory a věřím že je
spousta cest jak právě tuto otázku ochrany našich seniorů zde z Prahy 8 dál kultivovat.
Budoucnost ukáže, jakými cestami to bude, ale i bylo naznačeno osvětová činnost bude
to další případná ochrana osob seniorského věku, kteří bydlí v našich zařízeních v těch
domech s pečovatelskou službou. Máme tady seniorské byty, čili ta otázka zase,
ta případná další praxe, ta může být velmi široká. Sama jste to ostatně řekla a opět další
naše tady kroky na městské části poté co se obeznámíme s tím stávajícím stavem tak
budou určitě v nejbližší době představeny.“
Starosta MČ p. Gros
„Já si dovolím malou vsuvku, například právě s Vlaďkou jsme tenkrát rozjížděli
v době deregulace nájemného program bydlení pro seniory, který měl zabránit
případnému bezdomovectví našich seniorů, kteří byli postiženi deregulací. Ten program
vydržel do dnešních dob a myslím si, že je velice přínosný.
Další přihlášený, vážený pan zastupitel Pavlů.“
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Pan Mgr. Pavlů
„Já budu mít krátkou úvahu a potom možná jednu dvě otázky. Asi se všichni
zde shodneme, že problematika bezdomovectví je velmi složitá, že je to otázka řešení
v obci ve městě v tomto případě na magistrátu a především na státu a možná ta obec
tahá za kratší konec toho provázku. Nicméně vy jste zmínila Housing First a to je právě
otázka, kde zásluhovost nehraje roli a zatímco bydlení za práci je něco jiného, takže
to taková malá oprava a Housing First asi není možný v České republice nebo v Praze
uskutečnit vzhledem k cenám bytů, ale je to způsob který je nejúspěšnější. Odborníci
uvádějí, že vlastně 8 z 10 případů, kteří se dostanou do projektu Housing First, tak se
dostanou prostě z ulice do normálního bydlení.
Takže krátce. Jinak vy jste na narážela asi na situaci v Praze 9 u sousedů, kde prostě
jsou některé takové projekty, kdy bezdomovci se starají o část parku mají umožněné
bydlení, pokud chci se zeptat, jestli třeba tímto směrem půjdete? Já myslím že to stojí
určitě za úvahu vytipovat, jestli máme takové lokality na Praze 8. Zkušenosti z Prahy 9
jsou spíše dobré, a to je tahle věc. A potom se chci zeptat vy, jste paní Ludková velice
schopná s PR a já si vzpomínám, že v době, když jste tady byla ještě
jako místostarostka, tak jste velice často využívala prostor v časopise osmička. A tak
se chci zeptat, jestli budete opět takovou hvězdou časopisu osmička a potom jste se
velice často věnovala pejskům a pejskařům. Tak se chci zeptat, jestli budete taky
organizovat různé psí výstavy, akce. Děkuji.“
Paní Mgr. Ludková
„Možná kdybyste pokračoval, tak se mě zeptáte ještě na něco víc osobního
a rozhodně se necítím být mediální hvězdou časopisu osmička do budoucnosti, já jsem
trochu zestárla, takže té osmičce by to moc neslušelo, takže tolik asi k vaší otázce.
Co se týče psů. Ano já jsem psomil, mám psa šestnáctiletého dnes už na plenkách, ale
to je asi vedlejší ty akce byly tehdy organizovány odborem kultury, já v tuto chvíli chci
mluvit pouze za sociální problematiku nicméně rozhodně se nebráním, pokud by tady
byla taková poptávka. Vím, že ty akce ustaly, tak nechť akce, které tehdy vlastně jsem
pořádala o nejhezčího psího osmičkového oříška, nechť pokračují dál, já bych jim
rozhodně nebránila. Co se týče té vaší úplně první otázky Housing First. Já jsem
ten názor řekla, protože ten je všeobecně známý, ale jak se realizuje tak samozřejmě
ty cesty jsou mnohé jo čili zmínil jste Prahu 9. Děkuju, ano to jsem přesně měla
na mysli a vím že to tam dobře funguje, ale já neříkám že to bude cesta kterou se
budeme ubírat nicméně je to cesta velmi inspirativní. Jak jste sám řekl ono je třeba
vytipovat lokality atd. a tak dál ale jak říkám to Housing First je prostě takový
jako obal, lidé kteří se té problematice věnují tak ho znají, vnímají a ví o čem se tady
mluví takže, jak se to uchopí tady na Praze 8, já v tuto chvíli jako bych nechtěla
opravdu předjímat tu situaci.“
Starosta MČ p. Gros
„Tak další přihlášenou je paní zastupitelka Vojtíšková.“
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Paní MVDr. Bc. Vojtíšková
„Já bych chtěla říct, že také si vážím toho, co děláte už dlouhodobě v oblasti
sociální, sociálních služeb i když se jinak v mnoha otázkách neshodneme, tak ale
tu tím, že teďko třeba pro vás zvednu ruku, tak ji pro vás zvedám kvůli té vaší
odbornosti, a ne kvůli vašim názorům nebo vašemu způsobu vlastní prezentace. Já si
vážím toho, že jste třeba pomohla zařídit centrum Rosa nebo tichou kavárnu komunitní
centrum Hrubého i ten dům sociálních služeb a mám vlastně dva dotazy. Chtěla jsem
zeptat, jestli nějak chcete více využívat veřejně prospěšné práce, obecně prospěšné
práce, případně veřejnou službu. Jedná se tedy o nezaměstnané a o trestané kteří mají
nařízené obecně prospěšné práce jestli máte představu jak moc to Praha 8 doteďka
využívala a jestli chcete služeb nezaměstnaných a trestaných využívat více, pak jsem se
chtěla zeptat, jestli bude Praha 8 usilovat o to aby se pobočka Úřadu práce, která nyní
zřizuje dávky navrátila na území Prahy 8. Ona tady vlastně byla v dost nevyhovujících
prostorách takových těch tzv. Tesco, Tesco barácích, kde si maminky musely nosit
kočárek do druhého patra bez výtahu. Pak místo toho, aby se to nějak řešilo tak se
vlastně úplně ta pobočka zrušila. Teďko si lidé z Prahy 8 musí dojíždět na Prahu 7.
Tak jsem se chtěla zeptat, jestli tohle chcete nějak řešit.“
Paní Mgr. Ludková
„Tak co se týče pobočky Úřadu práce tak s vámi naprosto souhlasím, že to je
její vysídlení mimo území Prahy 8 samozřejmě nepřináší pro občany Prahy 8 žádný
komfort je to otázka nemovitosti, kde by mohli sídlit takže jako v tuto chvíli opravdu
neodpovím vám konkrétně na otázku ano od já nevím prosince Úřad práce bude zpátky
sídlit na Praze 8 to já takto odpovědět neumím každopádně uvědomuju si, že
pro občany Prahy 8 toto není dobré řešení, takže věřím, že budoucí rada se bude
zabývat i tímto tématem a teď se omluvím co bylo před tím Úřadem práce?“
Paní MVDr. Bc. Vojtíšková
„Veřejně prospěšné práce.“
Paní Mgr. Ludková
„Jo děkuju za připomenutí a já, když jsem byla na sociálce tak dokonce tehdy se
začala rozvíjet jakási úvaha, že právě osoby ve výkonu trestu by se mohli více zapojit
do dění v Praze 8 a péči oni. Tehdy jsem sbírala zkušenosti, pak jsem jako kdyby
v této věci neměla jako kdyby tu pravomoc cokoliv udělat a co se týče
této problematiky tak já si myslím že on tady přede mnou velmi dobře promluvil pan
Tatranský, který právě otázku já nechci úplně používat ten termín, ale použiju, těch
sociálně patologických jevů a jejich možných řešení myslím si, že velmi široce
a odborně nastínil, takže já si myslím že třeba právě pan Tatranský samozřejmě
ve spolupráci se zbytkem té budoucí rady i tuto otázku by mohl zvážit takže určitě
děkujeme za námět a myslím si že v těch úvahách budoucích radních by toto mohlo
zarezonovat, děkuju.“
Starosta MČ p. Gros
„Tak další přihlášenou je paní zastupitelka Kuchtová.“
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Paní Ing. Kuchtová, Ph.D.
„Dobrý večer paní Ludková. Já mám takový dotaz z předletního setkávání
s občany na Praze 8 vím, že velmi oceňují vaši práci a chci se vás zeptat. Dvě věci mám
na srdci. Co byste si myslela o případném projektu domu sociálních služeb
v Bohnicích, protože občané Bohnic se velmi vymezovali vůči plánované výstavbě
Kauflandu, ale říkali že by přivítali kdyby v Bohnicích byl vystavěn dům sociálních
služeb a realizován a druhá otázka vím že se věnujete více seniorům ale co si myslíte
o možnosti větší podpory v Salesiánském středisku mládeže, které svými terénními
pracovníky je schopno pokrýt oblast Bohnic a Kobylis, pokud jde o problémovou
mládež, ale už jejich možnosti nesahají až do Libně a Libeň jak jistě víte je také dost
problémovou oblastí právě z hlediska sociálně patologických jevů, o kterých jste
mluvila. Myslíte si, že byste pokud byste pracovala v té roli a měla sféru sociální, jestli
byste byla ochotná v těchto dvou projektech nějakým způsobem se angažovat a třeba
uvažovat, já vím že rozpočet bude velmi napnutý jo, ale jestli byste byla ochotna
uvažovat o podpoře těchto dvou projektů děkuju.“
Paní Mgr. Ludková
„Salesiánů si nesmírně vážím, tu jejich práci znám. Salesiáni byli vždy ze strany
Městské části Praha 8 podporováni v grantech myslím si, že patřili k těm velmi
úspěšným žadatelům a jak říkám té jejich práce si vážím. Já vím že salesiáni velmi úzce
spolupracují i se sociálním odborem, protože právě nabízí aktivity pro děti ze sociálně
znevýhodněného prostředí a myslím si, že i pracovníci sociálního odboru té jejich práce
velmi často využívají právě pro děti, jakkoliv znevýhodněné, protože právě salesiáni
jim umožňují se zapojovat do programů, na které by jinak nedosáhly. Já například
ve svých úvahách se zabývám myšlenkou, že by bylo jako prima se více zabývat dětmi,
které nám z toho systému úplně vypadávají, protože ono, pokud už dítě chodí
do salesiánského střediska tak to je super, protože už někam chodí, už je někde
zařazeno a už se o něm ví a už v tom systému je. Já nechci používat slovo kontroly, ale
prostě už minimálně se ví o dítěti už prostě má nějakou docházku někam ví se často
i o rodinných poměrech a když něco někde selhává. Tak díky tomu, že někam dochází
tak se mnohdy umí účinně zabránit třeba tomu nejhoršímu.
Takže jak říkám salesiáni mají moji podporu, ale vy sama jste si řekla že
ten rozpočet bude velmi napnutý tzn. jak dále rozvíjet spolupráci se salesiánským
střediskem budu doufat, že ano, ale v jaké podobě neumím teď odpovědět. Protože
říkám, ten rozpočet bude napnutý ten náš závazek je velký a stejně tak bychom tady
mohli říct, jak bude podporována jakákoliv jiná organizace, která poskytuje ať už
sociální služby dle zákona o sociální službách nebo jiná volnočasová organizace, která
dělá stejně záslužnou práci. Máme tady Sokol máme tady, když budu jmenovat
z těch velkých organizací a prostě mnoho dalších jo teď bych kdybych je
vyjmenovávala tak na někoho určitě zapomenu, takže asi tolik. Té podpory si zaslouží
mnohem víc subjektů, ale v rámci těch možností, jaké jsou, tak ta podpora prostě bude
se muset nějakým způsobem holt rozdělit.“
Starosta MČ p. Gros
„Tak dalším přihlášeným je pan zastupitel Buršík.“
Pan Bc. Buršík
„Dobrý večer já bych se vás chtěl zeptat jak se nebo jak se stavíte k tomu, jak
teďka funguje organizace Osmička pro rodinu, která by vlastně asi zásadně spadala
do té vaší hypotetický gesce. Děkuji.“
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Paní Mgr. Ludková
„Já děkuji za otázku a Osmička pro rodinu v této chvíli vlastně tady nějakým
způsobem nabízí celou řadu programů, nabízí programy v oblasti kultury v oblasti
vzdělávání a samozřejmě Osmička pro rodinu se tady za poslední 4 roky ukázala být
příspěvkovou organizací, která si našla vidu a sluchu u občanů Prahy 8, takže je to něco
fungujícího. Jak se bude dál do budoucna rozvíjet je to vlastně tady z tohoto místa já
vám mohu odpovědět úplně stejně jako vašim předřečníkům. Možnosti rozpočtové jsou
samozřejmě velmi napjaté, ale rozhodně ta Osmička rodinu jakožto příspěvková
organizace si to svoje jméno a renomé tady vydobyla, nechť pokračuje a samozřejmě
otázka jejího dalšího rozvoje to je vlastně ta odpověď by byla stejná jako v případě
podpory salesiánů jako v případě, jak by konkrétně měla Městská část Praha 8
podporovat třeba projekt Housing First, jo čili neodpovím vám teď zcela konkrétně.“
Starosta MČ p. Gros
„Pan zastupitel Nepil prosím.“
Pan Nepil
„Děkuju haló, haló, tak skvělý děkuju my jsme s kolegyní Ludkovou v minulém
volebním období vždycky poměrně ostře politicky střetávali. Na druhou stranu hnutí
ANO nikdy nezpochybňovalo její odbornost a její nadšení k tomu co dělala. To je první
věc, kterou jsem chtěl říct, druhá věc, a to je ta prosba. My tady mluvíme o samozřejmě
napjatém rozpočtu o možnostech městský části a podobně jiných věcí. Já mám prosbu,
a to především k Pirátům, protože pokud všechno pude podle plánu, který je, zítra
budou mít zvoleného primátora budou mít poměrně silné zastoupení v radě. Já sám
jsem zastupitel i hlavního města Prahy a my máme unikátní možnost společně, jak
pomoc Praze 8 právě některé tyto projekty realizovat. Například Praha 8 poměrně
aktivně čerpala dotace na opravy bytového fondu. Za celou dobu se podařilo opravit
zhruba 300 bytů, které byly rozděleny v rámci domu pečovatelských služeb a podobně.
Je tam celá řada dotací na různé sociální tituly, sociální služby, například i na různé
technologické věci jako třeba náramky pro seniory, když spadnou, tak to dá nějaké
hlášení a podobně. Já bych chtěl moc poprosit, aby zrovna v tomto případě jsme
odložili to, že někdo je v koalici někdo je v opozici, ale abychom se pokusili spojit.
Já nabízím jakoby k tomu tu pomocnou ruku a skrze ten magistrát tu městskou část
podpořit významně, protože opravdu jestli něco má Praha 8 velmi silného, tak je
to sociální oblast, kdy vůči ostatním městským částem může jít jakoby leckdy
příkladem. Například skrze unikátní zařízení gerontologické centrum což je vlastně
jediné Praze. Žádná jiná městská část to nemá. Já moc poprosím o to a nabízím to,
abychom se opravdu spojili a v různých projektech, dotačních titulech a možnostech
městskou část skrze magistrát podporovali děkuju.“
Paní Mgr. Ludková
„Tak já za tento příspěvek velmi, velmi děkuji, protože myslím si že zrovna
ta sociální oblast tam snad nebudeme ve sporu a jak tady někteří zastupitelé dnes
naznačili, tak to že nevzniká koalice přesně ve stejných barvách jako na magistrátu je
v očích některých problém, pro mě to problém není, protože pokud prosazujete dobrou
myšlenku pro občany Prahy 8, tak ta by měla jít určitě napříč všemi barvami.
Takže díky za to a budu doufat, že tomu tak bude, až tady budoucí rada bude
představovat nějaký projekt bohulibý pro Prahu 8, nejenom ze sociální oblasti, takže se
na něm budeme všichni spolupodílet.“
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Starosta MČ p. Gros
„Tak teď má technickou poznámku paní zastupitelka Tůmová.“
Paní Tůmová
„Dobrý den, dobrý den už slyšíte, slyšíte, slyšíme se. Já jsem chtěla říct jenom
technickou věc paní kolegyně Dana Blahunková bude muset za chvíli odejít, a protože
teda někteří z našeho klubu chtějí pro vás hlasovat, tak my bychom ukončovali teď
diskusi, po Václavovi ano ještě poslední, poslední dotaz.“
Starosta MČ p. Gros
„Já vidím že tam je při přihlášený pan Stránský pan zastupitel Stránský, nechce
vystoupit, chce ale jenom prosím, pokud chceme ukončit diskusi tady to má nějakou
proceduru já nechci tedy nikoho poučovat většinou je to tak, že na návrh se hlasuje,
pokud je to jenom výzva vašim kolegům v klubu, že nebudou pokračovat tedy
samozřejmě tak to chápu, ale jinak pro tu proceduru, abychom se drželi toho jednacího
řádu děkuji, takže pan zastupitel Stránský ještě.“
Pan Stránský
„Trošku rebeluji i v klubu, já se omlouvám já jsem chtěl jenom takovou
neodpustím si přece jenom věc, která třeba není úplně blahosklonná jako byly
ty všechny projevy vůči vám, a to je věc, která je trošku nedotažená na Praze 8 a to jsou
herny nebo respektive dneska tomu se tomu říká kasino, ale pořád je to hazard.
Tady spoustu těch sociálních problémů, o kterých jsme se tu poslední půl hodinu bavili
a já jsem se chtěl zeptat, jak se hodláte vypořádat s hazardem na Praze 8? Děkuji a pak
už končíme.“
Paní Mgr. Ludková
„Já nerada dělám to, že odpovídám protiotázkou, když nebude, teďka mě
neberte úplně doslova, ten zbylý hazard slovo nemám ráda ale hazard, tak z čeho
budeme financovat ty sociální služby, které tady máme, nebo volnočasovky, protože
rázem v rozpočtu v podstatě na tyto účely nebudeme mít vůbec žádné peníze. To je
moje odpověď.“
Pan Stránský
„To znamená, že všechny volnočasové aktivity jsou podle vás teď financovaný
z peněz hazardu pardon.“
Paní Mgr. Ludková
„Já jsem to neřekla, ale vy určitě víte že volnočasovky a do sociálních služeb
ze zákona jdou přesně ty peníze, které oni odvádí tzn. když se zruší já nevím, jestli se
zruší, ale kdyby se zrušily i ty zbylé co tady jsou, tak vlastně my ty peníze na ty dotační
tituly horko těžko budeme shánět.“
Starosta MČ p. Gros
„Tak nulová tolerance je tímto zastupitelstvem schválena nemýlím se od 26. 11. 2014
nikdy to nebylo revokováno my se na to nechystáme a největší znalost o tom, jak je
to s těmi kasiny a tak dál bude mít asi pan kolega pan zastupitel Fichtner, který tady
většinou prezentoval ten způsob, jak regulovat herny kasina, jestli bych mohl poprosit
o vysvětlení děkuji. A ještě předtím tedy paní Novotná, technická.“
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Paní Mgr. Novotná
„K Jednacímu řádu tady se v § 8 bodě 9 píše. Chce-li se rozpravy zúčastnit
předsedající odevzdá řízení zasedání zastupitelstva spolu v souladu s § 8 odst. 1.
Tak když už máme i místostarostu tak prosím předávejte své slovo, když chcete zapojit
děkuji.“
Starosta MČ p. Gros
„Já to uznávám myslím si, že i v rámci urychlení té diskuse, když řeknu sem
tam 2 věty tak to neuškodí, ale dobře můžeme to dělat, ale bude to delší.
Další přihlášený je pan zastupitel Fichtner.“
Pan PhDr. Ing. Fichtner, MBA
„Děkuji já jenom krátce zareaguji na tu výzvu. Já bych si, pokud někoho zajímá
ta historie vývoje regulace hazardu v Praze 8, tak já bych asi odkázal na ty předchozí
všechny zastupitelstva už možná od roku někdy 2010, možná ještě dřív. Dokonce tady
bylo i referendum tuším o nulové toleranci, to snad ve 2010 nebo někdy tehdy, ono už
je to 8 let vlastně ode dneška což je docela porce času. Samozřejmě je to vždycky
o té míře, ale pokud se budeme bavit o té technického deregulaci no tak skutečně platí
to co teď přednesl pan starosta před chvílí tzn. už v roce 2014 schválilo zastupitelstvo
Městské části Praha 8 v podstatě nulovou toleranci k provozu výherních hracích
přístrojů a videoloterních terminálů. On se mezitím změnil zákon a možná se změnila
ta zákonnná označení těch hracích automatů zkrátka. Nicméně problém je v tom že
hlavní město Praha má systém regulace nastavený nikoliv podle druhu toho hazardu,
ale podle míst, no takže víceméně po nějaké diskusi na to hlavní město Praha
zareagovalo, tak, že vlastně zrušilo všechny herny ponechalo pouze kasina a to ještě
ve velmi řekněme omezené formě, pokud jde o rozsah nebo výčet těch míst, která jsou
povolena, takže si, nechtějte po mě přesné číslo, nepamatuju, řekněme že z nějakých asi
80 to kleslo asi někam k dvaceti k osmnácti dokonce. Takže ten počet míst se výrazně
snížil, zastupitelstvo má, protože si nepřijalo jiné usnesení, tak má stále stejný názor
chtělo by zakázat všechny hrací automaty no a teďka je to na hlavním městu, jak se se
k tomu, jak se k tomu postaví. S tím, že možná jenom poslední informace, kdo
to nezaregistroval tak myslím, že na některém z minulých zastupitelstev se nám
podařilo prosadit ještě snížení výčtu toho těch míst, kde mohou být ty hrací automaty
provozovány a podařilo se to proto, protože někde prostě byly adresy, kde vůbec
ta provozovna se nenacházela nicméně tato adresa byla zaregistrovaná v tom výčtu.
Takže teoreticky by tam ta provozovna být mohla, ale není tam ve skutečnosti, takže
to se škrtlo a pak tam byla jedna provozovna nebudu jmenovat, ale bylo to tuším
na Sokolovské, která nedodržela úplně ty podmínky, takže to jsme navrhrli vyškrtnout.
No a ještě poslední poznámka nutno si uvědomit že on se mezitím změnil zákon
o hazardních hrách a protože se změnily i podmínky všeobecné podmínky té regulace
tak na tom loterijním trhu je ta situace podle mých informací taková, že
těm provozovatelům se to už jako příliš ani nevyplatí, takže ten tlak na vznik nějakých
dalších míst a na to, aby se to nerušilo, tak jako výrazně klesl, ten výsledek nevím no
tak samozřejmě mohla by být úplně nulová tolerance, na druhou stranu není to taková
tragédie jak to bývalo, takže takhle asi to je můj takový náhled na to děkuji.“
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Starosta MČ p. Gros
„Já děkuji panu zastupiteli Fichtnerovi za poměrně obsáhlé vysvětlení
této problematiky vidím, že nemáme další přihlášky do diskuse či otázky, takže
poprosím pana předsedu volebního výboru.“
Předseda volebního a návrhového výboru ZMČ p. Mgr. Roubíček.
„Takže nezbývá než vyzvat členy zastupitelstva městské části k provedení
volby.“
Starosta MČ p. Gros
„Já děkuji budeme tedy hlasovat o volbě Vladimíry Ludkové na místo
místostarostky. Tak prosím hlasujeme pro, proti zdržel se.“
Zastupitelstvo MČ po projednání zvolilo
místostarostkou
MČ
paní
Mgr. Vladimíru Ludkovou.
(Ze 45 členů ZMČ přítomných
hlasování bylo:
30 pro přijetí návrhu,
10 proti,
5 se zdrželo hlasování.)
Starosta MČ p. Gros
„Já můžu pogratulovat Vlaďce Ludkové byla zvolena místostarostkou městské
části Praha 8, děkuji a pokračujeme volbou třetího místostarosty a poprosím
pana předsedu volebního výboru, aby nás seznámil s návrhy.“
Předseda volebního a návrhového výboru ZMČ p. Mgr. Roubíček
„Na třetí volbu místostarosty jsme obdrželi jeden návrh, a to je návrh
pana Jiřího Vítka.“
Starosta MČ p. Gros
„Já děkuji a za pana předsedu volebního výboru pozvu pana Vítka k pultíku,
aby se nám představil.“
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Pan Vítek
„Dobrý den vážený pane starosto, vážené dámy zastupitelky, vážení páni
zastupitelé, hosté přijímám nominaci na post místostarosty. Nejprve bych se chtěl
představit na rozdíl od pana Tatranského, který se narodil stejně jako já na Bulovce
jsem asi trošku jiný. Celý život žiji na Praze 8 kromě krátké doby 18 měsíců, když jsem
byl na vojně v Plzni a i manželku jsem si tady našel i moje děti zde vystudovaly
základní školu, jsem patriot. V současné době pracuji jako bezpečnostní pracovník
ve státních hmotných rezervách, jsem předseda bytového družstva Řešovská a mojí
gescí, o kterou bych se chtěl zajímat je územní rozvoj. Tzn. jako člověk, který tady žije
celý život a který s občany komunikuje vím, co je trápí a mi z toho kopce, z těch
Bohnic, jak tady bylo zmíněno, jsme trošku jiní. Snažíme se velice úspěšně zastavovat
různé developerské nesmysly a pokusy zahušťovat sídliště. Tím, že jsem vstoupil
do komunální politiky jsem se stal politikem toto rozhodnutí je čistě politické není
to rozhodnutí odborné tedy nejsem odborník na územní rozvoj. Přesto se chci obklopit
týmem lidí, spolupracovat s komisí, spolupracovat s vámi všemi na tom, abychom
udělali Prahu 8 krásnější a nesnížily její hodnotu a kvalitu života nějakými projekty,
které se například chystají v oblasti Ďáblic, v oblasti Bohnic a podobně. Přišel jsem
prosadit program Patriotů a program Patriotů je nezahušťovat sídliště. Program Patriotů
je také ne tramvaji do Bohnic. S občany komunikuji velice často dá se říct a dá se říct,
že možná nejvíc ze všech z vás, protože mám nějaké sociální skupiny, kde jsou desítky
nebo řekněme tisíce občanů a prakticky s nimi komunikuji každý den. Dále organizuji
různé komentované historické prohlídky pro občany Prahy 8, takže dokáži detekovat
jejich problémy co se jim nelíbí, co se jim líbí. Na vaše dotazy, které padnou ohledně
nějakých konkrétních projektů musím říci, že v současné době se seznamuji
s těmito projekty a jsem připraven řekněme do 14 do tří týdnů sedět s každým z vás
nad jakýmkoliv dotazem, v případě že budu zvolen. Toť vše můžete klást dotazy.“
Starosta MČ p. Gros
„Tak prvním přihlášeným je pan zastupitel Nepil, tak prosím.
Pan Nepil
„Tak děkuji, já bych měl na pana kandidáta spíš jednu prosbu než otázku.
Ono je samozřejmě hrozně moderní teďka bojovat s developery, že to je největší zlo
a podobně. To víme, je to hrozně populární a populistické, na druhou stranu tenhle boj,
a my jsme si to prožili s částí strany zelených na magistrátu, vede jenom k tomu, že se
čím dál tím víc zdražujou ceny nemovitostí, zvyšujou se nájmy a celkově to bydlení
se stává pro Pražany nedostupné. Já bych jenom moc prosil, aby ta komunikace
a ten územní rozvoj se vedl spíš směrem k dialogu jak s občany, tak ale i s těmi
developery a bude to nebo jenom čisté zlo, ale abyste, aby byl nějaký pokus o to se
domluvit, prostě nějakou variantu, která je například schůdná pro obě strany. Tím
jenom podotýkám se nebavím například o projektu na sídlišti Ďáblice, který je úplnej
nesmysl, zjevně dialog, jakoby asi moc možný nebyl. Ale třeba vám se to povede
a budete v tomhle daleko úspěšnější, to je jenom moje prosba abysme jenom bezbřeze
prostě neblokovali výstavbu na Praze 8, ale snažili jsme se o ten oboustranný dialog
děkuju.“
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Pan Vítek
„Děkuji za dotaz vážený pane zastupiteli. Asi všichni víme nebo z vlastní
zkušenosti předsedy bytového družstva vnímám, že tak výrazná výstavba, která by měla
vzniknout, aby se snížila ceny nemovitostí tady v Praze nebude. Druhá věc je cena
těch nemovitostí je taková že si nedokážu představit, že zrovna tyto projekty spadnou
do nějakého konceptu sociálního bydlení nebo bydlení přímo pro občany Prahy 8.
Takže samozřejmě budu se snažit jednat korektně analyzovat situaci, řešit a rozhodovat
ve prospěch občanů.“
Starosta MČ p. Gros
„Tak další přihlášená je zastupitelka Vojtíšková, tak máte slovo prosím.“
Paní MVDr. Bc. Vojtíšková
„Já bych se ráda zeptala, jestli chcete zřídit funkci městského architekta,
se kterým budete konzultovat projekty, které jsou buď ve fázi územního řízení anebo
nějaké přípravné fázi a jestli tedy chcete, aby tady byl člověk s odborným vzděláním
skutečně z architektury, který k tomu bude dávat odborné stanovisko a potom druhý
dotaz mám, máme tady komisi pro územní rozvoj doteďka nebyly žádné požadavky
na vzdělání členů komise. V některých městských částech to tak je, že požadavkem je,
aby ty nominanti měli odborné vzdělání ať už z oblasti architektury, urbanismu
nebo stavebního inženýrství.“
Pan Vítek
„Ano samozřejmě jsem nakloněn tomu, aby byl městský architekt a co se týká
složení komise, každá ze stran bude mít možnost jistě nominovat své zástupce
do této komise, tím pádem to bude na ní, jestli tam dá odborníky. Nejsem si jist, jestli
je, jestli jsme schopni dávat nějaká pevná pravidla, že ten člověk musí být architekt
pro mě to neznamená, že to že to zrovna je to dobré jo tzn. že architekt, nemusí vždy
být to dobré, takže je to na vás koho nominujete do těchto komisí.“
Paní MVDr. Bc. Vojtíšková
„Můžu k tomu jenom doplnit.?
Starosta MČ p. Gros
„Moment, moment prosím, já vám dám slovo, jakmile budete na řadě, takže se
přihlašte prosím, ať to máme tady podle nějakých pravidel, takže pan zastupitel Ptáček
je nyní na řadě děkuju.“
Pan Ptáček, DiS.
„Dobrý den pane Vítku, rád bych se zeptal na vaši vizi, co se týká toho
územního rozvoje, jak asi víte, tak po celý Praze 8 je naplánováno nebo rozjednáno
řada ať už developerských projektů nebo jiných projektů, který se chystají. Třeba
konkrétně já pocházím z Karlína, jenomže ten Karlín je v současný době hodně
perspektivní rychle se rozvíjející. Sekyra tam začne stavět v podstatě novou čtvrť
a další ještě rezidenční projekty. Jakým způsobem ta vaše vize je, jakým způsobem by
se to mělo zohlednit co se týká dopravní obsluhy, infrastruktury a pak hlavně
toho školství.“
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Pan Vítek
„Samozřejmě v tom konceptu je pro mě vždycky prioritou to, jestli ty projekty
budou obsahovat dostatečný počet například parkovacích míst nebo sociální obslužnosti
atd. nejsem ten, který by přišel a říkal všechno zastavuji. To v žádném případě, ale
bohužel v posledních letech jsem obklopen jistou nervozitou z mnoha projektů, které
na Praze 8 vznikají. Například prodej teplárenských výměníků, které se prodávají
developerům, na kterých se mají stavět činžáky nebo panelové domy, je to opravdu
o tom každou konkrétní věc nějakým způsobem analyzovat a rozhodnout ve spolupráci
s odborníky. Nejsem člověk, který by jak říkám, řekl nebude se stavět atd. jestli jste
to myslel takhle, ale taky nejsem ten, který by se snažil prosazovat 18 patrové domy
v zástavbě, kde je 6 pater.“
Starosta MČ p. Gros
„Tak dalším přihlášeným je pan zastupitel Fichtner.“
Pan PhDr. Ing. Fichtner, MBA.
„Tak děkuji za slovo já mám takovou prosbu mám jí na vás, mám prosím
na všechny členy rady jak zvolené, tak případně ještě nezvolené, kteří budou zvoleni
a zejména se ta prosba týká případného radního nebo místostarosty nebo starosty nebo,
kdo tohle bude mít pro územní rozvoj a týká se to teda člena Rady odpovědného
za dopravu. Je to podle mě velmi důležité a rád bych právě neříkám to v soukromí,
říkám to tady na veřejnosti, aby to tady zaznělo.
V současné době se v Praze 8 nebo na území Prahy 8 připravují dva velké
dopravní projekty. Respektive jeden je dvojitý druhý je separé mám na mysli
Libeňskou spojku s pokračováním městského okruhu a mám na mysli
zklidnění Holešoviček ať už v jakékoli podobě. Oba ty projekty zasahují do oblasti
náměstí na Stráži a do toho místa, kde je v současnosti mimoúrovňová křižovatka
Vychovatelna. V praxi bude ta realizace stavebních prací spočívat v tom, že prostě tam
povedou nějaké hloubené tunely ten v tom místě tzn., že celá ta oblast pravděpodobně
dříve nebo později, ono samozřejmě to jako dlouho bude trvat, než se dokončí,
ta příprava dříve nebo později bude celá ta oblast vybagrovaná. Když bude
vybagrovaná, tak tam budou udělaný povrchy. Znova, je důležitý, prosím vás extrémně
důležitý prosím nějak se poraďte, a vyšlete nějakého zástupce k odboru strategických
investic na magistrátu a začněte se s odborem strategických investic bavit o tom, jak
mají ty povrchy vypadat, protože dneska se to samozřejmě připravuje tím způsobem, že
to je poplatné té dopravní funkci, teď neřeším kudy ty tunely mají vést a tak dál, ale
podstatný jsou ty povrchy.
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Úplně bych byl nerad, aby to Městská část Praha 8 nějakým způsobem
zanedbala, říkám teď ještě čas prosím opravdu se o to je začněte zajímat. Nerad bych,
aby to Městská část Praha 8 zanedbala, protože pak se taky může stát, že tam ten odbor
strategických investic nebo někdo kdo o tom na magistrátu rozhoduje, když to řeknu
lidově „vyflákne“ ty tunely a ten povrch udělá tak, aby to prostě nějak vyšlo, a to by
byla hrozná škoda. Čeká na to odbor strategických investic, já jsem s nima předběžně
mluvil oni by to určitě rádi měli takovýhle dialog s městskou částí, čeká
na to projektant, který víceméně čeká na to až městská část si řekne, co na těch površích
chce. Teoreticky na těch tunelových tubusech může stát klidně nějaký barák to je úplně
jedno, ale musí se to říct zavčasu musí se to říct teď, čili ideální by bylo, kdybyste
skutečně vyvolali jednání s odborem strategických investic o podobě toho prostoru,
který bude nad těma tunelama. Teď je přesně ten čas na to, kdy je potřeba zahájit
to jednání, tak jenom na to upozorňuju, aby potom se nestalo, že prostě se to nějakým
způsobem přejde a pak se prostě všichni budeme divit cože to tam vzniklo a pak se
to bude nějak napravovat horko těžko. Opravdu teď je ten čas prosím, jakmile budete
všichni ve funkci a ta rada bude funkční spojte se prostě s tím příslušným radním
pro dopravu a vyražte na odbor strategických investic je to opravdu důležité. Děkuji.“
Starosta MČ p. Gros
„Tak děkuju za cenné rady to určitě se nám bude hodit, další přihlášenou je paní
zastupitelka Vojtíšková.“
Paní MVDr. Bc. Vojtíšková
„Já se vrátím jenom k té komisi pro územní rozvoj ten můj dotaz
směřoval i k tomu, že vlastně v minulosti já jsem teďko byla 4 roky členkou a ta komise
byla v podstatě taková formální komise, která ale neměla v podstatě žádný význam
protože nebylo řečeno, že všechny projekty musí projít komisí pro územní rozvoj a že
v ní sedí lidi, nějací odborníci. Já teda nejsem taky odborník, takže já bych v ní
v podstatě taky v ní neměla sedět, kteří se k tomu nějak odborně jako vyjádří
a na základě toho vyjádření už pak rada buď dá námitky do řízení anebo ten projekt
pustí dál. A tzn. vlastně ty projekty dneska často vůbec tou komisi neprošly, nebyly
nějak předjednány a pak už jenom bylo zahájeno územní řízení, ve kterém prostě
městská část měla 15 nebo případně 30 dní na vyjádření a to už je strašně krátká doba
se k tomu nějak vyjádřit a něco změnit. Tak jsem vás chtěla poprosit nebo se zeptat,
jestli by to mohlo fungovat tak jako to funguje nyní na Praze 7, kdy vlastně
developerům bylo řečeno pokud nepředjednáte s námi vaše projekty, nepředstavíte je
komisi pro územní rozvoj včetně nějaké vizualizace, nezkonzultujete to s námi
s těmi odborníky v komisi, tak my vám prostě dáme námitky do toho řízení a budeme
vám to protahovat. Chceme prostě, aby městská část ty projekty předjednala a když je
předjedná shodnou se s developerem já neříkám že jsem proti developerům a jako
en bloc určitě byty jsou potřeba, tak když ty projekty předjedná i třeba se s městskou
částí domluví, že bude investovat do veřejného prostoru nebo do školek a podobně tak
potom už v tom územním řízení městská část nebude dávat námitky, ale aby ty projekty
byly předjednány.“
Pan Vítek
„Absolutně s vámi souhlasím nemám s tím žádný problém, aby developeři
komisi představovali své projekty a dále to šlo vlastně směrem k radě. Ano.“
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Starosta MČ p. Gros
„Dalším přihlášeným je pan zastupitel Pavlů.“
Pan Mgr. Pavlů
„Děkuji za slovo mám dva celkem konkrétní dotazy. Jeden se týká Čimic
obchodní centrum Draháň. Existuje vlastně několik projektů jako tento majetek
poslední majetek městské části co se týká obchodních center zpracovat, například určité
výškové věže a popřípadě nějaká nástavba zda 2-3 patra nebo něco takového takhle
jestli rozumím správně ten projekt možná jsou ještě nějaké další, tak se chci zeptat
přiznám se, že jsem nečetl váš program patriotů, který projekt nebo který směr budete
podporovat, to je jedna otázka. Druhá otázka je, už v tomto zastupitelstvu, pardon už
v minulém zastupitelstvu, se mluvilo o rekonstrukci polikliniky Mazurská, zde se jedná
jednak o vylepšení vnitřních prostor, kde tradičně vy to budete znát určitě lépe, to byla
nějaká nemocnice pro případ války. Široké chodby, takže je zde připraven nějaký
projekt na určité zekonomičtění provozu a prostor a ve stejnou dobu je zde připraven
také plán a už se pan kolega Nepil hlásí tak asi na to bude reagovat zvýšení vlastně
polikliniky Mazurská, což někteří lidé hovoří jako trošku utopické, protože ta stavba
přece jenom už slouží nějakou dobu a možná je to úplně zbytečné. Takže poliklinika
Mazurská.“
Pan Vítek
„Já bych začal s tím dotazem číslo 2. V minulém zastupitelstvu jsem bohužel
nebyl. Co se týká tohoto projektu vůbec s ním prakticky nejsem seznámen, netuším
jakoby jestli se chystá poliklinika zvyšovat, rozšiřovat nebo ne nebo dělat s ní něco
jiného. Je to přesně ta věc, nad kterou si musím sednout. Měl jste ještě něco
k té poliklinice něco konkrétnějšího jakoby tam asi nic jako ze mě víc nedostanete,
takže pojďme k tý Draháni. Draháň je samozřejmě to hřiště na kopci, který ostře
sledujeme všichni. Tam bych, možná ještě předtím samozřejmě žádných 10, 15 pater já
osobně nikdy v životě na tom místě nepodpořím, ale spíš pojďme řešit to, jak celý
ten projekt bude vypadat. Jestli pozemek zůstane města, jestli ty budovy nebo
ten projekt bude developerský projekt čistě komerční anebo jestli do toho zapojíme
například magistrát a vytvoříme skutečně po x letech nějaký skutečně městský komplex
městských obecních bytů, to je o nějaké diskusi právě v těch komisích, takže žádných
10 pater já osobně nebo 6 pater nepodpořím v Čimicích, což neznamená že vy
jako zastupitelé ho nemůžete prosadit je to můj osobní názor.“
Starosta MČ p. Gros
„Technická poznámka paní zastupitelka Kuchtová, poté pan zastupitel Nepil.
Paní Ing. Kuchtová, Ph.D.
„Dobrý den já chci jenom říct k té poliklinice Mazurská. V rámci činnosti
v kontrolním výboru jsme několikrát navštívili polikliniku a tam to vypadá nebo já
osobně já to chci říct vám, abych vás informovala, tam mi nepřišlo, že by bylo dobré
to nějak přestavovat, protože tam byl vůbec problém pronajmout některé uvolněné
prostory. Tam je to hodně těžké. Já myslím že by to byl projekt mimořádně náročný.“
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Pan Vítek
„Je to tak mimořádně náročný finančně a paradoxně na Visle vzniká jakási další
poliklinika soukromá, takže spíš možná ten váš dotaz by měl směřovat na budoucího
pana radního co se co bude mít v gesci majetek, nejsem si úplně jist, jestli tohle přímo
spadá do územního rozvoje, seznámím se s tím děkuju.“
Starosta MČ p. Gros
„Další přihlášeným je pan zastupitel Nepil prosím.“
Pan Nepil
„Děkuji já si vezmu jen krátký komentář to je opravdu věc radního pro majetek,
budete mít tedy možnost se ho na to zeptat tam jsou v tudle chvíli podle mě v procesu si
pamatuji dva projekty. První je vnitřní zkapacitnění polikliniky, respektive jak už bylo
řečeno poliklinika byla stavěná s nějakým účelem za nějaký doby tzn., znamená
pro stav války jako polní nemocnice jsou tam obrovský široký chodby, které se dají
jakoby nějakým způsobem využít tak aby se rozšířily ordinace. Co se týče, jenom zase
drobný komentář, tam jsou na poliklinice jsou všechny prostory pronajmuty nikdy
nebyl problém s pronájmem čehokoliv, naopak je tam přetlak, je tam jediný prostor,
který je nepronajatý, který je v tuto chvíli necháván jako rezerva, když například se
opravují nějaký ordinace, aby se tam mohli nastěhovat doktoři a podobně. To je čistě
účelová věc, jako proč je ta jedna část jako nepronajatá, ale jinak je to opravdu převis
poptávky. Další věc je obecně směrování a koncept polikliniky, co by tam mělo být
za lékařský odbornosti, jak by to mělo prostě bejt atd. jo to jsme se snažili tak nějak
směrovat například minulý rok se tam podařilo dostat myslím, že unikátní lékařskou
odbornost což je specializace cévní chirurg sídlí někde dole myslím v poliklinice v celé
Praze jsou myslím 2 nebo 3 jakoby takhle ambulantní ordinace. Takže to je k tomu.
Potom je tam druhý projekt. To je opravdu zase nějaké zkapacitnění polikliniky
nějaká menší nadstavba. Nepředstavujte si to, že tam bude nějakých 5 pater. Prostě
nad tím je to menší nadstavba nad střechou. Ten projekt se kreslí budiž, je na budoucí
radě, jestli to bude chtít realizovat nebo nebude, nic jinýho jakoby se nestane, když
nebude tak skončí samozřejmě v šuplíku nikoliv jako zmar, ale třeba bude čekat
na dobu, kdy se najdou finance nebo když se najde nějaké externí financování.
Například magistrát se rozhodne podporovat rozšíření poliklinik na městských částech
a podobně no, protože jak všichni víme dotační tituly z magistrátu jsou, ale když
ten magistrát vám tu dotaci chce dát, tak se zeptá, v jakém stavu máte projektovou
dokumentaci. A vy řeknete že nemáte nic, tak nedostanete nic, protože prostě
samozřejmě není za co prostavovat, nemáte nic konkrétního nemáte povolení, takže toť
jakoby stručně asi k poliklinice Mazurská, to je opravdu spíš otázka majetku.“
Starosta MČ p. Gros
„Já děkuji panu zastupiteli a přihlášen je nyní pan zastupitel Němeček.“
Pan Mgr. et Mgr. Němeček
„Vybavil byste si smlouvu, kterou jste jako předseda bytového družstva
Řešovská uzavíral 1. 8. 2013 se společnosti jde a BAB mont s.r.o. na 3 a půl milionu
plus DPH na rekonstrukci schodištˇ. Byly tam nějaké neprovedené práce?“
Pan Vítek
„Ne.“

strana 67/128

Pan Mgr. et Mgr. Němeček
„Nebyly v rozsahu 150 000?
Pan Vítek
„Neprovedené práce v rozsahu 150 000, nevybavuji si. Nic takového kontrolní
výbor nehlásil.“
Pan Mgr. et Mgr. Němeček
„Byla vám v této souvislosti přímo nebo nepřímo učiněna nějaká nabídka
provize?“
Pan Vítek
„Ne v žádném případě.“
Pan Mgr. et Mgr. Němeček
„Děkuju.“
Starosta MČ p. Gros
„Já bych poprosil skutečně o jednu věc, nehodlám připouštět tady ten ping
pong. Ty dotazy buď položte najednou, jinak skutečně se začneme překřikovat,
a to jednání zastupitelstva se změní v absolutní chaos. Já vás skutečně prosím
o dodržování toho jednacího řádu v rámci toho té pružnosti toho zasedání děkuji.
Další přihlášenou je paní zastupitelka Kuchtová.“
Paní Ing. Kuchtová, Ph.D.
„Ještě jednou, já se chci omluvit za to zneužití technické to bych měla už vědět
a druhá věc kterou mám k poliklinice Mazurská my jsme jí procházeli poměrně hodně
a tam je hodně prostor, které nelze ani pronajmout, takže věřím tomu, že tam je
ten převis té poptávky, ale je tam velmi mnoho prostor, které nelze pronajmout, ale chci
se zeptat chtělo by to opravdu asi přerekonstrukci, ale chci se zeptat vás na jednu věc
já bydlím v Bohnicích od roku 1977, pořád na jednom místě jsem Bohničák, jsem
na to hrdá. Pokud by vedla do Bohnic tramvaj, která by spojila Dejvice s Bohnicema,
tak ta tramvaj by vedla přímo k našemu domu. Asi by pravděpodobně výstavba mi
narušila komfort třeba mě už jako stařenky, nicméně nemám proti tomu nic, pokud by
odlehčila dopravě, která je opravdu mimořádně náročná, a to i přes Bohnice. Rozumíte,
když se podařil takovej ten výbornej tah, že se zastavila komunikace mezi Bohnicemi
a přes Troju, tak byla zácpa vznikla taková velká zácpa na Praze 8, že museli ten zákaz
průjezdu zrušit. A mě by zajímalo, kde vy čerpáte informace, kterou tedy kromě
Facebooku, že většina lidí v Bohnicích si to nepřeje za prvé by to odlehčilo té dopravě
za druhé anebo, jestli máte nějaké variantní řešení prosím odpusťte si tu lanovku
jako výmysl pana Dolínka.“
Pan Vítek
„Opravdu o lanovce jsem nikdy v životě nemluvil.“
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Paní Ing. Kuchtová, Ph.D.
„Ano byla ta lanovka to byl docela zajímavý projekt z Podbaby nahoru
do Bohnic to se mi hrozně líbilo, mně by to ulehčilo dojíždění, nicméně co vy
pokládáte nebo jaké argumenty máte pro to, aby ta tramvaj tam třeba jednou nejezdila,
protože tady skutečně to spojení mezi Dejvicemi a Bohnicemi by mimořádně odlehčilo
dopravě a třeba i té automobilové, která zase se navazuje na problémy se záchytnými
parkovišti, které nejsou, s parkováním s modrými zónami a podobně jo dojíždějící
mimopražští. Takže mě by zajímal váš názor na tuhle tu věc. Děkuji.“
Pan Vítek
„Je škoda že my jsme se při těch jednáních nesetkali, setkal jsem se s panem
Němečkem paní Vojtíškovou a s Piráty a s Piráty jsem právě jsme tuhletu otázku řešili
proti spojení s Dejvicemi přes most skutečně já nic, bavíme se osobně, já osobně nic
nemám. S čím mám problém a vím že s ním skutečně mají problém občané Bohnic je
zavedení tramvajové trati do sídliště Krakov, Visla, Odra atd. s tím problém skutečně
máme, měli jsme to v programu a náš výsledek v Bohnicích, přestože ten celkový je
pod šest procent tak v Bohnicích byl tak výrazný, že ten Karlín, který nám dal to jedno
procento nás tam dostal. Takže spojení s Dejvicemi přes most žádný problém
s tím skutečně to jsme probírali tady s paní Hamalovou a na tom jsme se shodli,
do sídliště ne.“
Starosta MČ p. Gros
„Tak děkuji přihlášený je pan zastupitel Vilgus.“
Pan MgA. Vilgus, Ph.D.
„Dobrý den přeji, děkuji za slovo já jednak chci říct že sem rád, že slyším
cokoliv v souvislosti s tramvají, co se nějak dotýká bohnického sídliště, takže jsem rád,
když už tedy nebude v tomto volebním období tramvaj do Bohnic tak bude aspoň okolo
Bohnic, já se chci zeptat a může na otázku úplně z opačné strany.“
Starosta MČ p. Gros
„Já vás poprosím pane zastupiteli a teď napomínám naopak pana zastupitele
Vítka, prosím reagujte, já nechávám tu diskusi plynout tak, aby mohl pan Vítek
odpovídat okamžitě, protože potom tady byla poptávka nicméně nechme vždycky
domluvit toho tázajícího, potom odpovídejte. Děkuji.“
Pan MgA. Vilgus, Ph.D.
„Tak já budu pokračovat zmíním se o projektech z úplně jiné strany městské
části, než které jsou, než je váš domov a vaše voličská základna. Zajímá mě oblast
okolo Florence, kde se chystá projekt Penty, který se z hlediska pozemku dotýká Prahy
8 spíš okrajově, ale z hlediska fungování městské části ten projekt ovlivní osmičku
velmi silně. Zajímalo by mě, jakým způsobem chcete pracovat s tímto projektem,
jakým způsobem ho formovat tak aby ublížil Karlínu co nejméně a jestli tam třeba je
nějaký plán na výstavbu, společnou výstavbu s developerem, tak aby z toho nevzniklo
úplné administrativně milionářské ghetto, ale aby tam byl nějaký mix řekněme sociální
i z hlediska funkcí.“
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Pan Vítek
„Pane Vilgusi vy máte přede mnou náskok, že jste byl v agendě 21 tzn. s těmi
projekty jste seznámen velice úzce a blízko já bohužel ne, takže odpověděl bych tím,
co jsem řekl na začátku dejte mi čas přijďte za 3-4 týdny a pojďme si na to sednout
a pojďme to řešit a pojďme to řešit následně i v komisi, která doufám velice brzy
vznikne. Teď nebudu dávat nějaká svoje osobní vizionářská rozhodnutí a nějaké vize
o tom co tam bude, že to nebude pro milionáře atd. opravdu omlouvám se nejsem
schopen vám odpovědět na toto.“
Starosta MČ p. Gros
„Tak dalším přihlášeným je pan zastupitel Stránský, tak má slovo prosím.“
Pan Stránský
„Dobrý den pane Vítku, já vás taky zdravím a já se přiznám že územní rozvoj
vnímám jako gesci s velkým respektem tento obor, a zvláště ve vztahu k městský části
Praha 8, jak už jsem zmiňoval při tady rozpravě s panem Grossem a myslím si, že je
potřeba se k tomu postavit s velkou vizí a rozhodně mít představu o tom jako co chci
a jak to budu prosazovat a troufnu si tvrdit, že velký problém, který máme nejenom
na Praze 8, ale v celé Praze je nedostatek bytů. Teď jsme se dozvěděli co nechcete, co
nebudete dělat a mě by zajímalo co chcete dělat, jak budete tu městskou část rozvíjet.
Je to územní rozvoj, jak se území bude rozvíjet, co se kde bude stavět jakým způsobem
hodláte komunikovat a stačí mi to třeba v jedné větě možná v jednom souvětí, jaká je
vaše představa o územním rozvoji Městské části Praha 8.“
Pan Vítek
„Jak jsem již zmínil neříkám, že jsem ne. Zmínil jsem například Draháň, která
je v majetku Prahy 8 a tam si myslím jsem vám nastínil jakou cestou by to mělo jít.
Já osobně prosazuji, aby ve spolupráci s magistrátem spíše město samo stavělo, než
využívalo developery. Vím, že to nejde prakticky poté éře, která tady byla, že to bude
velice složité ale chci, aby město bylo tím, který bude rozhodovat, tím kdo bude stavět
a ten který ty byty bude rozdělovat, protože i když postavíme 10 000 nových bytů
nebude to 10 000 nových bytů pro lidi, který je potřebují. Takhle to vnímám já.
Takže to je více než jedna věta,“
Starosta MČ p. Gros
„Děkuji opět pan zastupitel Stránský ještě jednou.“
Pan Stránský
„Zní to hezky, ale jako realita je trošku jiná. Vás samozřejmě respektuji Vás
jako domicil a že máte velkou Facebookovou skupinu v Bohnicích, ale jako při všem
respektu to rozvojové území leží trošku někde jinde nebo zásadní rozvojové území leží
trošku někde jinde nebo to zásadní rozvojové trošku někde jinde, leží v mém domicilu
v tom Karlíně a mě by zajímalo jak jste daleko v těch vlastně vůbec jako v nastudování
tý problematiky, protože já se přiznám že jako pokud bych měl pro vás hlasovat
jako pro místostarostu pro územní rozvoj tak bych potřeboval slyšet trošku víc. Takže
to se do toho půjdete podívat, budete to řešit jako to je věc která už je 10 let zpátky a já
bych čekal, že místostarosta pro územní rozvoj už bude mít jasnou představu v tenhle
okamžik, co bude dělat s kým bude jednat a kam tu městskou část bude posouvat.“
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Pan Vítek
„Já jsem vám odpověděl. Seznámím se s projekty, které hoří, které přinášejí
nějaké napětí mezi občany. Já ty projekty znám jsou kolem nás, takže jasně jsem vám
řekl, že v současné době ty věci analyzuji. Před pěti hodinami jsem se stal zastupitelem
před měsícem jsem se stal zastupitelem samozřejmě, na začátku jsem vám řekl je
to politická funkce v mém případě jsem bývalý profesionální hasič lektor civilní
ochrany. Je jasné, že by mi sedla gesce bezpečnosti, ale prostě v současné době stojím
tady a žádám o vaši podporu jako místostarosta, který chce mít na starost územní
rozvoj, který chce prosazovat program, pro který nebo kterým byl zvolen, aby tady
mohl před vámi stát žádat vás o podporu.“
Starosta MČ p. Gros
„Tak já jenom k tomu ještě nebo bývalý starosta Petrus shodou okolností
se mnou hovořil, takže je připraven celou tu agendu toho územního rozvoje předat
novému radnímu pro územní rozvoj, takže já si myslím že i pan Vítek bude o něco
moudřejší, pokud bude vědět co vlastně pan bývalý starosta dokázal, rozjel atd. děkuji
a dávám slovo opět panu zastupiteli Stránskému.“
Pan Stránský
„Pardon, já jsem chtěl nechat prostor panu Nepilovi, který měl technickou.“
Starosta MČ p. Gros
„Já jsem si nevšiml té technické, takže pan Nepil technická.“
Pan Nepil
„To je v pohodě, já jenom čistě technicky na městě funguje něco jako je
městská architektka je to paní Arch. Zikmundová, která má dokonalý přehled o tom,
jaký jde projekt realizuje soudy, o co žádá, takže předpokládám že panu radnímu
budoucímu místostarostovi poskytne dostatečný servis no o ničem jiném to není.“
Starosta MČ p. Gros
„Děkuji panu Nepilovi a dávám opět slovo panu zastupiteli Stránskému.“
Pan Stránský
„Tak tyhle dvě vsuvky mě trošičku ještě mě trošku pozměnily tu otázku, kterou
jsem chtěl položit. Konzultace s paní Ing. Zigmundovou bych možná zvážil, jestli
skutečně je to cesta, kterou máte jít, ale dobře nechám na vás i předávání agendy
od končícího pana starosty Petruse je taky asi trošku pochybný, protože za jeho vlády
a za jeho vedení územního rozvoje jsme se bohužel jako dostali do toho, že Sekyra
Group, Karlín Group, CPI městskou část nepovažují za relevantního partnera k diskusi
k rozvoji městské části. Přátelská rada tou cestou bych se asi nevydával, ale to není, co
jsem chtěl říct já. Vy jste mluvil o programu já bych ho chtěl slyšet, to je jako to, co se
na vás ptám a na vás ptám jako prosím řekněte mi ten program územního rozvoje.“
Pan Vítek
„Já jsem vám ho řekl.“
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Pan Stránský
„Neřekl, vy jste řekl, že budete dělat studie že budete že se budete seznamovat
s projekty. Já se vás ptám, jaký máte program pro územní rozvoj Městské části Praha 8.
Děkuji.“
Pan Vítek
„Já jsem vám řekl s čím přicházím tzn. vy sám mi radíte, abych tady některé
zaměstnance vůbec nepřipouštěl k jednání já osobně je k jednání připustím, nevím jestli
vy jste tak jakoby jestli víte vše, co tady co tady hoří, co je tady schováno. Já si osobně
myslím, že nejdříve bysme se měli seznámit s tím co tady skutečně je za problémy
za skryté problémy analyzovat řešit s odborníky nevím co chcete víc. Co se týká
programu jsem proti zahušťování sídlišť, jsem proti levárnám typu výkupy výměníků,
jsem pro to, aby když se bude stavět, aby ty budovy měly dostatečná parkovací místa,
aby okolo byla prostě obslužnost pro ty, aby to nezhoršovalo v žádném případě život
těch lidí, kteří tady žijí, to je můj program. Jestli chcete něco konkrétního přijďte
za 3 týdny velice rád vás přivítám v případě, že budu zvolen.“
Starosta MČ p. Gros
„Tak děkuji pan zastupitel Ptáček.“
Pan Ptáček, DiS
„Tak ještě dobrý den, už jste mi trošku odpověděl na tu druhou otázku, ale
ta první otázka, proč radši se nechcete věnovat tomu, čemu rozumíte, to co umíte, s čím
máte zkušenosti a pouštíte se do novejch vod, když to řeknu takhle a budete se učit
plavat v tom.“
Pan Vítek
„Tak protože to vyplynulo z nějakého jednání o koalici, jak jsem řekl na začátku
vstupem do komunální politiky se stáváte politikem není to o tom, že bysme tady
stavěli firmu, jak někdo říká jo, takže vyplynulo to z jednání a stojím tady a žádám
o podporu.“
Starosta MČ p. Gros
„Tak děkuji, paní zastupitelka Vojtíšková.“
Paní MVDr. Bc. Vojtíšková
„Já mám jenom poslední konkrétní projekt, na který bych ráda upozornila, když
teďko vstupujete do funkce, protože to hoří a je to ta vlastně stanice metra Invalidovna,
kde ten pozemek má pronajatý developer a teďko zrovna se bude měnit smlouva pokud
už se nezměnila. Nevíme, co všechno už bylo schváleno a může tam vlastně vzniknout
stejný problém jako s CPI i tam prostě ten developer plánuje nějaké třeba 15 patrové
mrakodrapy a pokud mu bude prodloužena smlouva o pronájmu, tak už to těžko
městská část zastaví.“
Pan Vítek
„No, jak říkáte je to zrovna věc, která teď někdy má dobíhat a má se, jestli už
teda nedoběhla, neprodloužila se je to tak sleduji to.“
Starosta MČ p. Gros
„Tak pan zastupitel Vilgus.“
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Pan MgA. Vilgus, Ph.D.
„Já chci jenom dodat k té otázce, která tady teď padla. Na poslední řádné radě
tento bod ohledně výstavby na Invalidovně byl navržen a neschválen. To znamená
to prodloužení těch smluv v tuhletu chvíli neplatí je prostor k tomu dále jednat.“
Starosta MČ p. Gros
„Tak děkuji zdá se, že už se nikdo nehlásí do diskuse já se zeptám předsedy
volebního a návrhového výboru na další postup.“
Předseda volebního a návrhového výboru ZMČ p. Mgr. Roubíček
„Jelikož byl podán jeden návrh, takže můžeme přistoupit k hlasování
o panu Vítkovi opět stejným způsobem jako v předcházejících případech u dvou
místostarostů.“
Starosta MČ p. Gros
„Ano je nám to všem jasné dávám hlasovat. Pro, proti zdržel se.“
Zastupitelstvo MČ po projednání zvolilo
místostarostu MČ pana Jiřího Vítka.
(Ze 44 členů ZMČ přítomných
hlasování bylo:
26 pro přijetí návrhu,
14 proti,
4 se zdrželi hlasování.)
Starosta MČ p. Gros
„Pan Jiří Vítek byl zvolen místostarostou Městské části Praha 8, gratuluji a my
postoupíme dál k volbě zbylých členů Rady tzn. 4 radních opět 5 minut přestávka
nebo minut časového prostoru pro předkládání návrhů návrhovému a volebnímu výboru
děkuji.“
Přestávka
Starosta MČ p. Gros
„Vážení zastupitelé já vás opět poprosím zaujmout svá místa v sále abychom
mohli pokročit už nás skutečně trošičku tlačí a buďme teď trošku rychlejší už.“
Já se zeptám pana předsedy volebního a návrhového výboru, jak jsme na tom
s návrhy na místa radních členů Rady.?
Předseda volebního a návrhového výboru ZMČ p. Mgr. Roubíček.
„Ano takže jsme obdrželi návrhy pro všechny 4 hlasování čili nyní můžeme
přistoupit k prvému hlasování o členu Rady a pro prvé hlasování jsme obdrželi návrh
pana Tomáše Slabihoudka, takže by ho poprosil opět aby se vyjádřil k tomuto návrhu
a v případě že bude souhlasit se svojí kandidaturou, aby se představil přítomným.“
Pan Slabihoudek
„Tak dobrý večer dámy a pánové já jmenuji se Tomáš Slabihoudek, ale nejprve
bych chtěl pogratulovat nově zvolenému panu starostovi a místostarostům jmenuji se
Tomáš Slabihoudek je mi 40 let jsem ženatý, bezdětný a s kandidaturou souhlasím.
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Rád bych se vám krátce představil, já v podstatě celý život funguji v privátní
sféře jsem spolumajitelem společností několika společností a v podstatě podnikám
v oboru IT, v tuto chvíli já aspiruji na člena Rady této městské části s tím, že bych chtěl
mít na starosti majetek.
Já si myslím, že v tomhle tom ohledu jsem dostatečně zorientovaný jsem třetí
volební období již zastupitel prošel jsem tím běžným řadovým zastupitelem
i opozičním zastupitelem a byl jsem 2 roky i členem rady městské části ve volebním
období 2010 až 2014.
V případě že máte nějaké dotazy rád je budu zodpovídat a děkuji vám
za podporu.“
Starosta MČ p. Gros
„Tak děkuji nikdo nehlásí, Tomáš Pavlů tak prosím máte slovo.“
Pan Mgr. Pavlů
„Tak já doufám že mě nevynesete v zubech, hezky si tady povídáme, tak já vám
blahopřeji k nominaci Tomáši a když říkáte že se v této oblasti vyznáte, tak se vás
zeptám, co v této oblasti chcete dělat, co chcete prosadit.“
Pan Slabihoudek
„Tak mým prvořadým úkolem bude se seznámit s věcmi, které dělal předchozí
radní a samozřejmě některé věci již mám naplánované, například celkový hospodářský
výsledek zdaňované činnosti bych chtěl postupně zvyšovat každý rok, abychom měli
prostě na další projekty městské část, chtěl bych udělat si nejprve analýzu prázdných
prostorů obsazených nebytových prostorů i bytových, abychom věděli co se tam, co se
tam dělo a na základě toho se prostě uvidí, zdali tam nelze udělat něco, co by zvýšilo
výnosy městské části v této oblasti.“
Starosta MČ p. Gros
„Tak dalším přihlášenými je pan zastupitel Hamal Dvořák.“
Pan Hamal Dvořák
„Děkuji a mohu se těšit vzhledem k vašemu programovému prohlášení na to, že
jaksi pasportizovaná data nemovitého majetku nalezneme ve formě otevřených dat
v nějakém katalogu například Prahy. Děkuji.“
Pan Slabihoudek
„Jako já jsem v tomto samozřejmě otevřený i rád budu spolupracovat s Piráty,
který považuji za odborníky na tyto věci no a samozřejmě pokud se takto dohodneme
i co se týče koaličního půdorysu tak ano.“
Starosta MČ p. Gros
„Děkuji panu Slabihoudkovi tak teď se skutečně nikdo, paní zastupitelka
Vojtíšková děkuji.“
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Paní MVDr. Bc. Vojtíšková
„Já bych ráda zeptala ještě vás, protože máte tuhle gesci, před tím tady zazněl
dotaz na pana starostu, jestli ty nebytové prostory, které městská část má jestli si je
zachová nebo se jich bude zbavovat a trošku bylo naznačeno možná, když se bude
potřeba zalepit nějakou díru v rozpočtu tak se něčeho zbavíme, ale ne nějak masivně
tak jestli už máte nějakou konkrétní představu, jestli budete privatizovat byty nebo
jestli teda zbavíte těch věcných břemen anebo prostě tuhle chvíli je stanovisko ničeho
se nezbavovat.“
Pan Slabihoudek
„Tak my jako TOP STAN, my jsme měli v programu, že se nebudeme zbavovat
věcných břemen v Karlíně co se týká především karlínské lokality, ale chceme
abychom narovnali ty vztahy s tou městskou částí, protože jak asi všichni víme, tak tam
jsou věci, že do fondu oprav nikdo jim nepřispívá. Městská část vlastně inkasuje
nájemné, takže tohle já bych chtěl napravit asi jako první krok ve funkci, začít jednat
prostě s těmi bytovými družstvy a SVJ. Teďko pardon teď ten druhý dotaz jsem asi
teďko nezaznamenal nebo jestli to stačí takhle. Jo privatizace no pravdou je, že zas tak
konkrétně jsme se o tom nebavili, já bych chtěl třeba vyřešit problémy těch domů, které
mají jakoby část jiného vlastníka otázka je samozřejmě jestli to jako od nich odkoupit
nebo jako prodat jim, ale to samozřejmě je na diskusi a já se budu vždycky řídit
nějakými analýzami odborníků, který řeknou, co se má, co má správně dělat děkuji.“
Starosta MČ p. Gros
„Ještě jednou pan zastupitel Hamal Dvořák.“
Pan Hamal Dvořák
„Omlouvám se, že jsem to neshrnul předchozí v otázce. Dokdy můžeme
očekávat nějaká jasná pravidla na základě kterých bude rada potažmo komise
rozhodovat o přidělení obecních bytů.“
Pan Slabihoudek
„Tak ty pravidla jsou jasně daná máme pravidla pro přidělování městských
bytů, která jsou na internetu a může si je každý přečíst, takže já v tuto chvíli si myslím,
že jako není potřeba tam nic měnit. Co se týká přidělování bytů tak pokud vím, jsem
členem bytové komise teďko tak tam prostě to fungovalo tak že, většinou to byly
sociální případy anebo případně nějaký profese, který jsou výhodné pro městskou část
jako učitelé atd. všichni prošli tím kolečkem toho schvalování té bytové komise atd.
a ta pravidla jsou teďko jako jasně daná.“
Starosta MČ p. Gros
„Tak děkuji ještě jednou pan zastupitel Pavlů.“
Pan Mgr. Pavlů
„Děkuji za slovo, jenom krátce. Já se vrátím ke kauze nebo případu poliklinika
Mazurská, jaký je váš názor na řešení, jestli podporujete nějaké navýšení tohoto objektu
zvětšení tam jsem o tom mluvilo vlastně ne na minulém zastupitelstvu, ale jsou
to věci, které jsou dokonce i v zásobníku projektů na rozpočet do dalších období
a ono to teda nesouvisí jenom s majetkem, ale určitě to souvisí s tím zahušťováním,
ano takže proto jsem se na to ptal pana úkol kolegy Vítka, děkuji.“
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Pan Slabihoudek
„Tak já si myslím, že takhle nejdřív si musíme říct, jestli na nějaké rozšiřování
a zvětšování těch prostorů vůbec máme peníze to si musíme zjistit, pokud ten projekt
nějaký tam je již ve fázi projektové přípravy tak mi to samozřejmě se na to podíváme já
jakoby nejsem odpůrce toho, aby se rozšiřovalo a v podstatě mělo to nějaký pozitivní
vliv na příjmy městské části, ale samozřejmě nesmí to stát víc, než se po tom z toho
vybere nějakém horizontu investičním.“
Starosta MČ p. Gros
„Tak děkuji a teď už skutečně dávám slovo panu předsedovi volebního výboru
děkuji.“
Předseda volebního a návrhového výboru ZMČ p. Mgr. Roubíček
„Děkuji za slovo volbu budeme provádět opět stejným způsobem jako jsme
volili předcházejících čili budeme volit veřejně hlasováním zmáčknutím tlačítka.“
Starosta MČ p. Gros
„Děkuji dávám tedy hlasovat o volbě Tomáše Slabihoudka členem rady
Městské části Praha 8 prosím hlasujte.
Zastupitelstvo MČ po projednání zvolilo
členem Rady MČ pana Tomáše
Slabihoudka.
(Ze 44 členů ZMČ přítomných
hlasování bylo:
26 pro přijetí návrhu,
10 proti,
6 se zdrželo hlasování,
2 nehlasovali.)
Starosta MČ p. Gros
„Tomáš Slabihoudek byl zvolen členem rady Městské části Praha 8, gratuluji
mu a zároveň poprosím opět předsedu volebního a návrhového výboru, aby nám řekl,
kdo je další navržený do rady městské části.“
Předseda volebního a návrhového výboru ZMČ p. Mgr. Roubíček
„Pro druhou volbu radního byl navržen jeden kandidát, a to zastupitel pan
Michal Švarc, opět bych ho vyzval, aby přišel, tady k nám představil se a sdělil
přítomným, zda souhlasí svojí kandidaturou.“
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Pan Bc. Švarc
„Dobrý den vážené kolegyně, vážení kolegové, hosté děkuji za nominaci, kterou
přijímám. Rád bych řekl něco o sobě žiju přes 50 let v Libni. Jsem Libeňský patriot
funguju tady, chodil jsem tady do školy, moje děti tady studují, jak vidno jak patrno
jsem ženatý mám 3 děti a rád bych se ucházel o post radního pro kulturu, sport a volný
čas. Já sám v kultuře vlastně pracuji od dvaadevadesátého roku, organizuji kulturní
události od festivalů koncertů, po divadelní představení, mám zkušenosti i s cestovním
ruchem. To je pro mě určitá výzva, jakým způsobem uchopit výzvu která přišla
od magistrátu, že vlastně by rádi cestovní ruch rozšířili do městských částí. Rád bych
především co se týče kultury a sportu navázal na skvělou práci, kterou absolvovali mé
předchůdkyně tj. kolegyně Ludková a kolegyně Solomonová. Kultura v Praze 8 vždy
byla výspou městské části. Pro mě bude největší problémem udržet tuto laťku z důvodů
finanční udržitelnosti.“
Starosta MČ p. Gros
„Děkuji, tak já děkuji nevidím nikoho k diskusi a vidím paní zastupitelka
Vojtíšková prosím.“
Paní MVDr. Bc. Vojtíšková
„Já bych se ráda zeptala na dva dotazy. Jednak kulturní dům Ládví,
jestli máte nějakou představu o jeho náplni, teď tam je náplň taková omezená,
ale i o jeho rekonstrukci případné nebo nějaké úpravě a pak druhý dotaz jestli víte
o tom že se obnovuje tady prostor bývalého kina na Palmovce a jestli nějak plánujete
spolupracovat s provozovatelem nějak ho podpořit v ulici Novákových a případně teda
ještě třetí, dotaz který je trošku možná na hraně školství a obecního majetku jsou
to vlastně dva dotazy jednak, jestli podpoříte vznik pobočky Městské knihovny v Libni
nebo v Karlíně a i jestli nějak ve spolupráci s radním pro školství se zasloužíte o to, aby
tady byla nějak upravena ta budova bývalé základní umělecké školy nebo tedy
toho detašovaného pracoviště ZUŠ Klapkova, která je taky v ulici Novákových.“
Pan Bc. Švarc
„Dobře takže postupně. Já doufám, že jsem to zachytil jsem staršího data
narozen. Takže ad 1 co se týče KD Ládví, KD Ládví je v gesci momentálně v gesci
školství, respektive nevím, kdo dneska momentálně má na starosti servisní středisko.
To je asi myslím si hlavním hybatelem toho kulturního domu, odbor kultury prakticky
neměl na chod kulturního domu Ládví žádný vliv, měl pouze na Krakov proto dost
možná i ta náplň kulturně tam slabší nebo slabší, je tam prostě jaká tam je. Rád bych
na to získal vliv. To je ad 1 ad 2 rekonstrukci opravdu ne to je záležitost čistě správy
majetku to odbor kultury v žádným případě řešit nebude ad 2 ptala jste se na kino říkám
to dobře ten v té Novákových. Ještě knihovna rozhodně, Libni nesmírně chybí
knihovna můj sen městská část doufejme uvolní Libeňský zámeček, ideální místo
knihovna Bohumila Hrabala, další věc jste se ptala, kino Novákových rád vás poprosím
o podrobnosti, protože přiznám se, že jsem na to ještě nenarazil, stydím se. Poslední
dotaz jsem zapomněl mezitím. Základní městská škola v Novákových myslíte, mám
pocit, že to je objekt, který je v majetku magistrátu nikoliv městské části.“
Starosta MČ p. Gros
„Tak dalším přihlášeným je pan zastupitel Fichtner.“
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Pan PhDr. Ing. Fichtner, MBA.
„Děkuji, nevím, jestli je to dotaz nicméně mně se to docela líbí to, co jste řekl.
Určitě je vhodné, aby nějakým způsobem odbor kultury vstoupil do otázky kulturní
náplně do KD Ládví bych možná jenom připomněl, že během naší éry, která je tak
hrozně kritizována, tak se nám podařilo do kulturního domu Ládví dostat řekněme
vysoké umění nebo jak to nazvat, což je tedy ta komorní filharmonie PKF, takže dneska
to funguje částečně jako koncertní prostor. Jsou tam i veřejné i neveřejné zkoušky,
takže samozřejmě bychom byli rádi kdyby se navázalo na to dobré to si myslím, že
zrovna tohle je skvělé a určitě pokud tam vznikne něco dalšího, nějaká další náplň tak
by to bylo určitě taky výborné. On celý ten kulturák prošel docela zásadní rekonstrukcí
a vevnitř vypadá mnohem líp včetně právě společenského sálu a to vypadá mnohem líp
než předtím, takže dneska bych řekl, že vlastně vy to přebíráte v momentě kdy
ten kulturák je vlastně připraven na tu kreativitu z pohledu Městské části Praha 8.
Ale konkrétní náplň těch kulturních akcí nebo obecně společenských akcí
to samozřejmě je otázkou potom rady nebo radního pro kulturu, ale tohle bych chtěl
jenom uvést a řekl bych, že tu myšlenku vlastně toho kulturního provozu v KD Ládví
určitě za nás podporujeme a je to vlastně novinka o tom bych si dovolil tvrdit, že
ten kulturní provoz v KD Ládví jsme umožnili nebo připravili. Takže teď je to pro vás
připraveno kreativitě se meze nekladou, takže budeme jenom rádi.“
Starosta MČ p. Gros
„Děkuji, tak děkuji paní zastupitelka Vojtíšková.“
Paní MVDr. Bc. Vojtíšková
„Pardon omlouvám se, že ještě…. Mám takové 2 konkrétní dotazy znáte
sdružení post Bellum, které je při českém rozhlase. Zabývá se moderní historii, tak
hledá aktuálně prostory pro umístění muzea moderní historie vlastně teďko má výstavu
na Letné jak je ten Stalin, dovedete si představit, že by to třeba s ním jednal o tom, aby
takové muzeum moderní historie vzniklo na území Prahy 8, kde která byla dějištěm
mnohých události z moderní historie jako je atentát na Heydricha. Máme tady ďáblický
hřbitov, Kobyliskou střelnici dovedete si představit třeba jednání o umístění tohoto
muzea do budovy Invalidovny. To je jeden dotaz nebo případně do budovy Paláce Svět,
ale to je soukromá budova, že jo. Druhý dotaz nevím, jestli to bude do čí gesce to bude
spadat, ale to je to centrum pro rodinu nebo rodinné centrum Taussigova, jaká bude
jeho náplň, jestli máte představu, co se tam vlastně bude dít.“
Pan Bc. Švarc
„Takže co se týče post Bellum samozřejmě znám bylo by nám myslím si všem
velkou ctí, kdyby našla místo právě v prostorách Prahy 8, samozřejmě Invalidovna není
naše, ale to asi vám říkat nemusím, co se týče druhého dotazu pardon vy jste, není
slyšet rodinné centrum Taussigova přiznám se, že o tom nic nevím to se prostě budu
muset s tím seznámit. Předtím vlastně, když jsem byl v kulturní komisi tak to ještě
vlastně nebylo.“
Starosta MČ p. Gros
„Tak já děkuji a dávám slovo tentokrát předsedovi volebního a návrhového
výboru.“
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Předseda volebního a návrhového výboru ZMČ p. Mgr. Roubíček
„Takže opět volba proběhne stejným způsobem jako již v předcházejícím
případě je možno tedy přistoupit k hlasování.“
Starosta MČ p. Gros
„Technická pan zastupitel Nepil.“
Pan Nepil
„Tak děkuji pane Starosto, já bych potřeboval pauzu na 3 minuty pauzu na klub.
Děkuji.“
Starosta MČ p. Gros
„Na základě žádosti ANO 2011 zastupitelstvo na 3 minuty tzn. Do, tak já
to udělám jinak vzhledem k tomu, že jsme po dalších dvou hodinách, tak uděláme
tu čtvrt hodinovou přestávku do 20:15 a tím budeme mít vyřešeno obojí, vaši žádost
i povinnou přestávku po dvou hodinách jednání děkuji.“
Přestávka
Starosta MČ p. Gros
„Tak kolegové prosím, prosím usaďte se na svá místa, pauza již skončila snad
jsme tady všichni. Tak slovo má znovu předseda volebního a návrhového výboru,
protože jsme akorát v té chvíli skončili.“
Předseda volebního a návrhového výboru ZMČ p. Mgr. Roubíček
„Takže dobrý večer po přestávce, skončili jsme ve chvíli, kdy jsme tedy my
přecházeli k hlasování, takže nyní budeme hlasovat o panu Michalu Švarcovi na post
radního a hlasujeme opět stejně jako předcházejících případech.
Starosta MČ p. Gros
„Tak ano děkuji, hlasujeme tedy ve věci volba člena Rady Tomáše Slabihoudka,
Michala Švarce, já se omlouvám Tomáš Slabihoudek stojí u toho pultíku, takže mě
poněkud zmátnul tak, tak znovu Michala Švarce opravuji se a omlouvám se tak
hlasujeme pro, proti, zdržel se.“
Zastupitelstvo MČ po projednání zvolilo
členem Rady MČ pana Bc. Michala
Švarce.
(Ze 44 členů ZMČ přítomných
hlasování bylo:
26 pro přijetí návrhu,
11 proti,
6 se zdrželo hlasování,
1 nehlasoval.)
Starosta MČ p. Gros
„Michal Švarc byl zvolen členem rady Městské části Praha 8 já mu
tímto gratuluji a budeme hned pokračovat volbou dalšího radního a já poprosím o návrh
pana předsedu návrhového a volebního výboru.“
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Předseda volebního a návrhového výboru ZMČ p. Mgr. Roubíček
„Takže návrh pro třetí volbu radního je opět jeden a jejím pan Tomáš Hřebík,
Ph.D. poprosil bych a inženýr k tomu. Tak poprosil bych ho on už jde sám,
aby se představil a vyjádřil se ke své kandidatuře.“
Pan Ing. Hřebík, Ph.D.
„Já děkuju, ještě jednou dobrý večer dámy a pánové jmenuji se Tomáš Hřebík
jsem z Karlína narodil jsem se v Praze a co se týká mých studií tak vystudoval jsem
vysokou školu ekonomickou na inženýrském studiu fakulty podnikohospodářské pak
jsem pokračoval v doktorském studiu na fakultě národohospodářské. Nyní
v současnosti na vysoké škole ekonomické taktéž vyučuji. Co se týká pracovních
zkušeností tak jsem pracoval nějaký čas v nadnárodní auditorské firmě a poté jsem
začal podnikat v oblasti správy realit. A dále bych se rád vyjádřil k možnosti k mé
správě nějaké gesce a rád bych se věnoval obecně hospodaření úřadu a konkrétně teda
bych rád spravoval organizace zřizované městskou částí, jejich ekonomiku
hospodaření, hospodárnost případně jeho kontrolní orgány, funkčnost a například
i nějakou funkci představenstva. To za mě by myslím stačilo.“
Starosta MČ p. Gros
„Tak já děkuji panu Hřebíkovi dávám prostor dotazům. Nikdo se nehlásí, tudíž
opět pana předsedu návrhového a volebního výboru poprosím.“
Předseda volebního a návrhového výboru ZMČ p. Mgr. Roubíček
„Protože, jelikož se nikdo nepřihlásil nyní do diskuse k této volbě, takže
můžeme přistoupit k samotné volbě, volíme opět stejným způsobem a volíme tedy pana
Ing. Tomáše Hřebíka, Ph.D.“
Starosta MČ p. Gros
„Ano takže já vás opět poprosím. Takže počkáme až pan Hřebík si dojde
pro kartu, aby mohl také hlasovat, může samozřejmě hlasovat z místa. Dávám tedy
hlasovat o volbě členem rady pana Tomáše Hřebíka, prosím hlasujte pro, proti zdržel
se.“
Zastupitelstvo MČ po projednání zvolilo
členem Rady MČ pana Ing. Hřebíka,
Ph.D.
(Ze 44 členů ZMČ přítomných
hlasování bylo:
26 pro přijetí návrhu,
9 proti,
9 se zdrželo hlasování.)
Starosta MČ p. Gros
„Konstatuji tedy, že pan Tomáš Hřebík byl zvolen členem rady a tím tomu
gratuluji děkuji. Budeme plynule pokračovat požádám o poslední návrh na místo člena
rady děkuji.“
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Předseda volebního a návrhového výboru ZMČ p. Mgr. Roubíček
„Takže na poslední místo v Radě městské části Prahy 8 byl navržen jeden
kandidát a to pan Bc. Josef Slobodník poprosím ho, aby se přišel představit a vyjádřil se
ke své kandidatuře.“
Pan Bc. Slobodník
„Dobrý večer dámy a pánové kandidaturu přijímám v zastupitelstvu jsem nyní
počtvrtý v radě jsem ještě zatím neseděl. Byl jsem, jak zastupitel, když vládla ODS
nebo, když vládla s nějakými stranami zároveň jsem byl jako opoziční zastupitel. Mám
jednu dceru a přítelkyni. Co bych k sobě řekl, celý život se tak nějak točím okolo
informatiky živí mě to, živím se tím, pracoval jsem v několika firmách zároveň pracuji
jakoby na sebe jako živnostník, takže samozřejmě z toho vyplývá že v radě,
pokud potom až rada zasedne tak bych samozřejmě měl rád gesci informatiky.
Víceméně asi se ptejte i když přiznám se nyní jsme byli 4 roky v opozici a skoro
k žádným materiálům a tak dál jsme se nedostali, takže uvidíme, co budu schopen
odpovědět děkuji.“
Starosta MČ p. Gros
„Děkuji dávám prostor nikdo nehlásí, takže opět no a já tam nevidím nic, teď
takže pan zastupitel Pavlů.“
Pan Mgr. Pavlů
„Děkuji za slovo já si teda nějak matně vzpomínám nějaké úvodní slovo
pana starosty Petruse, kde o vás mluvil, že jste spolupracoval také v této gesci
s předchozí koalicí, jestli mi to můžete osvětlit, já myslím, že to můžeme dohledat.
Potom ta předchozí koalice byla známá tím, že tam velmi náklady na IT vzrostly, tak se
chci zeptat, jestli budete pokračovat v růstu nákladů na IT, a nebo je snížíte, jaké jsou
vaše vize této záležitosti děkuji.“
Pan Bc. Slobodník
„Tak jestli můžu k prvnímu bodu, co se týká nevím teď kterou koalici myslíte
tu koalici, co byla teď jakoby 2014 až 2018. Vidím, že kývete, tak pokud mluvíte
o této, tak s tou já nemohl absolutně nijak spolupracovat, protože tato koalice, co byla,
tak dokonce zrušila komisi informatiky, ve které jsem byl předtím a tím že ji zrušila
a nic nebylo tak já jsem se vlastně ani k ničemu nedostal. Já jsem se kolikrát spíš tady
na zastupitelstvu výjimečně potkal s panem, teď mi vypadlo jméno, Hložankou, který
měl na starosti informatiku, který pokud se nepletu tak už v tom této chvíli není,
ale nevím nejsem si úplně přesně jist, jak to tam je. Takže k tomuhle bodu, já jsem
se opravdu absolutně neměl, jak dostat k informatice a pokud jo tak to mi řekněte jak,
protože já tam opravdu absolutně nefiguroval a možná fakt nevím ani, kde bych se
s nima měl jako potkat. Když to tak přiznám ani jakoby pracovně jinde. Co se týče
samozřejmě nákladů na informatiku tak já sám jsem to pozoroval, já myslím že i vy
si můžete vzpomenout, že jsem byl většinou ten, kdo tady předchozí radu za některé
části nebo některé ty body informatiky, nechci říkat napadal, ale snažil jsem se s nimi
vést nějakou diskusi.
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Uvidíme já se přiznám, že tím, jak jsme tam opravdu 4 roky neměli možnost
nahlídnout chci se podívat co tam je určitě když to bude možné budeme snižovat.
Nebráním se tomu, určitě zároveň počítám, že máme tady Pirátskou stranu, která tak
trošku se profiluje zároveň jakoby …. do oblasti IT jakoby spadá rozhodně tam má
určitě dosti odborníků, protože já pár členů Pirátů z jiných městských částí znám a já
právě co bych chtěl znovu udělat a pokud to v radě projde což doufám že by prošlo, tak
bych určitě chtěl znovu založit komisi informatiky, kde by byli opět všichni zástupci
jakoby zastupitelstva, kteří prostě tam budou nominováni a s těma bych určitě rád
jakoby ať už na rozvoj informatiky anebo v jiných věcech komunikoval, děkuji.“
Starosta MČ p. Gros
„Tak děkuji na přihlášené paní zastupitelka Vojtíšková.“
Paní MVDr. Bc. Vojtíšková
„Mně se líbí ta vaše upřímnost k tomu, jak vlastně s vámi jednala minulá
rada, protože tím že teďko tu podporu ANO máte tak jinak tady tu kritiku z jiných úst
neslyšíme, tak to mě tak pobavilo, že vy jste takový upřímný v tomhle. Chtěla jsem se
zeptat jak se stavíte ke kamerovému systému, který taky má poměrně velké náklady,
ale je otázka jak je efektivní jestli se ty záznamy dají využít pro já nevím třeba
dopadení nějakého pachatele, když se stane nějaký trestný čin. Druhá otázka je minulá
koalice myslím, že to bylo v tom rozpočtovém opatření si přesunula asi 30 000 000
na vybudování sítě pro školy, jak se tady k tomu stavíte, má smysl mít síť pro školy
anebo je možné využívat normálně služby od operátorů nebo podobně.“
Pan Bc. Slobodník
„Tak pokud můžu reagovat doufám, že jsem to nějak zachytl, takhle první věc,
co se týká kamerový systém já se teď přiznám, že nevím, jak je to rozděleno nebo jak
to bylo teď rozděleno v současné radě, ale já mám to za to, že to měla pod sebou
bezpečnost, já opravdu bych se chtěl jakoby týkat jakoby směrem k IT, ale uvidíme
nevím, jak to tam opravdu je. Takže tohle já vám nedokážu teď jakoby říct, jak se
to bude vyvíjet. Co se týče té zakázky myslím že to je ta zakázka za 30 000 000 já jsem
očekával, že přesně tady, když by bylo v září to zastupitelstvo, které mělo být, tak tam
jsem přesně třeba na tuto zakázku chtěl se určitě zeptat, protože podle mě byla narychlo
vytvořená a já se přiznám, že mám úplně asi stejné informace jako vy, možná ve finále
vy byste jich mohli mít víc, protože víceméně s panem Vilgusem a s paní Matoušovou
komunikujete a mohli jste se možná k tomu dostat. Ale já jiné informace, než ty co jsou
na internetu, že to je nevysoutěžený, v tuhle chvíli nemám. Takže já se omlouvám,
ale neumím vám teď vůbec odpovědět, samozřejmě se na to budeme chtít podívat bude
to taky jeden z prvních bodů, který já vím, že tam visí, bych se rád podíval, v jakém je
to stavu nebo jestli je to už uzavřený, já netuším já nevím, jestli to bylo v radě nebylo.
Zase nemáme přístup k materiálům z rady, neumím říct.“
Starosta MČ p. Gros
„Tak technická pan zastupitel Nepil.“
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Pan Nepil
„Čistě informačně v radě to bylo a hlasy zlého hnutí ANO to nebylo
odsouhlaseno, tím pádem je to ve stavu, kdy je před rozhodnutím o výběru zadavatele
tzn. Následující rada to může klidně zrušit a dovolím si takovou poznámku, díky tomu,
že to zlé hnutí ANO neodhlasovalo tak tady máme 2 pozastavené usnesení, ke kterým
se vrátíme jakoby na konci tohohle jednání. To byla reálie poslední rady.“
Starosta MČ p. Gros
„Tak slovo má paní zastupitelka Novotná.“
Paní Mgr. Novotná
„Děkuji za slovo já v minulém volebním období magistrát prosazoval, aby
městské části používaly jako jejich datová centra, to se vlastně dělo a teď je
pravděpodobné, že se bude více prosazovat vlastně společné používání i služeb sdílení
dat, tak jak se tváříte na spolupráci magistrát městské části v oblasti informatiky.“
Pan Bc. Slobodník
„Tak děkuji takhle já bych byl určitě rád kdyby městská část mohla úplně nějak
spolupracovat s magistrátem i když tam bude třeba jakoby pirátský primátor anebo
případně potom radní já teď nevím, kterou tu gesci, kdo bude mít, protože já si
vzpomínám dobře někdy z roku 2008 připomenu, tak vlastně městské části taky
spolupracovaly s magistrátem kdysi přes magistrát nakupovaly třeba i hromadně
licence a tak dál což nechci tady nějak rozvíjet, ale určitě to byla třeba nejvýhodnější
cesta. Nevím, znovu se přiznám nevím, jak je to, nevím jak je to dnes, takže určitě se
nebráním tomu aby městská část nebo my a případně přesně i za vaší spolupráce,
protože vy tady jste jako Piráti a Piráti budou na magistrátu, tak vy nám můžete k tomu
klidně dopomoci. Já se nebráním tomu, abychom se potom různě scházeli nebo přesně
bych byl rád kdyby vznikla ta komise informatiky a tam můžeme i tyto věci probírat
případně můžeme něco doporučovat radě, děkuji.“
Starosta MČ p. Gros
„Tak slovo má pan zastupitel Hamal Dvořák.“
Pan Hamal Dvořák
„Jak se stavíte k využívání otevřeného softwaru ve státní správě nebo
ve veřejné správě, pardon.
Pan Bc. Slobodník
„Tak já to mám tak, takže na jednu stranu sám ho využívám, tak že to jakoby
jedna věc, ale přiznám se teď jako nebráním se zase tomu, když to bude rozumný,
ale otázka jak co, protože já jsem třeba přiznám, jelikož se starám o nějaké právníky
tady se bude bavit třeba například o zrovna o tom v čem se bude psát dokument, jestli
je to Microsoft Office nebo něco nechci to teď tady technicky rozebírat, tak většinou
tam narazí na nějaký problém, že někde nefunguje nějaká komunikace, ale určitě se
taky nebráním se koukat i touto cestou a rozhodně klidně i využít nějaký Open Source.“
Starosta MČ p. Gros
„Tak ještě jednou pan zastupitel má slovo.“
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Pan Hamal Dvořák
„Děkuji za odpověď, ale spíš jsem to mínil ani ne tak na řekněme uživatelské
stanice, ale spíš na informační systémy, které obce využívají ke svému běžnému
provozu a má otázka směřuje k tomu, jestli si myslíte že je dobrý nápad, aby obce nebo
nějaká uskupení obcí a podobně usilovala o vlastně pořizování jako otevřeného
softwaru, kde by nebyla omezovaná licencemi od výrobců anebo, jestli vám připadá
v pohodě ta situace kdy vlastně nakupujeme ve velkým licence od někdy řekněme
zavedených společností ať už na městských částech nebo na velké Praze děkuju.“
Pan Bc. Slobodník
„Tak já si myslím, že je to přesně takovej ten velkej obecnej problém jo,
protože my třeba víme že musíme spolupracovat s magistrátem na některých systémech
protože se předávají data a tak dál a tam se přiznám, pokud s tím něco nezačne řešit
magistrát, tak mi to opravdu nevyřešíme. My nemůžeme si asi tam zničehonic
vymyslet, že přijdeme na nějaký jiný systém, protože samozřejmě těch problémů by
to mohlo by strašně moc. Ale jak znovu říkám ideální bude vytvořme opravdu, když
k tomu rada dá vůli komisi informatiky, pojďme se tam scházet, pojďme tam vytvořit
prostě určitou skupinu opravdu odborníků a můžeme tam tady tohle opravdu diskutovat
můžeme to probírat, pokud se povede že bysme třeba i skrz vás mohli znovu
komunikovat na ten magistrát, za mě je to dobrá cesta.“
Starosta MČ p. Gros
„Tak teď předávám slovo paní zastupitelce Vojtíškové.“
Paní MVDr. Bc. Vojtíšková
„Já jsem se chtěla zeptat, jak se stavíte otázce třeba strojové čitelnosti
zápisů z komisí rad podkladových materiálů vlastně v současné době je poměrně jako
složité si v tom vyhledávat. Člověk si to musí stáhnout, pokud hledá nějakou konkrétní
informaci tak musí opravdu vidět v jakém to bylo materiálu, který den se
to projednávalo, jinak se k té informaci prostě těžko dostane zvlášť pokud to proběhlo
někdy už třeba před rokem, před dvěma lety, tak chcete, aby ty dokumenty všechny
byly strojově čitelné a dalo se vyhledávat vlastně full textově. A potom ještě druhou
druhý dotaz jestli, je to dotaz který tady už padl na radního pro finance, ale hlavně asi
byste to byl vy který se zabýváte IT, který byste to potom aplikovali do té aplikace City
Visor, kterou vytvořilo Ministerstvo financí proto, aby si občané mohli zobrazit
rozpočet až do faktur vlastně do aby viděli jak ten rozpočet je nejen naplánován ale
i potom utrácen, tak jestli si dovedete představit aplikaci nebo při přístup městské části
tady k té aplikaci aby tam byly nahrávána všechna data.“
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Pan Bc. Slobodník
„Tak pokud můžu k tomu bodu jedna. Co se týká jakoby čitelnosti dat
nebo celkové já se přiznám já osobně jsem pro celkově jakoby digitalizaci teď beru,
jako opravdu globálně, takže samozřejmě bude potom taky na radě atd. jak se dohodne,
případně jak se bude pokračovat jo, ale určitě se nebráním stejně ono to tam postupem
času všechny tyhle věci postupně vedou ať už je to přes jakýkoliv jiný odbor jinak máte
přesně pravdu jakoby něco dohledat někdy třeba někde nějakou i smlouvu je to prostě
složitý, nebráním tomu, aby to fungovalo. Samozřejmě nějak líp neumím vám teďko
říct jakým systémem nebo jakým směrem pudeme, já se znovu odkážu i na to že si
myslím že to hodně třeba zrovna ty městský části budou právě muset i konzultovat
podle mě i s magistrátem, kde on to bude chtít mít, jak on to bude chtít řešit, aby
to bylo trošku jako aby to mělo nějakou hlavu a patu. Jestli vám to takhle stačí jako
odpověď.“
Starosta MČ p. Gros
„Tak pan zastupitel Fischer.“
Pan Fišer, MBA
„Tak dobrý večer za mě dnes poprvé pane Slobodníku, já bych vás zeptal, jaká
je vaše vize v oblasti digitalizace a elektronizace úřadů.“
Pan Bc. Slobodník
„Tak já myslím že už jsem to tak nějak jakoby řekl, ale na jednu stranu určitě
chceme prostě jakoby nebo já ten ta moje vize jakoby toho je opravdu ten úřad co
nejvíce když to bude možné prostě digitalizovat samozřejmě zase na úkor nějakých
financí nebo něčeho abysme tady nevytvářeli nějaké jako ne úplné, nesmyslné, když
řeknu projekty jo takže samozřejmě když to pude nějakou rozumnou cestou prostě
digitalizovat. Já vím, že jestli se nepletu, že jste v té městské firmě ICT, která taky
víceméně nějakým způsobem přispívá jakoby pro magistrát a vymýšlí věci, takže já se
přiznám že ideální bude když se přesně sejdem po nějaké době, sedneme si i vy
přijdete, protože já se přiznám že teď na Městskou část Praha 8 prostě budu přicházet
s tím že nevím jak to tady vlastně je, v tuhle chvíli úplně všechno je. Nějaké informace
mám můžou to být zkreslené informace, cokoliv. Opravdu já teďko tady tu odpověď
nevím, ale určitě se i s vámi prostě rád jakoby setkám.“
Starosta MČ p. Gros
„Tak děkuji, další příspěvek, tak technická pan Stránský.“
Pan Stránský
„Děkuji, já mám takový dotaz, jestli bychom se mu ještě vrátit k pár dotazům
k panu Vítkovi, ale nechám na vás, kdy to zařadíte do programu. My jsme nějak
přeskočili oblast bezpečnosti, o které jsem právě zjistil, že se stal radním a rád bych rád
zeptal, ale chápu že teď je program jiný, tak jestli to můžeme vrátit.“
Starosta MČ p. Gros
„Ne, já se omlouvám, ale v tuto chvíli ne, protože probíráme volbu pana
Slobodníka, takže já si myslím že jedině v bodě různé děkuji. Další příspěvky nemáme
tudíž opět poprosím pana předsedu návrhového a volebního výboru.“
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Předseda volebního a návrhového výboru ZMČ p. Mgr. Roubíček
„Takže jelikož byl opět jeden kandidát diskuse byla ukončena můžeme přejít
k hlasování po osmé stejným způsobem, je možno tedy hlasovat.“
Starosta MČ p. Gros
„Tak já děkuji a přejdeme tedy k hlasování o volbě člena Rady pana Josefa
Slobodníka prosím hlasujme pro, proti zdržel se.“
Zastupitelstvo MČ po projednání zvolilo
členem Rady MČ pana Bc. Josefa
Slobodníka
(Ze 44 členů ZMČ přítomných
hlasování bylo:
26 pro přijetí návrhu,
9 proti,
9 se zdrželo hlasování.)
Výsledky
předchozích
hlasování
v rámci tohoto bodu pořadu jednání jsou
obsaženy
v usnesení
č. Usn ZMC 039/2018, které je přílohou
tohoto zápisu.
Starosta MČ p. Gros
„Pan Josef Slobodník byl zvolen členem rady Městské části Praha 8 a jako všem
kteří byli zvoleni mu tímto gratuluji. Teď máme další bod, a to je návrh volby členů
kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 8 a finančního výboru
Zastupitelstva městské části Praha 8.“
K bodu 5
Návrh zřízení kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 8 a finančního
výboru Zastupitelstva městské části Praha 8
Starosta MČ p. Gros
„Já se omlouvám, ještě jednu věc, která vlastně musí předcházet této volbě,
je určení počtu členů kontrolního a finančního výboru, jsem pozapomněl,
tak to se omlouvám. Já navrhuji, aby oba výbory i vzhledem k tomu kolik volebních
stran se dostalo do zastupitelstva, byly devítičlenné, protože ze zákona musí být lichý
počet. Děkuji. Má někdo protinávrh proti tak, pro takto navržené body? Tak, asi,
zeptám se návrhového výboru? Tak, jo, tak prosím, paní zastupitelka Hamalová.“
Paní Hamalová
„Chtěla bych poprosit za Pirátský klub o pětiminutovou přestávku, prosím.“
Starosta MČ p. Gros
„Dobře, přerušuji tedy jednání do 20:45 hod.
Přestávka
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Starosta MČ p. Gros
„Tak, vážení zastupitelé, přestávka nám uplynula. Já jsem dal nějaký návrh,
ke kterému nebyla žádná připomínka či protinávrh, takže bych si dovolil poprosit
má k tomu někdo nějakou připomínku, protinávrh, k těm devíti členům obou výborů?
Ano, technická, paní Novotná.“
Paní Mgr. Novotná
„Formálně podán protinávrh na 7 členů.“
Starosta MČ p. Gros
„U obou? Ptám se, u obou? U obou výborů?“
Paní Mgr. Novotná
„Ano, ano.“
Starosta MČ p. Gros
„Dobře, poprosím předsedu návrhového výboru.“
Předseda volebního a návrhového výboru ZMČ p. Mgr. Roubíček
„Já musím, takže, takže máme tady 2 návrhy. Původní návrh byl na 9 členů
a pak tu máme protinávrh na 7 členů. Budeme tedy nejprve hlasovat o protinávrhu,
což je 7 členů.“
Starosta MČ p. Gros
„Děkuji, takže já dávám hlasovat o protinávrhu, aby oba výbory měly 7 členů.
Prosím, hlasujeme pro, proti, zdržel se.“
Zastupitelstvo MČ po projednání zřízení
kontrolního výboru ZMČ a finančního
výboru ZMČ, každý po 7 členech
neschválilo.
(Ze 44 členů ZMČ přítomných
hlasování bylo:
18 pro přijetí návrhu,
12 proti,
13 se zdrželo hlasování,
1 nehlasoval.)
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Starosta MČ p. Gros
„Návrh nebyl přijat. Budeme tedy hlasovat o původním návrhu, tzn. že výbory
budou devítičlenné, tak prosím, hlasujeme pro, proti, zdržel se.“
Zastupitelstvo MČ po projednání
schválilo zřízení kontrolního výboru
ZMČ a finančního výboru ZMČ, každý
po 9 členech.
(Ze 44 členů ZMČ přítomných
hlasování bylo:
27 pro přijetí návrhu,
11 proti,
6 se zdrželo hlasování.)
Starosta MČ p. Gros
„Konstatuji, že jsme určili počet členů kontrolního a finančního výboru na 9 a 9.
Návrh tedy byl přijat a oba výbory budou v devítičlenném složení. Dovolím si tedy
pokračovat s tím, že bychom začali výborem finančním s tím, že předávám slovo
předsedovi návrhového výboru.“
Předseda volebního a návrhového výboru ZMČ p. Mgr. Roubíček
„Nejprve tedy budeme hlasovat o předsedovi finančního výboru a zároveň
s touto volbou budeme ještě volit tajemníka finančního výboru, který je nebo jmenovat
tedy spíše v tomto případě, který je z řad zaměstnanců a nestává se, není členem tedy,
ano, jo, ne nespadá do toho, do toho počtu těch devíti členů.“
Starosta MČ p. Gros
„Já to trošku osvětlím. Je to člověk, který se stará o chod toho výboru
po té formální stránce, tzn. aby to svolal, aby kontaktoval ověřovatele zápisu atd.
Nicméně nehlasuje na tom výboru. Asi by teď bylo dobré tedy vyzvat v nějakém
časovém rozmezí všechny volební strany, aby když tak daly na předsedu finančního
výboru své návrhy, děkuji. Proto předávám slovo předsedovi návrhového výboru.“
Předseda volebního a návrhového výboru ZMČ p. Mgr. Roubíček
„Takže, my už jsme návrhy dostali na předsedu. Zeptám se tedy ještě
jednotlivých volebních stran, jestli mají ještě, má-li ještě někdo z vás návrh na předsedu
finančního výboru? Pokud nikoliv, tak obdrželi jsme 2 návrhy, jedním je
pan Mgr. Martin Cibulka a druhým je pan Jiří Derfl, také Mgr. Takže budeme hlasovat
po jménech a budeme hlasovat v opačném pořadí v jakém tedy byly návrhy předloženy
čili první budeme hlasovat o panu Mgr. Jiřím Derflovi.“
Starosta MČ p. Gros
„Tak, já děkuji, hlasujeme tedy o…. Tak, technická pan Stránský, pan zastupitel
Stránský?“
Pan Stránský
„Chtěl jsem zeptat, jestli kandidáti na předsedy výboru dostanou šanci
se alespoň v krátkosti představit?“
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Starosta MČ p. Gros
„Já k tomu, já proti tomu nic nemám, nebylo to, nebývalo to tedy zvykem,
pokud na tom trváte tak s tím nemám problém. Tak prosím oba 2 kandidáty,
aby se stručně představili, děkuji. Má slovo pan zastupitel Cibulka.“
Pan Mgr. Cibulka
„Dobrý den, je mi 46 let, co se týká zkušenosti s úřadem, tak v podstatě
jsem začal kdysi dávno jako řadový referent, prošel jsem si celý úřad, ať už z té pozice
řadového referenta, až na pozici vedoucího odboru, následně jsem byl v kanceláři
tajemníka, kde jsem měl za úkol vyhledávat rezervy v rámci provozního rozpočtu,
a to si myslím, že tak nějak celkově je asi všechno. Myslím si, že tady ta zkušenost
mně dává tu možnost, že jsem schopen posoudit, jakým způsobem se ty prostředky
vynakládají a podobně, děkuji.“
Starosta MČ p. Gros
„Tak, já děkuji a slovo má pan zastupitel Derfl.“
Pan Mgr. Derfl
„Ano, děkuji za slovo. Jmenuji se Jiří Derfl, jsem nově zvoleným zastupitelem
za 8žije, celý svůj profesní život se zabývám daňovým poradenstvím, účetnictvím,
financemi a kontrolou financí. To je k té mé profesní kvalifikaci. Věk 51 let. Za mě vše,
děkuji.“
Starosta MČ p. Gros
„Tak, já děkuji i druhému kandidátovi. Teď již můžeme tedy přejít k té samotné
volbě. Prosím tedy opět předsedu návrhového a volebního výboru, děkuji.“
Předseda volebního a návrhového výboru ZMČ p. Mgr. Roubíček
„Takže ještě jednou budeme hlasovat po jménech. Prvním budeme hlasovat
o druhém navrženém, to je o panu Mgr. Derflovi. Opět pomocí vašeho hlasovacího
zařízení.“
Starosta MČ p. Gros
„Tak, já děkuji panu předsedovi a dávám hlasovat o panu Derflovi, pro, proti,
zdržel se.“
Zastupitelstvo MČ po projednání
nezvolilo předsedou finančního výboru
ZMČ pana Mgr. Jiřího Derfla.
(Ze 44 členů ZMČ přítomných
hlasování bylo:
18 pro přijetí návrhu,
11 proti,
14 se zdrželo hlasování,
1 nehlasoval.)
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Starosta MČ p. Gros
„Pan Derfl nebyl zvolen předsedou finančního výboru a plynule tedy přejdu
k druhému kandidátovi, tzn. k panu Cibulkovi. Opět hlasujeme o volbě předsedy
finančního výboru a jedná se o pana zastupitele Cibulku. Prosím, hlasujeme pro, proti,
zdržel se.“
Zastupitelstvo MČ po projednání zvolilo
předsedou finančního výboru ZMČ
pana Mgr. Martina Cibulku.
(Ze 44 členů ZMČ přítomných
hlasování bylo:
26 pro přijetí návrhu,
15 proti,
3 se zdrželi hlasování.)
Starosta MČ p. Gros
„Výsledkem tedy je, že pan Cibulka byl zvolen předsedou finančního výboru,
děkuji za to hlasování a postoupíme k tajemníkovi tedy finančního výboru. Prosím,
pana předsedu návrhového a volebního výboru.“
Předseda volebního a návrhového výboru ZMČ p. Mgr. Roubíček
„Takže na tajemníka finančního výboru je navržena paní Ing. Židovská Iveta,
což je vedoucí ekonomického odboru Úřadu městské části Praha 8.“
Starosta MČ p. Gros
„Tak, já děkuji a přejdeme tedy k hlasování o tajemnici finančního výboru.
Prosím o hlasování pro, proti, zdržel se.“
Zastupitelstvo MČ po projednání zvolilo
tajemnicí finančního výboru ZMČ
paní Ing. Ivetu Židovskou.
(Ze 44 členů ZMČ přítomných
hlasování bylo:
29 pro přijetí návrhu,
13 se zdrželo hlasování,
2 nehlasovali.)
Starosta MČ p. Gros
„To by znamenalo, že by paní tajemnice byla zvolena tajemnicí a teď, prosím,
tu technickou. Přihlaste se, prosím.“
„Vám nefunguje to hlasovací zařízení? A, tak už, můžete ….“
Paní Mgr. Novotná
„Mně by zajímalo, vzhledem k tomu, že můj hlas by nerozhodl, takže nebudu
podávat námitky proti tomu hlasování, jenom informuji tedy techniky, že tady mám
problém s hlasováním.“
Starosta MČ p. Gros
„Prosím techniky, že to trošku dneska zlobí, ale děkuji za tu, za tu ochotu,
že nechcete vyvolávat zmatečnost toho hlasování, děkuji. Technická, pan Roubíček.“
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Předseda volebního a návrhového výboru ZMČ p. Mgr. Roubíček
„Tak, já jenom upřesňuji to usnesení, že byl vysloven souhlas s tajemnicí,
poněvadž je to jmenování vlastně v tomto případě.“
Starosta MČ p. Gros
„Děkuji, děkuji, za to upozornění a upřesnění, děkuji. Tak, přejdeme k volbě
členů finančního výboru. Já poprosím předsedu volebního a návrhového výboru, vím,
že jste tedy již schraňovali ty návrhy a zároveň asi by bylo zapotřebí vyzvat volební
strany, když tak ještě k doplnění, děkuji.“
Předseda volebního a návrhového výboru ZMČ p. Mgr. Roubíček
„Takže, obdrželi jsme, obdrželi jsme opět návrhy od volebních stran. Tak,
obdrželi jsme, obdrželi jsme tato jména jako návrhy, budu to číst když tak bez křestních
jmen a bez titulů čili jména Fišer, Garlík, Bína, Slabihoudek, Ptáček, Derfl, Pavlů.“
Starosta MČ p. Gros
„Já se zeptám, já jsem to nestačil spočítat…“
Předseda volebního a návrhového výboru ZMČ p. Mgr. Roubíček
„To je málo ….. Ten počet je 7 v tento okamžik.“
Starosta MČ p. Gros
„Tak, Patrioti zapomněli ….“
Předseda volebního a návrhového výboru ZMČ p. Mgr. Roubíček
„Takže vyzývám ještě k doplnění návrhů. Ty nemůžeš, protože jsi nebo vlastně
můžeš, můžeš, máš, můžeš a nemáš, vlastně nemá finance, tak může, dobrá.“
Starosta MČ p. Gros
„Takže, máme teď naplněn ten počet přesně?“
Předseda volebního a návrhového výboru ZMČ p. Mgr. Roubíček
„Tak teď jich máme zase vícero. Teď máme 9 návrhů, což samozřejmě možné
je, jo.“
Starosta MČ p. Gros
„Devět návrhů ….“
Předseda volebního a návrhového výboru ZMČ p. Mgr. Roubíček
„S předsedou 10, ale ……“
Starosta MČ p. Gros
„To nejde.“
Předseda volebního a návrhového výboru ZMČ p. Mgr. Roubíček
„To nejde, ale budeme hlasovat že jo, potom je možno hlasovat po jménech
a ……“
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Starosta MČ p. Gros
„Dobře, já teď na 5 minut to přeruším, protože se musíme poradit jako
v klubech asi nad tím. Může pan předseda ještě před tou přestávkou přečíst teda
všechna jména, která tam jsou navržena? Děkuji.“
Předseda volebního a návrhového výboru ZMČ p. Mgr. Roubíček
„Ano, přečtu ještě jednou jména: Fišer, Garlík, Bína, Slabihoudek, Ptáček,
Derfl, Pavlů, Švarc, Novotná.“
Starosta MČ p. Gros
„Tak, teď vyhlašuji tu pětiminutovou přestávku na poradu klubu, děkuji.“
Předseda volebního a návrhového výboru ZMČ p. Mgr. Roubíček
„Jasně.“
Přestávka
Starosta MČ p. Gros
„K té volbě já poprosím opět pana předsedu návrhového výboru, aby nás
provedl tím hlasováním nebo lépe řečeno nám oznámil, jak budeme hlasovat, děkuji.“
Předseda volebního a návrhového výboru ZMČ p. Mgr. Roubíček
„Tak, budeme hlasovat, budeme hlasovat po jménech, budeme hlasovat odzadu
jak tedy byly návrhy. Čili začneme posledním navrženým jménem, které bylo předáno
návrhovému výboru a budeme pokračovat potom směrem dopředu. V okamžiku,
kdy bude zvoleno 8 členů, poněvadž devátý už je zvolen, to je předseda finančního
výboru, tak bude, hlasování by mělo být ukončeno.“
Starosta MČ p. Gros
„Ano, já děkuji. Technická, pan zastupitel Slávka.“
Pan Mgr. Slávka
„Já jsem chtěl jenom, nevím, proč budeme hlasovat po jednom, když je 9členný
výbor a je tam 9 členů.“
Starosta MČ p. Gros
„Já to rád vysvětlím. My už máme jednoho, to je předseda a zbývá nám 8 míst.
V tuto chvíli máme 9 kandidátů, tudíž musíme hlasovat po jménech. Kdyby nám,
kdyby nám to skutečně vyšlo tak, že by jich bylo 8, pravděpodobně bych navrhl
hlasování „en bloc“, ale v tomto případě musíme hlasovat po jménech. Tak, technická,
pan Ptáček. Pan zastupitel Ptáček.“
Pan Mgr. Slávka
„Já se omlouvám, já jsem to omylem osobně zmáčknul tady kolegovi. Ale,
tak tedy technická s tím, že tedy 5minutovou přestávku, abychom jo, no, abychom
to upravili. No, jenom prostě pár minut přestávku, abychom udělali úpravu jmen
nominantů.“
Starosta MČ p. Gros
„Dobře, tak 5 minut, tzn. 21:13 hod. přestávka na poradu klubu Pirátů.“
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Přestávka
Starosta MČ p. Gros
„Můžeme opět pokračovat. Technickou měl pan zastupitel Pavlů a já nevím,
jestli to platí? Ne, pak je přihlášena paní zastupitelka Novotná, nevím, jestli to platí.
Platí? Neplatí. Poprosím tedy opět předsedu návrhového výboru, jak si teď stojíme
tedy s těmi návrhy, protože jsem zaslechl, že tam došlo k nějaké změně? Tak, prosím.“
Předseda volebního a návrhového výboru ZMČ p. Mgr. Roubíček
„Takže konečná verze je, že návrh je v té samé podobě jako byl před
přestávkou čili já přečtu těch 9 navržených jmen. Takže je to Fišer, Garlík, Bína,
Slabihoudek, Ptáček, Derfl, Pavlů, Švarc, Novotná.“
Starosta MČ p. Gros
„Takže takhle to platí, k žádné změně tedy nedošlo.“
Předseda volebního a návrhového výboru ZMČ p. Mgr. Roubíček
„Ne, tady ne.“
Starosta MČ p. Gros
„Dobře, takže jak jsem předtím pochopil, budeme hlasovat po jménech
a poprosím pana předsedu návrhového volebního výboru, aby nám tedy řekl,
čím začneme nebo kým začneme, tak.“
Předseda volebního a návrhového výboru ZMČ p. Mgr. Roubíček
„Takže budeme hlasovat odzadu jak byly návrhy čili první budeme hlasovat
o paní Novotné.“
Starosta MČ p. Gros
„Tak, já děkuji panu předsedovi, dávám tedy hlasovat o paní zastupitelce
Novotné jako člence finančního výboru. Prosím, hlasujeme pro, proti, zdržel se.“
Zastupitelstvo MČ po projednání
nezvolilo členkou finančního výboru
ZMČ paní Mgr. Jitku Novotnou.
(Ze 44 členů ZMČ přítomných
hlasování bylo:
17 pro přijetí návrhu,
8 proti,
17 se zdrželo hlasování,
2 nehlasovali.)
Starosta MČ p. Gros
„Paní Novotná nebyla zvolena členkou finančního výboru. Tak, pane předsedo,
kým budeme pokračovat?“
Předseda volebního a návrhového výboru ZMČ p. Mgr. Roubíček
„Je pan Švarc.“
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Starosta MČ p. Gros
„Dobře, děkuji. Dávám tedy hlasovat o volbě pana Švarce, členem finančního
výboru, prosím, hlasujeme pro, proti, zdržel se.“
Zastupitelstvo MČ po projednání zvolilo
členem finančního výboru ZMČ
pana Bc. Michala Švarce.
(Ze 44 členů ZMČ přítomných
hlasování bylo:
36 pro přijetí návrhu,
3 proti,
4 se zdrželi hlasování,
1 nehlasoval.)
Starosta MČ p. Gros
„Konstatuji, že pan Švarc byl zvolen členem finančního výboru. Pane předsedo,
kdo je další?“
Předseda volebního a návrhového výboru ZMČ p. Mgr. Roubíček
„Dalším je pan Pavlů.“
Starosta MČ p. Gros
„Ano, děkuji. Dávám hlasovat o panu Pavlů jako členovi finančního výboru,
prosím, hlasujeme pro, proti, zdržel se.“
Zastupitelstvo MČ po projednání zvolilo
členem finančního výboru ZMČ
pana Mgr. Tomáše Pavlů.
(Ze 44 členů ZMČ přítomných
hlasování bylo:
43 pro přijetí návrhu,
1 se zdržel hlasování.
Starosta MČ p. Gros
„Tak, máme opravdu krásné hlasování, téměř jednomyslně. Pan Pavlů byl
zvolen členem finančního výboru. Prosím, pane předsedo, kdo je další?“
Předseda volebního a návrhového výboru ZMČ p. Mgr. Roubíček
„Nyní budeme hlasovat o panu Derflovi.“
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Starosta MČ p. Gros
„Ano, tak jdeme hlasovat o panu zastupiteli Derflovi jako členovi finančního
výboru. Prosím, hlasujeme pro, proti, zdržel se.“
Zastupitelstvo MČ po projednání zvolilo
členem finančního výboru ZMČ
pana Mgr. Jiřího Derfla.
(Ze 44 členů ZMČ přítomných
hlasování bylo:
44 pro přijetí návrhu.)
Starosta MČ p. Gros
„Ano, to je krásný výsledek. Pan Derfl byl zvolen členem finančního výboru,
děkuji. Pane předsedo, kdo je další?“
Předseda volebního a návrhového výboru ZMČ p. Mgr. Roubíček
„Dalším je pan zastupitel Ptáček.“
Starosta MČ p. Gros
„Tak, jdeme hlasovat o panu Ptáčkovi jako členu finančního výboru. Prosím,
hlasujeme pro, proti, zdržel se.“
Zastupitelstvo MČ po projednání zvolilo
členem finančního výboru ZMČ
pana Karla Ptáčka, DiS.
(Ze 44 členů ZMČ přítomných
hlasování bylo:
44 pro přijetí návrhu.)
Starosta MČ p. Gros
„Tak, pan Ptáček byl zvolen členem finančního výboru. Prosím, kdo je tam
další, pane předsedo?“
Předseda volebního a návrhového výboru ZMČ p. Mgr. Roubíček
„Dalším je pan Slabihoudek.“
Starosta MČ p. Gros
„Tak, děkuji, budeme hlasovat o panu zastupiteli Slabihoudkovi. Prosím,
hlasujeme pro, proti, zdržel se.“
Zastupitelstvo MČ po projednání zvolilo
členem finančního výboru ZMČ
pana Tomáše Slabihoudka.
(Ze 44 členů ZMČ přítomných
hlasování bylo:
44 pro přijetí návrhu.)
Starosta MČ p. Gros
„Tak, děkuji, nám to tady nějak bliklo, ale vidím, pan Tomáš Slabihoudek byl
zvolen členem finančního výboru. Pane předsedo, další jméno, prosím.“
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Předseda volebního a návrhového výboru ZMČ p. Mgr. Roubíček
„Dalším jménem je pan Bína.“
Starosta MČ p. Gros
„Tak, jdeme hlasovat o panu Tomáši Bínovi jako členovi finančního výboru.
Prosím, hlasujeme pro, proti, zdržel se.“
Zastupitelstvo MČ po projednání zvolilo
členem finančního výboru ZMČ pana
Bc. Tomáše Bínu.
(Ze 44 členů ZMČ přítomných
hlasování bylo:
36 pro přijetí návrhu,
5 proti,
3 se zdrželo hlasování.)
Starosta MČ p. Gros
„Pan Tomáš Bína byl zvolen členem finančního výboru a je tam další jméno
ještě? Já jsem to nestačil počítat?“
Předseda volebního a návrhového výboru ZMČ p. Mgr. Roubíček
„Ano, dalším jménem je pan Garlík.“
Starosta MČ p. Gros
„Ano, takže jdeme hlasovat o panu doc. Garlíkovi jako členu finančního
výboru. Prosím, hlasujeme pro, proti, zdržel se.“
Zastupitelstvo MČ po projednání zvolilo
členem finančního výboru ZMČ pana
doc. Ing. Bohumíra Garlíka, CSc.
(Ze 44 členů ZMČ přítomných
hlasování bylo:
36 pro přijetí návrhu,
7 se zdrželo hlasování,
1 nehlasoval.)
Starosta MČ p. Gros
„Pan doc. Garlík byl zvolen členem finančního výboru. Prosím.“
Předseda volebního a návrhového výboru ZMČ p. Mgr. Roubíček
„Navrženým je pan Fišer.“
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Starosta MČ p. Gros
„Tak, děkuji, budeme hlasovat o panu zastupitelovi Fišerovi jako členu
finančního výboru. Prosím, pro, hlasujeme pro, proti, zdržel se.“
Zastupitelstvo MČ po projednání zvolilo
členem finančního výboru ZMČ pana
Michala Fišera, MBA.
(Ze 44 členů ZMČ přítomných
hlasování bylo:
28 pro přijetí návrhu,
8 proti,
8 se zdrželo hlasování.)
Výsledky
předchozích
hlasování
v rámci tohoto bodu pořadu jednání jsou
obsaženy
v usnesení
č. Usn ZMC 040/2018, které je přílohou
tohoto zápisu
Starosta MČ p. Gros
„Děkuji, pan zastupitel Fišer byl zvolen do finančního výboru jako člen a tím
jsme vyčerpali ta jména, mám takový pocit, pane předsedo, a tím pádem máme navolen
finanční výbor předseda + 8 členů i tajemníka, děkuji. Teď bychom tedy měli přejít
k volbě předsedy kontrolního výboru. Prosím, pana předsedu volebního a návrhového
výboru.“
Předseda volebního a návrhového výboru ZMČ p. Mgr. Roubíček
„Tak, obdrželi jsme 2 návrhy. První návrh je paní Ing. Anna Kroutil a druhý
návrh je pan Michal Novák.“
Starosta MČ p. Gros
„Tak, máme opět dva kandidáty, protože jsme u finančního výboru měli krátké
představení tak asi u toho kontrolního výboru bychom měli toto dodržet, tak dávám
prostor. Bylo by dobré, kdybyste se přihlásili a mluvili tedy z místa a poprosím
v tuto hodinu o stručnost, děkuji. Tak paní zastupitelka Kroutil má slovo.“
Paní Ing. Kroutil
„Dobrý večer, jmenuji se Anna Kroutil, je mi 37 let, vystudovala jsem Vysokou
školu ekonomickou, fakultu národohospodářskou, věnuji se strukturálním fondům
a v kontrolním výboru jsem působila jako řadový člen 4 roky.“
Starosta MČ p. Gros
„Děkuji, slovo má pan zastupitel Novák.“
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Pan Novák, MBA
„Dobrý večer, děkuji za slovo, jmenuji se Michal Novák, je mi 46 let,
z toho posledních 45 let žiji tady na Praze 8, jsem rozvedený, mám jednoho dospělého
syna, kterého jsem i po rozvodu dál vychovával ve společné péči, mám ekonomické
vzdělání, bakaláře z pražské „ekonomky“ a MBA z U.S.B.S.P. při …… není
rozumět….a posledních 19 let se živím převážně jako OSVČ jako konzultant na volné
noze, případně jako podnikatel v několika firmách. V minulosti, tedy v původní praxi
jako konzultant nebo poradce jsem se věnoval oblasti analýz v oblasti personalistiky,
organizačních strukturách, investic, strategie a některých dalších. Původně primárně
v oblasti telekomunikací, IT, dneska víc v oblasti internetu a dalších technologických
firem, díky.“
Starosta MČ p. Gros
„Já děkuji panu zastupiteli za to představení a opět oslovuji pana předsedu
volebního a návrhového výboru.“
Předseda volebního a návrhového výboru ZMČ p. Mgr. Roubíček
„Budeme hlasovat opět v opačném pořadí jak návrhový a volební výbor
obdržel jména kandidátů, takže první budeme hlasovat o panu Michalu Novákovi, opět
za použití vašich hlasovacích zařízení.“
Starosta MČ p. Gros
„Já děkuji, dávám tedy hlasovat o návrhu na pana zastupitele jako předsedu
kontrolního výboru. Prosím, hlasujeme pro, proti, zdržel se.“
Zastupitelstvo MČ po projednání
nezvolilo předsedou kontrolního výboru
ZMČ pana Michala Nováka, MBA.
(Ze 44 členů ZMČ přítomných
hlasování bylo:
18 pro přijetí návrhu,
7 proti,
18 se zdrželo hlasování,
1 nehlasoval.)
Starosta MČ p. Gros
„Konstatuji, že pan Novák nebyl zvolen předsedou kontrolního výboru
a tím pádem, pane předsedo, mohu přestoupit k druhému návrhu.“
Předseda volebního a návrhového výboru ZMČ p. Mgr. Roubíček
„Budeme hlasovat o paní Ing. Anně Kroutil.“
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Starosta MČ p. Gros
„Dobře, dávám tedy hlasovat. Návrh je paní zastupitelka Kroutil na předsedu
kontrolního výboru, prosím, hlasujeme pro, proti, zdržel se.“
Zastupitelstvo MČ po projednání zvolilo
předsedkyní kontrolního výboru
ZMČ paní Ing. Annu Kroutil.
(Ze 44 členů ZMČ přítomných
hlasování bylo:
28 pro přijetí návrhu,
15 proti,
1 se zdržel hlasování.)
Starosta MČ p. Gros
„Konstatuji, že paní zastupitelka Kroutil byla zvolena předsedkyní kontrolního
výboru, tímto jí gratuluji. Přistoupíme pravděpodobně k jmenování tajemníka
či tajemnice kontrolního výboru, pane předsedo.“
Předseda volebního a návrhového výboru ZMČ p. Mgr. Roubíček
„Přesně tak a je zde tedy jméno Ing. Alena Přibylová, která je pověřena
vedením útvaru vnitřního auditu.“
Starosta MČ p. Gros
„Ano, já děkuji. Tak dávám tedy hlasovat o potvrzení paní Pribylové.
Přibylová? Já jsem špatně rozuměl panu Roubíčkovi. Paní Přibylové, paní Přibylové,
na funkci tajemníka kontrolního výboru. Tak, prosím, hlasujeme pro, proti, zdržel se.“
Zastupitelstvo MČ po projednání zvolilo
tajemnicí kontrolního výboru ZMČ
paní Ing. Alenu Přibylovou.
(Ze 44 členů ZMČ přítomných
hlasování bylo:
33 pro přijetí návrhu,
11 se zdrželo hlasování.)
Starosta MČ p. Gros
„Tedy paní Přibylová byla potvrzena ve funkci tajemníka kontrolního výboru.
A nyní přistoupíme k volbě členů kontrolního výboru, pane předsedo, prosím.“
Předseda volebního a návrhového výboru ZMČ p. Mgr. Roubíček
„Obdrželi jsme návrh 8 jmen a přečtu je v pořadí v jakém jsme je obdrželi.
Takže jména zní Fichtner, Nepil, Roubíček, Krausová, Novák, Stránský, Vilgus,
Ptáček.“
Starosta MČ p. Gros
„Jestli se nepletu, můžeme v tomto případě, pane JUDr. Vašáku
a pane předsedo, hlasovat, musíme hlasovat po jménech nebo můžeme hlasovat
„en bloc“?“
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Předseda volebního a návrhového výboru ZMČ p. Mgr. Roubíček
„Můžeme, můžeme hlasovat i „en bloc“, pokud s tím bude souhlas.“
Starosta MČ p. Gros
„Já se tedy ptám pléna zastupitelů, jestli je možno hlasovat „en bloc“ o těch
osmi jménech? Nevidím žádný nesouhlas, takže já dám hlasovat „en bloc“. Dobře,
děkuji. Pojďme tedy hlasovat „en bloc“ o těch jménech. Technická, paní zastupitelka
Novotná.“
Paní Mgr. Novotná
„Omlouvám se.“
Starosta MČ p. Gros
„Mám to chápat tak, že jste se umáčkla?“
Paní Mgr. Novotná
„Jo, jo.“
Starosta MČ p. Gros
„Jo, tak, byl jsem požádán o 2 minuty přestávku, o přestávku, takže ji proto
dávám. Já mám pocit, že návrhový výbor nevyzval k tomu doplnění těch návrhů,
takže tady je jako rozpor, tak prosím, 2 minuty přestávka do 21:30 hod. Doplnění
nebo lépe řečeno tam asi došlo k chybičce, protože ten návrh prý padl a nebyl zapsán,
takže to bylo doplněno ještě o, od volební strany Patrioti z řad občanů pan Miroslav
Koranda. A tím pádem máme opět 9, proto vyhlašuji pětiminutovou přestávku
na poradu klubů, protože v této chvíli nemůžeme volit „en bloc“, děkuji.“
Přestávka
Starosta MČ p. Gros
„Budeme pokračovat tedy. Jestli jsem dobře pochopil, když jsem se byl podívat
na ty návrhy u návrhového výboru, takže máme 9 jmen na 8 postů, takže, prosím,
pana předsedu, aby nás provedl hlasováním.“
Předseda volebního a návrhového výboru ZMČ p. Mgr. Roubíček
„Takže já nejprve přečtu jména a přečtu je i s volební stranou. Buď jsou členem
nebo která je navrhuje. Takže máme tady pan Fichtner za ANO, pan Nepil ANO,
potom pan Roubíček, to jsem já tedy, za ODS, paní Krausová, to je koalice
TOP 09+STAN, pan Novák Piráti, pan Stránský 8žije, pan Vilgus Osmička sobě,
pan Koranda Patrioti a je tedy z řad občanů, nikoliv zastupitelů a paní Hamalová
za Piráty.“
Starosta MČ p. Gros
„Děkuji, takže kým začínáme, prosím?“
Předseda volebního a návrhového výboru ZMČ p. Mgr. Roubíček
„Takže budeme hlasovat opět v opačném pořadí čili začínáme hlasovat
paní Hamalovou.“
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Starosta MČ p. Gros
„Tak, děkuji. Jdeme tedy hlasovat o paní zastupitelce Hamalové jako člence
kontrolního výboru, prosím, hlasujeme pro, proti, zdržel se.“
Zastupitelstvo MČ po projednání
nezvolilo členkou kontrolního výboru
ZMČ paní Alici Hamalovou.
(Ze 44 členů ZMČ přítomných
hlasování bylo:
17 pro přijetí návrhu,
6 proti,
21 se zdrželo hlasování.)
Starosta MČ p. Gros
„Paní zastupitelka Hamalová nebyla zvolena členkou kontrolního výboru.
Prosím, další jméno.“
Předseda volebního a návrhového výboru ZMČ p. Mgr. Roubíček
„…..záznam nebyl slyšet…….“
Starosta MČ p. Gros
„Ano, jdeme tedy hlasovat o panu Korandovi, který tam bude členem z řad
občanům, což je možné, prosím, hlasujeme pro, proti, zdržel se.“
Zastupitelstvo MČ po projednání zvolilo
členem kontrolního výboru ZMČ
z řad občanů pana Mgr. Miroslava
Korandu.
(Ze 44 členů ZMČ přítomných
hlasování bylo:
33 pro přijetí návrhu,
9 proti,
2 se zdrželi hlasování.)
Starosta MČ p. Gros
„Pan Miroslav Koranda byl zvolen členem kontrolního výboru. Prosím,
pana předsedu o další jméno.“
Předseda volebního a návrhového výboru ZMČ p. Mgr. Roubíček
„Dalším jménem je pan Vilgus.“
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Starosta MČ p. Gros
„Tak, jdeme hlasovat o panu zastupiteli Vilgusovi, jako členovi kontrolního
výboru, prosím, hlasujeme pro, proti, zdržel se.“
Zastupitelstvo MČ po projednání zvolilo
členem kontrolního výboru ZMČ
pana MgA. Vilguse, Ph.D.
(Ze 44 členů ZMČ přítomných
hlasování bylo:
42 pro přijetí návrhu,
1 proti,
1 se zdržel hlasování.)
Starosta MČ p. Gros
„Pan zastupitel Vilgus byl zvolen členem kontrolní výboru. Prosím, další jméno
pane předsedo.“
Předseda volebního a návrhového výboru ZMČ p. Mgr. Roubíček
„Dalším jménem je pan Stránský.“
Starosta MČ p. Gros
„Ano, jdeme tedy hlasovat o panu Stránském jako členovi kontrolního výboru.
Prosím, hlasujeme, pro, proti, zdržel se?“
Zastupitelstvo MČ po projednání zvolilo
členem kontrolního výboru ZMČ
pana Václava Stránského.
(Ze 44 členů ZMČ přítomných
hlasování bylo:
44 pro přijetí návrhu.)
Starosta MČ p. Gros
„Pan Stránský se tedy stal členem kontrolního výboru. Prosím, pana předsedu
o další jméno.“
Předseda volebního a návrhového výboru ZMČ p. Mgr. Roubíček
„Dalším jménem je pan Novák.“
Starosta MČ p. Gros
„Ano, děkuji. Jdeme tedy hlasovat o panu Novákovi, prosím, hlasujeme pro,
proti, zdržel se.“
Zastupitelstvo MČ po projednání zvolilo
členem kontrolního výboru ZMČ
pana Michala Nováka, MBA.
(Ze 44 členů ZMČ přítomných
hlasování bylo:
44 pro přijetí návrhu.)
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Starosta MČ p. Gros
„Pan Novák se stal členem kontrolního výboru. Prosím, další jméno,
pane předsedo.“
Předseda volebního a návrhového výboru ZMČ p. Mgr. Roubíček
„Dalším jménem je paní Krausová.“
Starosta MČ p. Gros
„Děkuji, jdeme hlasovat o paní Krausové. Prosím, hlasujeme pro, proti,
zdržel se.“
Zastupitelstvo MČ po projednání zvolilo
členkou kontrolního výboru ZMČ
paní Mgr. Hanu Krausovou.
(Ze 44 členů ZMČ přítomných
hlasování bylo:
44 pro přijetí návrhu.)
Starosta MČ p. Gros
„Paní Krausová se stala členkou kontrolního výboru. Prosím, další jméno.“
Předseda volebního a návrhového výboru ZMČ p. Mgr. Roubíček
„Dalším jménem je pan Roubíček.“
Starosta MČ p. Gros
„Ano, tak jdeme hlasovat o panu Mgr., o panu zastupiteli Roubíčkovi.
Hlasujeme pro, proti, zdržel se.“
Zastupitelstvo MČ po projednání zvolilo
členem kontrolního výboru ZMČ
pana Mgr. Martina Roubíčka.
(Ze 44 členů ZMČ přítomných
hlasování bylo:
44 pro přijetí návrhu.)
„Pan zastupitel Roubíček byl zvolen členem kontrolního výboru. Prosím,
další jméno.“
Předseda volebního a návrhového výboru ZMČ p. Mgr. Roubíček
„Dalším jménem je pan Nepil.“

strana 103/128

Starosta MČ p. Gros
„Ano, děkuji. Jdeme hlasovat o panu zastupiteli Nepilovi jako členovi
kontrolního výboru. Prosím pro, proti, zdržel se.“
Zastupitelstvo MČ po projednání zvolilo
členem kontrolního výboru ZMČ
pana Radomíra Nepila.
(Ze 44 členů ZMČ přítomných
hlasování bylo:
30 pro přijetí návrhu,
12 proti,
1 se zdržel hlasování,
1 nehlasoval.)
„Pan Nepil byl zvolen členem kontrolního výboru. Prosím, další jméno.“
Předseda volebního a návrhového výboru ZMČ p. Mgr. Roubíček
„Tím posledním jménem je pan Fichtner.“
Starosta MČ p. Gros
„Ano, jdeme hlasovat o panu zastupiteli Fichtnerovi. Prosím, hlasujeme pro,
proti, zdržel se.“
Zastupitelstvo MČ po projednání zvolilo
členem kontrolního výboru ZMČ
pana PhDr. Ing. Matěje Fichtnera,
MBA.
(Ze 44 členů ZMČ přítomných
hlasování bylo:
27 pro přijetí návrhu,
15 proti,
2 se zdrželi hlasování.)
Výsledky
předchozích
hlasování
v rámci tohoto bodu pořadu jednání jsou
obsaženy
v usnesení
č. Usn ZMC 040/2018, které je přílohou
tohoto zápisu.
Starosta MČ p. Gros
„Pan Fichtner se stal členem kontrolního výboru. Mám pocit, že už to je že vše?
Děkuji, máme ustaveny tedy oba výbory v devítičlenném pořadí.“
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K bodu 6
Návrh stanovení funkcí, pro které budou členové Zastupitelstva městské části Praha 8
uvolněni
Starosta MČ p. Gros
„Můžeme přejít k dalšímu bodu jednání, a to je návrh určení funkcí pro které
budou členové zastupitelstva Městské části Praha 8 uvolněni. Vzhledem k tomu, že
mám hned slovo, tak si dovolím navrhnout, aby byli uvolněni všichni radní, to jest
starosta, 3 místostarostové, 4 radní a předseda finančního výboru. To je oficiální návrh,
pane předsedo.“
Předseda volebního a návrhového výboru ZMČ p. Mgr. Roubíček
„Ano.“
Starosta MČ p. Gros
„Má proti tomu někdo nějaký protinávrh, prosím, aby ho když, přednesl, děkuji.
Pane předsedo návrhového výboru, přišel vám nějaký návrh? Nikdo se nepřihlásil,
takže ….“
Předseda volebního a návrhového výboru ZMČ p. Mgr. Roubíček
„Ne, nepřišel, nepřišel žádný návrh čili já si, jelikož to usnesení není promítnuto,
tak já si ho dovolím přečíst.“
Starosta MČ p. Gros
„Ano, prosím.“
Předseda volebního a návrhového výboru ZMČ p. Mgr. Roubíček
„Takže návrh usnesení k návrhu stanovení funkcí, pro které budou členové
zastupitelstva Městské části Praha 8 uvolněni. Zastupitelstvo městské části:
1.určuje: na základě ustanovení § 89 odst. 1 písm. b) zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním
městě Praze, ve znění pozdějších předpisů níže uvedené funkce jako funkce,
pro které budou členové zastupitelstva Městské části Praha 8 uvolněni-starosta Městské
části Praha 8, 3x funkce místostarostů Městské části Praha 8, 4x funkce členů Rady
(radních) Městské části Praha 8, 1x funkce předsedy výboru, finančního výboru
zastupitelstva městské části Praha 8 s účinností od 14. listopadu 2018 čili ode dneška.“
Starosta MČ p. Gros
„Děkuji a otevírám diskusi. Nikdo se nehlásí, mohu tedy nechat dát hlasovat
o tomto usnesení?“
Předseda volebního a návrhového výboru ZMČ p. Mgr. Roubíček
„Ano.“
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Starosta MČ p. Gros
„Dobře, návrh usnesení jste všichni slyšeli. Znovu zopakuji, uvolněni budou
všichni radní + předseda finančního výboru. Prosím, hlasujeme pro, proti, zdržel se.“
Zastupitelstvo MČ po projednání přijalo
usnesení
č. Usn ZMC 041/2018,
které je přílohou zápisu.
(Ze 44 členů ZMČ přítomných
hlasování bylo:
26 pro přijetí návrhu,
4 proti,
14 se zdrželo hlasování.)
Starosta MČ p. Gros
„Tento návrh usnesení byl přijat a budeme tak mít 9 uvolněných.“
K bodu 7
Návrh stanovení výše měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům
Zastupitelstva městské části Praha 8 podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě
Praze, ve znění pozdějších předpisů ve spojení s nařízením vlády č. 318/2017 Sb. o výši
odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků v úplném znění
Starosta MČ p. Gros
„Můžeme postoupit k dalšímu bodu jednání, a to je návrh stanovení výše odměn,
měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva Městské části
Praha 8 podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších
předpisů ve spojení s nařízením vlády číslo 318/2017 Sb., o výši odměn členů
zastupitelstev územně správních celků v úplném znění. V tuto chvíli je návrh neměnit
to, co fungovalo doposavad, tzn. odměňování za nejvyšší funkci neuvolněného,
tzn. za tu nejvyšší a jednu funkci. Nebráníme se do budoucna diskusi nad tímto
tématem, já si myslím, že ta práce neuvolněného zastupitele, minulé 4 roky jsem
si to prožil a musím říct, že na příštím zastupitelstvu je klidně možné, že předložím
nový materiál, kde to bude tak, jak nám dovoluje zákon. Tohle je ta nejpřísnější
varianta, skutečně. Ale nechci teď ve 21:45 hod. o tom vést sáhodlouhé diskuse,
jestli ty 3 tisíce navíc nebo ne. Ale přihlásil se nám pan zastupitel Němeček, prosím.“
Pan Mgr. et. Mgr. Němeček
„Přesně tak, my se s tím ztotožňujeme a pokud to předložíte tak zřejmě na první,
na té příští schůzi jsme připraveni to podpořit, vidíme to přesně tak, jak jste to řekl.“
Starosta MČ p. Gros
„Já děkuji za konstruktivní příspěvek, já myslím, že to na 99 % předložím,
děkuji. Tak, hlásí se někdo další do diskuse? Ne. Poprosím předsedu návrhového
výboru.“
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Předseda volebního a návrhového výboru ZMČ p. Mgr. Roubíček
„Takže budeme hlasovat o usnesení tak, jak je, jak máte v materiálech a mělo
by být promítnuto rovněž na tabuli, takže poprosím, aby ho měli všichni před sebou
případně i občané, aby ho viděli. Tak, děkuji, takže o tomto usnesení
v tomto navrženém znění budeme hlasovat.“
Starosta MČ p. Gros
„Ano, takže už to máme promítnuto, navíc to zastupitelé mají před sebou,
takže já dávám o takto navrženém usnesení hlasovat. Prosím pro, proti, zdržel se?“
Zastupitelstvo MČ po projednání přijalo
usnesení
č. Usn ZMC 042/2018,
které je přílohou zápisu.
(Ze 44 členů ZMČ přítomných
hlasování bylo:
44 pro přijetí návrhu.)
Starosta MČ p. Gros
„Toto usnesení bylo přijato, děkuji.“
K bodu 8
Návrh stanovení paušální částky náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem
funkce podle § 52 odst.5 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění
pozdějších předpisů
Starosta MČ p. Gros
„Pak tady máme další bod číslo 8, návrh stanovení paušální částky náhrady
výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce podle § 52 odst. 5 zákona
č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. Já si opět
dovolím navrhnout částku, která je v tuto chvíli, pokud mě moje informace neklamou,
450 Kč za hodinu, ale je, omezit to nejvýše částkou 5 000 Kč. Já si myslím,
že i neuvolnění, kteří budou docházet na komise, pokud nebudou vyloženě v pěti
komisích a týká se to, podotýkám, především osob výdělečně, samostatně výdělečně
činných, protože tam není ta refundace mzdy, tak těch 5 000 Kč by na těch
10 až 11 hodin mělo postačovat. Můžeme o tom třeba příště ještě vést diskusi,
ale já si myslím, že to je asi rozumná částka pro ty, kteří podnikají
nebo jsou živnostníci. Prosím, otevírám diskusi k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí proto
požádám pana předsedu opět.“
Předseda volebního a návrhového výboru ZMČ p. Mgr. Roubíček
„Takže budeme hlasovat o návrhu usnesení tak jak ho vidíte před sebou a já to,
poněvadž jsou tam vynechané ty dvě částky, tak já to pro jistotu ještě přečtu: „stanoví
na základě ustanovení § 89 odst. 1 písm. o…“
Starosta MČ p. Gros
„Já prosím pana předsedu, kdyby zastavil, já jsem nezachytil tu přihlášku
pana zastupitele Pavlů, tak prosím.“
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Předseda volebního a návrhového výboru ZMČ p. Mgr. Roubíček
„Aha, pardon.“
Pan Mgr. Pavlů
„Děkuji za slovo. Mně to tady trošičku blbne nebo ten, u toho dotyku,
já bych se vlastně chtěl zeptat přítomných zastupitelů, kolik je zde OSVČ, kolika lidí
se to vlastně konkrétně týká, jestli možná třeba předsedové mohou říct? Jako jen tak
pro informaci.“
Starosta MČ p. Gros
„Já, než se teda někdo dobrovolně přihlásí, že je OSVČ nebo není OSVČ, já teda
jako bývalý předseda klubu jsem to nevěděl, kdo za nás je v OSVČ,
takže asi by to museli říct ti dotyční. Já ještě k tomu, tady to padlo, když se někdo
představoval, že je vlastně OSVČ, takže ano, ale já tady ani to nechci vědět kdo….
Já poprosím pana zastupitele Janovského, aby se přihlásil tím „téčkem“.“
Pan Mgr. Janovský
„Já jenom bych měl technickou poznámku, pojďme to, jako v tuhle chvíli
je to irelevantní, protože může někdo rezignovat během funkčního období a nastoupí
OSVČ čili tenhle ten bod bych doporučoval normálně projednat, schválit,
i kdyby tu žádný, žádná osoba samostatně výdělečně činná nebyla v tuhle chvíli.“
Starosta MČ p. Gros
„Děkuji, pan Mgr. Roubíček se přihlásil do diskuse.“
Předseda volebního a návrhového výboru ZMČ p. Mgr. Roubíček
„Já jsem chtěl říct něco obdobného s tím, že vlastně v zákoně je to stanoveno
jako povinnost, že to musíme dnes nebo že to musíme schválit čili není to věc
dispozitivní, je tam opravdu povinnost stanovit tu paušální částku náhrady výdělku atd.,
čili doporučuji, pojďme hlasovat o usnesení.“
Starosta MČ p. Gros
„Já bych se k tomu připojil, já si myslím, že tam skutečně tím omezením
na 5 000 Kč asi nehrozí, že by někdo na tom, jak se říká „rýžoval“. Prosím,
pan zastupitel Slávka.“
Pan Mgr. Slávka
„No, já jsem chtěl jenom, že asi zjišťovat kdo je OSVČ a není OSVČ, není úplně
relevantní, ale možná jenom na, pro to rozhodnutí té limitace té celkové částky,
snad jenom informaci asi kolik hodin měsíčně se může strávit prostě tou prací?“
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Starosta MČ p. Gros
„Tak, samozřejmě, jako zkušený zastupitel, ono záleží na tom v kolika komisích,
orgánech, budete. Vím, že například grantová komise, když rozhoduje o grantech,
tak to trvá několik hodin, nicméně do těch 10 až 11 hodin měsíčně, kdy tady budete
muset třeba Vy nebo jakýkoliv zastupitel být, je těch 10-11 hodin. Takže by to bylo
do těch…, ale říkám, můžeme o tom třeba příště, znovu to otevřít, já se tomu nebráním,
ale měli bychom to dnes schválit, stejně jako v tom bodě předtím jsem říkal,
že předložím ten materiál, tak tady o tom budeme třeba moci diskutovat,
ale já si myslím, že to „zastropování“ na 5 000 Kč je rozumné, a že ta částka
za tu hodinu je taky rozumná, děkuji. Tak, pan zastupitel Pavlů.“
Pan Mgr. Pavlů
„Tak já jsem chtěl říct, že já jsem dlouhodobě osoba OSVČ, mnoho let a přiznám
se, že ten dotaz mi připadá úplně normální, je to určitě o úplné obyčejné
transparentnosti a pokud to berete jako nějaké zdržování, tak je mi líto a netrvám
na odpovědi.“
Starosta MČ p. Gros
„Já jenom, mně Váš dotaz nevadí, samozřejmě, nicméně je opravdu na každém
zastupiteli, jestli Vám to chce říct nebo nechce říct, to asi uznáte, že je každého věc
a víc k tomu asi nemám. Tak, zdá se, že ta diskuse skutečně už skončila, takže můžeme
hlasovat o tom navrženém usnesení. Je to tak, pane předsedo?“
Předseda volebního a návrhového výboru ZMČ p. Mgr. Roubíček
„Tak jest.“
Starosta MČ p. Gros
„Můžeme, děkuji. Jdeme hlasovat pro, proti, zdržel se.“
Zastupitelstvo MČ po projednání přijalo
usnesení
č. Usn ZMC 043/2018,
které je přílohou zápisu.
(Ze 44 členů ZMČ přítomných
hlasování bylo:
44 pro přijetí návrhu.)
Starosta MČ p. Gros
„Toto usnesení bylo přijato, děkuji.“
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K bodu 9
Návrh poskytnutí a stanovení výše peněžitých plnění občanům MČ Praha 8, kteří
nejsou členy Zastupitelstva městské části Praha 8, za jejich práci jako členům výborů
Zastupitelstva MČ Praha 8 a komisí Rady MČ Praha 8 v období od 1. května 2018
do 5. října 2018, a k návrhu stanovení výše příspěvku členům Zastupitelstva městské
části Praha 8, pověřených výkonem sňatkových obřadů, na úpravu zevnějšku v období
od 1. května 2018 do 5. října 2018
Starosta MČ p. Gros
„A máme tady bod 9, návrh poskytnutí a stanovení výše peněžitých plnění
občanům Městské části Praha 8, kteří nejsou členy Zastupitelstva Městské části Praha
8, za jejich práci jako členům výboru Zastupitelstva městské části Praha 8 a komisí
Rady Městské části Praha 8 v období od 1. května 2018 do 5. října 2018 a k návrhu
stanovení výše příspěvku členům Zastupitelstva městské části Praha 8, pověřených
výkonem sňatkových obřadů, na úpravu zevnějšku v období od 1. května 2018
do 5. října 2018. Jde o čistě technický materiál, který řeší odměňování především členů
komisí z řad občanů, kteří za to dostávají 300 Kč za jedno zasedání. Já nevím, jestli jste
to nezměnili někdy v radě, 300 Kč za jedno zasedání, je to podmíněno skutečně účastí
nikoliv prostým jmenováním v té komisi a těch zastupitelů, kteří se uvolili oddávat
sňatku chtivé spoluobčany Prahy 8, jedná se o hezkou práci, nicméně já jsem ji třeba
dělal pouze 5x, já jsem z toho trošku nervózní. Tak, otevírám diskusi k tomuto bodu,
pan zastupitel Němeček.“
Pan Mgr. et. Mgr. Němeček
„Platí tradice, že všichni zastupitelé oddávají?“
Starosta MČ p. Gros
„V tuto chvíli musí zasednout rada, a to pověření všem dát. Samozřejmě,
že ho všem dá, já myslím, že tady jako s tím je naprostá shoda. Víte, já bych byl velice
rád, abychom to udělali zítra, pokud možno, protože v tuto chvíli to právo mám,
bohužel, jenom já a jak říkám, je to krásné, ale já z toho vždycky mám trošku nervy,
takže bych byl rád, abychom to udělali, děkuji. Jistě se mezi vámi najdou zastupitelé,
kteří budou s radostí oddávat své spoluobčany, děkuji. Asi už tím pádem diskuse
skončila, pane předsedo návrhového výboru, prosím.“
Předseda volebního a návrhového výboru ZMČ p. Mgr. Roubíček
„Já bych jenom poprosil zase o promítnutí usnesení na tabuli. Tak, děkuji,
ještě případně ukázat jeho druhou část, ano děkuji, a usnesení máte samozřejmě
i ve svých podkladových materiálech, takže budeme hlasovat o usnesení ve znění,
které máte v podkladových materiálech a které vidíte na promítací desce před vámi
nebo v té jste viděli, tedy.“
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Starosta MČ p. Gros
„Tak, děkuji, pane předsedo, budeme hlasovat, nevidím žádný protinávrh
nebo námitku, ne, tak prosím, pojďme hlasovat o tom usnesení. Hlasujeme pro, proti,
zdržel se.“
Zastupitelstvo MČ po projednání přijalo
usnesení
č. Usn ZMC 043/2018,
které je přílohou zápisu.
(Ze 44 členů ZMČ přítomných
hlasování bylo:
44 pro přijetí návrhu.)
Starosta MČ p. Gros
„Toto usnesení bylo přijato a máme už tady zase opět 2 hodiny jednání za sebou,
takže máme přestávku čtvrt hodiny, děkuji.“
Přestávka
Starosta MČ p. Gros
„Tak, můžeme pokračovat, prosím?“
K bodu 10
Návrh prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně
organizaci Lob Sports Academy, z.s. (k usn. č. Usn RMC 0456/2018)
Starosta MČ p. Gros
„Tak, teď jsme u bodu 10. Návrh prominutí penále za prodlení s odvodem
za porušení rozpočtové kázně organizace Lob Sports Academy, z.s. Samozřejmě,
mám takový pocit, že to je ještě z toho nekonaného zářijového zastupitelstva
z minulého volebního období, jestli se nepletu, předkladatelem v radě byla paní
zastupitelka Matoušová, já bych ji poprosil o vysvětlení podstaty toho problému.
Já tuším, že to je technická věc, ve které došlo k nějaké administrativní chybě ze strany
té organizace, a že my jsme ti vstřícní, kteří jí za to nehodláme trestat, jestli to tak je,
děkuji.“
Paní Ing. Matoušová
„Dobrý večer, v současné době Lob Sports Academy, z.s. tím, že vlastně porušilo
rozpočtovou kázeň, tak podle těch pravidel grantových, by měl vrátit částku
128 000 Kč plus naskočené penále, které ke 14.11. dosáhlo výše 36 608 Kč.
Ta rozpočtová kázeň byla porušena tím, že bylo dodáno vyúčtování po termínu, který
byl na konci ledna, a to vyúčtování bylo odevzdáno až v březnu. Ta žádost Lob Sports
Academy o prominutí toho, té, ta žádost je na tu částku 128 000 Kč a ta žádost přišla
na městskou část v červnu, přičemž další komise pro granty se sešla v září, tím pádem
to je až nyní na zastupitelstvu, a protože o těch grantech zastupitelstvo rozhodlo, tak
musí rozhodnout také o tom, zda dojde k prominutí a případně k jak velké částky.
Předkládám návrh v takovém znění, v jakém ho doporučila komise grantová,
která doporučila odpustit pouze to penále ve výši 36 608 Kč.“
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Starosta MČ p. Gros
„Ještě se zeptám, asi zbytečně, ale Vy se ztotožňujete s tím materiálem tak,
abychom ho odhlasovali, že?“
Paní Ing. Matoušová
„Ano.“
Starosta MČ p. Gros
„Děkuji, poprosím, otevírám diskusi k tomu bodu. Nikdo se nehlásí, uzavírám
diskusi a poprosím pana předsedu návrhového výboru.“
Předseda volebního a návrhového výboru ZMČ p. Mgr. Roubíček
„Já zase poprosím ještě jednou o promítnutí, je to možné? A budeme hlasovat
tedy o návrhu usnesení k návrhu prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení
rozpočtové kázně organizaci Lob Sports Academy, z.s., tak, jak to máte
v podkladových materiálech pod číslem 10 před sebou a jak je promítnuto tedy
na promítacím plátně před vámi.“
Starosta MČ p. Gros
„Děkuji, má proti tomuto takto navrženému usnesení někdo námitku, protinávrh?
Nemá. Pojďme tedy hlasovat, hlasujeme pro, proti, zdržel se.“
Zastupitelstvo MČ po projednání přijalo
usnesení č. Usn ZMC 045/2018, které je
přílohou zápisu.
(Ze 37 členů ZMČ přítomných
hlasování bylo:
30 pro přijetí návrhu,
7 se zdrželo hlasování.)
Starosta MČ p. Gros
„Zdá se, že nezafungovalo hlasovací zařízení, ale to usnesení bylo přijato.
A já se chci zeptat, jestli je tady námitka proti tomu hlasování? Není, takže bylo
to schváleno, děkuji. Samozřejmě, již k vám směřuje technik, aby se podíval,
kde je problém.“
K bodu 11
Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8
Starosta MČ p. Gros
„Já si dovolím začít ten další bod návrh rozpočtových opatření Městské části
Praha 8, je to další věc, která nebyla projednána zastupitelstvem v září,
kdy toto předkládal, nebo by předkládal a v radě předkládal pan kolega zastupitel
Fichtner. Já bych ho poprosil o pár slov k tomu materiálu, já tuším, že to je technický
materiál, ale je nejvíc informován, prosím.“
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Pan PhDr. Ing. Fichtner, MBA
„Tak, děkuji za slovo. Je to skutečně technický materiál, jedná se o vypořádání
se státním rozpočtem a s rozpočtem hlavního města Prahy. Je to skutečně, jak jsem řekl,
technický materiál, možná taková perlička jenom, když se podíváte do toho materiálu,
tak jsme získali asi 3 a půl milionu v podstatě svého druhu dotaci z hlavního města
Prahy, neboť se jedná o částečnou refundaci prostředků, které byly vynaloženy
na projekty týkající se participativního rozpočtu. Jinak ten materiál byl projednán,
jak je vidět i z těch příloh, ve finančním výboru a ten ho doporučil zastupitelstvu
ke schválení.“
Starosta MČ p. Gros
„Já děkuji a otevírám diskusi k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí, uzavírám diskusi
a poprosím opět předsedu návrhového výboru.“
Předseda volebního a návrhového výboru ZMČ p. Mgr. Roubíček
„Poprosím opět o promítnutí, ano, děkuji. Budeme hlasovat o návrhu usnesení
k návrhu rozpočtových opatření Městské části Praha 8 tak jak máte v materiálech
pod číslem 11 a před sebou na promítacím plátně.“
Starosta MČ p. Gros
„Tak, jdeme hlasovat o takto navrženém návrhu usnesení. Má proti tomuto
návrhu někdo námitku, protinávrh? Nemá, jdeme tedy hlasovat pro, proti, zdržel se,
prosím.“
Zastupitelstvo MČ po projednání přijalo
usnesení č. Usn ZMC 046/2018, které je
přílohou zápisu.
(Ze 43 členů ZMČ přítomných
hlasování bylo:
33 pro přijetí návrhu,
10 se zdrželo hlasování.)
Starosta MČ p. Gros
„Návrh byl přijat.“
K bodu 12
Návrh Rozpočtového provizoria
(k usn. č. Usn RMC 0378/2018)

městské

části

Praha

8

na

rok

2019

Starosta MČ p. Gros
„Půjdeme k bodu 12. Návrh rozpočtového provizoria Městské části Praha 8
na rok 2019. Je jasné, že do konce roku, i když bude ještě jedno zastupitelstvo,
tak nedělám si takové ambice, abych byl schopen předložit rozpočet i z hlediska toho,
jak bude pokračovat rozpočet na magistrátu atd., kde musí být dořešeny dotační vztahy
a atd., nicméně, je to opět materiál, který byl předkládán ještě panem kolegou
Fichtnerem a já ho opět poprosím o pár vět, je to technický materiál, který umožňuje
fungovat ten leden- únor, zhruba, městské části, děkuji.“
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Pan PhDr. Ing. Fichtner, MBA
„Tak, děkuji za slovo. Ano, jedná se o technický materiál, který je předkládán
každý rok, neboť každý rok pravidelně už několik možná desítek let hospodaří Městská
část Praha 8 na začátku roku s rozpočtovým provizoriem, neboť pravidelně nemá
schválen rozpočet. V takovém případě hospodaří podle pravidel, které jsou uvedeny,
která jsou uvedena, správně česky, v tom materiálu, který máte před sebou.
Pokud se povede zastupitelstvu městské části schválit rozpočet na rok 2019
před 1. 1. 2019, tak samozřejmě ten materiál, to rozpočtové provizorium, se stane
jaksi obsoletním a městská část bude hospodařit podle schváleného rozpočtu.
Aby ho mohla schválit, tak musí být schválen rozpočet hlavního města Prahy,
což samozřejmě tady neovlivníme, ale je to asi na nějaké jednání s hlavním městem
Prahou a prostě jednání hlavně potom tady, v případě že by byl schválen rozpočet, tak,
bavím se o rozpočtu hlavního města Prahy, v případě, že by byl schválen rozpočet
hlavního města Prahy, tak potom samozřejmě zastupitelstvo může schválit rozpočet.
Pokud se to povede, tím lépe. Pokud se to nepovede, potom bychom hospodařili
podle navrženého rozpočtového provizoria.“
Starosta MČ p. Gros
„Děkuji za příspěvek, otevírám diskusi k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí,
uzavírám diskusi a prosím pana předsedu návrhového výboru.“
Předseda volebního a návrhového výboru ZMČ p. Mgr. Roubíček
„Budeme hlasovat o návrhu usnesení tak jak je promítnuto před vámi a jak máte
v materiálech pod číslem 12. Je to tedy návrh usnesení k návrhu rozpočtového
provizoria Městské části Praha 8 na rok 2019.“
Starosta MČ p. Gros
„Děkuji, pane předsedo. Má k takto navrženému někdo protinávrh, námitku?
Technická, pan Fichtner.“
Pan PhDr. Ing. Fichtner, MBA
„Tak, děkuji, já jsem si jenom všimnul, že v tom návrhu je napsáno: „zabezpečit
realizaci, v tom bodě 3, zabezpečit realizaci tohoto usnesení“, jsem tam uveden já,
což asi úplně teď už není aktuální.“
Starosta MČ p. Gros
„Ano, ano, to je pravda, takže bych poprosil, abych tam byl uveden
já v tuto chvíli, děkuji. Takže, asi je to opraveno, tato technická věc s tím,
kdo to bude zabezpečovat, takže já dávám hlasovat pro, proti, zdržel se.“
Zastupitelstvo MČ po projednání přijalo
usnesení č. Usn ZMC 047/2018, které je
přílohou zápisu.
(Ze 43 členů ZMČ přítomných
hlasování bylo:
32 pro přijetí návrhu,
1 proti,
10 se zdrželo hlasování.)
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Starosta MČ p. Gros
„Tento návrh usnesení byl přijat, děkuji.“
K bodu 13
Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného převodu nemovitosti
ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha 8
– pozemku parc. č. 9 ("zastavěná plocha"), na k. ú. Kobylisy v Praze 8
Starosta MČ p. Gros
„Jdeme k bodu 13. Bod 13 jsem se rozhodnul po dohodě s opozičními kluby
stáhnout a předložit ho příště s největší pravděpodobností na prosincovém
zastupitelstvu, takže je to procedurální záležitost, dávám samozřejmě
ještě tu technickou, ale budeme o tom hlasovat hned, děkuji. Já jsem to zmínil,
že o tom budeme hlasovat, ale je tady technická pana zastupitele Slávky.“
Pan Mgr. Slávka
„Děkuji za slovo, já jsem chtěl jenom, jak jsme se bavili, zdali můžeme hlasovat
rovnou o všech těch bodech, které jsme se domlouvali, musíme po jednom, ano?
Tak to byla jenom technická, děkuji.“
Starosta MČ p. Gros
„Dobře, takže já dám už bez další diskuse hlasovat o tom stažení.
Kdo je pro stažení těchto, tohoto materiálu, pro, proti, zdržel se?“
Zastupitelstvo MČ po projednání stažení
bodu 13 schválilo.
(Ze 43 členů ZMČ přítomných
hlasování bylo:
41 pro přijetí návrhu,
1 se zdržel hlasování,
1 nehlasoval.)
Starosta MČ p. Gros
„Tento materiál byl stažen.“
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K bodu 14
Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného převodu nemovitosti
ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha 8
– pozemku parc. č. 2596/68 o výměře 49 m2, na k. ú. Kobylisy v Praze 8
Starosta MČ p. Gros
„Jdeme k bodu 14. Je to podobný případ, po dohodě s opozičními kluby Pirátů,
8žije, jsem se rozhodl tento bod stáhnout a předložit ho na dalším zastupitelstvu.
Chce k tomu někdo diskutovat k tomu stažení? Asi ne, takže já dávám hlasovat, pro,
proti, zdržel se, o stažení toho materiálu.“
Zastupitelstvo MČ po projednání stažení
bodu 14 schválilo.
(Ze 43 členů ZMČ přítomných
hlasování bylo:
43 pro přijetí návrhu.)
Starosta MČ p. Gros
„Materiál je stažen.“
K bodu 15
Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 – úplatného převodu částí
nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské
části Praha 8 – části pozemku parc.˙č.˙158 "a" o výměře 3 m2 (vzniklého oddělením
z pozemku parc. č. 158 o výměře 219 m2), a pozemku parc. č. 159 "b" o výměře 40 m2
(vzniklého oddělením z pozemku parc. č. 159 o výměře 281˙m2), vše na k. ú. Libeň
v Praze 8
Starosta MČ p. Gros
„Jdeme k bodu 15. Je to další bod, které, který po té dohodě jsme se rozhodli
stáhnout a předložit příště, tzn. navrhnout hlasovat o tom, pokud někdo se nehlásí
s technickou nebo s nějakým příspěvkem? Nehlásí, prosím, pojďme hlasovat o stažení
materiálu 15, pro, proti, zdržel se.“
Zastupitelstvo MČ po projednání stažení
bodu 15 schválilo.
(Ze 43 členů ZMČ přítomných
hlasování bylo:
43 pro přijetí návrhu.)
Starosta MČ p. Gros
„Toto stažení bylo schváleno, takže materiál je stažen.“
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K bodu 16
Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 - bezúplatného převodu nemovitostí
na k. ú. Bohnice ve vlastnictví České republiky - právo hospodaření Úřad
pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce, tj. Hl. m. Prahy,
svěřená správa Městské části Praha 8
Starosta MČ p. Gros
„Bod číslo 16. Tento bod naopak nestahuji, je to návrh majetkového převodu,
bezúplatného převodu nemovitostí na k. ú. Bohnice ve vlastnictví České republiky právo hospodaření Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví
obce, tj. hlavního města Prahy, svěřená správa Městské části Praha 8. Jedná
se o bohnický hřbitov. Do diskuse se hlásí a už se zase nehlásí, takže já otvírám diskusi
k tomuto bodu. Do diskuse se nikdo se nehlásí, uzavírám diskusi a poprosím předsedu
návrhového výboru. Já se omlouvám, ale diskuse jsem uzavřel, takže. Tak dobře,
jsme na prvním zastupitelstvu, tak pojďme, máte slovo.“
Pan Ptáček, DiS.
„Tak, už mikrofon funguje, jenom se chci zeptat, v těch materiálech je napsáno,
že ten hřbitov čeká nějaká rekonstrukce, revitalizace, tak jenom jestli už se nějak třeba
předpokládáte nebo počítalo jaký to bude náklad? Díky.“
Starosta MČ p. Gros
„Já odpovím. Ne, v tuto chvíli se s tím, pokud vím nepočítalo, protože ono
to s tím úřadem není nikdy příliš rychlé, takže nevíte, kdy vám to skutečně převedou.
Já si pamatuju, problém několikaletý, například s koupalištěm Ládví. Takže ten, projekt
můžete dělat až ve chvíli, kdy to skutečně máte ve vlastnictví. Takže ne, v tuto chvíli
neexistuje na to žádná rozpočtová věc. Pan zastupitel Nepil.“
Pan Nepil
„Tak, děkuji, o převod hřbitova jsme usilovali zhruba od začátku volebního
období a povedlo se to těsně po. Takže to jenom jakoby k tomu, jak Úřad
pro zastupování státu ve věcech majetkových některé věci vypořádává rychleji,
některé opravdu pomaleji, proto tam nikde není finanční náročnost prostě celé této
operace. Bude už to věcí nové rady, samozřejmě, jaký záměr s tím bude mít,
ale zase na druhou stranu je to nějaká významná, podle mě nebo významné místo
na Praze 8, které by si zasloužilo být ve správě Prahy 8. Prošlo to různými institucemi
od léčebny, po stát, po Bůh ví co, tak že to skončí v rukách Prahy 8 po čtyřech letech.
Možná i moji předchůdci se o to snažili.“
Starosta MČ p. Gros
„Tak, další na řadě je pan místostarosta Vítek.“
Místostarosta MČ p. Vítek
„Vzal jste mi to z úst, jenom chci říci, je to poslední šance toto místo zachránit,
je v katastrofickém stavu, já bych tímto chtěl poděkovat nejenom panu Nepilovi,
ale také panu Petrusovi a panu Cézovi, kteří opravdu, i panu Fichtnerovi, kteří 4 roky
tedy o to usilovali. Můžu vás tam provést, udělat vám komentovanou prohlídku,
abyste to místo viděli, děkuji.“
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Starosta MČ p. Gros
„Tak, slovo má pan zastupitel Fichtner.“
Pan PhDr. Ing. Fichtner, MBA
„Děkuji, já bych využil tohoto bodu. Chtěl bych novou radu požádat,
aby se skutečně zasadila velmi významně a výrazně o to, aby Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových převedl, ať už jakýmkoli mechanismem na městskou část
Praha 8 stadion mládeže na Palmovce. Domnívám se, že stadion mládeže na Palmovce,
vím, že to bylo i téma předchozí koalice, můžu potvrdit, že to jednání s Úřadem
pro zastupování státu ve věcech majetkových je skutečně velice, velice, složité.
Já osobně jsem tam taky byl, lobboval jsem za to, prostě ty procesy jsou velmi, velmi,
zdlouhavé, ale stadion mládeže by určitě měl sloužit plnohodnotně pro základní školu
na Palmovce a samozřejmě i pro mateřskou školu na Sokolovské ulici. Jsou tam i,
je tam i hokejbal, takže samozřejmě ten by se tam taky někde měl uplatnit, ale primárně
by to mělo sloužit pro tyto 2 naše školská zařízení, která na to čekají jako na smilování
boží, když to řeknu takhle obrazně a prosím, opravdu prosím, abyste se o to zasadili
a znovu tam chodili na ten Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
a lobbovali za to, aby nám to převedl, protože na to skutečně všichni čekají, děkuji.“
Starosta MČ p. Gros
„Já děkuji za ten příspěvek, ano, to je, už stadion mládeže je evergreen,
to už je skutečně dlouhá historie, kdy se o to žádá a stále, stále, úřad nám to nepřevedl.
Tak, je tady někdo další do diskuse? Není, končím diskusi, a tedy poprosím
pana předsedu návrhového výboru.“
Předseda volebního a návrhového výboru ZMČ p. Mgr. Roubíček
„Takže, budeme hlasovat o návrhu usnesení tak, jak je před vámi promítnuto.
Je to usnesení, návrh usnesení číslo 16 ve vašich materiálech, k návrhu majetkového
převodu Městské části Praha 8 bezúplatného převodu nemovitostí na k. ú. Bohnice
ve vlastnictví České republiky - právo hospodaření Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových do vlastnictví obce, tj. hlavního města Prahy svěřená správa
Městské části Praha 8.“
Starosta MČ p. Gros
„Děkuji, má proti takto navrženému usnesení někdo protinávrh, námitku?
Nemá. Pojďme tedy hlasovat. Kdo je pro, proti, zdržel se, prosím.“
Zastupitelstvo MČ po projednání přijalo
usnesení č. Usn ZMC 048/2018, které je
přílohou zápisu.
(Ze 43 členů ZMČ přítomných
hlasování bylo:
42 pro přijetí návrhu,
1 se zdržel hlasování.)
Starosta MČ p. Gros
„Tento návrh usnesení byl přijat.“
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K bodu 17
Návrh odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 118 067,00 Kč vzniklého neuhrazením
nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu na k. ú. Bohnice, Praha 8
Starosta MČ p. Gros
„Bod číslo 17 si opět dovolím stáhnout a předložit příště. Nechám o tom rovnou
hlasovat, prosím, o stažení materiálu 17 pro, proti, zdržel se.“
Zastupitelstvo MČ po projednání stažení
bodu 17 schválilo.
(Ze 43 členů ZMČ přítomných
hlasování bylo:
42 pro přijetí návrhu,
1 nehlasoval.)
Starosta MČ p. Gros
„Návrh na stažení byl přijat.“
K bodu 18
Návrh odpisu nedobytného dluhu v celkové výši 239 692,00 Kč vzniklého neuhrazením
nájemného a služeb z nájemní smlouvy k bytu na k. ú. Kobylisy, Praha 8
Starosta MČ p. Gros
„A to též vás požádám u bodu 18, opět bude předloženo příště. Prosím,
pojďme hlasovat o stažení bodu 18, pro, proti, zdržel se.“
Zastupitelstvo MČ po projednání stažení
bodu 18 schválilo.
(Ze 43 členů ZMČ přítomných
hlasování bylo:
43 pro přijetí návrhu.)
Starosta MČ p. Gros
„Materiál číslo 18 jsme stáhli. A teď tam máme ty 2 body, které se týkají
toho pozastavení pana bývalého starosty Petruse a já si dovolím skutečně
na toto si žádat nebo udělám 15 minut přestávku na poradu klubu, děkuji.“
Přestávka
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K bodu 19
Návrh k pozastavení usnesení č. Usn RMC 0532/2018 Rady městské části Praha 8
ze dne 7. listopadu 2018
Starosta MČ p. Gros
„Budeme pokračovat asi, když se dívám do sálu, tak jsme tady téměř všichni,
já úplně. Takže, bývalý pan starosta pozastavil výkon usnesení rady, ten první bod
se týká věc výroční zpráva akciové společnosti Centrum Palmovka za období
od 1. ledna do 31. 12. 2017. Projednat to dnes musíme, podle zákona, já asi poprosím
pana Nepila.“
Pan Nepil
„Tak, děkuji. Já už jsem to naznačil někdy na začátku tohohle jednání.
Na té poslední radě se nám stala taková ošklivá nepěkná věc, a to že nám tam přišla
zakázka na IT v hodnotě zhruba 30 milionů na vybudování sítě skrze městskou část.
Velmi to zestručním, nám za hnutí ANO to přišlo jako blbost, já jsem navíc na té radě
nebyl, proto jsme pro to nehlasovali. Ten materiál nebyl přijat, tzn. ta zakázka nebyla
schválena, nebyla podepsána smlouva, no a potom tam proběhla nějaká politická
diskuse, jestli nechceme svolat ještě mimořádnou radu a schválit to ještě na mimořádné
radě. Tak to jsme nějakým způsobem odmítli, a načež mi tady přistálo pozastavení
výkonu usnesení rady mých dvou materiálů, které jsem tam měl, takže toť jediný
komentář k tomu celému. Mě to sice trošku mrzí z lidského hlediska, ale já se s tím asi,
já se z toho vyspím, takže, takže tak, to je celý komentář. My musíme teďka, abychom
jenom provedli tou procedurou, mi bude navržené usnesení o zrušení, zrušení,
těch usnesení rady, o čem musíme hlasovat. Pokud to prohlasujeme, to zrušení,
tak ty usnesení rady budou zrušeny, tzn. nebudou platné danou dobu,
pokud se to neprohlasuje tak budou platné a pojede to dál, toť jakoby procedura
k tomu.“
Starosta MČ p. Gros
„Děkuji za ten komentář a otevírám diskusi, paní zastupitelka Vojtíšková.“
Paní MVDr. Bc. Vojtíšková
„Jenom jestli jsem tomu teda dobře rozuměla, vlastně říkáte, že jde o nějaké
jako vyřizování si osobních účtů za to, že Vy jste pro něco nehlasoval, tak Vám teďko
tady byly pozastaveny vaše materiály, jo? My asi těžko můžeme o tom kvalifikovaně
rozhodnout, když mi tady tu výroční zprávu jsme vůbec neviděli, ta byla přílohou
v té důvodové zprávě na radu, ale my vůbec vlastně nevíme, o čem tady budeme
hlasovat jako, co je obsahem té výroční zprávy.“
Starosta MČ p. Gros
„Pan Nepil.“
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Pan Nepil
„Paní kolegyně, já Vám rozumím, ale já jsem se o tom dozvěděl dneska ráno,
jo, tak že asi do poslední chvíle bylo čekáno, jestli si to nerozmyslíme. My jsme
si to nerozmysleli, tak, tak prostě tak, jo. Já za to nemůžu, mně to přistálo tady na stole,
mohly tam být přílohou alespoň ty materiály, ale já jsem to nedělal, dělal to pan
starosta, takže, bohužel jakoby k tomu nemám moc co říct. Já bych jenom poprosil
o jednu věc v té souvislosti, zase moji osobní jakoby věc. Byl bych rád,
kdyby v nějakém prvním, druhém, zasedání nová rada zasedla a převedla ty prostředky
městské části, které jsou alokovány na tuhle zakázku, tzn. to je polovina zakázky
cca 15 000 000 zpátky do rozpočtu městské části, tak to já budu potom mít pocit nějaké
satisfakce, jo, děkuji.“
Starosta MČ p. Gros
„Děkuji, nikdo další se nehlásí, poprosím tedy, ukončím diskusi a poprosím
pana předsedu návrhového výboru, aby nás seznámil s návrhem usnesení k tomuto.“
Předseda volebního a návrhového výboru ZMČ p. Mgr. Roubíček
„Tak návrh usnesení takovýto zastupitelstvo Městské části Praha 8 zrušuje
v souladu s ustanovením § 89 odst. 1 písm n) zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě
Praze ve znění pozdějších předpisů, usnesení číslo Usn RMC 0532/2018 Rady městské
části Praha 8 ze dne 7. 11. 2018 ve věci k výroční zprávě akciové společnosti Centrum
Palmovka a.s. za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.“
Starosta MČ p. Gros
„Tak, děkuji. Návrh usnesení jste slyšeli. Má někdo k takto navrženému
usnesení námitku, proti návrh? Nemá, dávám tedy hlasovat o tomto usnesení pro, proti,
zdržel se, prosím, hlasujeme.“
Zastupitelstvo MČ po projednání bod 19
neschválilo.
(Ze 41 členů ZMČ přítomných
hlasování bylo:
37 se zdrželo hlasování,
4 nehlasovali.)
Starosta MČ p. Gros
„Tedy návrh nebyl přijat.“
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K bodu 20
Návrh k pozastavení usnesení č. Usn RMC 0531/2018 Rady městské části Praha 8
ze dne 7. listopadu 2018
Starosta MČ p. Gros
„A druhý návrh je další panem bývalým starostou pozastaven výkon v usnesení
rady. Je to asi podobný příběh, pokud pan Nepil chce, nechce, tak otevírám diskusi
k tomuto bodu. Nikdo se nehlásí, uzavírám diskusi, prosím předsedu návrhového
výboru opět o návrh usnesení.“
Předseda volebního a návrhového výboru ZMČ p. Mgr. Roubíček
„Takže, návrh druhého usnesení zastupitelstvo Městské části Praha 8 zrušuje
v souladu s ustanovením § 89 odst. 1 písm. n) zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě
Praze ve znění pozdějších předpisů, usnesení číslo Usn RMC 0531/2018 Rady městské
části Praha 8 ze dne 7. 11. 2018 ve věci k návrhu znění smlouvy o výkonu funkce člena
představenstva společnosti Osmá správa majetku a služeb, smlouvy o výkonu funkce
člena dozorčí rady společnosti Osmá správa majetku a služeb a.s. a změny stanov
společnosti Osmá správa majetku a služeb a.s.“
Starosta MČ p. Gros
„Děkuji, slyšeli jsme návrh usnesení. Technická, pan Slávka.“
Pan Mgr. Slávka
„Já jenom, prostě, vy jste teď četli usnesení 0531, jestli jsem to správně
pochopil, a na obrazovce máme usnesení 0532.“
Starosta MČ p. Gros
„No, to byla asi chyba tam.“
Pan Mgr. Slávka
„Takže, trochu i to první hlasování bylo asi zmatečné i tímhle tím,
protože neshodují se ty čísla těch usnesení.“
Starosta MČ p. Gros
„Technická, pan Nepil.“
Pan Nepil
„Tak, děkuji. Já si myslím, že to první hlasování nebylo zmatečné,
protože předseda návrhového výboru četl to usnesení, podle mě jsme všichni věděli
o čem jsme hlasovali, to že je na tabuli teď je špatné číslo toho usnesení,
tak to na tom nic nemění, protože bylo tady přečteno a nikdo proti tomu v danou chvíli
nic nenamítal. Takže, teď by se to podle mě mělo opravit jako abychom hlasovali
už správně, ale na průběhu toho předchozího hlasování to podle mě nemá vliv.“
Starosta MČ p. Gros
„Pan zastupitel Fichtner, technická.“
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Pan PhDr. Ing. Fichtner, MBA
„Tak ono to také není „Usm“ ale „Usn“, jo, ale tak prostě to je poznámka,
kterou tam zřejmě píše zázemí, tak občas se tam splete, no, tak bych z toho nedělal
úplnou vědu.“
Starosta MČ p. Gros
„Jinými slovy, teď budeme hlasovat správně a opravdu se ztotožňuji s tím,
že jsme v tom prvním hlasovali správně, už je to opraveno. Takže, prosím, vypnout
pana zastupitele Fichtnera, ano, děkuji. Dávám tedy hlasovat o takto navrženém
usnesení, pro, proti, zdržel se.“
Zastupitelstvo MČ po projednání bod 20
neschválilo.
(Ze 41 členů ZMČ přítomných
hlasování bylo:
39 se zdrželo hlasování,
2 nehlasovali.)
Starosta MČ p. Gros
„Návrh nebyl přijat.“
K bodu 21
Dotazy (návrhy) a podněty členů Zastupitelstva městské části Praha 8
Starosta MČ p. Gros
„A jdeme do posledního bodu dnešního jednání, a to jsou podněty,
abych to přečetl správně, dotazy (návrhy) a podněty členů zastupitelstva Městské části
Praha 8 a hlásí se paní zastupitelka Vojtíšková.“
Paní MVDr. Bc. Vojtíšková
„Můžu se zeptat, Vy jste řekl, že budete transparentní, můžete nám
transparentně říct, co jste slíbili hnutí ANO za podporu vaší koalice? Vidím, že právě
tady ten jeden z těch materiálů, co jsme teď hlasovali, tak tam rada rozhodla o tom, že
pan Nepil bude ve funkci člena představenstva ve společnosti Osmá správa majetku
a služeb, tak to je možná jeden z těch bodů, že bude mít tedy placenou funkci v městské
firmě. Můžete to prosím ale specifikovat, tady to jsou jenom moje domněnky, můžete
nám říct, proč ANO hlasuje pro vaši menšinovou radu?“
Starosta MČ p. Gros
„Přihlásil se pan Nepil, děkuji.“
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Pan Nepil
„No, otázka na menšinovou koalici, proč hnutí ANO hlasuje
jakoby pro tuhle radu, to je spíš asi otázka na nás, jo. Tak já to zhruba vysvětlím.
Tady byla poměrně dlouhá a táhlá jednání, bylo tady samozřejmě X variant nabídek,
včetně varianty hnutí ANO, kde jsme vlastně projednávali nějakým jednání s Piráty,
že hnutí ANO by bylo ochotno podpořit koalici 8žije, Piráti. To nebylo akceptováno,
my to samozřejmě respektujeme, nějakou chvíli jsme věděli, že ta jednání
jsou zablokována, tzn. že na jedné straně je blok 8žije a Piráti, na druhé straně vznikl
blok Patrioti, ODS, Top a my + Osmička sobě jsme někde lavírovali mezi tím.
Vzhledem k tomu, že paní Vojtíšková se s námi odmítli se alespoň jakoby formálně
sejít, tak prostě my jsme to vyhodnotili, že nám nezbývá nic jiného než to,
abychom tady zase pokračovali další měsíc jakoby stávající rada. Mně už se fakt
nechtělo, že podpoříme menšinovou koalici ODS, Patrioti, TOP 09, STAN. To je celé.
Ještě okomentuji to, tu funkci, kterou jsem získal, moc pěkně děkuji za ní. To vzniklo
tím, že k 14. 11., tzn. k dnešnímu dni, rezignoval na funkci člena představenstva pan
Ing. Eliáš, který ji vykonával z titulu úředníka městské části bezplatně. Tam byla třeba
samozřejmě zachovat jakoby nějaká kontinuita, protože tam běží X projektů, včetně
nové radnice, které nemůžou zůstat bez, prostě bezprizorní, proto jsem si tam sednul
v danou chvíli já, já budu se snažit teďka abych nějakou kontinuitu jako by
v těch věcech zachoval a budiž na budoucí koalici ať si rozhodne o obsazení orgánů,
jak chce, ale myslím si, že ještě sami o tom teďka budou diskutovat. Takže toť jakoby
za mě, proč hnutí ANO podpořilo tuto menšinovou koalici.“
Starosta MČ p. Gros
„Tak, pan Fišer, prosím.“
Pan Fišer, MBA
„Já jenom doplním kolegu, my jsme dnes, pokud bychom tedy nechtěli
pokračovat v té minulé vlastně koalici, tak ani neměli na výběr, protože vlastně
jiná alternativa tady dnes nezazněla, takže to jenom doplňuji kolegu.“
Starosta MČ p. Gros
„Tak, já myslím, že to bylo zodpovězeno, děkuji. Pan Stránský.“
Pan Stránský
„Děkuji za noční slovo, uděláme z toho trošku takovou bojovku. Tak já navážu
na tu, na tu transparenci vaší a jestli byste nám transparentně prozradili,
kdo bude radním pro dopravu a radním pro bezpečnost, protože jak už jsme se bavili
o tom, komunikace přes Facebook asi o těchto informacích není úplně optimální
a dozvídat se o tom, že pan Vítek asi je radním pro bezpečnost a tady v kuloárech,
že pan Slabihoudek asi je radním pro dopravu, není úplně optimální, tak jestli byste
nám to prozradili.“
Starosta MČ p. Gros
„Pan radní Slabihoudek.“
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Pan Slabihoudek
„Tak, děkuji za tento dotaz, doprava je podle koaliční dohody ODS, Top,
Patrioti a STAN v gesci Top a STAN. V tuto chvíli ještě nemáme dohodnuto,
kdo bude přesně tuto funkci vykonávat a budeme to řešit na nejbližší radě,
kde se budou rozdělovat gesční funkce, děkuji.“
Starosta MČ p. Gros
„Tak, pan Stránský, prosím.“
Pan Stránský
„Děkuji. A to, tu, a tu bezpečnost?“
Starosta MČ p. Gros
„Já si, já mám pocit, že pan místostarosta Vítek se snaží přihlásit a přihlásit
se k tomu, že bude mít bezpečnost, ale nějak mu nefunguje zase …., tak dobře,
bude to Jiří Vítek, já to řeknu za něj. Pan Novák, prosím. Ano, tak teď pan Vítek,
pan Vítek.“
Místostarosta MČ p. Vítek
„Ano, už jsem se k tomu dostal, ano, jak jste říkal, je to pravda, budu radní
pro bezpečnost.“
Starosta MČ p. Gros
„Tak, pan Novák, pan zastupitel Novák, prosím.“
Pan Novák, MBA
„Dobrý večer ještě jednou, mě by zajímalo, jestli jste už podepsali nějakou
koaliční smlouvu nebo smlouvu teda o opoziční toleranci?“
Starosta MČ p. Gros
„Mezi sebou jsme dohodnuti, ale že by to bylo na papíře, to se nedá říct. Zítra
to definitivně dojedeme s těmi gescemi atd. Uvědomme si, že skutečně ty vyjednávání
probíhaly až úplně do konce, ale programové prohlášení schválí rada, koaliční smlouva
je naše, myslím si, interní věc, která se propíše do toho programového prohlášení,
které zveřejníme i na webu městské části. Pan Stránský, prosím.“
Pan Stránský
„Děkuji, já z toho samozřejmě nechci dělat úplně jako noční horor,
takže bych se jenom zeptal, jestli nám dáte příležitost k těmto dvěma gescím ještě vést
nějakou diskusi nebo jestli to považujete za jako, za uzavřené tím, že jste nám to teda
jako sladce tajili, jestli se dostaneme k tomu, abychom se, abychom dostali odpovědi
na ty dotazy, které jsme měli k tomu programovému prohlášení nebo tomu
facebookovému prohlášení k oběma gescím bezpečnosti i dopravy, které zabírají
významnou část toho prohlášení a pokud ano, tak kdy?“

strana 125/128

Starosta MČ p. Gros
„Tak, já asi budu za to odpovídat za tu koalici, určitě se budete moct ptát
na příštím zastupitelstvu zcela jistě, my skutečně také budeme vědět víc za měsíc.
Uvědomme si, že mi zítra přijdeme poprvé na radnici a začneme se seznamovat
se skutečným stavem těch věcí a budete se moct skutečně ptát na ty věci příště.
Teď vám na plno věcí nedokáži ani odpovědět, já skutečně musím třeba s paní vedoucí
ekonomického odboru to projít, ten rozpočet, jak jsme na tom atd. A těch, co se týče
bezpečnosti tady, říká pan místostarosta Vítek, že je ochoten odpovídat okamžitě.
Na řadě je ale paní zastupitelka Novotná.“
Paní Mgr. Novotná
„Tak já bych se chtěla zeptat, jestli toto prohlášení až tedy dodatečně vznikne,
plánujete v rámci transparence zveřejnit a případně jestli v něm budou vyjmenovány
vlastně lidé, kteří jsou zastupitelé za libovolnou stranu v, zároveň, v dozorčích radách
a jiných funkcích v městských společnostech, děkuji.“
Starosta MČ p. Gros
„No, tak my samozřejmě, to jsem tady říkal, že to prohlášení zveřejníme,
to jsem říkal a co se týče budoucích dozorčích rad a podobných orgánů, tak samozřejmě
to bude muset být řešeno v rámci valné hromady, což je rada, takže to bude normálně
zveřejněno v rámci usnesení rady. Pan Nepil, prosím.“
Pan Nepil
„Velmi stručně, orgány společnosti si zjistíte na portále justice.cz, tam je to
vidět takřka okamžitě dnem zapsání, to je první, druhý, ty „jednání“ nebo respektive za
hnutí ANO musím říct, že do poslední chvíle jsme nevěděli, jestli podpoříme prostě
tuto menšinovou koalici, na druhou stranu k nám nikdo jiný nepřišel, tzn. nikdo jiný
se s námi nebavil, tu diskusi nevedl, takže proto jsme podpořili tuto menšinovou
koalici. Rozhodně budeme plnit spíše opoziční roli, ale tu konstruktivní, protože vím,
že spousta věcí na radnici, kterou koalice čeká, není jednoduchá a projednávat to napříč
zastupitelstvem je v nejlepším zájmu městské části a jejich občanů, všechno.“
Starosta MČ p. Gros
„Tak, pan zastupitel Fichtner.“
Pan PhDr. Ing. Fichtner, MBA
„Tak, škoda, že paní místostarostka tady není, ale protože to tady ještě
nezaznělo, tak mi dovolte popřát nové, nově zvolené radě jako celku v nové, v nových
funkcích a v novém působení, mnoho štěstí.“
Starosta MČ p. Gros
„Já děkuji. Technická, paní zastupitelka Novotná.“
Paní Mgr. Novotná
„Špatně jsme se pochopili v mojí předchozí otázce, já jsem myslela nejenom
jestli bude nějaké programové prohlášení ve smyslu textu toho podobného, který už byl
na Facebooku, ale jestli tam budou i dopodrobna jako veškeré vaše dohody, včetně
těch, podle kterých se řídilo dnešní hlasování a podobné.“
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Starosta MČ p. Gros
„Já znovu opakuji, my zveřejníme to programové prohlášení včetně gescí.
To je moje odpověď, děkuji. Pan místostarosta Vítek.“
Místostarosta MČ p. Vítek
„Jestli skutečně chcete ještě to řešit, jsem připraven vám odpovědět ohledně
bezpečnosti nebo jestli máte dotazy, jak chcete? Můžu. Mám to tak na hoďku a půl.“
Starosta MČ p. Gros
„Paní zastupitelka Vojtíšková.“
Paní MVDr. Bc. Vojtíšková
„Já bych vám nakonec taky chtěla popřát hodně štěstí, protože jde především
o to, jak tady bude městská část vypadat, jak se tady bude lidem žít a i když tohle není
koalice, kterou jsem chtěla a jednali jsme o jiných variantách, není to tak,
že bychom o nich nejednali, ale takhle, takhle jste se dohodli, tak, tak to bude, tak
doufám, že tu městskou část budete spravovat zodpovědně, že se vám podaří vyrovnat
ty, ten rozdíl běžných výdajů a příjmů a to, že my jsme vás tady třeba nějak grilovali
nebo vám pokládali nějaké nepříjemné otázky, to tak je na každém ustavujícím
zasedání, a vy jste to tak taky dělali, když bylo minulé ustavující zasedání,
takže není třeba to vykládat tak, jak někdo na Facebooku „oni mají s nimi osobní
spory“ a to je prostě normální, že se vás ptáme. Tak, za 4 roky si řekneme jak, možná
i dřív, jak jste si vedli.“
Starosta MČ p. Gros
„Ano, já děkuji za ten příspěvek, myslím že dnes došlo i k nějakým
konstruktivním krokům z naší strany na vaše požadavky, já si myslím, že bychom
mohli tady skutečně více spolupracovat a méně válčit než to třeba bylo v minulém
volebním období a pokud už se nikdo nepřihlásí, tak bych si dovolil dnešní ustavující
zasedání zastupitelstva ….. Ano, děkuji, pan Slávka.“
Pan Mgr. Slávka
„Já se omlouvám, nechci to natahovat, ale v rámci toho, že teda zatím ještě
nejste nějak asi připraveni a domluvení, mě by jenom zajímalo jako opozici,
myslím celou, předpokládám, jestli bude nebo plánujete některé výbory nebo výbory
už teda ne, ale komise, zpřístupnit i pro opozici a kdy taková nabídka může přijít
k nám, kdy ji můžeme očekávat a abychom jsme měli relativně čas k tomu vyjádřit
a nominovat případně, pokud to bude možné, své kandidáty, děkuji.“
Starosta MČ p. Gros
„Ano, jsem naprosto rozhodnut, že tady bude fungovat to, že každá strana
volební bude zastoupena ve všech komisích, pokud o to bude mít zájem a já osobně
vás e-mailem pravděpodobně vyzvu, abyste nám do nějakého data dodali své kandidáty
do komisí. Děkuji. Tak, teď už skutečně nevidím žádnou přihlášku, tímto končím
ustavující zasedání zastupitelstva Městské části Praha 8, děkuji všem za účast,
za jejich příspěvky, dobrou noc a děkuji, samozřejmě, i personálu, který nám umožnil
toto zastupitelstvo úspěšně projednat.“
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(Starosta MČ p. Gros zasedání ve 23:13 hodin ukončil.)

Přílohy zápisu: usnesení č. Usn ZMC 036/2018 až Usn ZMC 048/2018
Zapisovatelka: Jana Přibylová,
referentka OPO OKS ÚMČ
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