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Z á p i s 

z 9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 8 

konaného ve středu dne 13. května 2020 od 14:00 hodin 

ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 – Libni, U Meteoru 6 

 

 

Přítomni: členové ZMČ ……………………………   43 (2 omluveni)  

  hosté ……………………………………..   12 

 

  účast celkem ……………………………..   55 

 

Omluveni členové ZMČ: pp. Alice Hamalová, 

  Doc. Ing. Bohumír Garlík, CSc. (= 2 členové ZMČ). 

 

 

9. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 8 (dále též jen „Zastupitelstvo MČ“ 

nebo „ZMČ“) ve 14:06 hodin zahájil a řídil Starosta městské části Praha 8 

(dále též jen „Starosta MČ“) p. Gros: 

 

„Tak ještě jednou hezké středeční odpoledne. Vážení přítomní, zahajuji 9. zasedání 

Zastupitelstva městské části Praha 8.  

 

Vítám všechny přítomné členy Zastupitelstva městské části Praha 8, 

zaměstnance městské části zařazené do Úřadu městské části Praha 8 a ostatní přítomné 

hosty, zvláště pak občany Městské části Praha 8. 

 

Prohlašuji, že dnešní zasedání zastupitelstva městské části bylo řádně svoláno 

a vyhlášeno. 

 

Konstatuji, že podle prezenčních listin je při zahájení zasedání v jednacím sále 

přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, konkrétně 35 z celkového 

počtu 45, a zastupitelstvo městské části je tedy schopno se usnášet.  

 

Paní zastupitelka Hamalová je omluvena dlouhodobě a další písemnou omluvu 

jsem nedostal.  

Úvodem mi dovolte několik organizačních poznámek k průběhu dnešního 

jednání. Z důvodu mimořádných opatření vlády po dobu trvání nouzového stavu stále 

není možné konat zasedání zastupitelstva v obvyklém formátu. Pro dodržení nařízených 

opatření bylo opět nutné přizpůsobit zasedací pořádek, na což jsme si zvykli 

na minulém zasedání zastupitelstva. Já doufám, že v červnu již budeme moct zasedat 

normálně. Z kapacitních důvodů bylo veřejnosti vyhrazeno předsálí zasedacího sálu, 

ve kterém je zajištěn audiovizuální přenos zasedání. Přihlášky občanů do diskuse 

a k interpelacím budou přijímány pracovníky organizujícími průběh zastupitelstva 

v předsálí zasedacího sálu. Stejně tak budou přijímány přihlášky k interpelacím 

od členů zastupitelstva.  

Technická již teď.“ 
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Pan Nepil  

 „Promiňte, já bych chtěl jenom omluvit pana zastupitele Garlíka, který se mi 

teď omlouval z nějakých osobních důvodů z jednání zastupitelstva z celého.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

 „Děkuji. 

Stejně tak budou přijímány přihlášky k interpelacím členů zastupitelstva. 

Občané přihlášení do diskuse nebo k interpelaci budou v předsálí postupně vyzváni 

k přednesení svého příspěvku v zasedacím sále, který po jeho přednesení opustí a uvolní 

prostor dalším přihlášeným občanům. 

Prosím zastupitele v stále a přítomnou veřejnost v předsálí o dodržování všech 

obecně známých nařízení vlády pro zajištění hladkého průběhu zastupitelstva. Současně 

žádám zastupitele o věcnost a stručnost všech vystoupení, a to i ve fázi projednávání 

návrhů na změnu či doplnění pořadu jednání.  

Dále všechny přítomné informuji, že dnešní zasedání zastupitelstva Městské 

části Praha 8 je opětovně přenášeno online přenosem na internetových stránkách 

www.praha8.cz. Záznam bude využit ke zpracování zápisu z dnešního jednání 

a zveřejněn na webových stránkách Městské části Praha 8. Na internetových stránkách 

městské části jsou v sekci ochrana osobních údajů uvedeny další informace.  

 

Ověřením zápisu z dnešního zasedání zastupitelstva městské části pověřuji 

2 členy zastupitelstva městské části, a to pana Ing. Petra Pelce a paní Bc. Annu 

Filínovou. Táži se obou jmenovaných členů zastupitelstva, zda jsou přítomni 

v zasedacím sále a zda jim nic nebrání ve výkonu funkce ověřovatele zápisu, zejména 

budou-li přítomni až do konce dnešního zasedání? Děkuji. (Oba přítomní ověřovatelé 

potvrdili svoji účast do konce zasedání ZMČ.)  

 

Nyní přistoupíme k volbě návrhového výboru pro dnešní zasedání zastupitelstva 

městské části. Navrhuji, aby na dnešním 9. zasedání zastupitelstva pracoval návrhový 

výbor ve složení navrženém Radou městské části Praha 8 na její 56. schůzi 

dne 22. dubna roku 2020 usnesením č. Usn RMC 0144/2020: 

  

předseda –  p. Mgr. Martin Roubíček, 

  členové –        pí Ing. Hana Matoušová, 

  pí Mgr. et Mgr. BcA. Jana Solomonová, 

p. Mgr. Ivo Slávka, 

p. Mgr. et Mgr. Tomáš Němeček, 

p. Bc. Tomáš Bína, 

p. Bc. Martin Jedlička, 

tajemník – p. Mgr. Bc. Ondřej Mutl, vedoucí oddělení organizačního 

a zastupitelstva městské části odboru kancelář Starosty (OOZ OKS) 

ÚMČ Praha 8. 
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Má k takto navrženému návrhovému výboru někdo nějaký protinávrh, doplnění? 

Zároveň se zeptám, jestli jsou tady všichni navržení, protože případně bych vyzval 

k doplnění z řad jejich zastupitelského klubu. Pana Roubíčka jsem viděl, 

paní Matoušovou, paní Ing. Matoušovou…., ale dorazí? Dobře v tom případě si 

dovolím změnu, jestliže tady není paní Ing. Matoušová a není jisto, že přijde. A dovolím 

si navrhnout za váš klub, tak dobře, takže to ruším. Paní zastupitelku Solomonovou 

jsem viděl, pana zastupitele Slávku jsem viděl, pana zastupitele Němečka jsem viděl, 

pana Bínu jsem viděl a pana Bc. Jedličku jsem viděl. Tak táži se znovu. Má k tomu ještě 

někdo nějaký protinávrh? Pokud ne budeme hlasovat o takovém složení návrhového 

výboru, prosím, hlasujme pro, proti, zdržel?“ 

 

Zastupitelstvo MČ zvolilo návrhový 

výbor ZMČ ve složení: 

předseda – p. Mgr. Martin Roubíček, 

členové – pp. Ing. Hana Matoušová, 

Mgr. et Mgr. BcA. Jana 

Solomonová,  

 Mgr. Ivo Slávka,  

 Mgr. et Mgr. Tomáš 

Němeček, 

Bc. Tomáš Bína, 

Bc. Martin Jedlička; 

tajemník – p. Mgr. Bc. Ondřej Mutl 

jednomyslně (všemi 38 hlasy 

přítomných členů ZMČ). 

 

Starosta MČ p. Gros 

„Toto složení návrhového výboru, včetně paní zastupitelky Matoušové bylo tedy 

schváleno. A tímto žádám předsedu právě zvoleného návrhového výboru, aby 

zabezpečil výkon jeho funkcí.  

 

 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 8, které se konalo 

dne 21. dubna 2020, byl ověřen ověřovateli a vyložen v odboru kancelář starosty ÚMČ 

Praha 8 k nahlédnutí tento týden, proto bude ponechána delší lhůta pro seznámení 

zastupitelů s jeho obsahem a pro případné uplatnění námitek či připomínek. Následně 

bude schvalován až na příštím zasedání zastupitelstva, které je plánováno 

na 17. června.“ 

 

Schválení pořadu jednání 9. zasedání Zastupitelstva MČ 

 

Starosta MČ p. Gros 

 „Nyní přistoupíme ke schválení pořadu jednání dnešního 9. zasedání 

Zastupitelstva městské části Praha 8. Rada městské části Praha 8 svým usnesením 

č. Usn RMC 0144/2020 ze dne 22. dubna 2020 navrhuje pořad jednání 9. zasedání 

Zastupitelstva městské části Praha 8 doplněný a aktualizovaný a seřazený tak, jak ho 

máte předložený před sebou a jak je pro veřejnost vyvěšen před vchodem do zasedacího 

sálu. 
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(Návrh pořadu jednání 9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 8: 

 

1. Návrh Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2020 a střednědobého výhledu 

městské části Praha 8 do roku 2025 (k usn. č. Usn RMC 0145/2020) (str. 6 až 29) 

a (str. 45 až 84) 

2. Návrh Zadání územní studie Palmovka (k usn. č. Usn RMC 0079/2020) (str. 85 

až 90) 

3. Návrh prominutí místního poplatku z pobytu za období od 1. dubna 2020 

do 30. června 2020 (k usn. č. Usn RMC 0159/2020) (str. 90 až 93) 

4. Interpelace občanů (str. 29 až 31) 

  5. Interpelace členů Zastupitelstva městské části Praha 8 (str. 31 až 45)) 

 

Žádám přítomné členy zastupitelstva, aby se k takto navrženému pořadu jednání 

vyjádřili, popřípadě vznesli své připomínky, doplňující či pozměňující návrhy 

nebo protinávrhy. Děkuji. 

Pan zastupitel Pavlů, prosím.“ 

 

Pan Mgr. Pavlů 

 „Já mám doplňující bod a mám k tomu prezentaci. Tak, jestli mohu předat?“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

  „Já bych Vás jenom upozornil, že časový limit je 3 minuty podle Jednacího řádu 

děkuji.“ 

 

Pan Mgr. Pavlů 

  „Jo, děkuji. Takže já si dovoluji přednést bod, který už teda jednou nebyl přijat, 

ale dovolím si vás teda, máme zde krátké video o způsobu provádění desinfekčních 

prací hřišť v Praze 8. Vzniklo to náhodou. Je to ze dne 29. dubna, není to nějaká věc, že 

by člověk kontroloval způsob provádění. Máme zde auto, je to hřiště v Thomayerových 

sadech, které má provádět dezinfekci. Řidiči sedí a čekají a my jsme to sledovali a taky 

čekali. Nutno říct, že v časovém intervalu tří minut nevylezli, ano nebo nevyšli.  

Ale mohu uklidnit pana Vítka, že k provádění dezinfekce skutečně došlo, ale až 

po mnoha minutách, když si všimli, že jsou sledováni a kdy tam přišlo ještě více lidí se 

na ně podívat. A v tom bodu bych se chtěl teda také zeptat, my ve smlouvě nebo vy 

ve smlouvě máte, že objednavatel požaduje v rámci dětských hřišť a sportovišť 

dezinfikovat všechny herní prvky, madla, kliky u vstupních branek, sedací část 

u pískovišť. Poskytovatel zajistí označení každého dětského hřiště a sportoviště 

informační cedulkou s upozorněním na provedou dezinfekci. Uvede čas od, do, kdy 

není možné hřiště používat, tak učiní každý den. Já si dovoluji úspěšně konstatovat, že 

tyto věci nebyly splněny a nejsou splňovány. A proto navrhuji tento bod - Kontrola 

provádění dezinfekčních práci, abychom se zde dohodli na způsobu, jak tyto  

dezinfekční práce budou prováděny a taky kontrolovány, a to všechno prokazatelně 

a transparentně. Jinak se teda omlouvám, je mi líto, že zde nejde ani jednoduché video 

dát rovně teda.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

  „Já Vám děkuji pane zastupiteli. Někdo další k programu? Tak pokud nikdo? 

Nikdo. Tak tímto máme jeden protinávrh do programu k plnění. Já poprosím 

pana předsedu návrhového výboru.“ 
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Předseda návrhového výboru ZMČ p. Mgr. Roubíček 

  „Dobrý den, máme tady jeden bod, tedy jak říkal pan starosta do programu 

na protinávrh zařazení bodu - Kontrola provádění dezinfekčních prací. A mělo by to být 

zařazeno za řádné body? Takže pan Pavlů navrhuje zařazení na začátek programu. 

Čili ještě před rozpočet.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

„Tak já děkuji. Budeme o tomto doplnění hlasovat, prosím pro, proti, zdržel se?“ 

 

Zastupitelstvo MČ po projednání 

zařazení bodu – Kontrola provádění 

dezinfekčních prací na program jednání, 

neschválilo. 

(Ze 41 členů ZMČ přítomných hlasování 

bylo: 

16 pro přijetí návrhu, 

  2 proti, 

20 se zdrželo hlasování, 

                         3 nehlasovali.) 

 

Starosta MČ p. Gros 

„Tento návrh nebyl přijat. 

Prosím, další.“ 

 

Předseda návrhového výboru ZMČ p. Mgr. Roubíček 

 „Takže další protinávrh už nebyl dán a budeme tedy hlasovat o návrhu 

programu jako celku, tak jak vám byl předložen ve vašich materiálech.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

 „Děkuji. Budeme tedy hlasovat o programu, jak byl navržen. Prosím, hlasujeme 

pro, proti, zdržel se?“  

 

Zastupitelstvo MČ po projednání pořad 

jednání 9. zasedání ZMČ a opatření, 

aby diskuse probíhala ke každému bodu 

pořadu jednání zvlášť, schválilo. 

(Ze 41 členů ZMČ přítomných hlasování 

bylo: 

41 pro přijetí návrhu.) 

 

Starosta MČ p. Gros 

„Tento návrh byl přijat. Máme tedy schválen program. 

A já si dovolím otevřít tedy program bodem jedna, což je návrh rozpočtu 

Městské části Praha 8 rok 2020.“ 
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K bodu 1 

Návrh Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2020 a střednědobého výhledu městské 

části Praha 8 do roku 2025 (k usn. č. Usn RMC 0145/2020) 

 

Materiál uvedl jeho předkladatel – Starosta MČ p. Gros: 

„Jak vidíte z rozpočtu pro letošní rok, došlo opět ke snížení jeho výdajů. Loni 

jsme schvalovali rozpočet ve výši 975 milionů celkově, letos je to 823 milionů. Došlo 

k poklesu běžných výdajů. Myslím, že ten rozpočet je více proinvestiční. Dovolil bych 

si takovou malou vsuvku na začátku. Prosím všimněte si jednoho čísla, a to je přijaté 

dotace bez převodu z vlastních fondů hospodářské činnosti. Tomu se říká dotační 

vztahy mezi hlavním městem a městskými částmi. A my dostáváme v rámci převodu 

mezi hlavním městem Prahou a Městskou částí Praha 8, 352 milionů korun plus 

84 milionů na výkon státní správy. Tady bych si vám dovolil udělat takové srovnání. 

Praha 8 má 106 tisíc obyvatel, což je zhruba srovnatelné s městem Liberec. Já jsem si 

nechal zjistit kolik má Liberec z rozpočtového určení daní a dostává 1,8 miliardy korun, 

městská část 438 milionů. Například město Líbeznice v Praze východ, které nemá 

zdaleka takovou přenesenou působnost jako má městská část a má 2900 obyvatel 

z rozpočtového určení daní obdrží ročně 50 milionů. Je to tím, že rozpočtové určení 

daní je především určeno přímo obcím a městům a hlavní město Praha samozřejmě 

dostává tyto prostředky z rozpočtového určení a dále je přerozděluje městským částem. 

Přerozděluje 8 % až 10 % z toho rozpočtového určení daní. Jsem přesvědčen, a tímto 

nekritizuji současné vedení hlavního města Prahy, je to systémová záležitost a je 

evidentní, že je potřeba ji změnit, protože nejsem přesvědčen o tom, že městské části 

vykonávají pouhých 8 až 10 % agendy, kterou je potřeba vykonávat v hlavním městě 

Praze. Toto je dlouhodobě problém financování městských částí a vlastně všechny 

městské části, zvláště ty velké, dotují tu svoji agendu z nějakých rezerv či 

z hospodářské činnosti. Do budoucna věřím v to, že současné vedení magistrátu, a já 

musím říct, že spolupráce s panem náměstkem Vyhnánkem je velice korektní, že se 

v tomto volebním období podaří navýšit toto přerozdělení vůči městským částem tak, 

aby se jejich rozpočty daly skutečně sestavovat lehčeji a aby to pokrývalo agendu, 

kterou městské části musí vykonávat. 

Zpět k rozpočtu Městské části Praha 8 jako takovému. Doufám, že zastupitelé 

všichni pochopí jednu věc, že tento rozpočet je navržen v době, kdy tu máme 

koronavirovou krizi. A nikdo hlavně na straně příjmů není schopen v tuto chvíli přesně 

predikovat jaké výpadky nás čekají, například z poplatku z pobytu a z jiných poplatků, 

které tvoří příjmy městské části. Samozřejmě počítáme s tím, že pokud příjmy budou 

trpět dalšími výpadky budeme muset i v tomto rozpočtu během roku sáhnout k šetření. 

Myslím si, že obecně je ten rozpočet sestaven dobře, že je sestaven tak, aby ty základní 

potřeby městské části pokryl a je samozřejmě sestaven tak, abychom byli schopni přežít 

i do budoucích let. Tlak byl především na pokles běžných výdajů, což se ve většině 

kapitol podařilo. A naopak myslím si, že tam došlo k navýšení investic a že tento návrh 

rozpočtu budete ochotni podpořit. 

Otevírám diskusi k rozpočtu Městské části Praha 8. Pan zastupitel Němeček.“ 

 

Pan Mgr. et Mgr. Němeček 

 „Já poprosím o spuštění prezentace. A pane starosto myslím, že byste v souladu 

s jednacím řádem měl předat řízení schůze, protože se budete účastnit rozpravy jako 

předkladatel bodu.“ 
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Starosta MČ p. Gros 

 „Jestli mohu. Budu se jistě účastnit rozpravy, včetně radních, kteří zodpovídají 

za jednotlivé kapitoly toho rozpočtu, takže se budeme účastnit všichni. Ale vždy, když 

na to dojde, tak předám slovo tady po levici panu místostarostovi Vítkovi.“ 

 

Pan Mgr. et Mgr. Němeček 

 „Ano. Obecně se u rozpočtu domníváme, že právě nereflektuje dobře 

současnou situaci. Připadá nám značně odtržený od reality. Máme dnes vlastně půlku 

května, probíhalo tady 4 a půl měsíce rozpočtové provizorium a přesto o tom 

v důvodové zprávě není ani slovo. Je s podivem, že vlastně žádným způsobem 

nereflektujete to, že některé výdaje už nutně musely být provedeny. Čili je pro nás 

velkým otazníkem, zda jsou ta čísla vlastně reálná, co v tom materiálu, který se nám 

předkládá je ještě v kontaktu s realitou. Opravdu to působí, jako by ten rozpočet byl 

vytažený z hibernace z prosince 2019 a nereflektoval to, co se mezitím stalo. 

Tak já se pokusím překliknout, to se mi nepodařilo, tak poprosím techniku, jestli 

by mohla první slide. Vím, že toto nemůžete přečíst ze zadních lavic. Jenom když se 

podíváte do důvodové zprávy na straně 3, tak tam je rozbor převodu z vlastních fondů 

hospodářské činnosti. Není to žádná malá částka, je to 209 miliónů korun. A přesto to, 

co se zastupitelům předkládá, takto by skutečně nejdůležitější materiál letošního roku 

vypadat neměl. Protože se tady používají formulace typu ve výši převodu finančních 

prostředků ze zdaňované činnosti bylo zohledněno… Já neznám v rozpočtu bylo 

zohledněno, znám příjmy a výdaje, nikoliv ohledy. Když se potom podíváme 

na ten výčet, který následuje, mluví se tam o zůstatku finančních prostředků ve výši 

116 miliónů, mluví se o využití 35 miliónů ze zůstatku na účtu pro správní firmy, mluví 

se o zůstatku na investičním účtu u J&T banky ve výši 178 miliónů. Už jenom ta čísla, 

která jsem teď přečetl 116 miliónů, 35 miliónů, 178 miliónů zcela zjevně nedávají 

dohromady 209 miliónů. Čili si myslím, že nám ekonomický odbor dluží podrobné 

vysvětlení jaké převody z vlastních fondů hospodářské činnosti budou probíhat.  

Abych vysvětlil, co mám na mysli, poprosím o další slide. Ten už je trošku 

čitelnější i ze zadních lavic. Čili chci vědět, co znamená, že něco bylo zohledněno, 

konkrétně chci vědět, kolik z těchto následujících zdrojů bylo využito, v jakém rozsahu. 

Mluví se o zůstatku na našich účtech k 31. 12. 2019. Čili, kolik z nich se použije a kolik 

zůstane ke konci letošního roku? Myslím si že, to je úplně základní údaj, který byste 

měli občanům předkládat. A potom je tam investiční účet u J&T banky opět 

178 miliónů. Čili kolik z toho se použije a kolik zůstane ke konci letošního roku?  

Dále je pro mě velmi obtížně pochopitelné, jak to, že se neuvádí v rozpočtu 

předpokládaný výnos ze zón placeného stání, které převádí Magistrát hlavního města 

Prahy? Já rozumím, že to je věc, která se bude odhadovat a rozumím, že byla 

pozastavena účinnost modrých zón v Praze po dobu koronavirové krize. Přesto prostě 

zaplacená parkovací oprávnění platí. Čili vy víte přece kolik vyberete. Za rok 2018 šlo 

o 17 a půl nebo 17,6 miliónů korun, byl výnos ze zón placeného stání. Čili toto si 

myslím, že musíte v rozpočtu přesně uvádět. A potom se mluví o zisku z pronájmu 

domů a pozemků na účtu vlastní zdaňované činnosti Městské části Praha 8. Takto 

nezlobte se, takto rozpočet nemůže vypadat. To je opravdu materiál ušitý jakousi 

horkou jehlou. My tady právem chceme konkrétní čísla. Čili kolik to prosím je? 
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Poprosím o další slide. Všichni jsme si asi všimli, že se přesouvá z kapitoly 

doprava, která je oslabena neuvěřitelným způsoben, její běžné výdaje se mají snížit 

na 24 % z 8 miliónu na 2 milióny. A ve prospěch koho? Ve prospěch tedy gesce 

životního prostředí tedy pana starosty a pana předsedy komise pro životní prostředí 

Cibulky. Tam silnice, údržba z loňské nuly najednou naskakuje na 13 a půl miliónu 

korun. Já se samozřejmě jednak pozastavuji nad tím, proč vůbec se tato věc provádí. 

Poprosím ještě o další slide, další slide prosím. Důvodová zpráva vlastně nás ujišťuje, 

že se nemýlíme, skutečně to tak je. Ten nízký rozpočet je způsobem převodem čištění 

komunikací do kapitoly 02 městská infrastruktura. Jednak nám uniká logika tady tohoto 

kroku. Nevíme, proč by se resort dopravy neosvědčil v čištění ulic a proč to získává 

resort spravováný ODS na úkor resortu spravovaného TOP 09. Ale znovu připomínám 

žijeme v půlce května, do té doby jsme se řídili rozpočtovým provizoriem a výdaji 

z loňského roku. Čili přece není možné, že výdaje budou v rozpočtu dopravy 0 Kč. 

Nepochybně nějaké čištění ulic přece probíhalo za ty 4 a půl měsíce. Čili znovu 

poukazuji na to, že se domnívám, že tento rozpočet je špatně připravený, že je to nějaký 

materiál vytažený ze šuplíku z počátku roku před koronavirovou krizí, 

před rozpočtovým provizoriem a neodpovídá realitě.  

Dám ještě jeden příklad toho, jak je rozpočet odtrženým od skutečnosti. 

Poprosím o další slide. V příloze číslo 4 v kapitálových výdajích jsem zvýraznil 

ten výdaj na - jmenuje se tedy Florenci revitalizace zelených ploch u metra. Je to výdaj 

jistě relativně nízký v celkovém kontextu, ale… poprosím o další slide. 6. 5. jednala 

rada, která podala žádost o změnu účelu použití dotace původně určené na - Florenc 

revitalizace zelených ploch, místo toho se z této dotace má provádět seč, údržba zeleně, 

čili opět vlastně resort pana starosty a pana magistra Cibulky. Nerozumíme tomu, proč 

se nám předkládá materiál, který je zjevně zastaralý, protože rada už navrhla 6. 5. aby 

se tento výdaj vlastně vůbec nerealizoval a místo toho má jít na seč a údržbu zeleně. 

Čili nezlobte se, ten materiál jako celek mi nepřijde dobře připravený. A poprosím 

o odpovědi na ty červené otázky na slidu číslo 3, prosím, jestli ještě se může technika 

vrátit na slide číslo 3 ano tady tyto. Čili zajímá nás tradičně, jaký bude zůstatek 

na účtech městské části ke konci letošního roku? Protože se zdá, bude-li tedy využíváno 

209 miliónů, že nějaký pozitivní zůstatek ještě tam zbude. Z toho samozřejmě máme 

radost, nicméně přáli bychom si vědět kolik hodláte ponechat na účtech. A poprosím 

vás o kvalifikovaný odhad výnosu ze zón placeného stání a zisku z pronájmu domu 

a pozemku. To je konec mého prvního příspěvku.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

 „Tak já se pokusím odpovědět. Samozřejmě těch 209 miliónů je mnohem míň, 

než to bylo loni, kdy dobíhaly některé věci. Když si vezmu teď kalkulačku, tak vám 

to samozřejmě spočítám, kolik zůstane, když odečtu 209 miliónů od těch čísel, které 

máte tady. To budu muset počítat, ale chápu, že je to zbytečně složité, že to tam mohlo 

být.  

Co se týče modrých zón placeného stání, ten odhad je zhruba těch 17 miliónů. 

Nicméně dojde k tomu, pokud vím, tak budou prodlouženy ty termíny z 1. 10. na 1. 12. 

tzn. nějaký časový posun tam bude. 

Co se týče účtu u J&T banky na ty chceme šahat až jako poslední, protože tam 

samozřejmě jsou výnosy a zároveň ta likvidita není okamžitá. Ten rozpočet v některých 

oblastech, které už jsme znali, tak třeba v tom poplatku z pobytu tam je to zohledněno, 

že už tady máme nějakou koronavirovou krizi. Nicméně, jak jsem předeslal, plno věcí, 

které tam jsou, tak se budou měnit během roku. 
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Co se týče toho přesunu z dopravy na odbor životního prostředí já v něm naopak 

logiku vidím v tom, že je to věc především úklidu, je to věc, která by podle mě měla 

patřit pod odbor životního prostředí a nevidím v tom vlastně problém, protože s tou 

firmou IPODEC, která toto provádí je samozřejmě odbor životního prostředí 

v dennodenním kontaktu. Takže se to z odboru dopravy přesunulo na odbor životního 

prostředí. Tak, když tak mi to ještě připomeňte, kdyby byly další dotazy. 

Paní zastupitelka Vojtíšková.“ 

 

Paní MVDr. Bc. Vojtíšková 

 „Dobré odpoledne. Já bych se ráda zeptala ke střednědobému výhledu. Vy jste 

říkal, že vlastně ty běžné výdaje byly osekány v podstatě na minimum nebo na nějakou 

jako nutnou část, ale přitom ty běžné výdaje, které jsou navržené na letošní rok jsou 

v podstatě na úrovni běžných výdajů z roku 2015, kdy tady byla vláda ANO, ČSSD 

Zelených. Kterou vy jste velmi kritizoval jako rozhazovačnou. Já bych se tedy Vás ráda 

zeptala na Váš odhad. Jaká je nutná výše běžných výdajů, pod kterou už vlastně nejde 

jít, pod kterou se nedá šetřit? Vaše běžné výdaje tedy mají být na úrovni 685 miliónů 

a v tom roce 2015 to bylo 691 miliónů, takže rozdíl je jenom 6 miliónů. Je tedy 

tato částka 685 miliónů nějaké Vaše odhadované minimum nebo, dá se ještě šetřit více? 

Vy totiž tady v té částce odhadujete i běžné výdaje do následujících let přesně, tedy 

odhadujete 680 miliónů. Takže se zdá, že možná ještě 5 miliónů se dá ušetřit. Chtěla 

bych se zeptat, z čeho potom budou vlastně dotovány teda ty běžné výdaje pokud se 

nepovede ta úprava přerozdělení dotací mezi magistrátem a městskou částí? Pokud 

nadále budeme dostávat od magistrátu nějakých 300, 400 miliónů tak, z čeho potom 

budeme dotovat ty běžné výdaje? Když letos to opět musíme dotovat přibližně 

200 milióny. Pak mám ještě nějaké další dotazy, ale prozatím bych ráda poprosila 

o odpověď na tyto.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

 „Tak ona je to trošku spekulativní odpověď, protože predikovat, jestli se dá 

ještě šetřit. Samozřejmě v případě, že to bude ještě horší, tak bude pokus dále šetřit. 

Já nevím, co je minimum. To já si myslím, že neumí nikdo říct, co je minimum. 

Když začneme šetřit ještě více, tak samozřejmě musíme přistoupit k omezení nějakých 

činností. To není jenom o tom, že si tam napíšeme nižší číslo a budeme dál dělat totéž. 

Takže bude potom k složité úvaze, které ty agendy omezovat, které prostě dělat méně 

a atp. Myslím si, že to srovnání s tím rokem 2015 nepovažuji za úplně férové. Já mám 

u sebe v počítači a nemám to tady, například růst mezd ve veřejné sféře za těch pět let. 

A to je dobrý příklad toho, že běžné výdaje rostou samozřejmě i s platy a že to opravdu 

není vůbec jednoduché sestavit v dnešní situaci ten rozpočet těch běžných výdajů. 

Upřímně řečeno od roku 2018 odešlo několik desítek zaměstnanců a myslím si, že 

na práci toho úřadu je vidět, že se podařilo i v tom menším počtu fungovat obstojně. 

Takže je to samozřejmě o nákladech na jednotlivé úředníky na jejich počtu atd. 

A nedokážu vám odpovědět, jestli jsme schopni v roce 21 více šetřit. Je otázkou jaké by 

byly investiční výdaje. V takovém případě kdybychom museli jít cestou dalšího 

snižování rozpočtu atd. Nicméně tento rozpočet je navržen tak, aby i na příští rok 

zůstala rezerva a zároveň věřím, že se povede to přerozdělení nějakým způsobem 

upravit. A zároveň v to, že pokud dojde k nějakým prodejům například, tak i rok 2022 

bude rozpočet zajištěn.  

Tak paní zastupitelka Blahunková.“ 
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Paní RNDr. Blahunková 

 „Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já bych měla několik 

dotazů k běžným výdajům. Nejdřív ze všeho bych chtěla upozornit na početní chyby 

v předloženém materiálu. Takže v kapitole 01 oddělení plánování a rozvoje rozpočet 

na rok 2019 byl 772 tisíc, rozpočet na rok 2020 5 miliónů 390 tisíc, což rozhodně není 

64,77 %. V tom dalším řádku už je to správně. To bude zároveň moje první otázka. 

Proč na zpracování studií a strategických vizí je nárůst na 700 % oproti loňsku? 

K těm chybám bych ještě chtěla upozornit v kapitole 04 školství, odpisy 

v mateřské škole Rokycanská taky určitě nedělají 1052,63 %. Matoucí je taky, 

pro matematika, vyjádření, když si vezmete kapitolu 02 tam je to nejvíc patrné. 

Prostudujete-li všechny dílčí položky tak u všech je buď zachováno 100 % loňského 

rozpočtu anebo snížení oproti loňskému. U žádné položky není navýšení nad 100 % 

a přesto pro celou kapitolu je najednou navýšení na 106 %. To je velice matoucí. 

Já jsem na to koukala a zjistila jsem, že je to z toho důvodu, že opět, jako jsme to dělali 

už u loňského rozpočtu a i dřív jsme na to upozorňovali, když se objeví nová položka 

nelze vyjádřit v procentech. Měla by být proškrtnuta ta kolonka nemělo by tam být 0 % 

oproti roku 2019, to je strašně matoucí pro matematika. Takže děkuji za to, že příště se 

chyb vyvarujete. Na to, že materiál prošel ekonomickým odborem, radou a finančním 

výborem, tak to vypadá, že ho nikdo moc nečetl, když je neopravený. 

A teď k těm dotazům. Takže první už jsem vznesla, proč je obrovský nárůst 

v kapitole 01 u zpracování studií a strategických vizí na 700 %. Druhý dotaz 

ke kapitole 02. Všimla jsem si, že tam provozování košů na psí exkrementy, že má 

klesnout na nulu. Kdo je bude provozovat, nebo jestli byla ta položka přesunuta někam 

jenom do jiné kapitoly? Já jsem si toho nevšimla. V kapitole 03 doprava, činnost 

odboru 190 % oproti loňsku, analýza dopravy 150 %. Co se pod tím skrývá? To je jako 

těžko představitelné cosi, co si pod to máme vložit za informaci. Burcující je pokles 

kapitoly školství, paní emeritní ředitelka a emeritní zastupitelka Kvačková, která je 

ostatně z TOP 09, mluvila na jednom ze zasedání školské komise o tom, že i kdyby se 

zachoval ten rozpočet školství ve stoprocentní hodnotě oproti loňsku, tak provoz škol je 

těžko udržitelný. Jak tedy bude udržitelný, když je pokles na 89,6 %? Chtěla jsem se 

zeptat. Chápu to velmi dobře, že u dotací na sport a dotaci na volnočasové aktivity je 0, 

že ty kolonky tam jsou z důvodu, že přesně půjde dotace magistrátní tomu rozumím, ale 

v tom případě tam chybí kolonka dotace na kulturu. 

V kapitole 05 tam mám 2 dotazy. Kdyby ten rozpočet četl někdo, kdo je neznalý 

tady naší situace, tak by chválil za to, že provoz Geronto centra poklesne na 92 %, že se 

jedná o úspory. Ovšem my, kteří jsme znalí, tak víme, že je to na úkor toho, že musela 

být zrušena lůžková část. V dnešní situaci to ukazuje, že takové kroky jsou nevratné. 

Tam jsem se chtěla zeptat, jestli jste hledali možnost zachování, třeba žádali o nějakou 

dotaci z magistrátu a podobně. Stejně tak u grantů, to jsme poukazovali na to už 

v minulém roce. Položka, která šla v roce 2019 na granty do sociální oblasti byla už 

velice nízká. Přimlouvala bych se za to alokovat i nějakou část přímo z rozpočtu 

městské části na sociální granty. 
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Kapitola 06, mě velmi překvapil nárůst u kulturních památek na 1500 % a chtěla 

jsem se zeptat proč. První co mě napadlo, takže to na mě působí tak, že je to z důvodu, 

abychom zase nevyčíslovali, že náklady na plat pana radního Švarce jsou 7 krát vyšší 

než náklady vynaložené na jeho gesci. Potřebovali bychom to rozpoložkovat, co 

plánujete dělat. Stejně tak mám dotaz matematický na mobilní kluziště. Počet 

mobilních kluzišť klesl na 2/3 původního počtu. Tedy předpokládáme, že i náklady 

na ně by měly klesnout na 2/3 původního toho rozpočtu tzn. 66,6 periodických 

procenta. Místo toho je tam plánován provoz na 75,33 % loňského roku. Takže vlastně 

se jedná o navýšení. Proč? Záležitosti kultury nám klesají na 66,67 %, zatímco 

propagace roste na 200 %. Mám pocit, že kultura je Popelkou v naší městské části. 

Co se týče kapitoly bezpečnost. Ta tabulka je strašně nekonkrétní. Vůbec nevím, 

co si pod ní mám představit, takže vlastně ani se o ní nemůžeme bavit, jestli 

ten rozpočet v ní, v této kapitole je sestaven správně nebo ne, protože nevíme, co se 

pod ním skrývá. Zase potřebovali bychom ho rozpoložkovat. 

No a konečně ještě jsem se chtěla zeptat, poslední dotaz, v kapitole 08 

hospodářství. Proč je nárůst konzultační, poradenské a organizační činnosti 

na 361,67 %? A na právní služby na Novou Palmovku 357,14 %? Děkuji.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

 „Tak děkuji. Těch dotazů bylo opravdu mnoho a já jsem tam zachytil…, tak 

pan místostarosta Vítek.“ 

 

Místostarosta MČ p. Vítek 

 „Dobrý den. Takže já bych začal popořadě. Oddělení plánování a rozvoje, proč 

je ten rozpočet tak vyšší, protože v minulém roce toto oddělení ještě nefungovalo. 

S tím, že změny územního plánu a velké projekty, které dneska jdou do schvalování 

na hlavní město, jsou vázány studiemi. Sami jste tady během toho roku viděli, někdo 

schválil, někdo neschválil, různé typy a významné projekty. Dnes se budeme bavit 

o Palmovce, je to Pelc Tyrolka, nově tam…, těch projektů jsou desítky, ke kterým 

musíme dát podkladovou studii, a ta podkladová studie je právě naší povinností 

vypracovat, aby mohlo dojít u těchto projektů, například ke změnám v územním plánu. 

Takže na stotisícové město, a to půjdeme dál k bezpečnosti, je 5 miliónů na projekty 

myslím si tak akorát. My na to čekáme, na ten rozpočet, jak na smilování, protože jsme 

vázáni samozřejmě i termínem, abychom tyto materiály odevzdali. Tato částka byla 

konzultována s vedoucím oddělení panem Vackem, kterému plně důvěřuji a věřím, že 

ty peníze a vím, že jedeme opravdu v nízkých částkách. Už se tady nedělají studie 

za miliony na různé věci, které pak spadnou do koše. Tohle jsou reálné studie, které 

prošly zastupitelstvem a které musíme odevzdat na hlavní město, aby opravdu došlo 

k nějakému posunu tady na Praze 8. Jestli to chce doplnit kolega ze strategického 

rozvoje, kolega Hřebík. Já jenom říkám, že ta částka odpovídá přímo tomu, co vše tady 

na zastupitelstvu vám bylo prezentováno. Takže, jestli to doplní kolega?“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

 „Pan radní. 

Pan zastupitel Pavlů, technická.“ 

 

Pan Mgr. Pavlů 

„Vy se tady odvoláváte na ty studie, že tady byly předloženy. No tak nám je 

tady vyjmenujte a řekněte nám kolik bude, která stát.“ 
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Místostarosta MČ p. Vítek 

„Ty studie Vám nemůžu předložit, ty se teprve budou dělat a na ně musí být 

řádné výběrové řízení. Tak to prostě v transparentní společnosti a v demokracii funguje, 

že prvně musíte mít záměr, musí to projít komisí pro územní rozvoj, kde máte i vy 

svého zástupce. Ptejte se svého zástupce v komisi pro územní rozvoj. A jestli jste zde 

byl na zastupitelstvu od června minulého roku, kdy se zde předkládaly nebo kolega zde 

předkládal, tak si je jistě budete pamatovat. Takže já myslím, že to jenom o komunikaci 

se svým zástupcem v komisi pro územní rozvoj a o paměti. Děkuji.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

 „Technická pan radní Hřebík.“ 

 

Uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. 

 „To neměla být technická, to jsem se uklik. To měla být reakce na odpověď.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

 „Tak prosím, od pana Hřebíka normální příspěvek, odpověď.“ 

 

Uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. 

 „Děkuji, já bych chtěl jen doplnit pana kolegu Vítka. To oddělení tady, jak 

zmiňoval, tady historicky vůbec nebylo. Proto tady územní plánování vůbec 

neexistovalo, a proto je městská část, nebo byla, ve stavu zdevastovaným co se týká 

nějakého územního plánu, v jakým jsme ji přebírali, v jakým byla. Ten rozpočet byl 

v minulosti úplně nulový, protože jsme přebírali pouze, v 2019 jsme přebírali pouze 

rozjeté projekty, které byly zasmluvněné. Takže jsme v podstatě na žádný rozvoj nedali 

ani korunu. Letošní rok je úplně minimum na to v kolika lidech to dělají ve srovnání 

s ostatníma městskýma částma. Taky je musím jako velmi pochválit, protože s úplně 

minimálním rozpočtem, s minimálním počtem lidí dělají maximální výsledky. 

Předbíháme častokrát i magistrát, magistrát od nás přebírá tu práci, kvituje jí 

a v podstatě jsme mezi městskými částmi častokrát lídrem, co se týká nějakých určitých 

činností v tom plánování na našem území. Takže řekl bych, že v příštím roce naopak 

bych tento rozpočet ještě chtěl navyšovat. Můžeme vytáhnout konkrétní městské části 

s podobným počtem obyvatel a jsou řádově jinde, jak v počtu zaměstnanců, tak 

v rozpočtu.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

 „Teď má technickou pan zastupitel Pavlů.“ 

 

Pan Mgr. Pavlů 

 „Já bych krátce reagoval. Já jsem požádal o vyjmenování těch studií a poprosil 

bych pana místostarostu, aby se zdržel osobních a hloupých útoků a na věcný dotaz 

odpovídal věcně. Prosím řekněte, jaké studie tedy chcete dělat. 

Ještě jedna poznámka. Vy jste říkal, že už tady prošly v další větě jste říkal, že 

vlastně nemohly projít, protože se teprve chystají. Tak si prosím Vás neseďte 

na uších…….“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

„Tak pan místostarosta ještě chce pokračovat, tak prosím.“ 
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Místostarosta MČ p. Vítek 

 „Takže to, co tady prošlo, tak to byly změny územního plánu. A ty změny 

územního plánu se dělají na základě, my musíme doložit studii, na základě té studie se 

musí dělat ta změna územního plánu. Upřímně Vám řeknu narovinu, že z těch, tuším, 

těch 25 změn nebo 30 bych tady řekl 12, takže se do toho pouštět nebudu, ale rád Vám 

samozřejmě po konzultaci s panem Vackem se pokusíme všechny ty změny sepsat 

po jedné. Ale jak říkám, tyto změny, většina těchto změn tady byla řádně předložena. 

Ono je to i podmínkou, jestliže chcete dělat změnu územního plánu, tak to musíte 

předložit zastupitelstvu. Takže ty studie, ještě jednou to zkusím, ty studie nemůžou být 

vytvořeny, protože na ně není rozpočet. Ten by měl být teda schválen dnes. 

A na základě těch peněz se udělá řádné výběrové řízení, aby mohly být studie a mohlo 

dojít ke změně územního plánu nebo ke změnám v Metropolitním plánu. Takže je 

to trošku složitější. My ty ceny samozřejmě těch studií neznáme, protože zase opakuji 

je to na základě výběrového řízení nebo se osloví nějaké společnosti, firmy 

architektonické atd. Takže tyto věci jsou samozřejmě konzultovány, informováni jsou 

o nich všichni členové komise pro územní rozvoj a z té komise pro územní rozvoj 

to přichází sem. Takže tímto se Vám pane Pavlů omlouvám, že nejsem skutečně 

schopen vyjmenovat úplně všechny změny územního plánu a strategie městské části 

do jednoho. Ono totiž jestli si pamatujete, i vy jste schvalovali v minulém období jakési 

body, které se týkaly změn v Metropolitním plánu, těch bodů tam bylo tuším 54 nebo 

62 námitek, které vlastně měly být součástí nového Metropolitního plánu. My jsme 

některé opravili, ten materiál byl dobře zpracován musím říct, že jsme z toho použili 

většinu věcí kromě tuším, že s mostem tam došlo k nějakým změnám, ale většinu 

těch materiálů jsme již předali na IPR. Tak to je asi tak v kostce. A jestli můžu 

pokračovat dál v těch dotazech, protože tam byly dotazy kluziště a 300 tisíc.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

„Ano. Prosím, pane místostarosto odpovězte v jednom bloku.“ 

 

Místostarosta MČ p. Vítek 

 „Ano takže, jestli můžu….“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

 „Technická pan zastupitel Pavlů.“ 

 

Pan Mgr. Pavlů 

 „Prosím předsedajícího, aby respektoval řád, který jsme si tady schválili. Jsou 

Technické a faktické poznámky do kterých můžou zastupitelé vstupovat. Děkuji. 

Pane místostarosto, já jsem se Vás ptal o jaké studie se jedná. Vy se snažíte zase 

někde tady bruslit, to jsou ta kluziště, ohledně změn územního plánu. Prostě mnoha 

slovy jste dokázal, že to nevíte a neznáte. Děkuji Vám, můžete pokračovat.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

 „Pokračujte, pane místostarosto.“ 
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Místostarosta MČ p. Vítek 

 „Děkuji a tím se dostaneme oslím můstkem ke kluzišti, kde máme rozpočet 

5 650 000 na 2 kluziště. Jak víte třetí kluziště není, protože jsme již tušili, že 

v Karlínských kasárnách dojde k nějakým změnám. Ta částka odpovídá vlastně i věci, 

kterou plánujeme a to je, nechali jsme se inspirovat panem zastupitelem Pavlů a byli 

jsme se podívat na různé typy kluzišť a povrchy a zjistili jsme, že když zakoupíme dva 

nové povrchy takzvané rolovací, které se napouští vodou a nemusí to být ten trubkový 

systém, který je opravdu velice finančně náročný, tak v příštím roce uspoříme nebo 

uspoříme na instalaci, na vodě, na energii významně financí. To že to není teda snížení 

o 33 % jak by se čekalo, ale teda o 24,7 % skutečně díky tomu třetímu kluzišti, dělá to, 

že chceme a plánujeme změnu těch dvou povrchů, které by do budoucna měly skutečně 

být velkou úsporu pro toto kluziště.  

Co se týká 300 tisíc ve stotisícovém městě na zachování a obnovu kulturních 

památek. Je to částka, kterou by asi kolega Švarc, ale ptala jste se mě. Pan Švarc tam 

má nějaké projekty, které možná představí. Vím, že se jedná o …, kde je kolega jo, 

jestli k tomu něco chceš říct, je to 300 tisíc korun na obnovu kulturních památek 

ve stotisícovém městě, je to prostě samozřejmě minimum. A já věřím, že příští rok se 

to navýší.  

A poslední na mě byla bezpečnost….“  

 

Starosta MČ p. Gros 

„Já vás přeruším pane místostarosto. Technická pan zastupitel Pavlů. Nechal 

jsem Vás dopovídat to jedno téma. Tak prosím.“  

 

Pan Mgr. Pavlů 

„V tomto případě bych počkal. Já jsem se řádně přihlásil do diskuse, měl jsem 

tam být myslím po panu Novákovi a teď jsem zmizel. Tak prosím, abych tam byl 

vrácen. Nevím, co to tady hrajete. Já jsem se řádně přihlásil do diskuse.  Tak žádám 

abych byl vrácen mezi pana Nováka a pana Slabihoudka.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

 „Budete tam vrácen, ale prosím Vás snad si skutečně nemyslíte, že ten protokol 

o zařazování do té diskuse řídím tady já.“ 

 

Pan Mgr. Pavlů 

 „Řídíte schůzi, tak si to pohlídejte. Tak já žádám, abych tam byl vrácen 

za pana Nováka, před pana Slabihoudka. A abych tady nebyl šikanován.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

 „Prosím vás pane zastupiteli, udržme alespoň nějakou elementární úroveň 

té diskuse. Nikdo Vás nešikanuje bude tam vrácen. Prosím protokol, a opravdu, ale 

opravdu důrazně Vás žádám o to, abychom se tady k sobě chovali normálně a slušně 

a skutečně Vás nikdo nešikanuje. A já rozhodně neřídím to, jak tam naskakují jména, 

jak mačkáte to tlačítko. To si snad skutečně nemyslíte.“ 

 

Pan Mgr. Pavlů 

 „Tak může mě teda někdo z protokolu…..“ 
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Starosta MČ p. Gros 

 „Prosím technická pan radní Slabihoudek. A prosím, jestli to jde protokol 

abyste zařadili, nevím teď před pana nebo za pana Nováka, pana zastupitele Pavlů.“ 

 

Pan Mgr. Pavlů 

 „Hlavně, jak je to možný, že se tam prostě přihlásí zastupitel a zmizí to? Prosím 

vás.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

 „Pane radní Slabihoudku, technická, prosím.“ 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek 

 „Já chci jenom říct, já jsem se přesně díval, jak jsem se hlásil a byl jsem 

za panem Novákem. Takže pane kolego, bohužel tedy buď tedy za mě nebo někam 

úplně jinam. Děkuji.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

 „Tak pan místostarosta dokončí svůj blok. 

Technická pan zastupitel Pavlů.“ 

 

Pan Mgr. Pavlů 

 „To vysvětlení, jak to teda tady funguje, že když se řádně přihlásím do diskuse 

jsem tam a potom zmizím. Jestli protokol to může nějak vysvětlit nebo technicky, 

abychom se na to připravili do budoucna.“ 

 

(Vysvětlení protokolu pro pana Mgr. Pavlů nebylo na mikrofon.) 

 

Starosta MČ p. Gros 

 „Tak jste slyšel vysvětlení, pravděpodobně jste se omylem odhlásil.“ 

 

Pan Mgr. Pavlů 

 „O tom pochybuji, protože to tady sleduji celou dobu a hořím touhou se 

vyjádřit k mnoha věcem.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

 „Technická pan zastupitel Slobodník.“ 

 

Pan Bc. Slobodník 

 „Dobrý den. Pane Pavlů já si myslím, že Vy jak každou chvíli to tam mačkáte, 

tak jste se prostě umáčkl. Podle mě se Vám tam klepou ruce, tak podle toho jste se 

prostě umáčkl, nezlobte se na mě. Myslím, že protokol to nemůže vrátit, jestli se 

nepletu. Je to problematický, tak prosím se znovu přihlaste.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

„Prosím, a já už opravdu vás žádám všechny, co se týká přihlašování, budeme 

se chovat jako dospělí lidé, budeme normálně diskutovat a nebudeme se hádat o to, že 

jestli se někdo náhodou umáčkl nebo neumáčkl. Prosím vás o to. Nedělejme z toho 

kabaret. Pan místostarosta Vítek má ten blok svých odpovědí, tak prosím pokračujte.“ 
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Místostarosta MČ p. Vítek 

 „Tak a poslední je rozklíčovat rozpočet bezpečnosti, což je 460 tisíc korun 

na rok, na stotisícové město, jenom. Takže povodňová komise 0, to asi nemusím 

vysvětlovat. Nákup materiálu, jedná se vždycky o materiál, který nějakým způsobem 

v průběhu toho roku je potřeba. My dopředu, prakticky jsme v minulém roce 

neplánovali nákup, protože bylo 100 tisíc korun. Vím, že se za to koupily nakonec dvě 

elektrocentrály, nějaký lopaty, krumpáče a takový věci. Nyní jsme to navýšili 

na 200 tisíc korun s tím, že počítáme, že bychom chtěli koupit nějaké osvětlovací 

agregáty, osvětlovací světla v případě výpadku proudu, abychom měli věci jako kužely 

na silnici v případě, že bychom potřebovali ohraničit nějaký nebezpečný úsek nebo 

informovat občany, pásky. Je to 200 tisíc korun a říkám je to vždycky po konzultaci, 

řeší se to, informujeme o tom i komisi pro bezpečnost, o tom nákupu. Takže jsou 

to věci, které nějak vyplývají z potřeby té komise a z nějakého návrhu pana vedoucího. 

 Nákup služeb 200 tisíc korun, v minulém roce to byly, jestli se nemýlím služby, 

které odstraňovaly takové ty hlásiče na sloupech zastaralé, ve kterých jsme měli takový 

ty SOS hlásiče. Do těchto služeb mohou v rámci bezpečnosti spadat, například 

přednášky, analýzy, i když my teda si extra analýzy na nic moc neděláme, protože 

za 200 tisíc korun můžete dělat opravdu jako jednu lokální analýzu na nějaký 

jeden směr, třeba na zabezpečení škol atd, ale ne nějakou velkou bezpečnostní analýzu. 

V rámci úspor minulého roku z těch 100 tisíc vlastně i já osobně jsem vypracovával 

tu koncepci prevence bezpečnosti. Já, nezadávali jsme to firmě, protože 80 až 100 tisíc 

za to, co se dalo prostě za týden za 10 dní vypracovat v rámci nějakých zkušeností 

s kolegou Paulusem s kolegou Strakou, takže tím se ušetřilo.  

Údržba 10 tisíc, to je prostě údržba, revize, když je potřeba nějaká revize, kterou 

ze zákona máme. Prakticky je to spíš údržba technických věcí, který máme, což jsou 

dneska elektrocentrály především, takže směšná částka. Telefonní paušály 50 tisíc, 

to jsou telefonní čísla, to jsou vlastně paušály telefonních čísel, kteří mají od nás 

propůjčené strážníci Městské policie, dar 0. A odstranění sloupu hlásné služby 0 to bylo 

vlastně v tom minulém roce ta poslední várka. Takže já vím, že ještě jeden ten hlásič 

služby máme na Florenci, ale to už nějak jako neřešíme. Takže to je asi, já jsem si tady 

pak udělal kluziště, to jsem říkal, tam my plánujeme ty dva povrchy, jak jsem říkal. 

S tím, že se nám podařilo zajistit nyní ale levnější uskladnění těch kluzišť v Letňanech, 

takže asi kolega Švarc by se měl vyjádřit k těm 300 tisícům na obnovu kulturních 

památek. Děkuji.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

 „Tak já mezi to jenom vstoupím. Technická pan zastupitel Pavlů, prosím.“ 

 

Pan Mgr. Pavlů 

 „Technická a faktická. Já poprosím o ten soubor, který jsem vám dával, protože 

pan kolega Vítek mě vyzval, abych se tady k nějakým věcem vyjádřil. Můžeme 

to prosím zvětšit? Takže, prosím vás pro zajímavost, vy jste se inspirovali na špatném 

místě. Takže ve Vracově, což je malé městečko nebo větší….“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

„Pane zastupiteli nezlobte se na mě, toto není technická, faktická. To je 

normální příspěvek. Já si myslím, že to nezneužívejme, skutečně ne. Pan zastupitel 

Nepil, technická.“ 
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Pan Mgr. Pavlů 

 „Tak je mi to líto…..“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

 „Pan zastupitel Nepil, technická.“ 

 

Pan Nepil 

 „Tak já děkuji. Nějak se nám to zvrhává, tak já si tady dovolím přečíst jednací 

řád. Já ho znám velmi dobře, protože je identický s tím, co je na hlavním městě. 

Za technickou poznámku se považuje procedurální návrh týkající se způsobu 

projednání, bla, bla, bla….. Za faktickou poznámku se považuje reakce na vystoupení 

předřečníka, nelze v nich však uplatňovat věcná stanoviska k projednávané otázce. 

To co se tady děje jako skrze pana zastupitele Pavlů je právě uplatňování věcných 

stanovisek k projednávané otázce. Je to zejména nefér jako vůči těm všem přihlášeným, 

kde já jsem tam možná někde v nějaký desátý nebo patnáctý pozici, kteří tady poctivě 

čekají a nezneužívají technickou nebo faktickou. Tak jako když k sobě budeme trošku 

ohleduplní a slušní, tak určitě se na každého během následujících 10 hodin dostane. 

Děkuji.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

 „Děkuji. Já si jenom dovolím odpovědět na tu jednu otázku, tam byla 

na ty kontejnery. Ona je to dnes jedna smlouva, takže je to zařazeno pod kolonku 

kontejnerová služba, jak se ptala paní zastupitelka. Takže je to těch 9 miliónů, je 

to včetně kontejnerů na psí exkrementy. Vy jste chtěl ještě pokračovat? 

Pan radní Švarc.“ 

 

Uvolněný radní MČ p. Bc. Švarc 

 „Děkuji. Dobrý den, vážení přátelé, kolegyně, kolegové, občané. Já bych chtěl 

doplnit jenom kolegu Vítka ohledně památek a péče o ně, kulturních památek. S tím, že 

chystáme na letošní rok, měli jsme to nachystáno, že by se to mohlo povést 

i k 9. květnu, informační ceduli ke střelnici kobyliské. Potřebujeme dát do pořádku 

nutně pamětní desku Vosmíkových, která je opravdu ve velmi špatném stavu. Vybledla 

nám Jindřiška Nováková tady naproti na škole, tam v ideálním případě, kdyby se 

povedl nějaký kvalitnější pomník nebo do budoucna. Tzn. že by v ideálním případě 

bylo fajn udělat nějakou studii nebo nějaký plán, jak to uchopit, minimálně vyměnit 

fotku. Ono, když jsem to rekapituloval, vlastně v celé Praze 8 za posledních 6 let 

k žádným velkým, větším údržbovým pracím na pomnících a na pamětních deskách 

prakticky nedochází. Jsou všechny ve velmi špatném stavu, takže ten výčet je veliký. 

Lecos najdete i u mě v zásobníku, respektive v zásobníku Prahy 8. A dále bychom rádi 

realizovali do budoucna i naučné stezky, které bychom také sanovali z peněz, které 

Praha 8, případně ušetří letos, anebo v rámci rozpočtu získá v příštím roce. Děkuji.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

 „Technická pan zastupitel Pavlů.“ 
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Pan Mgr. Pavlů 

 „My se s panem Nepilem máme rádi. A tak já mu přečtu teda to znění skutečné 

čl. 11 našeho Jednacího řádu. A ten čl. 11 našeho Jednacího řádu zní takto: Člen 

zastupitelstva se může přihlásit k technické nebo faktické poznámce, kterou reaguje 

na průběh rozpravy nebo k odpovědi na ní, a to prostřednictvím elektronického 

hlasovacího zařízení v případě jeho poruchy zdvižením obou rukou znázorňujícím 

písmeno T, v tom případě dostane slovo neprodleně, avšak bez přerušení toho, kdo 

právě diskutuje. No a chtěl bych teda poprosit pana Nepila, aby tady nebásnil 

z magistrátních zdrojů. Děkuji.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

 „Pane zastupiteli, ten článek má ještě další odstavce. Děkuji. 

Technická pan zastupitel Nepil.“ 

 

Pan Nepil 

 „Ten článek má ještě další odstavce Tomáši, který jsi evidentně nepřečetl asi 

zcela záměrně a účelově, kde se právě hovoří o tom, je potřeba to číst celé, to co jsem 

tady říkal. Tak říkám, i kdyby to tam prostě nebylo, tak buďme k sobě trošku 

ohleduplní, nepřeskakujme se technickejma a pojďme tuhle diskusi uzavřít a třeba se 

na mě řádně dostane někdy, za dvě hoďky.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

„Tak já jsem tam zaregistroval ještě nějaké dotazy, ale pan radní Slabihoudek je 

myslím přihlášen, tak… 

Technická pan zastupitel Pavlů.“ 

 

Pan Mgr. Pavlů 

 „Já se skutečně domnívám, pokud mě tady pan místostarosta Vítek říká, že 

jsem se u nich inspiroval, tak prostě fakticky se ohrazuji a doplňují faktickou 

poznámkou, že to tak není, to je všechno.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

 „Není to technická. Zaujímáte věcné stanovisko k věci…“ 

 

Pan Mgr. Pavlů 

 „Je to faktická.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

 „Pane místostarosto. Ale skutečně už s tím přestaňme.“ 

 

Místostarosta MČ p. Vítek 

„Omlouvám se, neinspiroval jsem se.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

 „Tak děkuji. Pan zastupitel Buršík, omlouvám se, že se na Vás dostalo tak 

pozdě.“ 
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Pan Ing. Buršík 

 „Děkuji za slovo. Hezké odpoledne. Já mám takovou otázku, když jsem vlastně 

si ten rozpočet procházel, tak mě až tak nezaujalo to, co v něm je, jako spíš to, co v něm 

není. Všichni víme, že letos bude Praha 8 muset vrátit dotaci 300 miliónů korun, kterou 

jsme dostali na dostavbu nový radnice, potažmo tehdy ještě záchranky napůl. 

A u dotaci máme vrátit do posledního prosince a v tom rozpočtu o tom nikde není ani 

čárka. Tak mi prosím osvětlete, jak to s tím bude. Děkuji.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

 „Děkuji, pane zastupiteli. V tuto chvíli je ta dotace odložena do 31. 12. s tím, že 

máme do 30. 6. respektive 31. 7. představit svůj návrh řešení celé té situace, včetně 

té dotace. Takže je v tuto chvíli skutečně odloženo do 31. 12. Je předjednáno, že by se 

mohla splácet v nějakých splátkách. 

Tak pan zastupitel Cibulka.“ 

 

Pan Mgr. Cibulka 

 „Dobrý den. Já bych, po té dlouhé době těch technických, chtěl reagovat 

na první příspěvek pana zastupitele Němečka, který tam říkal o těch, v takovém tom 

tónu, těch temných přesunech z oboru dopravy na odbor životního prostředí do rukou 

pana starosty a mých, co se týká smlouvy, kterou jsme si zvykli nazývat čistá osmička. 

Takže pane Němeček, mluví z Vás historická neznalost a já Vás trošku uvedu 

do té problematiky. Úplně kdysi dávno, kdy Vy jste zřejmě o Prahu 8 nejevil tak 

hluboký zájem jako teď, existoval odbor, který se jmenoval odbor životního prostředí 

a dopravy. Součástí práce tohoto odboru bylo i to čemu dodnes říkáme čistá osmička. 

Pak kohosi moudrého napadlo, já nevím, kdo to byl, že přece jen odbor dopravy má 

specifickou činnost, věnuje se specifickým aktivitám, které ne vždy mohou a musí být 

v souladu nebo prostě zohledňovat ten pohled zase odboru životního prostředí, a tak se 

z těchto dvou odborů staly odbory dva. Do té doby ten jeden z referentů, který měl 

na starosti tu čistou osmičku, tak se stal součástí odboru dopravy. No a tak si veškerou 

tu agendu sebral, přešel na jiný odbor, no a tímto opravdu, v uvozovkách „záludným 

způsobem“ došlo k tomu, že ještě v roce 2018, na začátku roku 2019, pokud se nepletu, 

probíhala někde akce čistá osmička. Podotýkám, že ji pro nás dělá firma IPODEC, to je 

ta firma, ve které má městská část nemalý majetkový podíl, který se mimo jiné 

zobrazuje i potom v tom rozpočtu, protože odtamtud získáváme nějaké peníze. 

Čili každou korunu, kterou tam vložíme tak její část pak takhle dostáváme zpátky. 

A ta činnost prostě probíhala tak, že ta čistá osmička běžela a na to místo, kde většinou 

se pohyboval i referent odboru životního prostředí, který tam kontroloval, prováděl 

svoji běžnou činnost, ještě navíc musel vyrazit referent odboru dopravy. Takže na tom 

jednom fleku stáli 2 lidi a koukali na to samý místo.  

Právě proto, že tady probíhá nějaká snaha o úspory i v oblasti počtu 

zaměstnanců, já bych jenom podotknul, že z nějakých 350, 360 se to stáhlo a drží se 

to na necelých tří stech čili 295 nebo, kolik je to dneska, já teď přesně nevím, tak 

v tu chvíli prostě na to samé místo prostě jede jenom jeden referent, jenom jeden 

zaměstnanec toho našeho úřadu. Čili tady máte jasnou úsporu, jakési ekonomické 

nakládání s prací, s člověkohodinami, nazvěte to jakkoliv. Čili to, že vy do něčeho 

neustále vkládáte nějaké temné úradky a podobně, to je jenom Váš problém, ale 

fakticky je to tak, že prostě, aby na jedno místo, plácnu na pozici prostě třeba na Ládví 

jeli referenti dva, jeden z odboru životního prostředí a jeden z odboru dopravy, tak tam 

dneska jede jeden. Nic víc, nic míň v tom není. Navíc se domnívám, že odbor dopravy 

jako má natolik specifickou agendu a ty úředníci tam jsou odborníci na dopravu, že fakt 
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mi přijde mrháním práce a jejich odbornosti, aby tam jeli kontrolovat, jak tam zametl 

nějakej strejc v oranžový vestě s nápisem čistá osmička. Takže jako tyhle ty Vaše 

podsouvačky, tyhle ty Vaše věci, že to je nějaká temná záležitost, dělá to firma 

IPODEC pro nás, je to firma ve které máme velký nebo nemalý majetkový podíl, je 

to firma renomovaná, žádná změna ve smlouvách se tam nechystá, nic takového se 

neděje, nikdy Vám firma IPODEC dřív nevadila, najednou Vám bude vadit. Čili je 

to jednoduché vysvětlení. Klasicky prostě úspora nic víc, nic míň.  

A když už mám slovo, tak bych jenom paní Vojtíšková tady porovnává rok 

2015 a 2020. Paní Vojtíšková podívejte se na kumulovanou inflaci mezi lety 2015, 

2020. On už to řekl i pan starosta, podívejte se, jak se změnily tabulky, podle kterých 

jsou odměňováni úředníci, to jsou všechno věci, čili je to nefér 650 miliónů v roce 2015 

mělo jinou hodnotu, pořídila jste za ně jiné věci, než za 650 miliónů v roce 2020 

kupříkladu. Děkuji.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

 „Tak děkuji. Pan zastupitel Novák.“ 

 

Pan Novák, MBA 

 „Dobrý den, všem. Děkuji za slovo. Tak začnu od těch obecných věcí 

a dopracuji se k nějakým konkrétním dotazům. Tak jak nám byl rozpočet předložen 

a jak už naznačovali někteří moji předřečníci tady z opozice, tak ho považujeme 

především za nedostatečně podložený. Když se podíváte na ty dokumenty, které jste 

nám předložili, tak často v té důvodové zprávě je jenom seznam položek, tak jako je 

předložen potom v té příloze 3 v tom rozpočtu v Excelu, kde samozřejmě jsou navíc 

jen nějaká čísla, v té důvodové zprávě je prostě naprosté minimum informací navíc. 

Budu reagovat na to, co tady říkal pan místostarosta Vítek. Byť se mi líbilo, že se 

nakonec zhostil toho, že nám nakonec nějaké informace k nějakým projektům 

poskytnul. Tak já bych rád upozornil na to, že tohle je veřejné projednávání rozpočtu, je 

to veřejné projednávání nejdůležitějšího dokumentu této městské části, každý rok, 

a právě proto bychom očekávali, a já za sebe bych si třeba do budoucna představoval, 

kdyby tady vystoupil každý z radních a za svojí gesci nebo za své víceré gesce 

představil jednak obecnou ideu, kam chce se svojí gescí směřovat a jakými projekty se 

míní zabývat a veřejně tady nejenom pro nás pro opozici, ale především pro občany, 

prostě představil co vlastně hodlá ten příští rok dělat. Speciálně dneska, když máme 

skutečně květen a měli byste mít už skutečně poměrně dobrou představu o tom, co se 

na městské části děje. My samozřejmě máme své zástupce ve všech komisích 

i výborech, ale tady tohle je to správné fórum, kde se o tom máme bavit tak, aby 

o tom vědělo i maximum občanů Prahy 8. Třeba se takovéhleho nějakého fungování 

rady do budoucna dočkáme. 

 Neočekávám samozřejmě, že nám předložíte zcela konkrétní seznam všech 

projektů se zcela přesným rozpočtem. My chápeme to, že budete vypisovat výběrová 

řízení, ale nepochybně, a i z těch částek, které tam jsou, které zase nejsou tak úplně 

kulaté, tady třeba můžu citovat 5 miliónů 390 tisíc, je to zřejmě nějaký součet nějakých 

částek, které navrhujete. Takže určitě nějaké odhady máte a my bychom rádi viděli 

prostě seznam těch projektů, které navrhujete a jaký rozpočet si na ně rezervujete. Budu 

asi v další diskusi potom komentovat ještě další nějaké konkrétní položky. Teď si ještě 

troufnu říct jednu obecnou věc. Na začátku fungování vaší rady jste se hodně opírali 

o to, že po té minulé radě po tom minulém volebním období budete muset masivně 

šetřit, když se podívám na ty částky, ve kterých se dneska pohybujeme, tak samozřejmě 
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nějaké šetření je tam vidět, ale taky už to zmiňoval někdo z mých předřečníků, že by se 

jednalo o nějaké masivní šetření, já ho tam prozatím nevidím. Zatím děkuji.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

„Děkuji. Tak já odpovím jenom na tu poslední větu. 2017 výdaje rozpočtu 1,44 

miliardy, rok 2018 výdaje rozpočtu 1,79 miliardy, 2018 výdaje rozpočtu 990 miliónů 

a letos je navrhováno 823. Jestli toto není šetření, tak já neumím víc šetřit. Děkuji. 

Pan radní Slabihoudek.“ 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek 

 „Dobrý den, dámy a pánové. Tak já odpovím na nějaký věci ohledně toho 

IPODECU, nebo toho přesunu z odboru dopravy. To skutečně nebyl žádný temný 

přesun, normálně to bylo domluvený mezi odbory. A já si myslím, že to je dobře, 

protože nerozumím vlastně, proč by měl odbor dopravy čistit ulice, to prostě mi 

nepřijde taky, jak říkal tady kolega Cibulka. Tím pádem bych chtěl vyvrátit i to, že 

jsme byli nějak jaksi výrazně poníženi, protože ohledně, že tam se v podstatě jednalo 

o to čištění ulic, a tam jako je to logický, že to je na odboru životního prostředí. 

Potom ty zóny i příjem. Loni pokud si dobře vybavuji, tak to bylo kolem 

17 miliónů, letos jsem dneska ráno poslouchal pana náměstka Scheinherra, který 

na ČT24 řekl, že celkový výpadek za ty odpuštěný zóny nebo za ty zóny, který teď 

těch 56 dní nefungovaly, bude pro Prahu 150 miliónů, čímž pádem samozřejmě budou 

poníženy asi zřejmě i městské části. Což je logické, protože tam se to nějak rozděluje 

napůl a pak ještě napůl to co zbude, tak jde nám. 

Příjmy z nájmu jsou uvedeny v příloze číslo 7, tuším, že je tam celkem 

99 miliónů. Jsou to příjmy jednak z bytů, jednak z nebytů, které máme v těch věcných 

břemenech a taky z polikliniky Mazurská. Takže to tam všecko je tohle to. 

Co se týká kapitoly 8 navýšení nějakých položek, ano tady to prostě všecko 

souvisí jednak s tím řešením tý Palmovky. Včera jsme měli výbor pro Novou Palmovku 

tam jsme se dohodli, že se vytvoří nějaká jaksi ta analýza všeho a tato analýza nebude 

stát prostě 100 tisíc, jo. To bude docela drahá věc. Takže to je k této věci. 

Co se týče právních služeb no, tak tam jsme se o tom taky bavili včera. Prostě 

jsou tady nějaké spory s Metrostavem a vychází to vlastně z loňského roku, kdy už 

jsme si to museli zvyšovat tuhle tu položku. Tak děkuji.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

 „Děkuji, pane radní. Jak jste mi připomněl Novou Palmovku, ještě, než dám 

slovo paní zastupitelce, k té dotaci. Tam se právě podařilo vyjednat to odložení, 

abychom mohli představit nějaký program a i sám pan náměstek Vyhnánek 

to komentoval slovy, nebo když se mnou mluvil, abyste si mohli na městské části vůbec 

nějaký rozpočet schválit. Takže to odložení je vyjednáno právě proto, abychom dneska 

vůbec tady o tom rozpočtu jednali. 

Tak paní zastupitelka Vojtíšková.“ 
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Paní MVDR. Bc. Vojtíšková 

 „Já bych se ráda zeptala. V důvodové zprávě je řečeno, že z celkové částky 

209 miliónů, které jsou vlastně jako částka, která zahrnuje kromě kapitálových příjmů 

a zisky prodeje z majetku a další ty zisky, vlastně je to ta částka, která se 

do toho rozpočtu v podstatě nalije, abychom ho měli jakžtakž vyrovnaný, tak bude 

uvolněno pro správní firmy 50 miliónů na krytí celkových výdajů městské části. Chtěla 

bych se zeptat, jak tomu mám rozumět. Těch 50 miliónů bude nalito, nebo bude 

uvolněno, jak je řečeno, tam do jakých správních firem? Jde pouze o tu jednu správní 

firmu, kterou vlastníme a to je Osmá správa majetku a služeb? Nebo jde ještě o nějaké 

jiné správní firmy? Ráda bych se zeptala, na co to tam bude uvolněno, tady 

těch 50 miliónů a z jakých prostředků. Jestli to je 50 miliónů, které jsou z těch výnosů 

z bytů, nebytů, nebo odkud bude tady těch 50 miliónů prostě vzato konkrétně.  

Potom bych se ráda zeptala ještě k některým kapitálovým výdajům. 

Jde především o různé studie, konkrétně třeba je tam studie na přestavbu 

multifunkčního sportoviště u ZŠ Na Korábě. Můžu se zeptat o co konkrétně půjde? 

A jestli vůbec na to máme prostředky na tu realizaci, nebo jestli je to prostě taky jakoby 

jenom studie pro studii do budoucna? Další taková podobná studie je studie na opět 

sportovní areál, tentokrát se to nazývá Sportcentrum U školské zahrady. Je to dokonce 

výstavba, je to teda dokumentace na výstavbu Sportcentra U školské zahrady. 

Je to pod odborem školství. Můžu se zeptat o co má jít, o jaké Sportcentrum? Plánuje 

městská část tedy v následujících několika letech tam vystavět nějaké sportovní 

centrum? A kde na to vezme peníze, jak na výstavbu, tak na provoz následný? A pak 

bych se ještě u těch studií zeptala na dvě menší věci. Jedno je projektová dokumentace 

na revitalizaci parku u Rokytky. Já jsem se dívala tam jsou i uvedena parcelní čísla, jde 

vlastně o takový cípeček tady u mostku přes Rokytku, ale tenhle ten parčík už byl 

revitalizován za minulé vlády. Tak jsem se chtěla zeptat. Proč se dělá další projektová 

dokumentace na revitalizaci? O co tam má jít? Další takováhle revitalizace je třešňový 

sad v ulici Na Truhlářce na Bílé skále. Ten už byl také revitalizován za minulé koalice 

tak, o co tam opět má jít? A poslední je úprava pěších cest v Thomayerových sadech, 

která figuruje v rozpočtu už několikátý rok. Také vlastně už byla realizována 

i za minulé vlády. Tak jaké další cesty se tam mají upravovat?“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

 „Tak můžu? Asi ano. Tak děkuji. U těch posledních několika věcí, na které jste 

se ptala, což je kapitola 02, tam kde máte ty čísla v tom druhém sloupečku, tak jsou 

to dotace z magistrátu, které dlouhodobě zůstávají a za 237 tisíc se tam pravděpodobně 

dodělá pár drobností. Takže to jsou všechno zbytečky těch dotací, který se udělaly 

nebude se dělat za 237 tisíc skutečně žádná velká revitalizace. To bychom toho příliš 

neudělali. Jak říkám jsou to dobíhající dotace z magistrátu vždycky, když je 

v tom druhém sloupci to číslo takové to 020916.  

Co se týče ZŠ Na Korábě, tam pokud vím a možná, že to bude vědět možná 

ještě lépe pan místostarosta Tatranský, tam je jistý majetkoprávní problém, a proto se 

to stále nedaří realizovat. Tam máme spor s Pozemkovým fondem. A to bude asi 

trošičku na delší dobu, to nějakým způsobem vyřešit, protože ani Pozemkový fond 

v té věci nechce nějakým způsobem ustoupit. 
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Pak jste se ptala na těch 50 miliónů, jestli se nalijí do správních firem. Já jsem si 

to tady pro jistotu našel, moment, jak to přesně zní. Tak už to mám, omlouvám se. 

Z celkové částky 209.026.000 Kč bude z účtu městské části pro správní firmy uvolněno 

50 miliónů korun, na krytí celkových výdajů Městské části Praha 8. Já rozumím tomu, 

že to není úplně šťastně formulováno tedy, ale to není pro správní firmy, ale z těch účtů 

správních firem na krytí výdajů městské části. Takže je to vlastně obráceně. 

Z těch výnosů to jde jako zdaňovaná činnost nám. Jenom ten účet se jmenuje účet 

městské části pro správní firmy, ale nejdou peníze do správních firem. A správní firmu 

pokud teda vím, tak v tuto chvíli máme jenom tu svou a to je Osmá správa majetku 

a služeb. Pak tam byly nějaké dotazy, myslím na školství, tak 

pan místostarosta Tatranský.  

Ano tak pan zastupitel Stránský, po něm hned přihlášen pan místostarosta 

Tatranský.“ 

 

Pan Stránský 

„Dobrý den. Je jistě záslužná činnost to snažit se uspořit a ten rozpočet osekat 

o věci, které jsou zbytné. Nicméně se určitě shodneme na tom, že pokud chceme přivést 

rozpočet k vyrovnanému stavu bude nutné sáhnout i na, nebo se budeme muset snažit 

trochu zvýšit naše příjmy, tam kde je zvyšovat můžeme. Já souhlasím s tím k čemu 

došlo v oblasti zdaňování nemovitostí, ať je to věc, která byla poměrně razantní. 

Já jsem ještě poměrně nešťastný, že se posledních 15 let, jestli si dobře vzpomínám, 

daň z nemovitosti neměnila. Nicméně chápu pohnutky a jaksi i z osobní zkušenosti 

mohu říct, že zvýšení té daně z nemovitosti je pro mě pochopitelné a únosné. Nicméně 

v tom samém duchu mi není úplně jasné, proč městská část, nebo proč v tom vlastně 

v té zprávě těch příjmů nepřistupujete ke zvýšení poplatků, které máte přímo ve své 

gesci a nemají přímý dopad na občany městské části. A to jsou poplatky za parkování 

v zónách placeného stání. Městská část Praha 8 slouží jako velké parkoviště 

pro významnou část zaměstnanců firem, které v Praze fungují a jsou to obvykle 

obyvatelé okolních krajů, Ústeckého kraje a Středočeského kraje. A my už jsme 

to mnohokrát diskutovali na komisi pro dopravu. Dokonce jsem nějak jako 

i zaznamenal, že vlastně je vůle ve vedení městské části k tomuto přistoupit, nicméně se 

to zase neděje. A já bych třeba uvedl jako příklad Prahu 1 a Prahu 8 nebo respektive 

ty takové ty části Prahy 8, které bezprostředně sousedí s vlastně třeba s Prahou 1. 

Kde dochází k tomu, že na Praze 1, vlastně Praha 1 v posledních obdobích zrušila 

z velké části ty fialové smíšené zóny a zavedla všude modré zóny. Čímž vlastně 

ty návštěvníky ze svého území vlastně v uvozovkách vytlačuje a ještě vlastně k tomu 

přidala to, že využívá maximální možné částky za účtování toho návštěvnického 

parkování. Kdežto my na té straně karlínské nebo na té osmičkové účtujeme v podstatě 

to nejnižší možné. A ještě ke všemu tam máme všude v takových těch nárazníkových 

částech, máme smíšené zóny. Tzn. že nejenom, že zatěžujeme Prahu 8 tím parkováním, 

ale ještě ke všemu se připravujeme o peníze, které jsou, jak tady slyšíme rozhodně ne 

malé. Protože jestliže máme za to předchozí období 17 a půl milionu tak relativně 

jednoduše bychom mohli v řádech milionů zvýšit příjem z návštěvnického parkování. 

A opakuji, že se bavíme o tom parkování pro návštěvníky. A tzn. je to vlastně, 

v uvozovkách daň, kterou můžeme zatížit návštěvníky Prahy 8 a nezatěžujeme občany 

Prahy 8, tak jako jsme to udělali u daně z nemovitosti. Takže se ptám, proč 

nepřistupujeme k tomu zvýšení poplatku za návštěvnické parkování na území Prahy 8? 

A současně, kdy přistoupíme k tomu, abychom navrhli TSK nebo vlastně Eltodu, 

správní firmě, rozšíření parkovacích zón na oblasti, kde právě místní obyvatelé trpí 
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tím návštěvnickým parkováním a to parkování není zpoplatněno. Je to taková ta oblast 

Bulovky a podobně. To je dotaz číslo 1. 

Potom dotaz číslo 2 k rozpočtu a k těm územním studiím. Zase rozumím tomu, 

proč se zpracovávají studie. Úplně se přiznám, že nerozumím tomu, proč jste se 

poslední téměř dva roky naváželi do předchozího vedení městské části, že připravuje 

studie a teď jste si připravili téměř 6 miliónů na studie. Nicméně jedna studie mě 

skutečně zarazila a nejsem si jist, jestli to jakoby myslíte vážně. Jedna z těch studií má 

být na vybudování administrativně rezidenčního centra Na Košince, jehož součástí má 

být výstavba nové radnice. Skutečně budeme vydávat peníze na studii zbudování nové 

budovy radnice, když 500 metrů za námi je torzo budovy se kterou nevíme, co budeme 

dělat, dlužíme za ní magistrátu 300 miliónů a stálo nás miliardu a ten letos jenom letos 

nás bude stát několik milionů na právních výdajích. Skutečně jsme ve stavu, že si 

můžeme dovolit vydávat peníze na studii na stavbu nové radnice? Děkuji. 

A poslední věc. Nic osobního proti panu radnímu Švarcovi, ale jestli jsem 

to pochopil správně, tak jeho gesce jako radního pro správu kulturních památek obnáší, 

tak jak nám to tady teď vyjmenoval přípravu projektů na obnovu třech pamětních 

desek. A proto je pan Švarc jako uvolněný radní. Jako uvolněný radní to znamená, my 

jsme si to tady počítali několikrát, došli jsme k částce zhruba 1 a půl milionu výdajů 

na jeho funkci. Skutečně by nebylo možné, aby pan radní Švarc vykonával svou funkci 

jako neuvolněný a ušetřili jsme výdaje na jeho plat na něco smysluplnějšího, 

než na funkci člověka, který nám připraví za rok projekt na 3 pamětní desky. Děkuji.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

 „Tak pane zastupiteli, já se trošku musím zastat pana radního. Mimo jiné má 

v gesci také cestovní ruch, což v současné době, kdy i Praha připravuje nějaký postup 

co dál, spolupracoval na tom materiálu odpuštění poplatků z pobytu atd. Rozhodně se 

myslím trošičku demagogicky do něj strefujete, že má jenom tedy nějaké 3 památky 

atd. Těch památek je tady samozřejmě mnohem víc, ale on odpovídal na konkrétní 

dotaz na rozpočet. 

Tak pan místostarosta Tatranský.“ 

 

Místostarosta MČ p. Mgr. Tatranský 

 „Dobré odpoledne, vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení občané. 

Tak nejdřív budu reagovat na to, co tady říkala paní kolegyně Blahunková. 

Tak, omlouvám se za jedno číslo navíc v té tabulce, to je prostě překlep u mateřské 

školy Korycanská. Když už jsem teda u té mateřské školy Korycanská, tak tam jak asi 

i mnozí z nás vědí máme určitou anomálii. Ta školka má dvě sekce. Jednu 

v uvozovkách „normální“ a druhou pro zdravotně postižené děti. A na tu sekci s těmi 

zdravotně postiženými dětmi my přispíváme na mzdy. Tak to jenom abych vysvětlil, 

když už jsem u toho. Nicméně, to je věc, která je tady historicky daná, takže to byste 

měli vidět už i z minulosti. My jsme, pokud jde o ty provozní příspěvky školkám 

a školám šli souhrnně na 89,5 % vůči roku 2019, což jsem přesvědčen i poté co 

hovořím s těmi řediteli a ředitelkami škol a školek, že je hodně jako na dřeň, ale že 

v rámci všeobecných úspor městské části, to je ještě situace, kterou ty školy a školky 

ještě budou schopny zvládnout. Samozřejmě my se na to můžeme dívat z různých úhlů 

pohledu, je to relativní. Máme bohaté pražské městské části viz Praha 1, Praha 2, 

Praha 6, kde prostě mají více vlastního majetku, například ty městské části, takže 

celkově se jim prostě sestavuje ten rozpočet lépe. Na druhou stranu tu máme některé, 

jako v České republice, malé obce, máme výrazně třeba menší městské části, kde 

ty školy nemají tak vysoké provozní příspěvky. Já jsem shodou okolností zrovna včera 
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se zúčastnil slavnostního poklepání na základní kámen přístavby základní školy Dolní 

Chabry, kde jsem při té příležitosti hovořil s paní ředitelkou Zdeňkou Chaloupeckou. 

Ta mi říkala, že prostě v těch Dolních Chabrech ta situace taky jako není růžová, ale ani 

historicky nebyla a nemohla být, protože to prostě malá městská část, která má prostě 

jednu relativně velkou základní školu a když se potom přepočítají ty provozní 

příspěvky, ať už na třídy nebo na žáky, tak prostě ne všichni jsou na tom stejně. 

Neříkám, že je v tom nějaká absolutní spravedlnost, ale v rámci možností se snažíme 

ty školy saturovat a rozhodně nenecháme žádnou školu na holičkách. Ostatně ty školy 

mají svůj nebo my máme svůj odpisový plán, který plníme. Těm školám se plní 

investiční fondy, těm školám se plní rezervní fondy nebo spíš plnily historicky, ale stále 

plní. Ty školy také mají svoji vlastní hospodářskou činnost, takže při zohlednění 

toho všeho si troufám konstatovat, že ten provoz škol a školek je zajištěn i nadále.  

Pokud jde o investice do školství, tak já se v zásadě nechci moc vyjadřovat 

k zásobníku investičních projektů, protože já ho v zásadě nevnímám jako součást 

tohoto rozpočtu. Je to prostě takový jako seznam případných našich dalších přání. 

Čili je potřeba ho opravdu brát takto. Viz multifunkční sportovní hala v areálu ZŠ a MŠ 

U školské zahrady, tak samozřejmě bylo by to krásné, ale je to opravdu hudba 

budoucnosti. Pokud jde o naše investice do školství, tak my jsme teda hlavně rádi se 

nám podařilo v loňském roce dokončit, opravdu zdárně dokončit, dvě zásadní akce, 

které navýšily kapacitu našich škol. Samozřejmě ta hlavní byla Pernerka, Pernerova 29, 

kde jsme navýšili zásadním způsobem kapacitu ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí plus 

v Bohnicích jsme navýšili kapacitu ZŠ Glowackého o to jedno křídlo, kde v minulosti 

byla pedagogicko-psychologická poradna. Takže tam jsme si v zásadě mohli pokud jde 

o kapacitu, jakoby oddechnout. A nyní už nám nezbývá jednak moc peněz a pouštíme 

se tedy ještě do nějakých akcí. Jednak tam dobíhají, když se teď podíváte 

na ty investice ve školství, tak tam dobíhají nějaké projekty. To jsou v zásadě 

ty projekty, které mají přidělené takové to číslo, takže to z toho jak je tam takový 

ten sloupec někde je číslo, někde není, tak tam kde je to číslo, tak to je to co nám 

dobíhá z minulosti. Viz, například skautská klubovna Doláková, viz, například 

sportoviště u ZŠ a MŠ Petra Strozziho a pár podobných věcí.  

No a pokud jde o ty novinky, tak tam nám toho už ve školství opravdu moc 

nezbývá. Budeme investovat trochu do základní školy Na Šutce. Tam plánujeme nějaké 

zvelebení šaten atd. u toho jejich sportoviště. Potom plánujeme rekonstrukci jižní 

fasády mateřské školy Poznaňská. Školka Poznaňská v Bohnicích je v podstatě jediná 

školka, kterou jsme nestihli klasicky zateplit. Nicméně ta jižní fasáda hodně trpí ovšem 

odpadává omítka, takže tam proběhne její zásadní rekonstrukce a bude to tam i trochu 

zastíněné, protože tam hodně v létě hlavně nebo v těch měsících, kdy svítí slunce hodně 

praží. Takže to je taková jako trochu jedna z těch větších akcí, na kterou jsme teda ještě 

vyškrábali nějaké poslední zbytky peněz. Pak jsou tam nějaký povinný revize kotlů, 

to je prostě součást nějakého plánu. Pak jsou tam nějaký výtahy ve školkách, nějaký 

menší klimatizace v nějaký školkách, to si tam přečtete sami. Poměrně špatná situace je 

ohledně elektroinstalace ve školce Krynická. Tam v podstatě ta školka nemůže pořádně 

vařit, protože když zapnou konvektomat, tak jim to prostě vyhodí pojistky. Takže 

tam jsme se konečně už odhodlali, že letos v létě jim tam navýšíme prostě příkon 

toho elektrického proudu. Potom tady máme akci okna Na Palmovce. Na Palmovce 

prostě některá okna jsou v havarijním stavu v základní škole myslím Na Palmovce, 

základní škola Palmovka. Tak tam to vyměníme. Plus pokud jde o okna to je, ale akce 

která není v tomto rozpočtu napsaná, protože to bude financovat magistrát, už to máme 

schváleno z magistrátu. A to je výměna alespoň části oken plus takových těch 

luxferových stěn, co jsou v objektu Na Korábě, což je součást základní školy Bohumila 
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Hrabala. Tam opravdu už se jako drolí takový ten tmel, takže kdyby třeba jako zafoukal 

silnější vítr nebo někdo s tím oknem praštil, ale s tím oknem už se raději nehýbe, tak by 

třeba mohlo vypadnout to sklo a mohlo by třeba vypadnout i do ulice a někoho zabít, 

nedej bože. Takže tam ta situace už je velmi, velmi havarijní. Takže když jsme 

u těch oken tak ještě přistoupíme k této akci. No a potom jsou tam opravdu už jenom 

nějaký drobnosti.  

Obecným problémem ve školách je, že v řadě těch škol je původní 

elektroinstalace, původní rozvody a tam by samozřejmě chtělo do toho investovat 

mnohem, mnohem víc, než na co máme peníze. My letos tedy přistoupíme 

v tomto smyslu k opravě na ZŠ Dolákova, to tam máte taky napsáno. Tam je zejména 

ta elektrika už ve špatném stavu, tak jim to tam občas prostě hoří atd. Takže, ale 

takovýhle škol je bohužel víc. Takže letos prostě začneme tou plus podhledy atd. 

tou Dolákovkou. Plus bych ještě rád zmínil další dvě akce, kde máme přislíbeny 

finanční prostředky z magistrátu, a to rekonstrukce dvou sociálních zařízení. Konkrétně 

na mateřský školce Lešenská a na mateřský školce při ZŠ a MŠ U školské zahrady, tam 

je to požadavek hygieny. A pokud vše dobře dopadne, tak to nám bude finančně 

pokryto dotací z magistrátu. Součástí té rekonstrukce v té školce Lešenská je ještě 

oprava toho výtahu, který vozí jídlo, ale některý ty výtahy se budou i dělat nově 

i na jiných školkách. Takže, je to opravdu minimalistické to k čemu přistupujeme, ale 

bohužel finanční situace nám nic většího neumožňuje. Děkuji.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

 „Tak pan zastupitel Pavlů, prosím.“ 

 

Pan Mgr. Pavlů 

  „Děkuji. Já poprosím o prezentaci, o to promítnutí. A bude to teda faktická, 

skutečná poznámka. Takže před sebou vidíte vyčíslení nákladů na provoz kluziště 

Vracov sezóna 2018 - 2019. Pro nás je to zajímavé, že toto kluziště bylo koupeno 

za stejnou nebo podobnou cenu, je to stejný způsob, který máme i na naší městské části, 

například na Ládví a v kasárnách v Karlíně, je to i stejný rozměr, ano, kluziště 

na Glowackého je o něco větší. A my když půjdeme přes všechny položky, tak zde 

máme, ještě můžu uvést, že náklady na pořízení kluziště jsou plus, minus stejné kolem 

7 miliónů možná to bylo o něco levnější. A mzda obsluhy, ta například v nákladech, 

které financuje městská část vůbec není, mzdy ostatních, plyn, elektřina. Elektřina, 

například tu platí městská část a ta částka je podobná jako u Glowatského, no možná je 

o dost nižší, ale Glowackého je větší. Stejně tak je zde vodné, revize strojovny, 

pronájem WC, to snad ani nemáme v nákladech a materiál, služby. Oni se v malé vísce 

na Moravě vlezou do 926.970 Kč. My v rozpočtu potřebujeme více než 5 miliónů 

na dvě kluziště. A abych to osvětlil tak mohu říct takový příklad. Představte si, jak 

to funguje. Představte si, že koupíte auto za 7 miliónů. půjčíte ho někomu a ještě mu 

k tomu dáte 2 a půl milionu na provoz toho auta. Takhle toto je problematika kluzišť 

na Praze 8. Takže co z toho plyne? V podstatě je to jednoduché, veškeré náklady 

na Praze 8 na kluziště jsou 5 krát dražší než jinde, kde to dělají vlastními silami. 

Ano zde mají 905 26 000, včetně platů tzn. že oni by to za rok zvládli, řekněme, že 0,7 

milionů za 700 tisíc. Praha 8 by toto teda měla zvládnout za 1,4 milionů korun a ještě je 

tam dost velký polštář a půjčuje to, dotuje kámoše nebo spřátelené firmy. Vy jim však 

posíláte více než 5 miliónů.  
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 Další věc, která je velice zajímavá, že firma BAP, která prodává a provozuje 

tato kluziště je může pronajmout. Tzn. je pronajímá a ta cena pronájmu je kolem 

2 miliónů, může to být 2,2, 2,3. Tzn. za tu cenu, kterou my dáváme, kterou vy dáváte 

na provoz kluzišť si člověk může pronajmout 2 kluziště. Problém Prahy 8 v mnoha 

věcech je v posledních 20, 25 letech, že neříkám, že všechny, ale že mnohé investiční, 

ale i běžné výdaje jsou prostě mnohonásobně vyšší, než je skutečná cena jinde. 

Je to velice smutné. Děkuji.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

  „Tak pan místostarosta Vítek.“ 

 

Místostarosta MČ p. Vítek 

  „Já se strašně omlouvám, že tady nemám ty smlouvy z Letný, který jsem Vám 

minule tady přednášel. Porovnával jsem technologie porovnával jsem ceny. Vy tady 

ukazujete nějaký kluziště, o kterém něco tvrdíte, že má stejnou technologii nakonec, že 

je menší pak, Vám čísla nesedí. V pohodě já to respektuju, děkuju za prezentaci, ale 

říkám přijďte si ke mně do kanceláře pro ty smlouvy nebo vlastně si je můžete najít, 

na to oslavované kluziště na Letné, ceny, pronájmy, kolik tam to stálo atd. Zjistíte, že 

podstatně víc, ale chci říct jednu věc. Tady se hodně změnilo. My nějakým způsobem 

se snažíme. Takhle my ty kluziště nekoupili, ještě jedna věc, nebo já jsem je nekoupil. 

Tak nekoukejte na mě, jako kdybych já byl ten ďábel. Ale snažím se, aby ty kluziště, 

protože teď to spadá pode mě, byly co nejmenším zlem pro rozpočet kultury. A proto 

jsme vysoutěžili nově uskladnění, instalaci se snažíme zlepšit tím, že chceme koupit 

jiný povrch. Zajímalo by mě, jestli to kluziště, o kterém mluvíte má skutečně 

ten trubkový systém, protože ty kluziště, který my máme, to jsou skutečně profesionální 

kluziště úplně v tom prakticky, dá se říct, až škoda na obyčejné bruslení, ale 

na venkovní zápasy nějaké vyšší hokejové ligy se hodí tyhle na kluziště. Takže já Vám 

děkuju za prezentaci přijďte si ke mně pro ty smlouvy na Letnou a můžeme si takhle 

porovnávat, přineste teda ty technologie, který tam jsou použitý. Vy jste tam říkal plyn, 

my plyn zase nemáme, ono to taky trošku bude jinak. Děkuju.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

  „Tak technická, pan zastupitel Stránský.“ 

 

Pan Stránský 

  „Já jsem se chtěl jenom připomenout s tím, že jsem vznášel dva dotazy. Jednak 

k těm zónám placeného stání a k té územní studii na Košinku. Jestli na ně dostanu 

odpověď? Nevidím ani jednoho radního přihlášeného k diskusi. Tak myslím si dostat 

odpověď k tomu. Děkuji.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

  „Pan radní Slabihoudek je pod místem 5, takže není vidět, ale naznačoval mi, že 

bude odpovídat. A pan Hřebík je prý taky přihlášen.  

 Tak technická pan zastupitel Pavlů.“ 
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Pan Mgr. Pavlů 

  „Tak opět faktická. Pane místostarosto, jak jsem říkal, je to firma BAP, je 

to stejná technologie, je to stejný rozměr, jako je na Ládví a v Karlíně, ale o něco menší 

než Glowackého, tolik fakta, ano. Je to úplně stejné. A to na Letné je prostě jiná 

technologie. A my se tady, ale bavíme o kluzištích o stejných rozměrech, kluzištích 

na Praze 8 a někde jinde, kde to dokáží dělat 5 krát levněji a to je ten problém. 

A já jsem tento materiál už předával na finančním výboru tzn. vy neděláte 

pro to maximum, vy prostě jedete dál. Jedete dál, škubete občany Prahy 8 a smějete se 

nám.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

  „Tak technická pan radní Švarc.“ 

 

Uvolněný radní MČ p. Bc. Švarc 

 „Já jenom se vyjádřím k tomu rozpočtu, který jste předložil z obce Kácov. 

Nezahrnuje, nebo odkaď to já nevím, nezahrnují jedny, myslím si největší položky, 

které vlastně zahrnovaly a zahrnují každoroční demontáž a montáž. My ty kluziště, 

protože jsou tam tradiční už umisťujeme do míst, kde se přes letní provoz děje úplně 

něco jiného, ty plochy vypadají úplně jinak. V jednom místě slouží jako hřiště, kde 

vlastně probíhá atletika, dopravní hřiště. Ve druhém místě probíhá vlastně koupaliště, 

tam se lidi koupou, opalují se. Převážíme to na místa, kde to může být skladováno, jo. 

Dříve se to převáželo opravdu daleko, teď se to převáží kousek, ale pořád ten transport 

probíhá velkoplošnými jeřáby. Je to věc, která prostě je zásadní. Já nevím, v jakých 

podmínkách se to tam skladuje, v jakých podmínkách se to tam staví, na jaké ploše, 

jestli se ta plocha vůbec musí upravovat, jo. To jenom pro to, abyste tam měl všechno. 

Vy tam máte třetinu, anebo pětinu té práce.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

  „Tak už jsme u toho zase. Technické, které trvají několik minut… Tak prosím.“ 

 

Pan Mgr. Pavlů 

  „Dovolím si využit té faktické. Je tam skutečně všechno, jako je příprava 

plochy, montáž, demontáž, ledování atd. A navíc jsou tam dokonce i ty platy pro lidi 

ano, kteří tam pracují, což vy zde vůbec nemáte. Další věc ohledně té kvality. Kvalita 

kluziště na Ládví je úplně strašná, tam se o to neumí starat, tam žádný profesionální, 

poloprofesionální ani dětský hokej nemůže být. Prosím Vás pane místostarosto 

nemluvte o věcech, o kterých vůbec nerozumíte jako je například kvalita kluzišť a lední 

hokej. Děkuji Vám.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

  „Tak technická pan zastupitel Staněk.“ 

 

Pan Mgr. Staněk, Ph.D. 

  „Děkuju. Já jenom bych rád připomněl čl. 8 odst. 13 jednacího řádu, který 

umožňuje členovi rady kdykoliv vstoupit do diskuse, tím pádem nemusí, pokud nechce 

čekat na standardní příspěvek a může reagovat v rozpravě. To tedy byla věc 

pana Stránského a pana Slabihoudka. Děkuji.“ 
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Starosta MČ p. Gros 

  „Ano, ale pane radní Slabihoudek se přihlásil do diskuse a nechává kolegy 

z pléna mluvit a potom já si myslím, že je to od něj kolegiální. 

 Tak vzhledem k tomu, že je 15 hodin 59, tak si dovolím vyhlásit přestávku 

do 16:15 h po dvou hodinách jednání. Budeme pokračovat v 16:15 h, kdy začnou 

interpelace občanů městské části, tak vyhlašuji přestávku.“ 

 

Přestávka 

 

K bodu 4 

Interpelace občanů 

 

Starosta MČ p. Gros 

 „Tak je 16 hodin 15 minut. Začínají interpelace občanů. Já poprosím protokol. 

Máme tady jednu interpelaci občanů. Je na pana radního Slabihoudka a obsahem jsou 

cykloobousměrky, interpeluje pan Tomáš Hnyk. Poprosím mikrofon.“ 

 

Občan MČ p. Hnyk 

 „Už byl zapnut. Dobrý den, já už jsem tady podruhé s touto interpelací, už jsme 

o tom hodně mluvili. Jak asi víte vy, nevím jak ostatní, městská část opět prohrála 

soudní spor opakovaný o zrušení opatření obecné povahy, kterým se městská část snaží 

jednak zrušit cykloobousměrky v Karlíně, alespoň některé. A jednak se jím snaží zavést 

zóny placeného stání. A já bych rád vás vyzval k tomu ať se tedy nemusíme potkat 

znovu zase za rok, protože už jsme to udělali 4 krát, že vy jste jako městská část vydala 

opatření obecné povahy, my jsme ho soudně napadli, soud nám vyhověl, městskou část 

to vždycky stojí dost peněz. Se tady bavíte o rozpočtu, tak třeba jenom tohle kolečko 

na soudních výlohách stálo městskou část něco přes 300 tisíc korun, pokud vím 

správně. Což jako není úplně málo peněz, že ano. Tak bych rád, kdyby městská část 

požádala svou, vždycky říkáte, že jste samospráva ne státní správa, tak zda byste mohli 

požádat, nebo vydat stanovisko státní správě ať tam ty cykloobousměrky zachová. 

To je jedna věc. 

 Druhá věc je, že já chápu, že pro vás cykloobousměrky nejsou dost zajímavé, 

ale ono fakticky došlo k tomu, že v Karlíně nikdy nebyly zavedené zóny placeného 

stání, protože všechny ty opatření obecné povahy, které ty zóny placeného stání 

zaváděly byly zrušeny. Takže teďka zhruba za 70 dní, což bude i pravomocné a je velká 

otázka, jestli těch 17 mil korun, o který jste tady mluvili jako o příjmech ze zón 

placeného stání, jestli to náhodou není neodůvodněné obohacení. Všechny pokuty, 

které jdou za neoprávněné parkování to by také možná mohlo být neoprávněné 

obohacení, protože zóny placeného stání tam dle právního stavu, tam prostě nejsou. 

Vám se nikdy nepodařilo je pravomocně přijmout. Tak možná by vás tohle mohlo 

k nějakému kroku, jak tento problém konečně vyřešit, posunout. 

 A ještě jedna věc. Je také otázka, jestli odbor dopravy, který už vlastně 4 krát se 

mu nepodařilo vydat podle zákona opatření obecné povahy, což by měl být jeho denní 

chléb, jestli tam náhodou není problém, jestli by to nepotřebovalo třeba personálně 

obměnit, aby jste tyhle problémy neměli. Děkuji.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

 „Tak pan radní.“ 
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Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek 

  „Dobrý den. No tak my jsme s panem Hnykem tady dlouhodobě v kontaktu, že 

jak si tak vybavuji. Já jenom chci říct, že to zrušení nebylo díky tomu, že se, ač to není 

pravda, to co vy tady říkáte, protože lžete, že se tam žádný cykloobousměrky nerušily. 

Rušilo se to ve dvou ulicích s tím, že další ta prostupnost toho Karlína zůstala naprosto 

pro cyklodopravu zachována. A prostě my to teďko analyzujeme ten rozsudek 

a uděláme nové opatření obecné povahy, který prostě bude vyhovovat tomu, co tam ten 

soud jaksi vytýkal. Já chci jenom říct, že sdružení Automat, které si tady dělá svojí 

cyklolaboratoř z Karlína a ohrožuje tak vlastně výběr celýho toho, zón placených stání 

atd., by si pak mělo položit otázku, jestli to skutečně kvůli 2 ulicím je skutečně nutné. 

Já se ptám, berete si jako rukojmí všechny obyvatele Karlína, kteří tam teďko normálně 

bydlí a normálně tam parkují atd. a vy si tady díky vašim napadáním veškerých 

těch kroků, který děláme, tak si berete prostě rukojmí, všechny obyvatele Karlína. Váš 

spolek Cyklo automat nebo Automat, nebo jak se to jmenuje, jo. Takže my jsme měli 

nějakou schůzku, tam jsme se domluvili na nějakém kompromisu, vy naprosto nejste 

schopni kompromisu, evidentně. A my to prostě uděláme teď tak, abychom dodrželi 

ty výtky, co tam ten soud uvedl a já věřím, že už to bude správně.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

  „Doplňující dotaz.“ 

 

Občan MČ p. Hnyk 

 „Já jsem teda neříkal, že jste zrušili všechny cykloobousměrky, já jsem říkal 

některé, to jste asi přeslechl. Já teda nejsem členem spolku, byť ho podporuju. Já si 

myslím, že rukojmí obyvatele městský části si berete vy, protože přece vy to opatření 

vydáváte, vy urputně trváte na tom, že ty cykloobousměrky, které tam dlouhou dobu 

bez problémů fungovaly, to není, že my je chceme zavést, to je, že vy je chcete zrušit. 

Tudíž ten míč je na vaší straně, vy je chcete zrušit, neodůvodněně bez jakéhokoliv 

důvodu, a vy jste paličatí a pořád je chcete zrušit. Nemusíte to dělat. Stanovisko policie 

není závazné, je nesmyslné, prostě všichni víme, že když jede proti sobě kolo a auto 

ve stejné ulici, tak to nebezpečí je nízké, víceméně nulové, je rozhodně nižší, než když 

to auto jede zezadu, což je standardní způsob. Každopádně ten míč je na vaší straně, vy 

přece nemusíte to opatření obecné povahy vydávat, tak abysme ho opět napadli. 

My od začátku říkáme, nikdy jsme kompromis neuzavřeli, my jsme vždycky říkali, že 

cykloobousměrky chceme, aby byly zachovány v plném rozsahu, protože prostě není 

důvod je rušit.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

  „Tak děkuji. Doplňující odpověď.“ 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek 

  „Já znovu opakuji i po tomto opatření je Karlín pro cyklodopravu naprosto 

prostupný. Vy bazírujete na dvou ulicích, které nám policie doporučila prostě to tam 

nedávat a já se teda ptám, proč si teda berete jakoby rukojmí celý Karlín a ruší se tady 

opatření, které vydáváme, vašimi nesmyslnými napadáními u soudu. To chcete prostě 

dosáhnout pouze jenom toho, že chcete mít 2 ulice navíc, když máte celý Karlín 

prostupný, tak jak jsme si to představovali. Já tomu nerozumím, vy prostě nejste 

schopni kompromisu.“ 
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Občan MČ p. Hnyk 

 „Můžu odpovědět na otázku nebo ne, pana…“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

 „Nemůžete, protože interpelace byla tímto vyřízena. Máte dotaz a doplňující 

dotaz, takže podle jednacího řádu v tuto chvíli přecházím, protože to byla jediná 

interpelace občana a přecházíme k interpelacím zastupitelů.“ 

 

 

K bodu 5 

Interpelace členů Zastupitelstva městské části Praha 8  

 

Starosta MČ p. Gros 

  „Tak první je interpelován Tomáš Tatranský, pan místostarosta, 

od paní zastupitelky Tůmové - Jak podpořila městská část rodiny dětí, které neměly 

možnost internetového připojení?“ 

 

Paní Tůmová 

 „Dobrý den, já bych to ještě trošku vysvětlila, měla jsem na mysli teď v době 

karantény, kdy některé rodiny a jejich děti, které musely zůstávat doma a nemohly 

chodit do školy a v rámci školních zadání dostávaly ty úkoly třeba mailem, jestli odbor 

školství anebo tedy vy jste nějak podporoval rodiny, které jsou tímto způsobem 

handicapované a nemají přístup vlastně k internetu a nebo jestli vy víte o tom, co 

ty školy dělaly pro tyhle rodiny, děkuji.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

„Tak pan místostarosta.“ 

 

Místostarosta MČ p. Mgr. Tatranský 

„Tak děkuju za tu otázku, no v obecné rovině je to otázka podobná, jako když se 

třeba občas mě někdo ptá na obědy, jak to mají zajištěné ty rodiny, které nemají třeba 

peníze na obědy, a i pokud jde o i tohle i o to internetové připojení, respektive počítače 

tak platí, že těch sociálně slabých rodin je v naší městské části je opravdu extrémně 

málo a jedná se o v podstatě o jednotky případů, které je potřeba nějakým způsobem 

řešit. Nicméně řešili jsme to, a to trojím způsobem. 

Jeden způsob je pomocí neziskové organizace počítače dětem, kde já jsem 

rozeslal všem ředitelům našich škol odkaz na tu neziskovku, která sídlí tuším 

na Praze 4 a která ty počítače je schopná zajistit pro děti, to jedna věc. 

Druhá věc je program magistrátní, který je na rozdíl, který se zaměřuje nejenom 

na samotné dodávání počítačů do těch rodin, které třeba nemají počítače, ale zároveň 

zajišťuje i servery, potažmo internetové připojení, takže o tomto programu také naše 

školy vědí. Nejsem si jist, jestli ho vůbec využily, protože opravdu těchto až takhle 

sociálně slabých případů opravdu jsou jednotky a samozřejmě ke mně se taky 

nedostane veškerá aktivita, ze škol, že samozřejmě. 
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Nicméně víme o tomto programu a třetí linie pomoci je skrze pomoci hotspot 

náš osmičkový, kde já, konkrétně vím, byl jsem informován paní vedoucí odboru 

sociálních věcí paní Janků, o jednom případě, kde zasáhl OSPOD, pomohl v tomto 

smyslu, pomohl i s potravinovou pomocí tedy mimochodem atd. Pomohl i ve smyslu 

vyzvednutí nějakých materiálů atd. Takže tam víceméně zase jsme trošku i suplovali 

v podstatě rodiče, kteří samozřejmě teď stojí před tím úkolem pomáhat těm dětem 

při vypracovávání těch jakoby domácích úkolů, ale zkrátka v té distanční výuce takže, 

takže tak. Já jsem zaznamenal, konkrétně na jedné základní škole to se mnou 

jako přímo napřímo konzultovala paní ředitelka, jeden takový případ. Vyřešilo se 

to samozřejmě pozitivně, dítě dostalo počítač, získalo připojení k internetu, takže 

neznám žádný případ na Praze 8, že bysme někoho nechali bez počítače, respektive 

bez internetu.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

„Tak děkuji doplňující dotaz.“ 

 

Paní Tůmová 

„Máme ještě otázku, jestli městská část a odbor školství spolupracuje 

s organizací člověk v tísni, který mají nějaký teda program také tady k tomu.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

„Tak prosím, pan místostarosta.“ 

 

Místostarosta MČ p. Mgr. Tatranský 

„Podle mých informací v této věci ne, pokud mám správné informace, díky.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

„Tak děkuji a druhá interpelace pan zastupitel Cibulka. Reakce RMČ na lživé 

informace, prosím.“ 

 

Pan Mgr. Cibulka 

„Dobrý den, já mám dotaz vlastně na celou radu hned nevím, kdo by mi to měl 

zodpovědět, ale vzhledem k tomu, že v podstatě toho, čeho se týká, nebo to gro 

toho mého dotazu se vlastně potom týká celkově celé rady, tak to je to na uvážení. 

Dám takovou jednu z ukázek, jak Osmička žije v podstatě se neštítí ani toho, že 

naprosto na tvrďáka lže na svých facebookových stránkách. 

6. dubna Osmička žije uveřejnila příspěvek, gro toho příspěvku bylo, 

že dezinfekce jedné lavičky stojí podle nich nějakých 2000 bezmála 2 300 Kč, 

což je samozřejmě…., stačilo nahlédnout do smluv a do veřejného registru smluv, 

absolutní lež, tam ta cena byla 110 Kč za dezinfekci ve všední den jo, čili 2300 oproti 

reálným 110 korunám. Já jsem povahy mírné, tak jsem tam napsal jenom takovou 

reakci, jestli si to nechtějí vzít do ruky znovu kalkulačku přepočítat si to, protože jsem 

doufal, že se jedná jenom jakýsi neznalost, matematickou nedovednost. Na to mi 

pan Němeček odpověděl, jestli ty smlouvy si nechceme raději ještě přehodnotit ať 

nakonec nejsme vyšetřováni. To je taková oblíbená činnost taky někoho podávat trestní 

oznámení. Následně tedy občanka Prahy 8 tam krásně přesně z té samé smlouvy 

vytáhla ty ceny vypočítala je, a reakce Osmičky žije je jednoduchá. Paní Vojtíšková 

chvilka ticha, následně zareagovala tedy, že z té smlouvy to přece nevyplývá, vždyť 

tam přece není napsáno, jak často se ty lavičky mají dezinfikovat a že se zřejmě jedná 

o nějaké postranní ústní dohody. Opět metodou Ctrl-c, Ctrl-v, z té samé smlouvy 
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tam bylo přesně ocitováno to znění té smlouvy. Jednou denně, a tak dál, a tak dál, opět 

chvíle ticha a následně přichází Osmička žije ústy paní Vojtíškové, když už nebylo 

kudy kam, s tvrzením, že aha, tak to teda znamená, že ty lavičky nikdo nedezinfikoval. 

Takže nejdříve 2300, ukázalo se že to stojí 110 Kč následně tedy, no ale, to je nějaká 

divná smlouva, to tam vůbec není zmíněno Ctrl-c Ctrl-v jasný důkaz, že je tam přesně 

popsáno, jak ta dezinfekce má vypadat, jak často se má dělat, následně po chvíli 

přemýšlení, po chvíli přemýšlení, vymyšlení toho, že se to nedělalo vůbec. Můj dotaz 

směřuje k tomu, jestli Rada městské části, ať už jako celek nebo některý konkrétní 

jednotlivec se hodlá proti tady tomu bránit, proti tomu, že vlastně někdo očerňuje 

městskou část jako celek a současně vlastně dehonestuje tu práci těch jednotlivých 

úředníků, který pak na to koukají jako slívy a říkají si co to je tohleto. Je to věc, která 

by mě zajímala, jestli rada nebo někdo se k tomu hodlá vyjádřit, tady k těm lžím.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

„Tak asi, se toho ujmu. Obecně si myslím, že samozřejmě facebook a papír 

snese všechno, myslím si, že samozřejmě je každého opozičního zastupitele věc, jakým 

způsobem se staví vůči koaliční radě, nicméně jde to dělat solidním způsobem, 

anebo tímto způsobem. Samozřejmě je otázkou, co si z toho občané vezmou. Já jsem 

tady deklaroval na začátku, že válku proti opozici vést nehodlám, myslím si, že je 

to zbytečné, že toto vystupování mezi námi nemusí být. Nicméně utrácet peníze za 

soudní spory rozhodně nehodlám, myslím si, že to je pěna dní, pěna facebooku. Nejsem 

zrovna facebookový přeborník upřímně řečeno, sociální sítě nepovažuji za přílišný 

přínos pro demokracii v této zemi. Nicméně věřím, že vždycky ta pravda nakonec vyjde 

najevo, ale vzhledem k tomu, že byly podány nějaká podání, jak orgánům činných 

v trestním řízení, tak na antimonopolní úřad, takže věřím tomu, že se vše ukáže, jak 

to bylo, jestli chce ještě někdo z radních na to reagovat, nechce tak doplňující dotaz.“ 

 

Pan Mgr. Cibulka 

„Děkuji za tu odpověď, ono v jedné knize je napsáno nevydáš proti svému 

bližnímu křivého svědectví, takže asi podle toho smíchu vidím, že vzadu to kostelní 

společenstvo prostě si odříká zase 10 zdrávasů a tím pádem dál budou moc hnojit 

a házet tyhle ty lži a jenom poprosím tedy radu, případně ostatní zastupitele, aby třeba 

na tady na tento příspěvek si vzpomněli kdykoliv vám tady bude někdo tvrdit nějaká 

nepopiratelná, v uvozovkách „nepopiratelná“ fakta, děkuji.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

„Tak já to už jenom doplním, k té dezinfekci konkrétně, no tak k tomu, 

té kontrole té činnosti bylo vypracováno přes 1000 fotografií, které jsme samozřejmě 

poskytli tam, kam jsme poskytnout měli. Myslím, že to je naprosto bez jediné pochyby, 

jestli se to dělalo, dělalo se to správně nebo ne. Tak dalším přihlášeným je paní 

zastupitelka Blahunková na pana místostarostu Tatranského. Dotaz na činnost ZŠ 

zřizovaných městskou částí v době koronavirové krize.“ 
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Paní RNDr. Blahunková 

„Děkuji za slovo, já bych rozšířila dotaz paní kolegyně Tůmové a podívala bych 

se na tu situaci z druhé strany tzn., jakoby na vztah mezi zřizovatelem námi a školou 

vedením škol. Chtěla jsem se zeptat, jakou roli hrála městská část v komunikaci 

mezi školou a žáky. Já to vysvětlím, jestli třeba ředitelé škol žádali městskou část, 

co by svého zřizovatele o pomoc při zajištění prostředí k online výuce. Chtěla jsem se 

zeptat pane místostarosto, jestli máte informace od ředitelů, které školy používají online 

výuku a v jakém rozsahu a jestli právě máte informace, kolik dětí procentuelně se jí 

účastní.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

„Tak pane místostarosto.“ 

 

Místostarosta MČ p. Mgr. Tatranský 

„Tak děkuji. V zásadě všechny školy používají distanční online výuku. 

Ono by to tedy ostatně bylo na pováženou, kdyby byla nějaká, bavím se o základních 

školách nějaká základní škola, která by nepoužívala, protože výuka touto formou prostě 

pokračuje, musí pokračovat. Já jsem minulé úterý, středu a čtvrtek hodně jezdil 

po školách s rouškami z dezinfekčním lahvičkami atd., tak jsem i hovořil s těmi řediteli 

a s těmi ředitelkami a v zásadě jsem hovořil takhle ten minulý týden z devíti řediteli 

a ředitelkami základních škol, což už je dostatečně reprezentativní vzorek z těch našich 

15 a nějaký zásadní problém nebyl nikde. Věřím, že kdyby měli někde nějaký problém 

samozřejmě je to i generační záležitost ty žáci zvlášť v těch vyšších ročnících 

jsou počítačově mnohem gramotnější než třeba leckteří učitelé nebo učitelky, kteří jsou 

třeba jako těsně před důchodem, to je samozřejmé takže, takže jakoby s nějakými 

úskalími se možná častěji potýkali některé ty učitelky nebo učitelé než ti žáci, 

ale na obou stranách byla dobrá vůle a myslím si, že všechny školy to řeší dobře 

a že k tomu přistoupili zodpovědně k té distanční výuce a o žádném závažnějším 

problému v tomto směru nevím. Kolik procent jako se toho účastní? Podle mě všichni.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

„Děkuji doplňující dotaz.“ 

 

Paní RNDr. Blahunková 

„Možná bych poprosila, jestli byste mohl nějaké podklady potom připravit 

pro školskou komisi, kdyby náhodou se ta situace zopakovala, tak jak vychytat chyby, 

jakoby z toho začátku než se na tu online výuku najelo, jak proškolit třeba učitele 

do budoucna v tomto. Děkuji.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

„Tak pane místostarosto.“ 
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Místostarosta MČ p. Mgr. Tatranský 

„Tak určitě, ale dovolte mi při této příležitosti pochválit pana předsedu školské 

komise zde přítomného pana zastupitele Michala Janovského, s kterým jsem 

ve velmi častém kontaktu, s kterým často konzultuji věci, neboť on na rozdíl ode mě 

je opravdovým odborníkem na školství, protože je to kantor, takže dokonce jsme 

nedávno měli, to minulé pondělí před těmi 10 dny schůzku osobní. My tři. Já on 

a pan vedoucí odboru školství, kde jsme si vlastně sedli nad těmi hygienickými 

manuály, které vydalo ministerstvo školství, takže nemusíte mít obavu, věci 

konzultujeme a samozřejmě příští komise pro školství, kterou si povede pan předseda, 

pochopitelně nabídne příležitost k další diskusi a k dalším konzultacím, určitě. Děkuji.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

„Děkuji, dalším přihlášeným k interpelaci je pan zastupitel Slávka, který 

interpeluje mě, rozpočet kapitola 08.“ 

 

Pan Mgr. Slávka 

„Děkuji za slovo, no já bych se chtěl zeptat a vysvětlit pokud vlastně 

tu odpověď zaslat písemně a to je v rámci toho rozpočtu věřím, že jako správný 

hospodář, ale jako všechny organizace ten rozpočet i nějak plánují tzn. že vědí, co 

všechno zhruba bude v tom rozpočtu zahrnuto, konkrétně a v jakých předpokládaných 

částkách. A jedná se mi konkrétně o kapitolu 08 hospodářství, běžné výdaje 0804 a je 

to položka činnost odborů, kde v důvodové zprávě se uvádí, že hodnota, která je sice 

snížená oproti tomu loňskému na 1 537 000 je určena na činnost odborů, například 

konzultační poradenské a právní služby. Takže mě by zajímalo specifikace 

těch plánovaných konzultací, konzultačních, poradenských a právních služeb. 

Na jednotlivé druhy nebo na počty a pak teda se ptám, když je položka konzultační, 

poradenská a organizační činnost což pod jednou rozpočtovou skladbou 3639, které je 

navýšena z milionu dvě stě na čtyři miliony tři sta čtyřicet a kde se v důvodové zprávě 

uvádí, že je určeno na konzultační a poradenskou činnost. Takže já bych prosil tyhlety 

2 položky písemně. Rozepsat do jednotlivých druhů poradenských a právních 

a konzultačních činností. Děkuji.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

„Dobře děkuji, takže písemně tím pádem asi odpadá ten doplňující dotaz, 

protože bude veskrze teda odpovězeno písemně. Tak prosím.“ 

 

Pan Mgr. Slávka 

„Doplňující dotaz je na odpověď z posledního zastupitelstva, kterou jsem zatím 

ještě neobdržel.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

„Bude odpovězeno přesně podle jednacího řádu, kde máte lhůtu 30 dnů 

i ten zápis byl vyhotoven prakticky v pondělí, mám takový pocit, nevím, byl tam 

jako ověřovatel pan zastupitel Ptáček, tak já jsem ho tam chvilku viděl, myslím si, že 

to bylo v pondělí, v úterý, takže bude do 30 dní. Dalším interpelovaným je pan radní 

Slabihoudek od pana zastupitele Stránského výdaje na cykloobousměrky Karlín.“ 
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Pan Stránský 

„Děkuju za slovo. Já bych, bych se asi na úvod zastal pana Hnyky, který byl 

napadán, že vlastně tady vyvolává nějaký soudní spory, když si prostudujete 

ten rozsudek, poslední rozsudek Městského soudu v Praze, tak ono v podstatě neřeší 

jako tu podstatu, jestli mají nebo nemají být cyklosměrky v Praze 8. Řeší šlendrián 

odboru dopravy městské části, kde vlastně od roku tuším 2016 byla vydávána různá 

opatření obecné povahy, která vlastně fakticky a to si troufnu tvrdit i jako uživatel, jako 

obyvatel Karlína uživatel těch cyklo obousměrek, ruší ty obousměrky. Teď jsme 

nad tím vedli takovou vzrušenou diskusi na posledním zasedání komise pro dopravu. 

Myslím si, že městská část nebo nemá zapotřebí vést takovéhle spory. Vy jste 

to tak trochu zdědil pane Slabihoudku a já vám to nezávidím ten spor. Skoro mi 

to přijde, že to jako ideový boj a poslední takový, řekl bych ne úplně adekvátní 

a zbytečný zásah do toho vlastně provedení těch obousměrek. V Karlíně byl v roce 

2018 těsně v období voleb, kdy byly odstraňovány piktogramy v Křižíkově ulici 

a optické brzdy na křížení Šaldovy a Křižíkovy a v Pernerově a tamhle, a tak dál 

a vlastně ten soud opakovaně rozhoduje, že městská část vydává ta opatření nebo ta svá 

stanovení v rozporu se zákonem nebo se nevypořádává vlastně zákonně s těmi svými 

připomínkami i účastníků řízení, což jako můžeme tady vést diskusi nad tím, jestli se  

chceme řídit těmi doporučeními policie nebo ne, ale fakt je takový, že náš odbor 

dopravy vydává ta opatření špatně a soud nám  je opakovaně ruší, a to si myslím že, je 

špatně jako v té podstatě. 

Ještě bych se chtěl zeptat, kdybych vás poprosil o písemnou odpověď 

na stanovení vlastně nákladů, kolik nás to doposud stálo, že jsme od roku 2016 

opakovaně vydávali opatření obecné povahy. Já vám teď nebudu všechny 

vyjmenovávat. Pokud budete chtít tak vám je zašlu, ale v tom rozsudku jsou 

vyjmenovaná a nejenom soudní výlohy a výlohy na naše právní zastoupení, 

ale i fyzicky vlastně na tu realizaci a nato odstraňování těch opatřeních, která v Karlíně 

vlastně opakovaně jsou prováděna. Poslední probíhala tuším v roce 2019, kdy z mě 

naprosto nepochopitelných důvodů bylo zobousměrněno Lyčkovo náměstí, byla 

provedena nějaká instalace v Hybešově ulici, to jsou všechno peníze, který vydáváme 

úplně zbytečně a mě by zajímalo kolik to za těch posledních zhruba 5 let už bylo. 

Děkuji.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

„Děkuju, tak pan radní.“ 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek 

„Tak pardon, já jenom řeknu, že ty realizace, odstranění, platí TSK 

nebo respektive magistrát prostřednictvím TSK. My pouze stanovujeme ty značky, 

ale já vám to samozřejmě shrnu do odpovědi a pošlu.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

„Tak doplňující?“ 

 

Pan Stránský 

„Nemám doplňující. Děkuji.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

„Pan zastupitel Němeček, předsednictví komise pro informatiku na mě.“ 
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Pan Mgr. et Mgr. Němeček 

„Ano příští pondělí se má znovu sejít komise pro informatiku poprvé od korona 

virové krize. Podle zápisu nebo podle údajů na webu městské části se zdá, že jejím 

předsedou je a má být stále, pan bývalý radní Josef Slobodník. Rovněž tedy z usnesení 

rady se zdá, že dosud ke změně nedošlo, čili chtěl jsem se vás jako člena rady, který má 

v gesci informatiku zeptat, zda je tomu stále tak, zda mají členové komise očekávat, 

že jednání povede jako předseda pan Slobodník?“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

„Ano povede jí pan Slobodník.“ 

 

Pan Mgr. et Mgr. Němeček 

„Já mám doplňující otázku. Pro řadu nebo aspoň pro některé opoziční zástupce 

v komisi pro informatiku je to, řekněme, urážlivé, že by měl předsedat pan Slobodník, 

který odstoupil z funkce radního z dobře známých důvodů. Proto jsem se chtěl zeptat, 

zda neuvažuje rada o tom, že by přece jenom vyměnila ještě předsedu komise 

pro informatiku.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

„Tak z hlediska toho, že jsem interpelován já, tak já za sebe říkám, že 

v tuto chvíli zcela jistě nebudu navrhovat změnu v čele té komise pro informatiku. 

Rozhodně si počkám na to, jak budou magistrátem zkontrolovány zakázky, které byly 

v době pana radního Slobodníka. Já jsem přesvědčen, že budou shledány jako 

bezchybné a z dobře známých důvodů je to tady opět, takže já opět stejně odpovím. 

Já mám takový pocit, že pan radní Slobodník nebyl ani obviněn a stále je to jenom 

v rovině dvou lidí, kteří si mluví o třetím. Já tohle považuju vždycky, ať je to kdokoliv 

z vás, ať je to koaliční nebo opoziční zastupitel, který se dostane do podobné situace, 

křivého obvinění, tak se ho zastanu, dokud nebude dokázán opak. Děkuji. Tak další 

interpelace je na pana místostarostu Vítka, kluziště ZŠ Glowackého, 

pan zastupitel Pavlů.“ 

 

Pan Mgr. Pavlů 

„Děkuji, chci se zeptat, je to na základě informací členů kontrolního výboru, 

kteří  mě nezávisle na sobě sdělili konkrétní informace je to, jedná se o poničení závory 

při vstupu na kluziště. Takže na základě jednání kontrolního výboru došlo, 

kde bylo vysvětleno, jak došlo k poničení závory, takže nějaká skupinka lidí si večer 

chtěla jít zabruslit na kluziště Glowackého, které bylo zavřeno. Údajně se obrátili 

na pana místostarostu Vítka, který jim řekl, že je mu to jedno. Načež oni šli na kluziště, 

při vstupu poničili závoru a následujícího dne školník našel poničenou závoru, 

věc oznámil na policii a záležitost řešila a řeší policie, ale o to ani tak nejde, spíš mě 

zajímá tedy to vysvětlení.  Možná se to týká teda i pana místostarosty Tatranského, 

protože se jedná o školské zařízení, jehož zřizovatelem je městská část, takže žádám 

o vysvětlení této kauzy.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

„Tak pan místostarosta Vítek.“ 

 

  

  



strana 38/94  

 

 

Místostarosta MČ p. Vítek 

„Ukázka absolutní dezinformace blábolů a nesmyslů. Takže začnu. Závoru jsem 

nechal odstranit den po tom, co na kluzišti v odpoledních hodinách došlo k těžkému 

úrazu staršího pána a byl tam proveden výjezd záchranné služby. Škola nebo zástupce 

školy tuto závoru, která je, řekněme, 250- 300 metrů, nechala uzavřít ten den nebo tam 

jsou 2 závory. Jedna je na čip a jedna je taková ta tyč. Bavíme se o té tyči, 

o té lešenářské tyči, která na sobě neměla žádné reflexní prvky, bezpečnostní prvky atd. 

Vzhledem k tomu, že správce kluziště měl čip od té první brány, ale neměl klíče 

od té tyče a v souvislosti s tímto úrazem mohlo dojít, řekněme, k prodlení 

s poskytnutím první pomoci, jsem požádal ne nějaký bruslaře, nebo jak jste říkal, 

ale požádal jsem vedoucího odboru kultury pana Slabého, aby vzal rozbrus a na moje, 

na moji odpovědnost, s fotodokumentací, tuto tyč odřízl, aby nebránila případnému 

příjezdu jednotek IZS, záchranka, hasiči, to je úplně jedno. Následně mi psala paní 

ředitelka o tom, že jsem nechal odstranit tuto závoru, podali na mě, byl jsem u police 

na vysvětlení, kde mi bylo doporučeno, abych podal na zástupce základní školy trestní 

oznámení za veřejné ohrožení, což jsem samozřejmě odmítl. Paní ředitelce jsem uvedl 

několik bodů a řešení, například bylo by dobré, kdyby tam u té tyče byl zámek na kód 

a telefonní číslo, například na někoho, kdo by ten kód mohl poskytnout těm složkám, 

které ho potřebují. Požádal jsem o protokol, jestli správce kluziště má náhradní klíče 

od této závory, což, ten protokol jsem neobdržel. Dále jsem žádal, kdo tu závoru, 

tu druhou, opakuji tu trubku vysouvací, tam instaloval, proč na ní nejsou bezpečnostní 

prvky, protože když se setmí je to tyč, která nebyla žádnými reflexními prvky vlastně 

označená. Takže jsem šel na policii, kde jsem jim to vysvětlil, ten protokol je, říkám 

ho vlastně dost podobně i vám. Vracím se k jedné věci. Tu tyč jsem nechal odstranit 

na svoji odpovědnost. Škoda je 5.650 Kč nebo něco takovýho, co tam vyčíslili zástupci 

školy. Samozřejmě jsem plně připraven nést jakýkoliv trest za odstranění této tyče, 

která by bránila případnému příjezdu záchranné služby, takže to skutečně jsem 

to nařídil já, nechal jsem to odstranit a ty nesmysly bruslaři, večer, Vítkovi je to jedno. 

Kam na to chodíte? Už jeden nějaký zoufalec mi podobnou věc psal na facebooku. 

Napsal, odpověděl jsem mu, že neočekávám, že se omluví, ale že je prostě blb. 

Takže ten, kdo vám dal tuto informaci je tuplovaný blb, děkuji.“ 

 

 Starosta MČ p. Gros 

„Tak mírněme se trošičku, pan místostarosta Tatranský.“ 

 

Místostarosta MČ p. Mgr. Tatranský 

„Tak já bych jenom věcně a suše konstatoval, že policie ten případ odložila 

a zároveň nicméně konstatovala, že ta závora ve smyslu tyč, tato druhá závora, která 

byla odstraněna, nebyla v majetku školy, nýbrž v majetku městské části a zároveň 

je třeba konstatovat, že městská část se nepřipojila k trestnímu oznámení, necítí se býti 

majetkově poškozena tím odstraněním té druhé závory a tím pádem ta věc je uzavřená 

aspoň, tedy z hlediska práva. Samozřejmě z toho takového toho lidského hlediska 

ta kauza byla samozřejmě nepříjemná, nešťastná, například mimo jiné z toho důvodu, 

že v podstatě není jasné, zda provozovatel toho kluziště měl klíč, protože tam opravdu 

je to tvrzení proti tvrzení, nicméně nějaký protokol o předání klíče se skutečně 

nedohledal to má samozřejmě pan místostarosta Vítek pravdu. Já osobně se domnívám, 

že je dostačující, když v tom areálu bude toliko 1 závora a pokud by měly být závory 2, 

tak opravdu je potřeba mít ošetřeno mimo jiné to, jakým způsobem do toho areálu 

můžou projet vozidla integrovaného záchranného systému. Takže tak. Jinak 

samozřejmě problémem tam bylo třeba parkování, nicméně je zase třeba konstatovat, že 
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u vjezdu už jako u té odbočky je samozřejmě zákaz vjezdu a pak i v tom samotném 

areálu jsou samozřejmě dále další zákazy, je tam zákaz parkování, zákaz i zastavení 

mimo samozřejmě vozidla, která zásobují školní kuchyni, ale opakuji za mě je 1 závora 

dostačující. Děkuju.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

„Děkuji doplňující dotaz.“ 

 

Pan Mgr. Pavlů 

„Takže si to shrneme. Je zde tedy nová informace. Došlo zde ke zranění 

nějakého člověka, nějakého občana, o jaké zranění se teda jednalo, proč musel, 

proč musela přijet já nevím záchranka a jak to budete řešit do budoucnosti? 

Tam postavíte plot, nebo jak to, jak to tam bude, dáte tam další závoru, která bude já 

nevím odsouvatelná?“ 

 

 Starosta MČ p. Gros 

„Pane místostarosto Vítku, prosím.“ 

 

 Místostarosta MČ p. Vítek 

„Já jsem. Asi nebudu nikde mluvit tak dlouze, protože to je asi zbytečný- 

Takže den předtím, před odstraněním té závory, došlo na kluzišti k poranění staršího 

muže na kluzišti. Bruslil, normálně bruslil, hlava, mantinel vy rozumíte ledu, takže víte, 

jaký je to nebezpečný na tom bruslit. Hlavou udeřil do mantinelu, byla poskytnuta 

odborně první pomoc obsluhou nebo správcem kluziště, byla zavolaná na linku 112 

nebo také se dá volat na linku 155 záchranná služba, která přijela. Záchranná služba 

tohoto muže odvezla a co se týká té druhé otázky nerozumím tomu, jaký druhý závoře. 

Tam je 1 závora, je na čip. Ten čip vlastní, má ten správce, ale neměl klíč od té tyče, 

kterou po tomto zranění uzavřel někdo, zase jen někdo, nevím, jestli to byl školník. 

Ptal jsem se prosím, asi školník a jednalo se o víkendový provoz, takže v případě, 

že by došlo znovu k nějakému zranění a byl jsem požádán, konzultovali jsme to. 

Já jsem rozhodl, že kdyby k něčemu takovému došlo, protože mně nedošlo, že někdo 

na škole dá tyč, zamkne jí, nedá tam na sebe telefonní číslo, nic takovýho, takže aby, 

kdyby se znovu stala tato špatná věc nebo zranění někoho, kdo, jsou tam děti, staří lidé, 

tak jsem prostě odstranil tyč, která teda byla, jak jsem se dozvěděl ve vlastnictví 

městské části. Já se přiznám, že jsem ten protokol od policie nečetl, protože mi to přišlo 

jako nesmysl celý. Takže dnes je tam 1 závora na čip, ten čip má i správce kluziště. 

Děkuji.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

„Děkuji, tak já si myslím pane místostarosto, že jste jednal i v krajní nouzi. 

Tak dalším interpelujícím je paní zastupitelka Vojtíšková, interpeluje 

pana místostarostu Tatranského. Obsah školky.“ 
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Paní MVDr. Bc. Vojtíšková 

„Já bych se ráda zeptala, teďka dojde od 25. května k znovu otevření školek 

v městské části. Vy, když jste to sdílel na facebooku, tak jste k tomu dával komentář 

ať tam posílají děti jenom ti, kdo to opravdu nutně potřebují. V podobném duchu 

rozeslaly esmesky patrně i všechny ředitelky mateřských škol. Já tedy vím minimálně, 

o jedné ředitelce, že tu esemesku rozeslala nám rodičům a předpokládám, že to udělaly 

i v jiných mateřských školkách, a když se na to ptali rodiče, jak to bude s ošetřovným, 

tak vy jste odpovídal, že ošetřovné jim zůstane zachováno, že MPSV to takhle píše 

na svém webu. Já bych vás ráda zeptala, jak to bude nyní, protože se ukazuje, že možná 

to ošetřovné nebude zachováno pro ty rodiče, kterým se mateřská škola otevřela a oni 

tam z důvodu vaší prosby dítě nepošlou, tak možná o to ošetřovné přijdou. Tak bych 

se ráda chtěla zeptat, jestli ještě nějak upravíte ten svůj postup, nebo jaké instrukce 

teďko vydáte rodičům zda, případně třeba ještě budou moci dopřihlásit své dítě, 

nebo jak budete postupovat.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

„Tak pane místostarosto.“ 

 

Místostarosta MČ p. Mgr. Tatranský 

„Tak, škoda, že tady teď nesedí paní ministryně práce sociálních věcí Maláčová, 

protože to v zásadě dotaz na ní. Nicméně pokusím se odpovědět přesto. Já jsem 

vycházel z oficiální informace, která byla zveřejněna na webu MPSV, takže myslím si, 

že jsem měl oprávněný dojem, že ta informace platí, a to je ta, že nedošlo k zavedení 

prezenční povinné školní docházky. Prezenční povinná školní docházka znamená 

samozřejmě základní školy plus poslední ročník mateřských škol tam, kde do 30. 6. 

tohoto roku má rodič právo čerpat to ošetřovné v tomto případě, to znamená v případě, 

kdy nebyla znovu zavedená povinná prezenční povinná školní docházka. Takže, 

podle mého názoru by mělo až do od konce června platit to právo nebo ten nárok 

na ošetřovné, jak na základních školách tak i na tom povinném posledním ročníku 

mateřských škol. Pokud jde o ty menší děti ve školkách, tak tam, uznávám, 

že v podstatě Ministerstvo práce a sociálních věcí, kulantně řečeno, nekomunikovalo 

zcela srozumitelně své záměry. Co asi všichni čteme média, tak kolem toho byly 

jako různé dohady i na úrovni vlády a já jsem zaznamenal řadu výroků dokonce i z úst 

přímo paní ministryně Maláčové, že ona se postará o to, aby každý, kdo nedá své děti 

do školky z objektivních důvodů, dostal ošetřovné. Teď je samozřejmě otázka, 

jak interpretovat objektivní důvody. Zdá se v současné chvíli ta věc, není bohužel ještě 

k dnešnímu dni dořešena. Dneska dopoledne nebyla. Třeba to vyřešili teď, ale opravdu 

jako dneska dopoledne jsem se na to díval ještě, protože mě ta otázka taky samozřejmě 

trápí není to úplně dořešeno. Ale zdá se pravděpodobné, že na základě čestného 

prohlášení, které bude obsahovat něco jako objektivní důvod, proč ten rodič neposílá 

to dítě do té školky, by ten rodič měl mít nárok na ošetřovné s tím, že zřejmě 

ty objektivní důvody korespondují s tím jak vláda nebo Ministerstvo zdravotnictví 

definuje rizikové skupiny jo. Takže já tuhle chvíli k tomu nejsem, bohužel schopen říct 

víc, protože nejsem na vládní úrovni, ale v tuhle chvíli samozřejmě nemáme úplně 

stoprocentní jistotu, jestli čestné prohlášení, které bude obsahovat například to, že dítě 

žije nebo se často stýká se svým prarodičem, který je v tom věku, který je, díky 

kterému spadá do té rizikové skupiny. Takže z toho důvodu já neposílám dítě do školky 

a žádám si o ošetřovné. Tak jestli to takhle bude fungovat, to bohužel tuhle chvíli 

nejsem schopen říct, ale samozřejmě zase, jako je potřeba chápat nás, kteří samozřejmě 

chceme držet to šíření koronaviru pod kontrolou a opravdu nechceme, aby 
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v těch školkách teď jako bylo příliš mnoho dětí, protože když si i to vezmete, jak ty děti 

jsou malé, tak ony jako nejsou schopny samy jako respektovat nějaká jako nějaké 

epidemiologické jako nebo hygienické normy. Ony se prostě dotýkají samy sebe, 

všeho možného, olizují třeba hračky atd. takže čím míň dětí teď bude ve školkách 

tím jako lépe z epidemiologického hlediska, takže tady máme klasický konflikt dvou 

hledisek, to epidemiologické a pak samozřejmě ten zájem rodičů, kteří 

už by potřebovali jít do práce. Samozřejmě, pokud se někdo potřebuje vrátit do práce, 

ať to dítě do té školky dá, to zase ne že ne, proto ty školky taky samozřejmě otvíráme.“ 

 

 Starosta MČ p. Gros 

„Děkuji pane místostarosto to byl poměrně vyčerpávající, doplňující dotaz.“ 

 

 Paní MVDr. Bc. Vojtíšková 

„Já jenom si myslím, že pro ty rodiče, co tam to dítě nedali dnes z toho důvodu, 

ne že by byli v kontaktu s rizikovou skupinou, ale z toho důvodu, že městská část 

poprosila o to, aby pokud možno tam dítě nedávali, tak možná, že přijdou o ošetřovné 

a je otázka, jestli jim to bude uznáno jako objektivní důvod, když tam uvedou městská 

část nás požádala, abychom dítě neposílali do školky, ale tak se to snad vyřeší tak, 

že o ošetřovné nepřijdou. Pak vlastně s tím, související dotaz je, jestli přijdou 

o školkovné. Vy jste mi odpovídal písemně že, když jsem vám ten dotaz položila 

emailem, že jste vydali doporučení ředitelkám, ať to školkovné odpustí. Máte třeba 

přehled, jak ředitelky reagovaly, jestli to budou odpouštět, všem těm, kdo dítě 

do školky teďko nepošlou anebo jestli až na nějaké výslovné žádosti to odpustí nebo 

případně zda to neodpustí třeba vůbec, jestli máte nějaký přehled, jak budou postupovat 

školky v naší městské části?“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

„Tak doplňující odpověď.“ 

 

 Místostarosta MČ p. Mgr. Tatranský 

„Tak k té první části, když se podíváte na to vyloženě, konkrétně na tu dikci, 

co jsem já napsal tak, jsem k tomu ošetřovanému psal, že ošetřovné samozřejmě 

podle pravidel MPSV. Já jako tady nemůžu slíbit něco, co je v kompetenci MPSV, 

takže samozřejmě ano, my doufáme, že ten, kdo bude schopen předložit objektivní 

důvod, proč nedal dítě do školky, tak já doufám, že takovýto rodič to ošetřovné 

dostane, ale garantovat? Nejsem kompetentní to garantovat, bohužel s tím, 

že samozřejmě já si myslím, že ten objektivní důvod by měl být, jako nějaký zdravotní 

důvod.  To znamená typicky kontakt toho dítěte s někým z té ohrožené skupiny třeba 

jo, ne že nám přišla esemeska od paní učitelky ve školce, ať radši to dítě nepošleme, 

to bych třeba nemuselo být uznáno, jako objektivní důvod to se s vámi asi shodnu, 

paní zastupitelko.  No a pokud jde o tu druhou otázku. Všeobecná tendence teď zřejmě 

bude to školkovné odpouštět. My máme analýzu, kterou jsem vám ocitoval v tom mém 

emailu, a to od paní Hrazánkové z odboru právních služeb, kde tedy ona doporučuje, 

aby ten rodič, který chce odpustit to školkovné si o to odpuštění pořádal, takže 

asi to ty školky budou vyžadovat. Já osobně si umím dokonce i představit automatické 

odpuštění školkovného, ale toto ještě potom doladíme s těmi ředitelkami školek.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

„Tak děkuji další interpelující je paní zastupitelka Matoušová 

na pana místostarostu Vítka s tématem boj proti korupci.“ 



strana 42/94  

 

 

  

Paní Ing. Matoušová 

„Já bych chtěla, na úvod chtěla říct, že teda pokud interpelace využívají 

i zastupitelé za ODS, tak to nám už vychází jedna interpelace ročně na zastupitele. 

Při tý hodinový dotaci a nějakých průměrných dat interpelace, tak jestli nepřemýšlíte 

o tom, že teda, když teď interpelují zastupitelé ANO a ještě ODS tak, jestli prodloužit 

ten čas na interpelace. 

Takže moje interpelace se týká mé interpelace z minulého zastupitelstva. 

Moc nechápu, když pan starosta tady řekl, že chce transparentně komunikovat, proč 

není možné odpovídat na interpelace do následujícího zastupitelstva. Já chápu, že 

tam je lhůta 30 dní, ale bylo by minimálně vstřícné, kdyby tedy k těm odpovědím došlo 

do následujícího zastupitelstva. 

Tak teď můj dotaz, já k němu směřuju. Žádala jsem tady o zaslání důvodové 

zprávy, ke směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, což je dokument, 

který už existuje a jeho poslání by nezabralo až tolik času, ale dobře, věřím, že do těch 

30 dnů ho dostanu. Moje druhá část interpelace směřovala na pana Vítka 

a na pana Tatranského, kteří požadovali audit zakázek v souvislosti s odstoupením 

radního Slobodníka.  Jak kromě auditu budete chtít do budoucna předcházet korupci 

na radnici? Já bych zde přečetla odpověď pana Vítka, která zní. Samozřejmě budeme 

připravovat určitý kroky, my už jsme pro některé odbory jako patrioti s trikolórou 

udělali nějaká opatření, nějaké kontrolní mechanismy, které chodí radě, takže 

samozřejmě po diskusi v radě s kolegy můžeme, například ty návrhy, který my jsme 

předložili pro jiné organizace nějakým způsobem implementovat i celkově. Nevím, 

jestli tohle to mě úplně uklidňuje, že do budoucna budou přijata nějaká preventivní 

opatření, takže ano, prosím o zaslání konkrétních opatření, konkrétních odborů a jakým 

způsobem budou ty kroky implementovány. Moje otázka zní. V té odpovědi je napsáno, 

že patrioti s trikolorou udělali nějaká opatření, nějaké kontrolní mechanismy, které 

chodí radě atd. Chci se zeptat, kde se vzala trikolora, protože nejsem si vědoma, že by 

trikolora kandidovala do zastupitelstva, takže jak se stalo, že patrioti společně 

s trikolórou dělají ty nějaký opatření.“ 

 

 Starosta MČ p. Gros 

„Tak já se nejdřív ujmu toho, první části, i když to, tedy nebylo v tom tématu. 

Máme tady jednací řád, tam je 30 dnů. Teď máme poměrně zvláštní situaci s tím, 

že to zastupitelstvo je po třech týdnech, takže normálně to chodí před zastupitelstvem. 

Není pravda, že nechodí a taková malá poznámka vstřícnost za vstřícnost 

paní zastupitelko, já budu jistě vstřícný, když budete vstřícní i vy, takže 

pane místostarosto.“ 
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Místostarosta MČ p. Vítek 

„Já nevím, co jsem vám psal, není to náhodou jakoby to, co jsem tady říkal 

minule na zastupitelstvu. Jenom přepis, protože já si nevybavuji, že bych vám 

něco odesílal, ale možná, že to je čistě přepis, který jsem vám poslal na to, na co jste se 

ptala minule, já fakt nevím, jestli jsem vám psal osobně email na nějaký dotaz. A to je 

jedno. Tak kde se vzala trikolóra. Když jsem kandidoval do zastupitelstva, tak trikolora 

ještě neexistovala, takže jsem jakoby nepředběhl do nějaký strany, která existovala. 

Ta vznikala až v průběhu mého volebního období, kam jsem vstoupil. Využil jsem 

takového triku, které použili kolegové z Top 09, když opouštěli, pan Kalousek, když 

opouštěl KDU ČSL tak hned taky využíval ten brand Top 09. Já jsem se na to ptal, 

tuším na právním, jestli je to dobře, špatně, jestli se to může. Prakticky je to vlastně 

jedno nebo ta legislativa v tomhle tom případě to nějakým způsobem neurčuje. Co se 

týká kroku, ten dotaz, o kterém jste mluvila. Já si myslím se, že se jednalo na dotaz, jak 

budete čerpat peníze z fondu Covid - 19. Tam jsem já řekl, že jsem vytvořil nějaký 

kontrolní mechanismus, který funguje tak, že jestli to mám popisovat, protože jsem 

myslím už o tom hovořil, který funguje tak, že dojde k nějaké objednávce, kterou musí 

schválit gesční radní, když je to například sociálka radní, pak to schvalují já následně 

to jde na ekonomický odbor a tím pádem jsou tam nějaký takový 3 kontroly s tím, že 

mi v průběhu jako odbor krizového řízení zjišťujeme, jestli ta cena za, řekněme, 

ten produkt nebo za tu službu odpovídá nějakýmu standardu nebo nějakým 

mantinelům, které jsou nastaveny, například hlavním městem. Já při této příležitosti, 

protože možná ten dotaz padne nebo ne, chci říct, že jsme jako odbor krizového řízení 

nebo já, který jsem měl dozor nad tímto fondem, tak za celou tu dobu Covidu, nebudu 

říkat za kolik jsme nakupovali dezinfekci štíty atd., protože to byly opravdu nízké ceny. 

Velice jsme si s tím hráli. Tak z těch 32 000 000, které jsme dostali z magistrátu jsme 

k dnešnímu dni při tom, že všechny školy, školky, jesle, úřady jsou vybaveny 

ochrannými prostředky, dezinfekcí atd. další desítky věcí od testů, Rapid testů, 

vyčerpali 5.800.000 Kč. Tzn. z 32 000 000, necelých 32 000 000, jsme vyčerpali 

5 7000 000. Tedy za chvilku nám končí mimořádný stav a úspora na tomto fondu 

nebo na tom bude 25 960 000. To jenom jsem chtěl říct, že ty kontrolní mechanismy 

i s tím i s tou poptávkou i s tím vyhledáváním a porovnáváním dokázaly to, že jsme 

kupovali dezinfekci za 21,90 a ochranné štíty za 45 Kč, třeba. Já vám rád odpovím jaké 

modely, jaké modely se dají samozřejmě, a vy je budete znát, znáte akční plán 

proti vládní do konce i 1. dubna tam byl nelegislativní, nějaký dodatky k němu, určitě 

znáte i zákon o obcích a zákony 128, 129/2000, víte, že tady v samosprávě jsou 2 typy 

korupce a to je korupce taková ta politická, kdy můžeme zneužívat svého politického 

vlivu a nehospodařit s prostředky a pak ta nižší, ta úřednická, takže a určitě znáte 

i základní kontrolní mechanismy, jste zastupitelka je zde finanční výbor, kontrolní 

výbor, zákon o svobodném poskytování informací atd. Takže já vám rád napíšu 

nějakou svoji úvahu, jak by měl probíhat nějaký kontrolní mechanismus v rámci 

v rámci třeba nás jako rozpočtu atd.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

„Tak doplňující dotaz, prosím.“ 

 

Místostarosta MČ p. Vítek 

„A nebo se u mě stavte, můžeme o tom, protože já teď přesně skutečně nevím, 

jestli po mě chcete koncepci nějakou na korupci na radnici. Koncepce by se měla řídit 

akčním plánem samozřejmě, že vlády.“ 
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Starosta MČ p. Gros 

„Doplňující dotaz, už jste přes čas pane místostarosto.“ 

 

Paní Ing. Matoušová 

„Můj dotaz se vůbec netýkal Covidu, ale spíš, jak do budoucna chcete řešit to, 

abyste nemuseli dělat ty audity, který teď jako že požadujete. A specificky jsem se ptala 

na úpravy zakázky malého rozsahu. Ta odpověď mi přišla emailem z pověření 

místostarosty Jiřího Vítka. Posílám jeho odpověď na interpelaci. Ta interpelace 

je zveřejněna i na webu v zápisu z jednání, jako interpelace nebo odpověď 

na interpelaci. Možná by bylo fajn do těch webových interpelací přidat otázku, protože 

takhle je zveřejněna jenom odpověď a není vlastně vidět na co se odpovídá. Můj 

dodatečný dotaz zní. Zajímalo by mě, zda trikolora podepsala koaliční smlouvu s ODS, 

Top 09 STAN svobodnými a jestli má trikolora opoziční smlouvu s ANO? 

 

Starosta MČ p. Gros 

„Prosím, trikolora, jestli podepsala koaliční smlouvu s ODS? Nepodepsala.“ 

 

Místostarosta MČ p. Vítek 

„Ani TOP 09 nepodepsala asi je načase jí podepsat.“ 

 

 Starosta MČ p. Gros 

„Tak místostarosta pro školství pan Tatranský, interpelován paní zastupitelkou 

Filínovou.“ 

 

Paní Bc. Filínová 

„Dobrý den děkuji za slovo, někteří rodiče vlastně hlásili své děti začátkem roku 

na letní školky a v tuto chvíli jsou v nejistotě, jestli letní školky budou nebo nebudou 

tak bych vás chtěla zeptat, jaký s tím máte plány. Jestli jako v tuhletu chvíli můžete říct, 

že s těmi školkami počítáte nebo pokud ne, tak ať ty rodiče mají, když tak tu možnost 

zařídit se jinak. Děkuji.“ 

 

 Starosta MČ p. Gros 

„Tak pane místostarosto.“ 

 

Místostarosta MČ p. Mgr. Tatranský 

„Tak v tuto chvíli, pokud se nezmění ten epidemiologický trend, 

který samozřejmě už příznivý tak počítáme s tím, že letní provoz školek pojede přesně 

podle plánu, tak jsme si to naplánovali.“ Děkuji.“ 

 

 Starosta MČ p. Gros 

„Tak doplňující dotaz.“ 

 

 Paní Bc. Filínová 

„Děkuji, nemám.“ 

 

 Starosta MČ p. Gros 

„Tak ještě interpelujete mě, znovu paní zastupitelka Filínová nerealizované 

projekty z důvodu klimatických podmínek.“ 
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Paní Bc. Filínová 

„Opět děkuji za slovo. V minulých letech nebyly z magistrátních účelových 

prostředků realizovány 2 projekty, na které se chci zeptat. Jedna je revitalizace ploch 

malého rozsahu za 2 000 000 a ten druhý projekt je revitalizace třešňového sadu na Bílé 

Skále za 4,4 miliony a vlastně jako důvody jsou uvedeny nevhodné klimatické 

podmínky. U toho prvního projektu je vyloženě uvedeno, že z důvodu extrémního 

sucha by došlo ke zmaření proinvestovaných prostředků a u revitalizace třešňového 

sadu na Bílé Skále je zase zmíněno, že roky 2017 až 19 byly klimaticky mimořádné 

s extrémním nedostatkem srážek a tím vznikla nemožnost obvyklým způsobem založit 

projektovanou květnatou louku, a tak bych se chtěla zeptat, jaký máte vlastně plán 

s těmito projekty, kdy a jak se budou realizovat a jak vlastně na základě toho vnímáte 

vývoj klimatu a jestli i na to budete nějak reagovat, děkuji.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

„Tak na té Bílé Skále je to trošku složitější. Nejenom klimatická věc, klimatická 

záležitost, sucho atd., ale tam je poměrně problém s tou firmou, která už tam část 

toho projektu realizovala. Hodně o tom ví pan Grygera, který to má na starosti 

a s velkou pravděpodobností tam dojde k soudnímu sporu, takže tam do toho 

v tuto chvíli vstupovat jakoukoliv investicí se mi zdá poněkud nebezpečné i z hlediska 

toho soudního sporu. Ty revitalizace malých ploch je to tak? Tak jsme požádali 

o změnu toho dotačního titulu a budeme za to chtít s největší pravděpodobností 

vysazovat stromy, takže možná, že to je lepší záměr než ty revitalizace malých ploch. 

Doplňující dotaz?“ 

 

 Paní Bc. Filínová 

„Nemám, děkuji.“ 

 

 Starosta MČ p. Gros 

„Děkuji, tím jsme vyčerpali interpelace a měli jsme na ně přesně hodinu 

nebo méně než hodinu a vyčerpali jsme, takže si myslím, že ta poznámka, že si dovolil 

dokonce i koaliční zastupitel interpelaci, je trošičku lichá.  

Tak teď se vracíme k rozpočtu, tak jste přihlášena paní zastupitelko Filínová 

zase vy.“ 

 

 

K bodu 1- Pokračování 

Návrh Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2020 a střednědobého výhledu městské 

části Praha 8 do roku 2025 (k usn. č. Usn RMC 0145/2020) 

 

 Paní Bc. Filínová 

„Tak opět děkuji za slovo. Já jsem vlastně chtěla navázat než jsme skončili 

tu diskusi k rozpočtu tak, jsme se bavili o kluzištích a my jsme se vlastně dozvěděli 

dnes, že se tedy plánuje jakási investice na nové povrchy a jestli nám můžete říct teda 

z té částky 5,65 milionů, jaká částka tam bude na ty povrchy a jakou můžeme očekávat 

teda úsporu do dalších let. Děkuji.“ 

 

 Starosta MČ p. Gros 

„Tak, to je asi pro pana místostarostu.“ 
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Místostarosta MČ p. Vítek 

„Já se přiznám, že úplně tu částku nevím, protože zase budeme vybírat podle 

nějakých regulí a výrobců. Měly to by to být úspory v řádech statisíců u dvou kluzišť 

by to mělo být opravdu dost, protože ta technologie, kterou jsem konzultoval s panem 

vedoucím odboru kultury Slabým, je prostě mnohem jednodušší, mnohem rychlejší je 

to vlastně…asi to nebudu popisovat. Napustíte to vodou, roztáhnete to, napustíte tou 

vodou. Jsou to takové bublinky, jako fólie prostě, když byla v kolekci vždycky, 

ty bublinky. Já tomu nerozumím moc technicky a zatímco dneska trvá několik dní 

opravdu dávat ty trubky sem a tam, ty trubky praskají, musí se každý rok prostě měnit, 

takže skutečně bude to v řádech statisíců úspora, a to úspora nejenom na energii, 

protože to bude mnohem rychlejc zamražený, asi pan Pavlů by mě opravil nebo zmrzlý, 

ale hlavně i úspora času vlastně při tý výstavbě a při tý demontáži. Znamená opravdu 

ty dny, je to strašně rychlá technologie. Já vám strašně rád odpovím, když mi ten dotaz 

napíšete, nebo to, a s panem Slabým vám přesně vyspecifikuju, co to přesně 

jako uspoří, kolik dní atd., protože jsme se na to byli podívat u jiných kluzišť a zjistili 

jsme, že to jakoby, že to opravdu může ušetřit spoustu peněz a času, děkuji.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

„Tak pane místostarosto budete to mít potom v zápise, takže můžete 

paní zastupitelce odpovědět. Tak pan zastupitel Staněk.“ 

 

 Pan Mgr. Staněk Ph.D. 

„Dobrý den děkuji za slovo, já mám několik malých dotazů na kulturu 

tzn. Kapitola 06 toho rozpočtu jednoduchý dotaz. Je tam 500 000 na rok 2020 

na kulturní dům Ládví oproti 0 loni. Jenom bych chtěl vědět čeho se to týká. Tady 

podotýkám v návaznosti na kolegu Michala Nováka, že v důvodové zprávě 

se k tomuhle váže toliko navrhovaný rozpočet činí 500 000. Opravdu bylo velice fajn, 

kdyby jsme se dočetli aspoň něco. Nějaká klíčová slova, proč tam je najednou +500 

z nuly. 

Další dotaz. Redakce měsíčníku osmička, děkuju touto cestou panu Slabému, 

že nám zaslal trošku aspoň rozklad těch nákladů na letošní rok.  Já se chci zeptat 

na částku, která je zhruba jeden a půl milionu, která je na tisk a distribuci pardon, ano 

1,55 milionů, včetně dopravy, teda, chci se zeptat, jestli jste zvažovali, že by to šlo 

stáhnout třeba snížením kvality toho papíru. My máme velice pěknej papír, 

dá se na to tisknout totiž to hezky barevně fotky, tohle všechno, to vidím, ale jestli 

by nestálo za to uvažovat o třeba černobílým tisku na mnohem úspornější verzi papíru. 

Ta částka je poměrně velká. Mimochodem redakce osmičky má rozpočet ve výši 

nebo v části 18 % celkovýho rozpočtu kultury, takže je to, no je to markantní. Nakonec 

se chci ještě zeptat. Souvisí to s tím, ale s dalšíma rozpočtovýma věcma, proč stále 

nemáme zavedený ten City visor, respektive jaká je vaše představa, že náklady třeba 

na ten tisk a podobně může veřejnost kontrolovat, kde to můžou udělat, co byste 

doporučili veřejnosti, kdyby se chtěla podívat kolik stál tisk a za co přesně, jak to může 

veřejnost udělat? Děkuji.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

„Já si myslím, že u těch ano, ale já myslím, že u těch tisků jsou to věci 

nad 50 000, tak by to mělo být, v registru smluv. Jinak pan místostarosto Vítek.“ 
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Místostarosta MČ p. Vítek 

„Vzal jste mi to z úst, samozřejmě odbor kultury je otevřen jakémukoliv dotazu, 

jak jsem tady zmínil občané můžou samozřejmě žádat podle zákona o svobodném 

přístupu k informacím o informace, pak jsou tady registr smluv nad 50 000 500 000. 

Ládví, chci říct jednu věc, kulturní dům Ládví byl takovým, řekněme, zapomenutým 

místem bez kultury. Jak jste sám zmínil bylo tam 0 a já jsem se snažil v rámci 

vyjednávání rozpočtu dát tomuto kulturnímu domu zase nějaký život a je tam velice 

dobrá kreativní nová paní ředitelka Málková, která mě seznámila s nějakou vizí. 

Samozřejmě dnes se může zdát, že půl milionu je dost, protože předpokládám, 

že veškeré akce se rozjedou až po prázdninách, ale sám asi tušíte, že organizovat něco, 

co přiláká občany a budeme se bavit třeba, když už se budem bavit o vánočních akcích 

dneska taková akce, když přijedou umělci z Prahy, tak ten umělec je tam prostě za 40, 

50, tisíc minimálně. My ten kulturní dům v současné době využíváme 

pouze pronajměte si mě, to je prostě strašně špatně. Zatímco kulturní dům Krakov 

nějakým způsobem žije, lidi tam chodí, zvykli si na něj, tak to Ládví prostě umírá, 

takže je to pokus nastartovat kulturu prostě v tomto kulturním domě. 

Co se týká osmičky, my jsme udělali jednu věc, my jsme snížili počet stran tím 

jsme uspořili a udělali jsme, že bude o prázdninách pouze jedno speciální číslo 

dvouměsíčník, Tím jsme se snažili taky ušetřit. Nemyslím si, že bysme měli mít 

měsíčník tak, že se s ním dá utřít dobře zadnice, že bude černobílý, pojďme zachovat 

nějakou důstojnost, nějaký prostě aspoň… Je spousta lidí, kteří nevědí že, že jsme 

na tom tak finančně špatně a představa, že jim dáme černobílý měsíčník na nekvalitním 

papíru by bylo prostě pro stotisícovou městskou část nedůstojné. Takže my jsme 

se snažili skutečně uspořit, kde to jde, můžeme se bavit o tom, jestli snížíme gramáž, 

jestli to bude jiný, ale představa, že jak tady někdo zmínil Liberec, bude vydávat 

cyklostylovaný pomalu jako měsíčník, je skutečně nedůstojné. Peníze na to jsou 

v tom rozpočtu a uvidíme prostě, co dál s těma financema. Samozřejmě, když peníze 

nebudou, když se stane malér budeme muset přistoupit k tomu, ale v tuhle chvíli my 

jsme udělali vše pro to abysme se snažili snížit aspoň cenu toho jednoho čísla, 

na tu úroveň, na jakou to jde. Je to velká částka je to 60 000 myslím, že 60 000 výtisků. 

Pak je tam samozřejmě nějaká distribuce, se kterou taky úplně nejsme spokojeni, 

ale to je asi spíš do komise nebo do redakční rady, kde tyhlety věci řešíme. V případě 

v pondělí by měla být i redakční rada, jestli vás to zajímá, přijďte tam a můžete si 

vyslechnout a podívat, jak redakční rada funguje.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

„Tak děkuji pan zastupitel Slávka.“ 

 

Pan Mgr. Slávka 

„Děkuji za slovo, já mám 3 dotazy. Ten první v podstatě vychází 

z tý interpelace, a to je jestli nám můžete říci i tady základní alespoň ne všechny 

nemusíte, prostě základní nějaké části těch rozpočtů v kapitol činnost odboru, bavíme 

se o kapitole 08 běžné výdaje 0804 odbor správy majetku. Je to činnost odboru, 

kde jsou ty konzultační, poradenské a právní služby. A pak jsou to ty konzultační, 

poradenské a organizační činnosti, které v podstatě mi přijdou, že jsou stejné obsahově 

takže, jestli mi to můžete nějak objasnit. Pak mám k těm běžným výdajům na Novou 

Palmovku a právní služby. Tam je tedy nárůst u těch právních služeb, což chápu 

vzhledem k té situaci, která tady je, ohledně té Nové Palmovky a probíhajícím právním 

sporům s Metrostavem, ale nevidím tady někde nebo nenašel jsem, kde jsou za ty studie 

k té Nové Palmovce, o kterých se bavíme ve výboru. Jestli je to zahrnuto v nějaké jiné 
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položce, tak to bych chtěl vědět. Pak, kde je počítáno s vrácením dotace 

300.000.000 Kč, kde naštěstí teď je probíhá schválení radou a následně 

pak zastupitelstvem na magistrátu.  Dodatek číslo 1, kde je to vrácení do konce 

letošního roku a já jsem to v rozpočtu nikde nenašel. Děkuji.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

„Děkuji pane zastupiteli. Tento dotaz tady již padnul byl zodpovězen, byl to váš 

kolega, který se na to ptal, ne byl to pan Buršík, který se na to ptal mám takový pocit, 

takže ne váš kolega od pirátů já vám odpovím ještě jednou. Domluveno na magistrátu 

s panem náměstkem Vyhnánkem je, odložení té dotace s tím, že my představíme, jak to 

s tou dotací bude z hlediska městské části a je předjednáno, například to, 

že by se splácela ve splátkách. Zbytek byl na pana radního Slabihoudka.“ 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek 

„Tak já to vezmu zeširoka. Začnu panem Stránským ohledně těch zón placeného 

stání. Pokud si dobře vzpomínám, tak tam byl dotaz na rozšíření zón v oblasti Bulovky 

a potom to zvýšení cen za to návštěvnické parkování.  Já myslím, že jsme vlastně 

kromě tý Bulovky tohleto zvyšování těch cen probírali na dopravní komisi někdy. 

Já se skutečně k tomu také přikláním a my o to zažádáme, ale jednou za rok, protože 

tam je ta sazba v některých místech 20 Kč tuším, že ano, v Praze 1 je 60, jak jsem 

koukal. Jsou to skutečně návštěvnická stání, takže to neohrozí ty rezidenty. Můžeme 

to ještě probrat na komisi pro dopravu. 

Rozšíření zón už se v podstatě kolem té Bulovky jsme nechali na projektanta, 

který to kreslí pro TSK jaksi, aby to udělal. Teďko, jak byly zase ty viry, tak on 

to neudělal, nebo ještě to není hotový takže, takže my to budeme popohánět. 

Rozpočet činnosti odboru 08 to je asi na dotaz pana Slávky, já to teda napíšu 

v té odpovědi, kterou byla ta interpelace, každopádně ta položka konzultační, 

poradenská organizační činnost, tak v té právě je jakási finanční rezerva právě 

na tu konzultační nebo na tu studii nebo na to vymyšlení strategie, co s tou Palmovkou. 

My jsme to vlastně ponížili z té činnosti odboru, dali jsme to nějakou částku do téhle 

kapitoly. Jinak právní služby, to jsme prostě jsme probírali včera na tom, co s tím, 

jako já taky za to nejsem moc rád, no ale bohužel. Jinak samotná ta činnost odboru tam 

prostě i například my platíme nějaké nájemné, nějaké malé částky, menší částky městu, 

který máme pronajatý, jo a takovýhle, to jsou jako všecky věci, který oni tam dělají. 

Můžou tam být i zahrnutý i třeba znalecký posudky a takovýhle další věci na různé 

majetky takže, takže tak, děkuji.“ 

 

 Starosta MČ p. Gros 

„Já vás pane radní ještě doplním tam vždycky, když je tam nějaká ta poradenská 

činnost, tak se víceméně nedá úplně specifikovat na co to bude. Když to bude potřeba, 

tak se musí udělat posudek atd., ale nevíme. Je to rezervovaná částka, nemusí se utratit. 

Tak paní zastupitelka Blahunková.“ 
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Paní RNDr. Blahunková 

„Děkuji za slovo. Já bych měla 1 konkrétní dotaz, k jedné konkrétní položce 

v návrhu rozpočtu kapitálových výdajů a zásobníku projektů. V kapitole 08 

hospodářství, je položka rekonstrukce povrchu hřiště u Meteoru. Já mám dotaz, kdo je 

vlastníkem pozemku, protože pokud jej má svěřen do péče městská část, 

tak potom proti akci nemám námitek, ale pokud nikoliv, tak proč investujeme 

do úpravy pozemku, který není náš takže, prosím o konkrétní odpověď, 

kdo je vlastníkem pozemku pod tímto hřištěm, které se hodlá rekonstruovat, děkuji.“ 

 

 Starosta MČ p. Gros 

„Já odpovím myslím, že to nemusím předávat panu radnímu. Tu situaci znám 

moc dobře. Je to ve správě Městské části Praha 8. Pan zastupitel Novák.“ 

 

Pan Novák, MBA 

„Děkuji za slovo. V předchozím vstupu jsem se ptal na to šetření které, 

avizovala v minulosti rada Prahy 8. Pan starosta mi tam správně doplnil údaje 

z minulosti, že k nějakému šetření docházelo. Já se tady pokusím pouze zpřesnit 

o co mi jde. Celá městská část se ocitá samozřejmě ve velmi nezáviděníhodné situaci, 

tak jako řada jiných městských částí v současné době, ale máme tady kromě korona 

krize prostě problémy, které jsou specificky naše, to je těch 300 milionů, které možná 

dlužíme, možná nedlužíme, respektive možná budeme muset vracet, možná nebudeme 

muset vracet magistrátu, ale prostě tady budeme muset dělat ještě nějaké další opatření 

tak, aby tak, aby městská část se vyhnula ještě větším finančním problémům 

do budoucna. O co mi tedy jde. Jde o to, jestli máte nějaký další, řekněme plán byť 

třeba ne na úrovni dnes v předkládaném rozpočtu nebo jestli máte zpracované varianty 

pro případ opravdu velké krize, že by se nepodařilo vyjednat s magistrátem nějaký 

odklad splátky těch 300 000 000, případně, že by ta korona krize zasáhla Prahu 8 ještě 

více. Proto tady prosím, o nějakou alespoň obecnou odpověď, jak uvažujete 

o finančním řízení městské části s ohledem na všechny tyto hrozby, které tady 

před námi stojí. Děkuji.“ 

 

 Starosta MČ p. Gros 

„Tak já se vám pokusím odpovědět i když vím, že vás to pravděpodobně 

neuspokojí. Já budu ze všech sil samozřejmě vyjednávat s magistrátem abychom 

se z toho nějakým způsobem dostali. Já si myslím, že zrovna pan náměstek Vyhnánek 

si velmi dobře uvědomuje, že fakticky městská část nemůže jednorázově 300 000 000 

zaplatit A když se podíváte na ty rezervy, který víceméně částečně zapojeny rozpočtu 

částečně nám ještě zůstávají, tak co by mohlo následovat jedině. Zaplatit to z těch 

rezerv, prodat co se dá, nějakým způsobem existovat, tam žádná jiná cesta není. 

Já nebudu, já nemám kouzelnou hůlku, kterou bych zamával, řekl bych mám tady 

najednou miliardu, skutečně nemám, myslím si že to jako z rozpočtu z těch rezerv 

víceméně zjevné. Myslím si, ale na druhou stranu, že je velice pravděpodobné dojednat 

nějakým způsobem splátkový kalendář vůči magistrátu a pokud se shodneme 

a ta analýza a nechytejte mě za slovo a ta analýza nám vyjde, že budeme se toho 

projektu nějakým způsobem peněžně zbavovat tzn. že bychom dostali nějakou výši 

v řádu stamilionů nebo miliardu, tak v takovém případě vlastně z toho nejhoršího 

bychom byli na několik let myslím, že i na další volební období venku a druhá 

dlouhodobá věc, o kterou neusiluji pouze já, ale myslím si, že o to usilují starostové 

městských částí napříč hlavním městem Prahou, je změna financování městských částí. 

Mimo jiné, když jsme se tady bavili o dani tak 1 z věcí, která tam byla dlouhodobě 
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diskutována byla i daň z nemovitosti, takže i tento orgán, který je fakticky neformální 

a nemá žádná zákonná ukotvení, ale je velice dobrou politickou platformou 

na prosazování zájmů městských částí. Myslím si, že je to užitečná věc jsem rád, 

že se to nevím 2013 mám takový pocit, 2014 podařilo ustavit, takže to tam docela 

funguje tak, že asi tak, pan zastupitel Němeček, prosím.“ 

 

Pan Mgr. et Mgr, Němeček 

„Tak já mám 9 konkrétních otázek k rozpočtu. 

Za prvé, stále jsem nedostal odpověď na to, kolik zbude na účtech Městské části 

Praha 8 k 31. 12. 2020 podle vašeho předpokladu. Je to věc, kolem které tady stále 

kroužíme, stále se vás ptáme my i piráti, kde budete mít tu rezervu případnou. Vy jste 

pane starosto zatím jenom naznačil, že na těch 178 000 000 na investičním účtu 

u J&T banky byste nerad sahal. Kromě toho to ani nelze, jaksi vybrat hned. Čili kolik 

zbude na účtech disponibilních peněz 31. 12. To první otázka. 

Druhá, domnívám se, že kolega Stránský nedostal odpověď na to, 

když poukazoval, protože se tady diskutuje o některých studiích pořizovaných. 

Tak víme z komise pro územní rozvoj, že má být rozvojová studie v oblasti Košinka, 

kde se má jednat o studii proměny rezidenčně administrativní čtvrť, včetně nové 

radnice. Na to se vás kolega Stránský ptal, tak vidím tam pana Hřebíka, že bude 

za chvíli odpovídat, tak doufám že se na to nám dostane odpovědi. 

Za třetí, kolegyně Vojtíšková stále nedostala odpověď 

na tu přestavbu multifunkčního sportoviště ZŠ Na Korábě za 3 050 000, není to malá 

částka. Pan místostarosta odpovídal, že to v zásobníku výdajů není, není tomu tak, je 

to tam v těch navrhovaných kapitálových výdajích. 

Za čtvrté. Velice mě mrzí, že když mluvíte o školství stále mluvíte o cihlách, 

okenních rámech, topení, nemluvíte o lidech, prosím, investujme do lidí. Cena Eduarda 

Štorcha zavedená pro inovativní učitelství je hanebně seškrtána na 100 000 Kč. 

Je to úplně směšná částka, bylo by snadné ji zvýšit na těch původních 225 000. 

Je to hanba příslušného radního pro školství, že si tyto peníze nedokáže vybojovat. 

Za páté. V kapitole zdravotnictví a sociální věci máme vedle sebe 2 položky. 

Ten nepoměr bije do očí. Na jednu stranu, jsou zde protidrogové programy, jejichž 

efektivitu, ale nikdo nesleduje, nevyhodnocuje je, jsou vlastně rutinně prováděny stále 

znovu. Vedle toho máme o pár řádek níže terénní programy, na které jde pouhých 

200 000. Přitom i v důvodové zprávě se uvádí, že terénní programy jsou právě určené 

pro bezprizorní děti na ulici Jestli vlastně chcete hledat něco efektivně protidrogového, 

tak jsou to právě dnes realizované terénní programy. Nerozumím, proč nepřesuneme 

z položky protidrogová školení nebo protidrogové programy za 330 000 na terénní 

programy. 

Za šesté plánujete příjem z prodeje domů ve výši 100.000.000 Kč. Přitom 

ale, a to mi, prosím vysvětlete pane radní Slabihoudku. Rada 22. 4. zrušila 2 výběrová 

řízení. My jsme s těmi prodeji nesouhlasili, nicméně pokud chcete naplnit kasu prodeji, 

tak jak to, že jste zároveň rušili výběrová řízení na prodej pozemku parc. č. 296 domem 

Zenklova č. p. 641, kde se vám přihlásilo 8 zájemců a vy v té důvodové zprávě uvádíte, 

že to bylo, že kvůli pandemii Covid nebyly otevřeny nabídky. Nezlobte se, to je pro mě 

nesrozumitelný důvod, jestli chcete, já vám přijdu a ty nabídky vám otevřu, jestli 

potřebujete, jestli se bojíte nákazy, tak já si vezmu rukavice a otevřu vám je. Stejně, tak 

jste zrušili výběrové řízení na prodej zahrady u domu Na Dlážděnce 9. My jsme nebyli 

šťastni, že se ta zahrada prodává pozemek, parcelní 646, přišlo vám 18 nabídek, 

a vy jste se to rovněž s odkazem na pandemii Covidu zrušili. Nesrozumitelné, prosím 

o vysvětlení. 
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Za sedmé. My jsme vlastně díky našemu zástupci ve finančním výboru 

nepřehlédli ty zprávy, které chodí od jednotlivých příspěvkových organizací, takže 

jsme si všimli, že servisní středisko jeho ředitel inženýr Hladiš, si na straně 13 vlastně 

výroční zprávy stěžuje na to, že se kulturní domy Ládví a Krakov, že jsou ztrátové, 

jejich hospodaření, a poukazuje na straně 13 na to, že na žádost odboru kultury Městské 

části Praha 8 však v roce 2019 byly na akce pořádané Městskou částí Praha 8 

pronajímány z převážné většiny za 1 Kč. Režijní náklady nebyly hrazeny vůbec, 

ačkoli tyto kulturní domy měly svůj ceník za pronájem sálu, kde byla padesátiprocentní 

sleva na akce vlastně pořádané Městskou částí Praha 8, čili ale z nějakého 

nekoncepčního, nezlobte se na mě, důvodu bylo nařízeno, že se má pronajímat za 1 Kč 

a potom vzniká ta ztráta. Nepřehlédli jsme také, že v podkladech pro finanční výbor 

bylo sděleno, že Osmá správa majetku služeb a Centrum Palmovka mají do 14. 4. 2020 

dodat své zprávy o hospodaření, přestože finanční výbor jednal 11. 5. tyto zprávy jsem 

tam nenalezl opravte mě, prosím, pokud tam byly. 

 A za deváté. V hodnocení ekonomického odboru ohledně zdaňované 

hospodářské činnosti jsme nepřehlédli to, že ekonomický odbor doporučuje, 

aby se správa majetku zaměřila na plnění výnosů, že podnikatelé, obchodní společnosti 

musí řádně a včas hradit své pohledávky a ekonomický odbor končí tím, že dluh, patrně 

se tím myslí asi pohledávka městské části, ale v tom kontextu to vyznívá tedy jako dluh 

podnikatelů obchodních společností v nebytových prostorách městské části, že dluh 

k 31. 12. činil 39 000 000. Vzrostl tedy oproti k 31. 12. 2018, kde činil 37 milionů. 

Čili dluh těch nájemců roste, jak je to možné? Toto přece musí řešit a vymáhat radnice. 

Nedostáváme o tom dostatečné informace ani na komisi pro obecní majetek, 

ani to nedostává finanční výbor ani kontrolní výbor. Tak prosím vás hlavně 

o ta výběrová řízení na ten prodej a skutečně se pozastavuji nad těmi kulturními domy 

za 1 Kč. 

 

 Starosta MČ p. Gros 

„Tak já tam ten první dotaz. Co nám zbude. Já to neumím predikovat i kvůli 

tomu, že nevím, jak dopadnou ty prodeje tak, že tam tady bych se pohyboval v řádu 

stamilionů. Já vím, když to prostým součtem, tam vychází 158 000 000 zhruba, 

ale jak jakým způsobem budeme 31. 12. 2020 na tom, neumím říct, protože nevím, 

jak se nám bude dařit i v tomto rozpočtu dále šetřit, nevím, jaké budou výnosy 

z některých věcí, které jistě zasáhne ta krize koronavirová. Víte, že budeme odpouštět 

nějaké věci atd. Sami jsme na majetkové komisi řešili ten problém, že nemáme vládní 

plán, jak k tomu pomůže vláda, takže jsme odložili zatím nájmy do 30. 6. 2020, 

abychom měli časový prostor to nějakým způsobem řešit. Bod třetí jsem myslím, 

že jsem to dokonce odpovídal i já, a to byla ta ZŠ Na Korábě, to jsem odpovídal, to je 

stará dotace. Má to číslo myslím 17 končící. Je tam ten majetkoprávní problém 

s Pozemkovým fondem a pak už tam myslím nesměřovalo na mě nic, ale 

pan místostarosta Vítek.“ 
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Místostarosta MČ p. Vítek 

„Kulturní domy za 1 Kč. Tak před tím rokem, kdy to probíhalo, tak to byly 

skutečně akce, které byly organizované ve spolupráci s Městskou částí Praha 8. Různý 

dětský festivaly, kde jsme vlastně byli partnerem a dá se říct, že, že tímto způsobem 

se to jako bártrovalo, že náš příspěvek se vlastně odečítal od ceny toho pronájmu. 

To samozřejmě skončilo. V současné době je to plně v kompetenci pouze vedoucích 

pracovníků kulturních domů, ředitelů, popřípadě produkčních Takže to skončilo, 

bohužel samozřejmě to vyvolává u některých tradičních především dětských 

vystoupení, které mají léta. Jak se to jmenuje? Zpěváček? Ne, ten festival, jak zpívají 

ty děti? Petrklíč, samozřejmě u takovýchto akcií, to je problém pro ty organizátory, 

protože historicky byli všichni zvyklí, že dostávali celkem vysokou podporu 

od městské části. Tohle bylo takový překlenutí, že peníze nebyly, bohužel v letošním 

roce těch akcí asi moc nebude tohoto typu, říkám, již to je zrušeno, je to zakázáno. 

Bude, je to v kompetenci pouze městské části a my jedinou nabídku, kterou dáváme 

organizátorům je nabídka možné inzerce měsíčníku osmička, popřípadě na lavičkách, 

ale již nebudeme zlevňovat ani nějakým způsobem dotovat tyto akce. Takže já 

asi tak k tomu. Už se s tím nesetkáte, aby bylo něco za 1 Kč.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

„Tak byl tam na pana Slabihoudka.“ 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek 

„Já jsem si to tady napsal pardon, jo zrušená výběrová řízení. No, tak to bylo 

prostě nešťastně spojené ne tím, že se nechceme dotýkat obálek, to je samozřejmě 

nějaký vtip, asi od vás předpokládám, ale právě proto, že se nemohla sejít ta komise, 

protože prostě výběrko skončilo koncem začátkem března. Mezitím se vypořádávaly 

nějaký dotazy, dvanáctýho byl svolán nebo zaveden nouzový stav. Nic se nescházelo, 

všecko se rušilo. Já mám prostě tady… V zákoně je o tom je psáno, že se to má otvírat 

bezprostředně po tom, co se ty obálky vyberou. Já z toho také nejsem šťastný, my jsme 

to měli, jak jistě víte, velice otevřené, tak jak jste všichni chtěli. Bylo tam stovky, 

stovky byly tam stovky návštěvníků, kteří se tam dívali. Mezitím samozřejmě někdy 

v polovině nebo na konci března odstoupili 2 účastníci s tím, že prostě to nechtějí, takže 

kdybysme se tím, to prostě nejde udělat tak, že jim vrátíme tu kauci, kterou tam dali, 

protože my jsme se tím zřekli možné nejvyšší nabídky a já jenom můžu říct, 

že až pomine tady tahleta hrůza, co tady teď byla 2 měsíce, 2 a půl měsíce, 

tak to výběrko budem dělat, budem stejně a budeme to dělat stejným způsobem 

jako tak. Zveřejníme to všude možně. Na S-realitách, můžete se tam opět přijít podívat. 

A to druhé, dluhy. Dluhy no, dluhy no. Já vám s dovolením na tohle odpovím 

písemně. Můžeme to samozřejmě probrat na majetkové komisi. Tu odpověď vám nějak 

připravím, jestli dovolíte, děkuji.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

„Já vás pane radní ještě doplním malinko. Vy jste mě informoval o tom, 

že ty výběrová řízení chcete zrušit právě pro ten časový odstup. Já jsem s tím souhlasil, 

protože ten časový odstup zavdával spekulacím, zda s těmi obálkami není nějakým 

způsobem manipulováno a za druhé jsem rád, že pan radní nechal jmenovat komisi 

ze zastupitelů, kde jsou zastoupeni asi všichni, aby byli u toho otevírání obálek, 

protože to považuji za transparentní, když jsem měl majetek, tak jsem tyto komise měl 

také takto jmenovány. Technická pan zastupitel Slávka.“ 
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 Pan Mgr. Slávka 

„Děkuji tady na místě se pozastavil nad tím, zdali nedělat tyhlety výběrová 

řízení ne papírově právě kvůli tomu, jak jsem říkal, že se může stát, že by zas dávalo, 

že s tím někdo manipuluje, ale elektronicky. Děkuji.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

„Nevím, jaký názor na to má pan radní. Já si myslím, že ta zvolená metoda 

je naprosto v pořádku tak pan zastupitel Buršík, jo pan radní Hřebík je pak přihlášen. 

Jo v dohledné době.“ Tak pan zastupitel Buršík. 

 

Pan Ing. Buršík 

„Děkuji, já se budu ptát na dvě věci. Za prvý, je prodej majetku. Tady píšete, 

že se budete chtít zbavit nemovitostí a očekáváte z nich výnos 100 000 000 Kč. 

Tak jakých nemovitostí se to bude týkat? Kolik očekáváte třeba za ty nemovitosti 

nebo, které případně nemovitosti ještě připadají v úvahu pro prodej? Jaký z nich 

očekáváte výnos z těch jednotlivých nemovitostí?  To je tedy 1 otázka. 

A potom druhá, v kapitole 8 hospodářství. Jinak tady možná už se na to někdo 

ptal, je tady velký nárůst spojený s Novou Palmovkou. Tam to je řádově asi o 400 % 

oproti loňsku.  Mě zarazilo, kromě toho ještě to, že za správu azylových bytů dáváme 

skoro 1 000 000 a půl, ty azylový byty nejsou spravovány Osmou zprávou majetku 

služeb nebo tomu nějak špatně rozumím? Děkuji.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

„Pan radní.“ 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek 

„Ta správa. Ano je spravována Osmou správou majetku a služeb a vzhledem 

k tomu, že tam prostě jsou velké problémy s vybíráním různých poplatků, který tam 

jsou služeb a nájmů, tak, je to takhle dlouhodobě nastaveno. Osmá správa vlastně 

vykonává správu těch bytů a má za to nějakou odměnu, která je tady uvedena.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

„Ještě tam byl nějaký dotaz, mám takový pocit. Jo prodeje.“ 

 

 Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek 

„Jo prodeje. tak máme nějaké schválené a teď nevím všechny z hlavy, ale máme 

nějaké schválené seznamy pro privatizaci některé věci, které jsme schvalovali jakoby 

mimo privatizaci v majetkové komisi a podle tohohle seznamu pojedeme. Máte tam 

zástupce, tak o tom určitě ví. Ty výnosy to jsme tady řešili myslím, že v minulém roce 

nebo na začátku. V minulém roce je to vždycky jenom takový odhad, může se 

to pohybovat podle prostě toho jak, jak někdo nabídne cenu.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

„Tak děkuji pane radní přesně, tak. Tam vždycky pak už konkrétně 

u toho prodeje jde o znalecký posudek, který bývá nejnižším podáním a potom už 

to záleží na tom, kolik ti zájemci jsou schopni za to nabídnout. Takže ten odhad, který 

máte v rozpočtu je vždycky velice, velice hrubý. Paní zastupitelka Vojtíšková.“ 
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Paní MVDr. Bc. Vojtíšková 

„Tak já několik dotazů. Jeden dotaz se týká úspor ve školách a školkách versus 

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku, kde vlastně k žádným úsporám 

nedojde, ten rozpočet zůstane na 100 % loňského rozpočtu. Tak co stojí za tou úvahou, 

že na školách je potřeba šetřit a na tom středisku, které vlastně ty budovy 

pro ně spravuje, opravuje se nebude šetřit nijak. Není to opravdu, tak jak říkal můj 

kolega Tomáš Němeček, že se vlastně tady považuje za hodnotnější jako investice 

do nějakých lin, oken a podobně versus jako investice do lidí? 

Druhý dotaz se týká ještě některých těch konkrétních projektů, které jsou 

v kapitálových výdajích na letošní rok. Není to tedy z toho zásobníku projektů, 

ale je to přímo v těch kapitálových výdajích na letošní rok. Je to jednak teda ten Koráb, 

který tady byl už několikrát byl zmíněn, ta přestavba multifunkčního sportoviště. 

Vy jste se sice k tomu pane starosto vyjádřil, že tam je spor s Pozemkovým fondem, 

nicméně tedy nechápu, proč to není jenom v tom zásobníku, ale je to přímo 

v investičních výdajích na letošní rok a ta investice není úplně malá, jsou 

to 3 000 000 Kč. Tak, co se tam vlastně tedy letos má dělat, když to není v žádném 

zásobníku, ale je to přímo prostě v investičních výdajích na letošní rok. Druhý projekt, 

který je v těchto investičních výdajích na letošní rok je to sportovní areál U Školské 

zahrady nebo nějaké to, přesně se to jmenuje multifunkční sportovní hala 

nebo multifunkční sportovní areál, kde je taky zase na letošní rok naplánováno 

711 000 Kč na projektovou dokumentaci. Proč je to tedy v letošních výdajích, 

když vlastně víme, že Praha 8 opravdu není ve finanční kondici, aby mohla stavět 

nějakou sportovní halu, a aby jí mohla následně provozovat. Není to tedy úplně 

zbytečný výdaj? Pochopila bych, kdyby byl v nějakém třeba zásobníku těch projektů 

do budoucích let, ale na letošní rok si myslím, že je to opravdu předčasné investovat 

do projektové dokumentace sportovní haly U Školské zahrady, když nemáme 

v podstatě peníze ani na provoz městské části. 

Dále je v tomto v tomto souboru těch kapitálových výdajů investice v parku 

Na Truhlářce ve výši přibližně 1 000 000 Kč, tak jsem se chtěla zeptat, co konkrétně 

tam letos bude děláno chápu, že je to možná nějaké přetažení projektu z minulých let, 

ale je tam na letošek naplánováno skoro 1 100 000 Kč. Tak na co budou tyhlety peníze 

určeny? Budou určeny na nějakou opravu mobiliáře nebo nějaké nové výsadby, 

nebo co tam, konkrétně se bude dělat, protože vlastně tady v tom parku byly vysazeny 

nové stromky, které mnohé z nich už uschly, nebyly u nich provedeny ani nějaké 

výchovné řezy nejsou zalívány, takže v podstatě ten park přestává fungovat. Tak máte 

nějakou konkrétní představu, co tam letos budete dělat za ten 1 000 000 Kč 

nebo 1 100 000 Kč? 

Potom další můj dotaz je u kapitoly odbor správy majetku, máte položku 

projektová příprava a dále položku technické zhodnocení, kde není nijak specifikováno, 

čeho se to týká tak, jestli můžu poprosit nějaké vysvětlení. Pak bych se ráda zeptala, 

kde v rozpočtu figuruje odbor informatiky. V té rozpočtové tabulce jsem ho v žádné 

kapitole nenašla, ale v důvodové zprávě je přitom zmíněn a jsou u něj zmíněné docela 

nemalé výdaje, například 17 000 000 Kč na zpracování dat. Tak jednak bych se ráda 

zeptala, co tzn. to zpracování dat, proč to stojí 17 000 000 Kč, konkrétně co, konkrétně 

tam bude děláno a dále, proč vlastně odbor informatiky není v žádné rozpočtové 

tabulce, proč tam vůbec nemá vlastně zahrnutou kapitolu, proč je jenom zmíněn 

v důvodové zprávě? 
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Moje poslední 2 dotazy. Jeden dotaz je na pana starostu, a to jsou výdaje 

na propagaci, které jsou v kapitole odbor kancelář starosty, tak tam na tu propagaci 

je přibližně 1 000 000 Kč, tak co třeba z toho platíte, jestli se můžu zeptat, jestli jste 

třeba neuvažovali nad tím ty výdaje seškrtat, když musíme takhle hodně šetřit. 

Poslední dotaz se týká příspěvkové organizace Osmička pro rodinu, na kterou je 

vyčleněno 5 000 000 Kč a z toho 3 000 000 Kč, tedy 3/5 mají jít na platy. Není 

to trošku neúčelné, abychom si vlastně vydržovali tady organizaci, kde větší část 

rozpočtu jejího je na platy zaměstnanců, místo toho, abychom třeba těch 5 000 000 

investovali, tedy do organizací, které se zabývají pro rodinnou politikou a mají 

na ty platy mnohem nižší výdaje, jako je třeba komunitní centrum Hrubého, Salesiáni, 

já nevím v Karlíně Pecička, nějaké ty další organizace, je prostě účelné si dávat 

3 000 000 na platy organizace která, jejíž objem činností je menší než jsou výdaje 

na platy jejich zaměstnanců?“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

„Tak já se pokusím. Těch dotazů bylo hodně. Tak všechny ty akce, na kterých je 

nějaká stará dotace, tak rozpočtu v investicích být musí podle rozpočtových pravidel. 

Takže proto tam jsou. V parku Truhlářka jsem už také odpovídal. Je tam jeden základní 

problém a v rozpočtu v kapitálových výdajů z toho předchozího důvodu, co jsem 

odpovídal, tzn. je tam nějaká dotace. Je tam zbytek nějaké dotace, nicméně problém 

tam je s tím, že ta minulá smlouva byla postavena tak, že za ten projekt bylo zaplaceno, 

včetně nějaké údržby a jelikož městská část s tím provedením nebyla spokojena, 

tak ten park nebyl nikdy oficiálně protokolárně převzat, tzn. nemůžeme tam teď přijít 

a začít utrácet další 1 000 000, dokud se toto nevyřeší. Je dost možné, že to budeme 

muset řešit i právní cestou. Mimo jiné právník už s tím nějakým způsobem pracuje. 

Já se, když tak, byly tam ještě nějaký další dotazy na jiný radní tak, jestli by mohli? 

Pan místostarosta Vítek.“ 

 

Místostarosta MČ p. Vítek 

„Já nevím, jestli je to dotaz na mě. Osmička pro rodinu, přestože to spadá 

pod kulturu, ale je to příspěvková organizace. Já nejsem šéf příspěvkových organizací. 

Já si myslím, že tahle organizace, co jí sleduji, dělá dobrou práci. Ano můžete 

argumentovat tím že, tedy více než polovina jde na platy nebo na provoz. Ta náplň 

Osmičky pro rodinu je prakticky stejná, to co vy jste říkala oni provádí terénní práci, 

jestli se nemýlím, dělají prevenci se sociálně vyloučených dětí, rodiče atd. Takže my 

se snažíme je podporovat a vím, že kolega tady Tatranský se snaží získávat peníze, 

kde jde, například pro vrtuli atd. lobuje pro tyto organizace dneska řeknete, 

že potřebuje tamten, tenhle my vnímáme příspěvkovou organizaci Osmičku pro rodinu 

jako přínosnou, a proto je součástí rozpočtu a je tam, tedy těch 5 000 000. To je za mě. 

Já nevím, jestli se k tomu chce vyjádřit kolega Hřebík, který má na starosti příspěvkové 

organizace. Já mluvím pouze za kulturu a za nějakou osobní zkušenost.“ 
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Starosta MČ p. Gros 

„Já vám do toho ještě vstoupím, pánové. Tak odbor informatiky samozřejmě 

v rozpočtu je. Strana 13/14 911 odbor informatiky Úřadu městské části, činnost místní 

správy atd. Takže v rozpočtu samozřejmě tabulka je. A na co jste se ptala 

těch 17 000 000 jsou veškeré spisové služby, agendy, které se musí tady 

pod dlouhodobými smlouvami provozovat, aby ten úřad vůbec byl schopen fungovat, 

Gordic, Marbes, nevzpomenu si na všechny ty věci, který tady provozujeme různé 

registry atd. a to prostě ročně stojí 17 000 000 oproti loňským 18 milionům. Pan radní 

Hřebík.“ 

 

Uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. 

„Já jsem si udělal k vašim otázkám 3 poznámky. Jedna se týkala SeSu. Tak ano, 

z výkazů vyplývá, že jsme na 100 %, ale de facto tady zdání klame, protože jsme máme 

tady jako významnou úsporu oproti 2019, protože vzrostly ze zákona náklady na platy 

na energie atd. takže ty mandatorní výdaje vzrostly, ale my jsme v podstatě na sto 

procentech tzn., ale je to úspora vcelku. 

Pak jste se dotazovala na halu na Školskou zahradu, je to nějaký váš pohled, váš 

úhel pohledu na to, kam investovat. Za námi tady chodí organizace sportovní, který léta 

tady prosí abychom je mohli nějakým způsobem podpořit. Nemáme tady vůbec nic 

nemáme výstavbu sportovišť, a to se týká celý republiky. Městská část musí mít 

alespoň nějakou přípravu tzn. alespoň trochu do té dokumentace můžeme investovat, 

protože v případě, že nebude dostatečně připravená, tak bez té dokumentace nemůžeme 

žádat o žádné peníze. Jsme dotazováni státní sportovní agenturou, panem Hniličkou, 

zdali jsme připravení, jsou ochotní nám podpořit tady výstavbu haly. Jsme dotazováni 

magistrátem, panem radním Šimralem, zdali budeme investovat do nějaké haly tzn. 

určitě z našich prostředků nebude investováno do výstavby nicméně aspoň tu trochu 

v rámci přípravy a dokumentace si myslím, že je vhodno. 

Osmička pro rodinu je založena primárně na činnosti lidí a tzn. lidi rovná se 

platy. Myslím, že je to úplně adekvátní vzhledem k její činnosti to penzum nákladů, 

které čítá právě platy za lidi.“ 

 

 Místostarosta MČ p. Vítek 

„Já poprosím kolegu, teď jsem to převzal za pana starostu, ještě tam byl dotaz 

na studii kampus.“ 

 

Uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. 

„Tak teď se tedy vracím po hodině a půl k dotazu. Já bych strašně rád 

samozřejmě, jestli to řád umožňuje, tak bych reagoval hned na dotazy. Je to dotaz 

pana kolegy Stránského k nejdřív těm studiím. Takže já doufám, že to byl pozitivně 

kladen dotaz, protože rád vám to ozřejmím, jak se ty studie liší, a do jakých studií je 

investováno. Není každá studie shodná, my tady máme, my pořizujeme studie jenom 

pouze nezbytně nutné. Jsou to teda územní studie, pak to jsou podkladové studie 

a pak to jsou prověřovací studie z 90 % převažují podkladové studie. Jsou to právě 

z toho důvodu jsou nutné k pořízení území změny. Máme tady, jak jistě víte několik 

podnětů ze kterých právě vznikne územní změna a pro projednání dále na magistrátu 

jednou z podmínek právě to podkladová studie, takže bez těchto podkladových studií 

bychom zamezili tomu procesu a tím pádem k dalšímu posunu. Takže to je těch 90 % 

zhruba těch studií. Pak tady máme územní. Ta významná to je Palmovka, k té se 

nemusím vyjadřovat ohledně důležitosti. Pak tady máme prověřovací a to je, například 

dopravní studie od Satry bez který by Libeň, obecně Praha 8, utrpěla velké ztráty 
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kdyby, například neprověřila Libeňskou spojku, která bude významnou tepnou 

na ulevení celého dopravního systému v okolí Rohan a Libeň. Takže to doufám, 

že jsme studie, že jsme vysvětlili, že jsou velmi důležitou součástí a zhodnocují 

v podstatě území, významně zhodnocují území celé městské části. 

Pak byl dotaz na Košinku. Tak Košinka má samostatný svůj podnět pro územní 

změnu. Je to taky velmi zanedbané území městské části. Hlásí se tam o slovo jeden 

významný developer, který si nahoře na Košince skupuje území, svoje plány nám 

představuje, komunikuje s náma. My proto městská část pro to dělá taktéž pro celé 

území podkladovou studii, abychom právě i s těmito soukromými vlastníky byli 

schopni komunikovat a dotaz na to, proč investujeme do nové radnice tak to je scestný 

dotaz. Tady ta podkladová studie může zahrnovat i jednu variantu a to, že se počítá 

s tzv. radnicí Kampus. Z mého pohledu je to velmi významná věc, protože to nejenom, 

že to dává alternativu umístění radnice, které v podstatě tady v té oblasti je, 

ale i z historického hlediska to zachovává svůj účel a zamezuje také třeba, 

například rozprodávání typu Löwitova mlýna nebo Grábovky atd. Myslím si že obecně, 

když by se našly na to peníze, tak zachování radnice jako kampusu s komunikací 

na sady, na Thomaerovy sady nebo na Grábovku si myslím, že by to byl unikátní 

záměr. Tak to k vašemu dotazu pane Stránský.“ 

 

 Starosta MČ p. Gros 

„Technická pan zastupitel Stránský.“ 

 

 Pan Stránský 

„Já nechci, aby to vypadalo, že zneužívám technickou nebo faktickou, 

ale protože jsem čekal hodinu a půl nebo 2 hodiny na to až se pan Hřebík dostane 

k té odpovědi, tak budu reagovat na to, co jste teď řekl. Slovy klasika, trošku jste mě 

naštval, že jste moji poznámku nazval scestnou. Mně přijde naprosto zcestné, 

když použiji vaše slovo, představovat nebo zpracovávat studii na novou radnici 

na Košince, když na Palmovce vám stojí torzo radnice, kterou jste nechali vystavět, 

to jako pro záznam. Nicméně ještě k tomu, co říkáte, jestliže tedy zpracováváte, 

nebo chcete nechat zpracovat územní studii pro toto území, znamená to, že ta územní 

studie, jak jsem to pochopil, bude nějakým způsobem pracovat se soukromýma 

investorama. Bude mít nějaký regulační prvky, abychom se dočkali i nějakýho 

jako regulativu v tý území studii? Děkuji.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

„Ano je to zneužití faktické nebo technické poznámky, já vás chápu na druhou 

stranu…. pan Hřebík radní, prosím.“ 
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Uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. 

„Tak opět to musím zmínit. Já nevím, já bych vám to rád vysvětlil, ale už nevím 

jakou formou. Nejedná o žádný představení studie radnice. Jak jsem zmínil znova 

opakuju, samozřejmě bude to mít svoje regulativy, ta územní studie, bude se s ní 

zacházet a chovat se úplně shodně jako s jinými ostatními podkladovými studiemi. 

Podkladová studie je tam právě za tím účelem, aby si tam developer nemohl dovolovat 

co chtěl, ale vzhledem k tomu, že to území velmi citlivé vzhledem na Grábovku 

na Thomayerovy sady, Löwiťák, zámek, tak právě ta podkladová studie všechny 

tyto zájmy, především pro zájem uspokojení zájmu městské části má sloužit, takže bude 

velmi dobře střežená a znovu opakuju není to žádný představení nové radnice. 

Pouze by bylo moc hezký, kdyby se to mohlo chovat jako kampus a zachovala se tam 

historická hodnota.“ 

 

 Starosta MČ p. Gros 

„Děkuji pan radní Slabihoudek.“ 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek. 

„Tak já budu reagovat asi to byl dotaz paní Vojtíškové. Možná v kapitole 8 

hospodářství, kapitálové výdaje, projektová příprava, technické zhodnocení 2 položky. 

Projektová příprava v podstatě všechny ty řádky, které tam máte nad těmi bez toho čísla 

vlevo ve druhém sloupci, tak jsou nové akce, které musí mít nějakou projektovou 

přípravu, takže k tomu je určená tady ta položka. Technické zhodnocení. 

Tam v podstatě do toho se dávají věci, které se nevejdou do podle zákona o do oprav 

a je to jakoby technické zhodnocení nějakého prostoru, aby to bylo účetně odděleno. 

To prostě po nás je požadováno, takže to je tady takhle vypsáno transparentně. Jo, ale 

ještě jsem chtěl poprosit pana Nepila, jestli by se vyjádřil k těm azylovým bytům, 

na které tady měl kolega od pirátů dotaz. Jestli by mohl dostat slovo. Děkuji.“ 

 

 Starosta MČ p. Gros 

„Může, mimořádně můžete technickou pane zastupiteli. Jednou větou to zhruba 

říci.“ 

 

Pan Nepil 

„Děkuji pane starosto, předpokládám že mě pan radní mě vyzval na základě 

čl. 8 odst. 12 jednacího řádu.“ 

 

 Starosta MČ p. Gros 

„Ano.“ 

 

  



strana 59/94  

 

 

Pan Nepil 

„Kdy si myslím, že radní může vyzvat zástupce organizace zřízenou městskou 

částí tomu, aby odpověděl na otázku, když to vezmu velmi zjednodušeně. 

Azylové byty, správa azylových bytů, to je výrazně jakoby minusová položka 

a kde drtivá většina těch azylantů není schopná, splácet nájem vůči městský části resp 

Osmé správě. V tuhle chvíli ty azylové byty jsou dělané tak, že městská část pronajala 

Osmé správě nějaký penzum bytů a Osmá správa je podnajímá těm azylantům. Je 

to udělaný proto, aby se dal jednoduše zrušit ten nájemní stav a nemusely se řešit 

nějaký žaloby na vyklizení, pokud ten azylant nějak prostě spolupracuje se sociálkou 

a podobně. Jenom dokreslení žalob na vyklizení. Teď jsme je dělali jednu úspěšnou 

žalobu na vyklizení, která trvala 5 let v Praze, takže od té doby, když někdo přestal 

platit, tak pátým rokem byl teprve vystěhován. Tak to jenom pro dokreslení, jak to moc 

trvá, no tak, že ten systém už tady byl zavedenej dávno předtím jakoby, než jsem přišel, 

ale samozřejmě to, že to Osmá správa vykonává, tak s tím má objektivně spojený 

za prvé, jak náklady a za druhé jakoby nějakou činnost. Jelikož Osmá správa není 

příspěvkovka, ale akciovka, která ze zákona musí se chovat tržně a ziskově. Tzn. my 

to nemůžeme dělat jako charitativně pro městskou část zadarmo nebo formou třeba 

příspěvku, jak to dělá třeba servisní středisko, ale musíme tu mít nějaký obchodní 

vztah. Tak proto. To je tam ta položka správa azylových bytů, je to taková specifická 

věc. Je k diskusi, ale to je spíš ani ne na mě. Já jsem jenom vykonavatel toho nájemního 

vztahu. Jaký typ azylantů nám tam končí, jestli opravdu tam je záhodno nechávat 

jakoby rok někoho, kdo neplatí, ale zase chápu, že jsou to takový citlivý sociální 

případy. Různý matky samoživitelky a s dětmi a podobně, takže v tomto je potřeba 

přistupovat hodně, hodně individuálně a ani bych to tady nechtěl rozebírat v tuhle 

chvíli. Děkuji.“ 

 

 Starosta MČ p. Gros 

 „Tak já děkuji a vzhledem k tomu, že je 18 hodin 16 minut jsou za námi další 

2 hodiny jednání vyhlašuji pauzu do 18:31.“ 

 

Přestávka 

 

Starosta MČ p. Gros 

„Tak, máme 18:32, tak budeme pokračovat. Jenom tady aktuální informaci, 

která tady padla tak možná pro, pan místostarosta Tatranský tady není, tak já to řeknu 

za něj, na idnes „rodiče dostanou ošetřovné do 30. června, i když dítě nepošlou 

do školy, rodiče s dětmi do 13 let budou mít nárok na ošetřovné, i když své dítě 

nepošlou do mateřské školy nebo školy“, takže to vypadá, že to dobře dopadne. 

Tak, pan zastupitel Vilgus.“ 
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Pan MgA. Vilgus, Ph.D. 

„Dobrý den přeji, děkuji za slovo, sice koukám, že z radních ještě moc lidí 

nepřišlo, ale to je jedno, tak začnu. Já mám nejprve poznámku k tématu, které se 

tu probíralo v rámci interpelací, hovořil tady občan Tomáš Hnyk ohledně, ohledně 

cyklistických obousměrek v Karlíně. Já jsem chtěl jenom připomenout, že, když jsem 

poslouchal to, tu naštvanost kolegy Slabihoudka na, na to, co dnes provádí „Automat“, 

že ty cyklo obousměrky se vyhlašovaly v době, kdy byl dnešní radní Švarc tuším, 

že místostarostou pro dopravu a dnešní šéf dopravní komise Martin Jedlička, šéfem 

státní správy přes dopravu v Praze 8, tzn. jestli tam byly nějak, byla nějaká pochybení 

problémy a podobně, tak to musí tihle ti 2 pánové vědět úplně nejlépe. Dostal bych 

se k rozpočtu, je zábavné, jak 4 roky tady ODS s TOPkou o mně povídali, že jsem 

místostarosta pro studie, a když se dívám na ten rozpočet, tak to je v podstatě rozpočet, 

který je především o studiích. Já to nemyslím jako kritiku, naopak musím říct, 

že si myslím, že studie jsou přesně to, co městská část má dělat, připravit studii a sehnat 

si financování od města, od státu, z evropských fondů a podobně. Myslím si, že radní 

Hřebík a nechci, aby to vyznělo jako nějaká přehnaná adorace, že je v podstatě jediný 

člen současné rady, který není pouhou ozdobou dobře placenou, ale jehož práce má 

nějaký faktický smysl. Chci se zeptat na několik položek v tom rozpočtu a předesílám, 

že jsem tu z pracovních důvodů nebyl od začátku, tzn. dost možná, že některé témata, 

některá témata už jste probrali na začátku, když tak mi to, prosím, řekněte. Zajímalo by 

mě především jaké je postavení toho zásobníku projektů v kapitálových výdajích. 

Je tam poměrně hodně věcí, které mají smysl, zároveň rozumím tomu, že na ně nejsou 

v tuto chvíli peníze, znamená to, že pokud by se nám podařilo sehnat nějaké externí 

financování, nějaký grant nebo magistrát by nám přislíbil financování, že tyto projekty, 

které jsou v tom zásobníku projektů, takže se dají v podstatě vytáhnout a zrealizovat 

nebo tzn. že to bude muset do zastupitelstva a zastupitelstvo bude muset tyto, 

tyto projekty vlastně z toho zásobníku vytahovat? Dále bych se zeptal vlastně na věc, 

která je tomu podobná i v kapitálových výdajích jsou některé věci typu předláždění 

Palmovky nebo snižování energetické náročnosti, kdy tam jsou skutečně jenom 

symbolické částky typu 30 000, půl milionu a podobně. Znamená to, že máme nějaký 

příslib externích peněz, které se do toho potom přidají nebo proč tam vlastně tyhle 

ty položky jsou? A dále bych se chtěl zeptat, a jak říkám, nebyl jsem tu od začátku 

nevím, jestli to tady už někdo nezvednul, čí hračka je položka „socha Radeckého“ 

s rozpočtovým rozpočtem 100 000 Kč? Čí zájem nebo čí, čí nápad, to je a kde by taková 

socha měla stát? A poslední otázka, dlouhodobě mě mrzí, že projekty, které vyhrály 

v minulých letech v participativním rozpočtu tak, že nebyly realizovány, opět rozumím 

důvodům, prostě nejsou peníze, nicméně chci se zeptat, jestli tu je nějaký jako 

programový způsob, jak se k těm penězům dostat, jestli třeba je nějaký úředník, který 

má za úkol sledovat úřední desku pro projekty na fondy vyhlášené na magistrátu 

z evropských fondů a podobně, protože zrovna některé ty projekty typu voda, která není 

v ulicích, která není třeba na psím hřišti a podobně, tak mi přijdou jako projekty, které 

jsou jako typické pro financování z těchto zdrojů. Děkuji a doufám, že se dozvím další 

informace.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

„Tak, pane místostarosto.“ 
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Místostarosta MČ p. Vítek 

„Já, já můžu odpovídat na ten konec, kdy jste se ptal, jestli sledujeme nějaké 

vypsané, vypsané dotace a fondy, ano, paradoxně jsem si vzal sem k prostudování 

poslední posledních asi 20 výzev, který nám pravidelně zpracovává paní Voráčová 

z odboru evropských fondů, a nejsou to pouze evropské fondy, mám tady i nadaci ČEZ 

atd., takže přesně, přesně tohle sledujeme, a když se objeví něco, co bysme mohli 

využít, tak se snažíme to na to naroubovat, to je jenom, to je jenom odpověď prakticky 

otázka nebyla na mě, ale shodou okolností jsem si to sem vzal, při projevech některých 

členů zastupitelstva se to dá celkem dobře studovat, takže to je vše.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

„Tak, zásobník funguje, tak, že ano, kdybychom něco získali, tak se to dá 

z toho vytáhnout bez rozhodnutí zastupitelstva, protože to schvalujete i v tom rámci 

toho rozpočtu, nicméně, byl bych rád, kdyby se to podařilo u některých věcí, ale nevím 

nakolik budeme úspěšní. U těch snížení energetické náročnosti opět jsou to věci, které 

byly dotované a tohle jsou zbytky z těch dotací, takže v tom rozpočtu z formálního 

hlediska z rozpočtových pravidel být musí, a ještě tady byl, jo, ten Radecký, tak 

pan radní Švarc.“ 

 

Uvolněný radní MČ p. Bc. Švarc 

„Neslyšíte mě. Hračka. Hračka to není, je to úvaha naše, která vznikla v rámci 

rady s tím, že chybí umění v ulicích, Praha 8 obecně má minimum soch, na rozdíl 

od jiných městských částí, a přesto má vlastně historické části. Právě na to navážu s tím, 

že proč Radecký? Radecký je dlouhodobě spolkem Radecký upomínán, že tato socha 

vlastně nejvýznamnějšího vojevůdce českého je stále v lapidáriu, přitom má 

i uměleckou nepopiratelnou uměleckou hodnotu, je to vlastně přes 8 m vysoká socha 

a nás napadlo, že by se perfektně hodila na Karlínské náměstí s tím, že, proč Karlín? 

Už jenom od počátku Karolinum, tzn. Karolinenstahl????, tzn. Karolina Augusta, 

odkaz na Habsburky, Invalidovna, Karlínská kasárna a další a další souvislosti byly 

i nakonec Libeňský zámeček oblíbené místo Habsburků, myslím si, že ta část 

těch našich dějin je, ta třísetletá, je plná velkých úspěchů, i vlastně Čechů a českých 

zemí a Radecký je, myslím si, velikou zářnou hvězdou tohoto, tohoto spektra 

těch významných Čechů anebo českých rodáků.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

„Tak, děkuji pane radní, jak, já jsem se učil, že jsme 300 let trpěli 

pod Habsburky tak, to byl takový vtip. Pane zastupiteli Pavlů, prosím.“ 

 

Pan Mgr. Pavlů 

„Děkuji za slovo. Já budu v tomto výstupu hovořit o třech věcech, jednak daň 

z nemovitosti, časopis Osmička a Palmovka. Ohledně daně z nemovitosti, kde v radě 

nebylo odhlasováno vlastně dvojnásobné navýšení, tak máte na to právo, nedívám 

se na to až s takovým, až s takovým pochopením, jak tady zmínil kolega Stránský, 

protože se na mě obracejí občané a ptají se, co z toho budeme mít? Co z toho bude? 

A domnívám se, že vás občané budou mnohem víc sledovat, protože teďka platí 

skutečně ze své vlastní kapsy, zatímco, když něco přijde z magistrátu nebo od státu, tak 

se jich to jakoby netýká, teďka platí z vlastní kapsy a budou sledovat co děláte. A nutno 

říct, že to, co děláte není příliš hospodárné a efektivní. Časopis Osmička, já jsem rád, že 

tady kolega Vítek pravdivě popsal tu situaci v tom smyslu, že místo dvou čísel bude 

jenom jedno, ze 48 stránek bude 24 teďka? Nebo se nám to nějak jako ještě nabobtná? 
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Tzn., tzn. je zde výrazná úspora papíru, tisku, všech nákladů, samozřejmě, možný, 

možné menší zisky, jestli se dá hovořit o ziscích z inzerce, ale máme zde nárůst nákladů 

v rozpočtu o 24 % u Osmičky, z 2 900 000 na 3 600 000, tzn. tohle není doklad nějaké 

efektivity, hospodárností jednání, když časopis bude o třetinu tenčí, a ještě místo 

dvanácti čísel bude 11, takže já ani nečekám nějakou odpověď, protože je to prostě 

ten příklad a důkaz té nehospodárnosti a neefektivity. Ohledně Centra Palmovka, Nová 

Palmovka, takže oblíbené téma, v minulých dobách se tady hovořilo nějakých 

o 12 000 000, 13 000 000 a bylo to velice kritizováno i mnou a nyní nová koalice přišla 

se stejnou pálkou a která je dohromady 13 500 000, vím a dávám teda jednak v běžných 

výdajích a jednak v kapitálových výdajích. Tam je ještě jeden zajímavý moment, 

že v kapitálových výdajích máte oplocení a ostrahu, ale ostraha snad nepatří 

do kapitálových výdajů? A je to opět další, samozřejmě, kolega mě tady říkal, jak včera 

proběhlo jednání a položka 2 500 000 na právní služby, mohou být na to různé názory, 

já bych doporučil skutečně snažit se domluvit, jednat, protože se zdá a ty zkušenosti 

s Metrostavem jsou, že městská část tam ztrácí další a další miliony ano a, takže to je 

opět velice smutné, my tady máme shodu a ohledně Centra Palmovky, Nová Palmovka, 

prosazujeme, že by to mělo být předáno Magistrátu hlavního města Prahy s tím, 

že Praha 8 by určitě měla být důležitým účastníkem jednání o využití a já se obávám, 

že pokud nedojde tady k tomu k tomuto nebo nějakému jinému dobrému řešení, 

že Palmovka nám tady zůstane jako těžký kámen, který bude stát spoustu peněz 

především na různé odměny v a. s. a podobně, takže Palmovka, další důkaz neefektivity, 

nehospodárnosti a plýtvání peněz daňových poplatníků, a to bude všechno 

pro tuto chvíli.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

„Tak, já děkuji. Ohledně daně jsem tady hovořil již, myslím, na začátku. 

Musíme si uvědomit, když tady mluvil pan kolega Stránský, že se to 15 let 

na to nesáhlo, nesáhlo se na to 18 let, je to naposled to bylo 2002 a jestliže se dnes 

ta otázka otevřela a já vím, že je to naprosto nepopulární opatření, ale přestože si za ním 

jako starosta této rady stojím, protože když se na ten rozpočet podíváte tak víceméně 

moc jiných cest nebylo. A ohledně Nové Palmovky a právních služeb, já si myslím, 

že musíme mít odpovídající právní zastoupení ve sporu s tak silnou společností 

finančně, že skutečně na tom se moc šetřit nedá. A pak tam byla ta Osmička, tak, když 

tak pan místostarosta.“ 

 

Místostarosta MČ p. Vítek 

„Vy jste na to odpovědět ani nechtěl, říkáte to jak je, samozřejmě ten úbytek 

inzerce je, odráží se v tom, my se snažíme najít nějaké řešení, jak víte, byly tam 

i návrhy, že bysme ty Osmičky prakticky distribuovali úplně jiným způsobem, vytvořili 

jsme nějakých, teď nevím z hlavy, jestli je to 45 míst, kde by ta Osmička byla 

odebírána, ale zase po konzultaci s inzerenty, se jim to nelíbilo, takže těch 700 000, 

který nám lítaj ve vzduchu, jsme konzultovali s panem vedoucím odboru kultury, 

se budeme snažit vlastně snižovat nějakým způsobem ten náklad, protože zase 

zjišťujeme, že je o nějakých možná 5, 7 000 výtisků zbytečně víc, to jsou takový ty, 

co nám skutečně zbývají, i když se snažíme je distribuovat přes supermarkety, kde je 

můžete vidět na těch poličkách, je to je to součást nějaký, nějaký analýzy a řešení, je 

to opravdu složitej problém, protože inzerenti nás trošku tlačej, no, takže měl jste 

pravdu.“ 
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Starosta MČ p. Gros 

„Tak, děkuji, paní zastupitelka Tůmová.“ 

 

Paní Tůmová 

„Tak, já by chtěla navrhnout jeden pozměňovací návrh, jestli dovolíte. Obrátila 

se na mě paní ředitelka Cesty domů, paní Mgr. Šormová. Cesta domů je domácí hospic, 

s prosbou, zda by bylo možné zařadit podporu jejich zařízení do našeho grantového 

a dotačního programu a oni současně v současné době dostávají podporu pouze 

na sociální služby, což je odborné sociální poradenství a odlehčovací služby, 

ale nedostávají podporu na tu zdravotní službu, což de facto domácí hospic hlavně 

poskytuje. Poslala mi dopis, kde píše o takový přehled o tom kolika lidem, občanům 

Prahy 8, tuto pomoc poskytli a má ten přehled od roku 2017, což bylo 22 pacientů, 

v roce 2018 34 a v roce 2019 44 pacientů, občanů Prahy 8. Žádají nebo obrací se na nás 

s prosbou, zda by bylo možné tuto jejich činnost podpořit, neboť už i v jiných 

městských částech toto uzavřeli, uzavřeli smlouvu o podpoře. Je to konkrétně Praha 6 

a Praha 10 a s dalšími městskými částmi jednají. Ta podpora finanční není nijak vysoká, 

jedná se o příspěvek na jednoho pacienta ve výši 200 Kč, kterou hradí městská část 

Cestě domů a stejnou částku hradí i pacientovi a tato, o tuto částku může potom Cesta 

domů snížit částku, kterou fakturuje za služby pacientovi. Chci také říct, že doba, 

o kterou se jedná vlastně, kdy dochází pracovníci Cesty domů za takto nemocnými 

pacienty je průměrně 9 dní, takže i toto si myslím, že není nijak dlouhá doba 

a já opravdu, jsou to terminálně nemocní v terminálním stadiu pacienti. Takže můj 

návrh zní v kapitole 5 „Zdravotnictví a sociální oblast“ je v řádku „neinvestiční 

transfery, dotace, osobní asistence“ vlastně prostor, kde by toto, tato podpora mohla být 

zařazena. Myslím, že tato částka by se mohla lehce najít třeba v řádku „propagace“ 

v odboru kanceláře starosty, protože se mi zdá, že tímto se bude městská část 

propagovat daleko nejlépe. Děkuji.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

„Paní místostarostka Ludková, prosím.“ 

 

Místostarostka MČ pí Mgr. Ludková 

„Děkuju. Já moc děkuju za ten příspěvek, Cesta domů je skvělá organizace 

a dělá obrovsky záslužnou činnost. Já si její činnosti strašně moc vážím. Její činnost 

je zdravotní, oni dostávají úhrady od zdravotní pojišťovny, tím bych tady začala. 

Obdobnou službu máme u Gerontologického centra, Gerontologické centrum má 

sociální službu, tzv. respitní péči, to je sociální služba a tam městská část směřuje mimo 

jiné peníze prostřednictvím grantového řízení. Městská část zřizuje dvě domácí 

ošetřovatelské péče, což je naprosté unikum v hlavním městě Praze, my ty výdaje 

do zdravotních služeb z našeho rozpočtu máme už v tuto chvíli obrovské, my si 

nemůžeme, bohužel, dovolit další a je mi to nesmírně líto, já pokud by některý z kolegů 

upustil ze svých kapitol cokoliv do naší sociálně zdravotnické kapitoly, tak já mu první 

zatleskám, ale já, bohužel v té naší, v těch našich kolonkách opravdu nechci dělat žádné 

přesuny, nechci tam se vázat žádnými sliby. Ty kapitoly jsou velmi, velmi 

vydiskutované. Já bych strašně ráda i řekla to, že Cesta domů s námi několikrát mluvila, 

já si myslím, že Cestě domů jsme to velmi hezky řekli, byla v kontaktu mimo jiné 

s paní vedoucí odboru s paní Mgr. Holíkovou a já si myslím, že paní Holíková je přesně 

ten člověk, který si myslím ji to velmi, velmi v klidu prostě to spolu rozebrali a mrzí 

mě, že i tak se vlastně obrací a zkouší to jinde. Ale chápu, chápu, prostě ty peníze prostě 

musí získávat všemi cestami. Já bych strašně ráda upozornila i na to, že Cesta domů 



strana 64/94  

 

 

je teda hrazena částečně teda od pojišťovny, že například od sponzorů dostali velký 

dům, ve kterém sídlí a já jim to strašně přeju, já bych strašně ráda taky chtěla pro naše 

sociální služby dostat velký dům, pořádají třeba obrovské rauty pro sponzory, já si 

myslím, že, a to nevidím do jejich účetnictví, já nevidím do jejich vlastně agendy, 

já jenom i vidím vždycky a hodně se na to dívám a hodně se zaměřuju, když někdo žádá 

o peníze a nechci říkat takový to natahuje tu ruku, tak já se i hodně dívám to, jakým 

způsobem se prezentuje jako takovou tou marketingově reklamní cestou, kdo vydává 

takové ty velké drahé letáky na křídovém papíru, to je pro mě jako hodně lakmusový 

papírek. Cesta domů dělá strašně, strašně záslužnou činnost, ale jak už jsem řekla, my 

v tuto chvíli na naše zdravotní služby vydáváme fakt veliký prostředky a my sami 

bychom potřebovali, aby nám někdo dal další peníze například na domácí 

ošetřovatelskou péči. Já bohužel, bohužel musím v tuto chvíli poprosit, abychom 

nedělali takovouto změnu. Pokud někdy se na nás usměje štěstí a dostaneme, například 

z hazardu víc peněz, než jsme doufali což, bohužel rok od roku je částka nižší a nižší, 

tak jako budu první ten, kdo řekne pojďme dát na Cestu domů, ale bohužel my 

v tuto chvíli prostě na to nemáme, protože já sama čekám, co budeme letos rozdělovat 

do sociálních služeb a strašně se toho bojím.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

„Tak, děkuji, technická pan předseda návrhového výboru.“ 

 

Předseda návrhového výboru ZMČ p. Mgr. Roubíček 

 „Tak, já jsem chtěl jenom říct, že pokud paní Tůmová bude trvat na svém 

návrhu i po tomto příspěvku paní Ludkové, tak prosím o jeho konkretizaci tady, přesně 

částka, přesně, přesně o co by se teda ponížila částka v tom řádku „propagace“, prostě 

potřebujeme dostat jako návrhový výbor konkrétní návrh.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

„To můžete klidně říct i na mikrofon, já bych to taky rád slyšel, já vám, aby se 

to upřesnilo, o jakých se bavíme penězích.“ 

 

Paní Tůmová 

„Tak, já jsem si to tady jen tak jako rychle sečetla podle toho loňského teda 

počtu pacientů a zhruba se jedná o 200 000 pokud teda počítáme kolik lidí se ošetřilo 

loni s nějakým lehkým nárůstem, takže 200 000, prosím.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

„Tak, děkuji. Já se s paní místostarostkou o tom pobavím, toto je rozpočtové 

opatření v případě nutnosti v rámci kompetence rady, takže se omlouvám, ale 

v tuto chvíli ten návrh nepodpořím, ale můžeme se o tom pobavit v rámci kompetencí 

rady a případně udělat rozpočtové opatření. Tak, pan zastupitel Stránský, prosím.“ 
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Pan Stránský 

„Tak, děkuju, já si musím teď trošku rozdejchat to, co jsme slyšeli o Cestě domů 

od paní místostarostky o tom, jak pořádá obrovský rauty pro svý sponzory, o tom jaksi, 

no nic…. Já jsem se chtěl zeptat pana radního Hřebíka ke kapitálovému výdaji 

k Lyčkovu náměstí, základní škole, kde se počítá pro letošní rok s 3 276 000 

na přístavbu tělocvičny a školní jídelny, na co se plánuje tento výdaj? Protože jestli 

si vzpomínám dobře tak loni byl tam výdaj zhruba 5 000 000 na zboření toho tý budovy 

tý školky tam nebo školičky nebo nějaký družiny, letos se počítá teda s takovouhle 

částkou. Na co ty peníze budou vydány, když je tam, jestli si dobře vzpomínám, tak tam 

byla plánovaná investice asi 112 000 000 a v podstatě dokumentace už byla hotová a už 

jenom čeká na dotaci z magistrátu, jak nám vysvětloval loni pan Tatranský, že tímto 

možným krokem zbourání družiny je dobré je otevřena cesta k magistrátní dotaci, takže 

bych poprosil o informaci na co je tady těch 3 276 000? A pak jsem se chtěl zeptat 

vlastně Vás, pane starosto, jako radní, jako gesčního radního pro životní prostředí 

a zároveň i pana radního Slabihoudka. V zásobníku kapitálových výdajů v odboru 

životního prostředí se počítá s 600 000 na revitalizaci veřejného prostoru u metra 

Křižíkova a my jsme několikrát na komisi pro dopravu diskutovali vlastně zásah nebo 

možnosti zásahu do tohohle prostoru, protože tam je pěší zóna, která vlastně funguje 

jako nelegální parkoviště a je to vlastně věčný problém jako pořád dokola o tom 

diskutujeme i s panem ředitelem Městské policie, jak se s tím vypořádat, tak by mě 

zajímalo, jestli vlastně, já vím, že je to sice v zásobníku, nicméně pokud by se tam 

vydávalo 600 000 na nějakou revitalizaci toho veřejného prostoru, jestli to je nějak 

koordinováno, aby došlo k tomu i, aby vlastně ta pěší zóna, která tam v tuhle chvíli je 

jaksi zavedená značka, ale není to fakticky funkční, jestli to je nějak koordinováno 

a těch 600 000 bylo teda vydáno na to, aby se skutečně tam ta pěší zóna zefektivnila. 

Takže, zajímá mě to Lyčkovo náměstí, ta škola na Lyčkově náměstí a tahle 

ta revitalizace veřejného prostoru na metru Křižíkova, děkuju.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

 „Pan radní Hřebík, prosím.“ 

 

Uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. 

 „Tak, obecně. Financování Lyčkovo náměstí, Pernerova je velmi složité. Jednak 

historicky to zastupuje z minulýho období, prolíná se sem a hrajou tam roli více zdrojů 

financování, proto bych, já bych vám rád odpověděl detailně na korunu, včetně zdrojů 

financování, takže já vám odpovím písemně.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

  „Tak, co se týče tý Křižíkový, pro odbor životního prostředí v této chvíli to je 

skutečně v zásobníku a není to úplná priorita, ale myslím, že tam odbor dopravy něco 

dělá právě kvůli tomu, aby se tam nedovolila to divoké parkování, prosím, pane radní.“ 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek 

  „Ano, tak, pokud vím, tak jsme to měli na dopravní komisi a tam teď 

je stanovena nějaká úprava, kde se, kde se, kde se stanovují sloupky, aby tam jaksi byla 

dodržována ta pěší zóna, a to se teď domlouvá s TSK, kdo v podstatě tu úpravu bude 

platit, jo, takže v tuhle chvíli to jede jakoby z pohledu dopravy takhle za nás.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

  „Tak, pan zastupitel Němeček, prosím.“ 
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Pan Mgr. et Mgr. Němeček 

  „Já už taky jenom budu mít pozměňovací návrhy čili ztotožňuji se s tím, 

co říkala předsedkyně našeho klubu Ilona Tůmová s návrhem na ten přesun 200 000 

z kapitoly „public“ nebo z části z položky „public relations“, která je v kapitole 06 

„Kultura a cestovní ruch“ a vyčlenit to na osobni asistentci v sociální oblasti za účelem 

podpory Cesty domů. Pan starosta naznačil, že možná by to nějakým rozhodnutím rady 

šlo, já přiznávám, že těmto politickým hrám či spíš hrátkám příliš nerozumím. Tady, 

slyšeli jsme od paní místostarostky v jejím projevu, že, že vlastně sami už podporujeme, 

no, já nevím, já tady vidím těch 44 pacientů, kteří byli v péči Cesty domů v loňském 

roce v rozpočtu, který je v objemu přes 800 000 000 se mi zdá 200 000 naprosto 

směšná, symbolická částka, která má ale velký význam pro lidi a ty konkrétní rodiny, 

které asi příliš nezajímá, že v rámci nějakých politických her vy to potřebujete 

rozhodnout nikoliv v rozpočtu, ale nějakým opatřením rady, čili podporuji tento 

pozměňovací návrh. Přidávám ještě dva, jeden se tedy týká ceny Eduarda Štorcha 

za učitelskou excelenci. Opakovaně jsme vám říkali, investujte do lidí. V době 

koronavirové krize někteří učitelé základních škol Prahy 8 projevili mimořádnou 

invenci, schopnost pracovat s dětmi, tímto nelehkým dálkovým způsobem, kdy, když ne 

teď podpořit vlastně příkladné učitelské výkony. Čili chceme vrátit cenu Eduarda 

Štorcha na původní výši, stačí k tomu přesun 150 000. Čili navrhuju přesun +150 000 

tak, aby bylo zvýšeno v položce, v kapitole „školství“ na celkových 250 a vezmu je opět 

z oblíbené kapitoly z položky „public relations“ Městské části Praha 8, stále, jak vidíte 

i potom škrtu -200 000 a -150 000 stále vám necháváme prostředky na propagaci 

Městské části Praha 8. A třetí tento výdaj, já jsem se o tom už zmiňoval, domnívám se, 

že vlastně jako nejlepší a nejefektivnější protidrogovou politikou jsou terénní programy, 

které jsou provozovány na Praze 8, Salesiáni jsou jedním z těchto příkladů, seškrtání 

z 480 000 na 200 000 mi přijde téměř jako výsměch jejich práci. Sami uvádíte 

v důvodové zprávě, že tyto terénní programy jsou zaměřeny na mládež na ulici, která je 

nejrizikovější čili navrhuji přesunout těch 280 000, které nám chybějí, jo, čili zvýšit 

položku na úroveň loňského roku na 480 000 ze současných navrhovaných 200 a tyto 

peníze vzít z položky „prevence před drogami“, která je v současné výši 330 000, 

čili bude snížena na 50 000, tohle jsou moje návrhy k rozpočtu a děkuji vám.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

  „Tak, děkuji. Já bych si dovolil jenom jedinou poznámku, nejde o politické 

hrátky, ale o to, že to tady slyším poprvé a během několika minut mám o tom hlasovat, 

takže já si to samozřejmě chci nějakým způsobem nastudovat. Paní zastupitelka, 

paní místostarostka Ludková.“ 
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Místostarostka MČ pí Mgr. Ludková 

  „Jako skutečně, prosím, neměnit ty položky v rozpočtu jo, tohle není to. Já třeba 

jsem si nechala rychle teďka poslat počty odhadovaných klientů za rok 2019, bylo jich 

12. Jenom mi teďka kolegyně rychle z odboru zdravotnictví poslaly tabulku, jo, v roce 

2017 to byly 4, jo, ona se ty čísla každý rok mění, prosím, tohle opravdu neměňme 

takhle jako rychle tady v návalu nějakýho něčeho na zastupitelstvu protože to je fakt 

věc, která je opravdu k projednání, ne, abysme tady teďka pod dojmem nějakých emocí, 

že tady někdo nechce dát potřebným o péči o jejich nejbližší. Já jsem skutečně sama 

ten člověk první v řadě, kdo by pro takový názor jako hlasoval, ale opravdu děláme 

to tady rychle, neuváženě a opravdu jsou tady z vaší strany zcela neférově vyvolávaný 

emoce, že tady nějak politikaříme. Není to pravda. A teď k těm Salesiánům. Tady už 

dneska kolega Vítek řekl, že pan Tatranský shání nějaký peníze na vrtule. Ty peníze 

sháníme my, moje děvčata z odboru zdravotnictví a sociálních služeb, omlouvám se, 

pane Tatranský, že, že, Vám to tady takhle ty zásluhy beru, ale já vám teďka, 

než se tady vrhneme do nějakýho jako zápalu dělání změn v rozpočtu a ztratíme 

se v tom úplně chaoticky, já vám teda rozklíčuju ty dvě položky, protože to je skutečně 

velmi důležitý. Ta položka 330 „prevence před drogami“ je konkrétně položka, z níž jde 

210 000 na smlouvu s občanským sdružením Progresiv. Progresiv nám tady sbírá jehly 

v ulicích, jejich výroční zprávy jsou mimo jiné předávány vašim kolegyním ze sociální 

komise. Mají tady ten program Fix Point, program výměnný a samozřejmě program 

zaměstnávání bývalých uživatelů vlastně návykových látek. Progresiv vlastně 

je spolupráce s městskou částí od roku 2012, je samozřejmě perfektní a bez nich bysme 

se tady, bohužel, v těch stříkačkách topili. Čili, prosím, těch 330 000 jde mimo jiné 

i na to, aby v těch ulicích jakžtakž to vypadalo. Z těch 330 000 dále je tam částka, 

kterou každoročně vyplácíme Drop inu, Armádě spásy, na tzv. zimní opatření pro osoby 

bez přístřeší. V loňským roce to bylo 50 000 Kč, prosím, neberte nám ty peníze, 

my je už nemáme kde vzít. Další z těchto 330 000 Kč které teďka v rámci zápalu 

nějakých emocí chcete jaksi najednou rychle změnit, když kolegyně Tůmová 

a Kuchtová jsou v sociální komisi, nevím, kde najednou berou tu domněnku, že 

těch 300 000 jde na jakousi jako prevenci před nevím asi nevíte před čím, tak jsou tam 

například selektivní programy pro školy a tzv. adaptační výjezdy, o které si žádají 

jednotlivé školy podle vlastního uvážení a podle projednání s kolegyněmi ze sociálního 

odboru. Těch 330 000 tam má velký smysl. Pak se vracím k té položce salesiáni, vy tam 

vidíte, vy tam vidíte pokles a jednáte na první signální. Vy tam vidíte 480 000 

a najednou je tam 200 000, ale škoda, že se kolegyně třeba na sociální komisi nezeptaly, 

kam se ztratily ty peníze. Ty peníze se samozřejmě ztratily v rámci šetření, ale protože 

samozřejmě nemáme, jaksi tu potřebu ničit to, co je tady zavedené a zajeté, tak jsme 

se s kolegyněmi ze sociálního odboru, respektive z odboru zdravotnictví a sociálních 

služeb, velmi, velmi snažili ty peníze získat z jiných zdrojů a nám se to podařilo. 

Já jsem to dokonce i psala na svém Facebooku, já jsem tady minule vyzývala k tomu, 

abyste ho více četli, protože pak bychom si ušetřili poměrně jako hodně času, 

a ty peníze se nám podařilo získat, takže ti salesiáni je dostanou skutečně skoro v plné 

výši, jako je dostali v minulých letech. Nám se podařilo získat v rámci grantů 

na prevenci kriminality 275 000, který ti salesiáni dostanou, tzn. ti salesiáni nepřijdou 

oproti loňskému roku o jedinou korunu. Děkuju.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

  „Děkuji, paní zastupitelka Kuchtová, technická.“ 
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Paní Ing. Kuchtová, Ph.D. 

  „Dobrý den, já děkuji za tu technickou. Já si dovoluji připomenout v rámci 

férovosti, pane starosto, abyste připomněl paní Mgr. Ludkové, že technická slouží 

k tomu, aby byla skutečně technická, to já moc děkuju, děkuji za ten rozbor 

a za to podsouvání, za to podsouvání věcí lidem a fabulace, které tady dává. A pokud 

jde k postování o na Facebook, tak paní Mgr. Ludková postovala při minulém 

zastupitelstvu v podstatě ve chvíli, kdy něco vytýkala Tomáši Pavlů, tak to, tu informaci 

teprve postovala na Facebook. To je jenom teď, pak budu mít vstup další. Děkuju.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

  „Děkuji, paní zastupitelko, jenom bych chtěl říct, že byť paní místostarostka 

svítila modře, tak jako radní má samozřejmě právo odpovídat, když projednáme 

rozpočet a odpovídá na něco. Tak, pan předseda návrhového výboru.“ 

 

Předseda návrhového výboru ZMČ p. Mgr. Roubíček 

  „Já se ????? není rozumět Mgr. et Mgr. Němečka, aby buď nám to dal písemně, 

anebo aby přišel do návrhového výboru a dal to s námi zde dohromady ty návrhy, 

děkuji.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

  „Můžeme, technická pan zastupitel. Já bych Vás opravdu poprosil, ono se 

to špatně chytá z toho jenom když to řeknete, tak.“ 

 

Pan Mgr. et Mgr. Němeček 

  „Jo, já je stahuji, ten druhý pozměňovací návrh.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

  „Tak, děkuji, pan zastupitel Nepil.“ 

 

Pan Nepil 

  „Jo, děkuju, členové rady a předsedové klubů mají podle jednacího řádu 

přednostní právo, takže, a jediné, jak se domoci přednostního práva, na který jsem 

teďka čekal hodinu a nezneužil jsem ho jako předseda klubu, je dát technickou 

poznámku, tak si pan starosta všimne, samozřejmě, že někdo se chce s pravomocí 

přednostního práva hlásit, takže, toť jenom jako technikálie. Je mi to úplně trapný, 

ale já jsem za tu hodinu, jako by zapomněl, na co jsem se chtěl zeptat, protože to bylo 

fakt jakoby dlouhý, jo….“  

 

Starosta MČ p. Gros 

  „Pane zastupiteli…..“ 

 

Pan Nepil 

  „Takže, teď jsem z toho takový, pardon, jako by smutnej, že když se odhlásím 

a nic řeknu, tak mě čeká další hodina asi, jo, ale zase abych nezdržoval, tak si 

to ušetřím, děkuju.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

  „Pane zastupiteli, pane zastupiteli, já bych Vám poděkoval, že jste zapomněl.“ 
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Pan Nepil 

  „Hm, děkuju.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

  „Pan místostarosta Tatranský.“ 

 

Místostarostka MČ p. Mgr. Tatranský 

  „Tak, já budu velice stručný, opravdu jenom 3 krátké glosy. Pokud jde o údajné 

velké šetření na školách versus nešetření na SeSu, tak tam je opravdu potřeba 

si uvědomit, že my nemusíme řešit mzdy ve školách, jo, ty jsou poskytovány ze státního 

rozpočtu napřímo, takže, kdežto SeS je naše příspěvková organizace, kde platíme 

ty mzdy a jak říkal pan kolega Hřebík, tak samozřejmě je potřeba vzít v úvahu i inflaci 

v této věci. Jinak, co bych taky zdůraznil, že SeS opravdu velmi významným způsobem 

šetří, například případné náklady škol, které by vznikly, když by nebyl SeS, třeba 

na mzdové účetnictví. To, například teď, když se podíváte jaká hledáme nová pracovní 

místa, tak tam zjistíte, že hledáme právě mzdovou účetní na SeSu a já jsem shodou 

okolností před týdnem hovořil s ředitelem té školy, pro kterou ta paní, která odpadla, 

dělala to mzdové účetnictví a on když si sondoval, za kolik by mu to udělala nějaká 

externí firma, tak by to byl až desetinásobek, jo, takže tím jako taková jako malá 

historka pro ilustraci, jak to, jak máme nastaveno nastavený SeS nám opravdu šetří 

finanční prostředky a nejenom, nejenom nám, ale i těm školám. Potom, co se ptal 

pan zastupitel Vilgus, na ty drobné částky u snížení energetické náročnosti, tak to jsou 

energetické audity, které jsou povinné, k tomu jsme se prostě smluvně zavázali a je 

to v rámci monitorování, monitorování udržitelnosti těch zateplovaček, takže tam se 

z toho nemůžeme vyvázat a jinak, ale o tom už hovořil pan místostarosta Vítek, 

samozřejmě odbor evropských fondů neřeší pouze evropské fondy, ale i nejrůznější jiné 

dotační výzvy, ať už magistrátní nebo i z ministerstev, takže například, to zase jenom 

pro ilustraci, například dvě naše základní školy teď se zapojily do projektu „přírodní 

zahrady“, ZŠ Glowackého a ZŠ Hovorčovická, kde ten projekt byl nastavený velmi 

příznivě, protože tam dávají až 85 % a kdybyste sledovali můj Facebook, protože určitě 

chcete sledovat všechny naše Facebooky, tak já jsem tam třeba teď nedávno si udělal 

fotku u takových jako zahrádek cvičných nebo záhonků cvičných právě 

na ZŠ Hovorčovická, což je třeba příklad zase toho, jak kvalitně nám odbor evropských 

fondů monitoruje ty různé výzvy a potom z toho vznikají takové jako drobné, drobné 

projekty, které vylepšují mimo jiné třeba i ty naše školy, tak díky.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

  „Děkuji, pan zastupitel Novák, prosím.“ 
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Pan Novák, MBA 

  „Děkuji za slovo, tak, já zkusím ještě jednu obecnou úvahu, potom jeden 

konkrétní nějaký příklad, když se podívám na přílohu 2 usnesení a dolů na součty 

tak je vidět, že šetříte nebo navrhujete šetřit jak v běžných výdajích, tak v kapitálových 

výdajích. Já nejsem vyloženě finanční odborník, ale se svojí zkušenosti z podnikání 

si troufnu říct, že když přijde krize, máme šetřit, tak šetřit se má především primárně 

na běžných výdajích. Samozřejmě, někdy je krize špatná hodně, hodně špatná a musí se 

šetřit na obojím, ale když šetříme na běžných výdajích, tak řešíme současnou krizi, když 

šetříme na kapitálových výdajích tak zjednodušeně řečeno pomáháme potenciálně 

vytvořit nějakou krizi do budoucna, to je o tom nějakej můj obecný názor a příspěvek 

do diskuse. A v rámci tohoto pohledu se chci podívat do kapitoly 2 Odbor životního 

prostředí, zimní údržba pěších cest. Máme květen, ta částka, která je tam 6 300 000 

je evidentně zkopírovaná prostě z loňského roku, že bude stejná. Přitom, 

ale už naprostou naprosto největší část toho studeného období letošního roku máme 

za sebou, takže bychom měli být schopni odhadnout, kolik už vlastně nebo říct poměrně 

přesně, kolik už bylo z této částky letos utraceno, protože letos nás čeká studený ještě 

tak možná, možná, možná prosinec, tzn. že bych rád se zeptal, jestli skutečně nejsme 

schopni třeba v této části ušetřit nějaké statisíce neřkuli miliony? Děkuji.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

  „Děkuji, pane zastupiteli, právě je tam listopad a prosinec a za druhé, my 

vždycky musíme počítat s tím, že bude třeba provizorium, takže leden, únor, takže proto 

je tam ta částka stejná. To, že jeden rok prakticky nepadal sníh neznamená, že druhý rok 

nebude -10, není to tak dávno, co po celý leden v roce 2017 skutečně mrazivý a snad 

nebylo jednoho dne, kdy bylo nad nulou a pamatujeme si tu situaci, a proto je tam 

ta částka stejná. Já si to právě pamatuji, protože mi před domem nešikovný řidič nabořil 

auto, takže, to je asi odpověď, proto je to stejné. Ono se to strašně špatně predikuje, 

jak bude, takže těch 6,3 milionu je tam preventivně, samozřejmě bude dobře, když se 

z toho ušetří. Tak, pan zastupitel Buršík, prosím.“ 

 

Pan Ing. Buršík 

  „Děkuji za slovo. Já teď budu mít 4 otázky hlavně ke kapitole 9 Vnitřní správa, 

takže to bude asi hlavně na Vás, pane starosto, popřípadě na pana tajemníka, ale toho 

jsem tady neviděl. První bude k těm platům zaměstnanců. Je tam vidět, že budou nějaký 

odchody tak, jestli byste, Vy jste už to naznačoval na začátku, jestli byste dokázal říct 

kolik lidí teda odešlo, případně třeba kolik máme zaměstnanců, kolik z toho třeba jsou 

ještě dohodáři a nějaký další pracovní smlouvy, případně, kolik z těch jako zrušených 

míst bylo těch černých duší, nebo to byly ty neobsazený tabulkový místa. Takže kolik 

vlastně reálně lidí odešlo a k tomuhle tomu ještě prvnímu dotazu patří, všiml jsem si, 

že spousta našich vedoucích odborů a oddělení jsou pouze pověřeni činností tak, jestli 

k tomu můžete něco říct, proč třeba neděláte víc výběrových řízení? Takže, to byla 

první otázka, to je tahle ta personální. Potom tam je položka „odvody za neplnění 

povinnosti zaměstnat zdravotně postižené“. Už jsme to tady měli loni a chci se zeptat 

vlastně v čem to spočívá, co bychom měli udělat pro to, abychom to nemuseli platit, 

případně, proč to neděláme? To je druhý dotaz a pak mě tady docela zarazilo u odboru 

občansko správního, my si jenom pronajímáme kabinky s biometrickými daty, my je 

nemáme koupené? Takže to je třetí dotaz. A poslední dotaz vlastně v téhle té části jsou 

energie, plyn a elektřina. Letos za ně dáváme 6 a půl milionu korun, což je docela dost, 

tak mě by zajímalo, jestli dokážete říct vlastně komu, komu to vlastně za to platíme 

a jestli, případně, máme nějaký přímý kontrakt já nevím teďka s Pražskou energetikou 
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nebo s Plynárenskou a máme tam nějaký výhodný smlouvy? Případně jestli jste třeba 

zjišťovali nějakou možnost na tom ušetřit? Já si tady možná trochu přihřeju polívčičku, 

ale vlastně skauti jsou jedni z těch, co zprostředkovávají soutěže tady těch energií 

a nabízejí to i firmám, takže nevidím problém, proč by tam třeba nemohla být i městská 

část a nabízí se tam docela jako velká úspora tak jestli třeba jste neuvažovali o tom, 

že byste to soutěžili v nějaký, nějaký soutěži nebo obrátili se na nějakého 

zprostředkovatele? Tak, to je všechno, jsou to čtyři otázky, první je ta personální, 

můžu zopakovat jenom, personální, potom ty porušování těch nebo teda neplnění 

povinnosti zaměstnávat zdravotně postižený, potom kabinky a pak ty energie. Děkuju.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

  „Tak, technická, pan zastupitel Cibulka.“ 

 

Pan Mgr. Cibulka 

  „Já odpovím na tu poslední. Já vím, že ve spolupráci s panem tajemníkem 

vnitřní správa připravuje vlastně, abysme elektrickou energii a plyn nakupovali na burze 

elektřiny a plynu čili tam očekáváme, že by se nám mohlo podařit nějaké úspory.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

  „Tak, k těm prvním personálním, u nás se neruší neobsazená tabulková místa 

a ten pokles je způsoben tím, co se stalo vlastně letos, že během toho roku odcházeli 

lidé. Jinak, vy musíte mít ty peníze na ty platy celou dobu, a když pak ušetříte, dobře, 

když to máte pořád stejné, tak samozřejmě neušetříte, takže samozřejmě tím získáváte 

i nějaké prostředky, například na odměny, které bychom rádi vyplatili těm, kteří 

v koronavirové krizi skutečně populárně řeknu dřeli jako koně, takže, to je třeba jedna 

z věcí, kterou bych rád byl, že za tu krizi, kde ty lidi, například v DSS se zavřeli 

s klienty na 14 dní, nebo na jak dlouho neprodyšně a byli tam s nimi 24 hodin denně, 

dobrovolně, nikdo je nenutil, aby nám nikdo nevyčetl, že jsme je nutili nějakým 

způsobem. Co se týče toho těch postižených to budu skutečně muset písemně, 

pan tajemník a kabinky si skutečně pronajímáme, ale to Vám taky zjistím od občansko-

správního, je to státní správa, na kterou fakticky samospráva nemá příliš vlivu, jelikož 

jde o občanky a pasy a na to jako příliš vliv nemáme a vlastně je tam předepsáno snad 

přímo Ministerstvem vnitra, jak to má vypadat, nemůžeme si to postavit, jak chceme. 

Technická, pan zastupitel Cibulka.“ 

 

Pan Mgr. Cibulka 

  „K těm kabinkám, ano, je to tak v podstatě, jak to má vypadat to všechno určuje 

Ministerstvo vnitra, my jsme tam v podstatě jenom ten, kdo to musí trpně splnit. A co se 

týče ještě k těm platům versus odešlí zaměstnanci, ano byla by tam úspora, 

kdyby do toho vláda změnou navýšením tarifů nehodila vidle a současně vláda snížila 

nejnižší platovou, zrušila nejnižší platovou třídu, čili my jsme plánovali a bylo v plánu, 

že se ušetří nějaké peníze, odešlo, odešlo přibližně 50 lidí a místo toho, místo té úspory 

prostě přišlo zvýšení tarifů, to je zákonná záležitost a byla zrušena nejnižší platová 

třída.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

  „Děkuji, paní zastupitelka Kuchtová, prosím.“ 
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Paní Ing. Kuchtová, Ph.D. 

  „Děkuji za slovo. Tak, předně ještě, než se začnu ptát tak chci strašně 

pogratulovat paní radní Ludkové, protože na konečné poliklinika Mazurská se otevřela 

11. herna, takže nějaký ten příjem z hazardu asi bude, to jí chci hodně pogratulovat, 

strašně jí to přeju. Pak chci poděkovat panu kolegovi Nepilovi, že mě upozornil na to, 

na jednací řád a vrátím se na polikliniku Mazurská, respektive chci se zeptat, 

protože v návrhu finančního plánu rozpočtu zdaňované hospodářské činnosti na rok 

2020 stále figuruje Centra a. s. Z mých informací ovšem vyplývá, že vlastně to, 

co spravuje, což je poliklinika Mazurská by mělo přejít do správy OSMS, takže já se 

chci zeptat, jak to, že tam ještě figuruje a dovolím si říct, že Centra a. s. byla usnesením 

Rady městské části ze dne 20. 1. 2016 pověřena tím, že poliklinika Mazurská se dostala 

do správy té Centry a teď, tam je zajímavé to, že Centra se vlastně podle posledního 

výpisu zabývá vším možným, konkuruje Ferdovi Mravencovi - práce všeho druhu, 

ale tu zprávu tam nemá, ovšem má tam mimo jiné i ostrahu majetku a osob, 

což je zřejmě důvod, proč podle stanoviska toho ekonomického odboru, které jsem měla 

možnost číst, tak vlastně tam byly obrovské významné náklady na ostatní služby to bylo 

9,2 milionů korun na té poliklinice a z tohoto 4,7 milionů byly jenom za tu ostrahu 

a další věci spojené s ostrahou objektu. Takže, to je hodně zajímavá věc a dovolím si 

ještě říct, že celkovým hospodářským výsledkem byl zisk ve výši, nebo těch, 

těch správních firem byl zisk ve výši 1,918 000 Kč, nicméně finanční plán předpokládal 

zisk ve výši 16 560 000 Kč. OSMS a. s. vykazovala zisk ve výši 11 073 000 Kč 

a Centra a. s. Mazurská ztrátu ve výši 9 155 000 Kč, takže je dobré, když budeme chtít 

jaksi zrušit tu správu a převést to do těch rukou organizace, která to evidentně umí 

mnohem líp, nicméně ptám se, proč stále ještě figuruje Centra a. s. v tom plánu? 

Děkuju.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

  „Tak, děkuji, technicky nebo lépe řečeno, asi je to snaha vystoupit jako 

přednostně jako předseda klubu, tak prosím.“ 

 

Pan Nepil 

  „Tak děkuji, já vystupuji poprvé s přednostním právem předsedy klubu, 

abych odpověděl hned a nemusel zase čekat. Tak, je potřeba, já to nechci jakoby teďka 

nějak zesměšňovat jo, ale pokud fakt budete chtít vidět reálný stav třeba toho kolik má 

Osmá zpráva zisk a podíváte se na účetní výkazy, tak za 2019 je to nějakých myslím, že 

600 000 před zdaněním, a ještě před vyúčtováním jakoby prostor, který má pronajatý 

od městský části, jo, takže to bude nějakej, nějaká kladná nula, jo, ostatně, to je jakoby 

i správně. Tak, tam není žádných 11 000 000 zisk, to je nesmysl. Co se týče polikliniky 

Mazurské, tak to Vám jako oznámím, to vlastně není novinka, protože to je v plánu už 

dlouho. Pan radní Slabihoudek se rozhodl činnost Centry na poliklinice ukončit. 

Jenomže my jsme teďka čekali na to, aby Centra udělala ještě vyúčtování za rok 2019, 

tudíž samozřejmě musí figurovat ještě v tom rozpočtu dál. Činnost Centry by měla být 

ukončena k myslím, že šestému nebo sedmému měsíci. Mělo by to jít teďka co nevidět 

do rady, myslím si, že tam pan radní jednal přímo s Centrou o tom ukončení, takže 

to půjde cestou prostě nějaký dohody. My jsme od Centry chtěli, aby nám ještě udělala 

vyúčtování za 2019, protože ona tam vedla celou dobu účetnictví a oni by měli 

samozřejmě tohle udělat, jo. Přebírat si účetnictví, respektive zprávu od Centry předtím 

ještě než byly udělány vyúčtování minulého roku, tak do toho se mě fakt nechtělo jo, 

to se vám přiznám prostě, že na Osmý správě jsme z toho měli trošku obavy, jo, takže 

oni mi udělají účtování, v tu chvíli nám to předají a my potom eventuelně budeme řešit 
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nějaký reklamace jakoby z toho vyúčtování vyplývající. To je plán, který by se měl 

realizovat mezi měsícem, dvou, tím pádem komplexní správa, nejenom ta technická, 

kterou řeší Osmá správa, ale i ta účetní, by měla přejít pod OSMS. Co se týče ostatních 

služeb a spol, tak to bych Vás možná odkázal na vašeho zástupce ve Finančním výboru 

a v majetkový komisi, kde tohle bylo prodiskutováno, já klidně jsem připraven, pokud 

budete chtít, Vám to ještě podrobně vysvětlit. Tam, bohužel, historicky je nastavený to, 

že městská část zaplatí jakoby část služeb za nájemce. To teďka pan radní se rozhodl 

po nějakým diskusi s námi taky narovnat, tak mělo by, respektive jak na Finančním 

výboru to myslím navrhoval jakoby pan zastupitel Pavlů nějaký narovnání jakoby 

ekonomických vztahů na poliklinice Mazurská, tak tam ty jeho návrhy byly přijaty, 

tak to projednala i majetková komise ať se to přijme, tak tam bylo přijmuto v tuhle 

chvíli to, že udělá se nějaký nový smluvní vzor. To není až tak zajímavý, to má nějaký 

jenom právně právní konsekvence, ale zejména se budou přeúčtovávat veškeré služby 

spojený s poliklinikou Mazurskou na nájemce, jo. Třetí bod tam byl něco čemu se říkalo 

valorizace nájmu, ale od toho se v tuhle chvíli ustoupilo vzhledem k tomu jaká je 

situace, tak to by nebylo úplně šťastný. Když to vezmu ve srovnání ekonomiky 

polikliniky Mazurský, my jsme dělali takovou krátkou rešerši jak se pohybují nájmy 

v poliklinikách prostě městských částí, měli jsme nějakých 6,7 poliklinik, bylo to díky 

tomu, že zaměstnankyně, který u mě pracují na Osmý správě dřív dělaly správu 

u některých vybraných poliklinik jako je Vysočany, jako je třeba Budějovická. Tak 

jenom pro ilustraci, nájemný za Budějovický se pohybuje kolem 4 000 Kč za metr 

čtverečný za rok, nájemný třeba na poliklinice Prosek, která je taky vlastně nám 

municipalitou, byť tam ten systém je jiný, kdy oni přímo zaměstnávají vybraný doktory, 

a je to formou jako vlastní akciový společnosti, tak tam je nájemný, který část těch 

ordinací který pronajímají, nějakých 2000 nebo 2 400, my máme nájemný zhruba 

poloviční v tuhle chvíli 1 250 nebo něco takového za metr čtvereční za rok, jo. Takže 

ta ekonomika je už spjatá jakoby s těmihle otázkami, je to prostě věc k řešení, která se 

v tuto chvíli řeší, ale je potřeba samozřejmě říct, že nemohlo se to řešit jako dřív, než se 

tam provedly nějaký nutný investice. V minulém roce a předminule, myslím, teďka si 

přesně nevzpomínám, tam probíhalo něco čemu se říkalo třeba výměna stoupaček, tzn. 

tam bylo nějakých X, já nevím jestli 20 stoupaček prostě páteřních na Mazurský, kdy se 

dělo to, že už třeba v horním patře zubařům netekla voda, jo. Takže v tuhle chvíli, 

protože byly zarostlý, to byly původní stoupačky z těch sedmdesátých let nebo kdy se to 

stavělo jo, takže chtít jakoby po nájemcích ve chvíli kdy jim není jako nejsou 

poskytovány v nějaký rozumný kvalitě i základní služby, valorizovaný nájemný nebo 

narovnání čehokoliv prostě to bylo dost problematický. Ono jakoby jednání s lékaři je 

samo o sobě taková jakoby separátní disciplína, ale to říkám, to je zase na jinou diskusi. 

Takže tam se provedly nějaký nutný investice, zejména do tý do infrastruktury, tzn. 

výměna stoupaček, oprava sociálek, ještě v předminulém volebním období se dělala 

oprava pláště polikliniky, dole se dělala rekonstrukce foyeru, aby to tam vypadalo aspoň 

trošku k světu a v tuhle chvíli podle mě nastal čas nebo je ospravedlnitelné se bavit 

o nějaký valorizaci nájemného, ale jakoby s ohledem samozřejmě na tu dobu, která 

teďka je ta diskuse odložená. Ale říkám zkuste se zeptat vašich zástupců z majetkový 

komise a z Finančního výboru, tam ta diskuse probíhala poměrně široce. Tak doufám, 

že jsem Vám odpověděl, pokud budete chtít nějaký detailní informace tak číslo na mě 

máte možná, tak zkuste zavolat a já Vám je rád poskytnu, děkuju.“ 

 

  



strana 74/94  

 

 

Starosta MČ p. Gros 

  „Děkuji, pane zastupiteli, já myslím, že ta diskuse skutečně probíhá 

na tý majetkový komisi velice intenzivně, nakolik je to citlivá záležitost Mazurský 

s lékaři. Tak, pan zastupitel Vilgus.“ 

 

Pan MgA. Vilgus, Ph.D. 

  „Děkuji za slovo, na úvod bych chtěl říct, že jsem obdivovatel mistrovství oslích 

můstků, které dokáže pan kolega Švarc a který to tady předvedl v případě pomníku 

Radeckého. Já, čistě se jako zamyslím nad tím, že když si vzpomenu jaké, jaké detaily 

vyžadovali památkáři na Karlínském náměstí při jeho rekonstrukci, jak tam trvali 

skutečně na každé maličkosti, vůbec si nedovedu představit, že by památkáři dovolili 

Radeckého pomník právě do těchto míst. Rád si poslechnu co má Radecký společného 

s Karlínem, kromě toho že Rakousko. Já jsem se schválně zkusil podívat do Googlu 

a jedinou spojitost Radeckého s Karlínem mi to našlo v případě, že píšou tady „práci 

na demontáži a transportu zrušeného pomníku provedla firma V. Mašek z Karlína“. 

Ano, to je jediné, co má skutečně Radecký společného s Karlínem. Takže, prosím, 

zkusme už zapomenout na připomínání osobností, které jsou, od kterých nás dělí 200 let 

a třeba i více, zkusme se více vyjadřovat k dnešku a tady bych chtěl pochválit vlastně ty, 

kteří prosadili před lety pomník připomínající atentát na Heydricha, což si myslím, 

že skutečně bylo něco, co připomnělo událost, která byla dlouhodobě opomíjená 

a dlouhodobě zapomínaná, tohle byl čin, který, který si zaslouží ocenění. Radeckého 

nechme spát. Chci se zeptat na pár věcí, konkrétně pana radního Hřebíka, na Palmovku, 

předláždění, kontejnerovou kavárnu, a tak dál. V našem rozpočtu jsou ty částky 

samozřejmě symbolické, jsou tam nějaké půlmiliony, které samozřejmě na tyto akce 

nejsou možné, není možné je za tyto peníze vytvořit, zajímalo by mě, jestli platí 

ty původní plány, že by tyto investice platilo TSK ze svého rozpočtu, respektive 

magistrát prostřednictvím TSK? Dále bych se chtěl zeptat na opět pana radního Hřebíka 

na ty projekty, které skončily v zásobníku, Palmovecký kopec a vlaková zastávka 

U kříže. Měl jsem pocit, že tyto projekty by měl financovat magistrát, respektive 

projektovou dokumentaci, studie a podobně a zajímalo by mě, jaký je v současné chvíli 

dohodnutý model, jestli tedy magistrát to bude vytvářet sám na svůj účet, nebo jestli 

nám ty peníze pošle a tato kapitola se v průběhu roku ještě dofinancuje nebo jakým 

způsobem to vlastně proběhne? Třetí věcí, která by mě zajímala, je revitalizace toku 

Rokytky, jestli je v tom jakýkoliv pohyb a jestli do budoucna se předpokládá jakýkoliv 

výdaj z rozpočtu městské části na jakoukoliv studii nebo projektovou dokumentaci 

v této věci, nebo jestli to bude věc magistrátu? Další věc je otázka, pravděpodobně 

napadá mě kolega pan Nepil, který se o toto hodně zasazoval, našel jsem v rozpočtu 

položku rekonstrukce nebytového prostoru z lékárny na ordinaci na, na náměstí 

Dr. Holého 2 a půl milionu, já se přiznám, že jsem měl pocit, že tato ordinace už je 

v provozu, a proto se ptám, co tam dělá těch 2 a půl milionu na rekonstrukci toho 

prostoru? A další otázka, jak to vypadá s Dlážděnkou, jestli bude nebo nebude? 

A poslední, poslední dotaz. Rekonstrukce nákladního výtahu Taussigova, překvapilo mě 

7 195 000, co to, proboha, je za výtah odkud, kam vede a proč je tak drahý?“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

  „Tak, pan zastupitel Nepil, přednostně.“ 
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Pan Nepil 

  „Děkuju. Mně se to docela zalíbilo to přednostní právo, jo, Petr Vilgus se ptal 

na, začnu odzadu. Výtah Taussigova, no ono je to, když se Petře podíváš, tak je 

to 18. patrová budova a ten výtah nákladní by měli udělat jako výtah evakuační, jo. 

Takže si představ náklady na normální výtah, vynásob si je dvěma a máš, máš výtah 

evakuační, jo, ono to má další konsekvence v tom, že, aby to bylo zkolaudovaný jako 

evakuační výtah, tak tam ještě budou muset být udělaný následně požární opatření, 

ale je teďka nesmysl tam udělat normální výtah, aby za, já nevím, 2 roky se tam udělaly 

ty požární opatření, tam nějaký přepážky, nebudu vás tímhle zdržovat a znovu se 

ten nový výtah vyhodil a dal ten evakuační. Ten evakuační výtah je tam navíc potřeba, 

zejména jakoby z požadavku požárníků, ale hlavně proto, že evakuovat 18. patrovej 

panelák, a to se týká zejména jako Burešovy, jo, kde je téměř polovina jako dům 

s pečovatelskou službou je prostě pro hasiče jako jeden velký horor, jo. Já nevím, jestli 

jste zaznamenali v minulým roce nebo možná to bylo začátkem tohoto roku, kdy začal 

hořet dům s pečovatelskou službou na Černém Mostě, jo, to je dodneška jakoby se 

to teďka na magistrátu řeší, například jak byly prováděny revize výtahu, jestli tam byly 

pravidelné kontroly, prostě myslím, že to řeší nějaký orgány činné v trestním řízení 

jestli tam nedošlo k nějakýmu zanedbání prostě povinností v péči prostě o ten dům, 

protože když je to dům s pečovatelskou službou tak je to zvlášť citlivá věc. Jo, 

na tu Burešku se budeme s ohledem jako na nějakou požární bezpečnost zaměřovat, 

řešil jsem to jak s panem radním Slabihoudkem, tak s paní místostarostkou Ludkovou, 

tak s panem místostarostou Vítkem, který má obecně bezpečnost na starost, protože 

samozřejmě ten dům je v původním stavu, aby se tam dělaly rekonstrukce jakoby třeba 

jednotlivých bytů, tak ty vnitřní prostory v danou chvíli jako rekonstruovaný nejsou. 

Z hlediska požární bezpečnosti je to, jak to říct jako kulantně, není to úplně optimální 

a je potřeba tam udělat nějaký dílčí opatření, udělat tam nový přepážky na chodbách, 

zavést tam nějakou požární signalizaci novou prostě a tam je i udělat tam nějaký požární 

ucpávky a já mám celou řadu jako opatření, který je tam potřeba udělat a zaměřit se 

na něj. V tý souvislosti mě i pan radní Vítek nebo pan místostarosta Vítek a pan radní 

Slabihoudek požádali, ať nechám zpracovat nějaké požární bezpečnostní řešení na další 

DPSky, což je Křižíkova a Bulovka, kde ta situace je obdobná, i na Bulovce budeme 

muset měnit výtahy, jsou původní prostě v danou chvíli nevyhovující. Snažíme se 

to dělat postupně, musím říct, že chci i poděkovat třeba magistrátu, zejména 

panu náměstku Vyhnánkovi, protože jsme obdrželi i dotaci právě na rekonstrukci 

výtahu na Burešce, tak to budeme doufám letos realizovat taky, aby už to bylo jakoby 

nějakým způsobem snesitelnější a já se přiznám, že v tom zápalu jsem zapomněl, Petře, 

na co ses mě ptal krom tý Taussigovy, tak, když tak doodpovím později, děkuju.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

  „Tak, pan místostarosta Vítek, chtěl odpovídat?“ 
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Místostarosta MČ p. Vítek 

  „No, k Dlážděnce, tam jsme získali dotaci. V současné době tam ještě máme 

nějaký problém scelením těch soukromých majitelů, protože kdosi před námi 

to nakreslil tak, že tam cesta šla přes, přes pozemky soukromých majitelů, tam už 

nějakým způsobem se snad blížíme ke konci, jednáme vlastně i se sociálkou, protože ta, 

ta rekonstrukce parku by se dotýkala i tohoto prostoru. Architekt nějakým způsobem 

upravuje ten, ten projekt nebo ten návrh vím, že tam to hřiště, kde byla žádost, 

aby se posunulo, tak z toho takový to dětský hřiště, tak to snad je z toho vyjmuto, 

ale zase detailní informace by vám dal vlastně pan Grygera, což je takový můj atašé 

směrem k těmto projektům, který o tom má opravdu jakoby informace úplně aktuální, 

takže buď vás s ním spojím nebo si s ním dohodněte schůzku, on je schopný kdykoliv 

přijít a rád vás o tom bude informovat, no, to je Dlážděnka.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

  „Pan radní Slabihoudek.“ 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek 

  „Já doplním pana Nepila ještě, pan Vilgus se ptal ohledně toho na náměstí 

Dr. Holého. Ta no, tak tam, ano bylo to tam v roce 2018-2019 to prostě je to tím, 

že to družstvo se nám jaksi odvolává do stavebního řízení, takže to tam bude ještě asi 

nějakou dobu, bohužel.“ 

 

Místostarosta MČ p. Vítek 

  „Tak, pan Nepil.“ 

 

Pan Nepil 

  „Tak, děkuji, já opět s přednostním právem. Ano, ordinace nám. Dr. Holého 

to je pro mě taková bolestivá záležitost, historicky tam přišly dámy, který dostaly 

výpověď z Městské části Praha 7 a který provádějí tzv. Vojtovu metodu s malejma 

dětma, všichni to znáte, nemusím to vysvětlovat. A ony hledaly prostor, 

tak se domluvili s tehdejším nájemcem těch prostor, že je tam vezme jako podnájemce, 

my jsme s tím souhlasili, potom ten nájemce přestal platit nájem, tak my jsme se s nimi 

domluvili napřímo, to myslím, že už bylo za asistence pana radního Slabihoudka. 

No a v mezičase tam probíhala rekonstrukce těch prostor, aby se to dalo využívat právě 

pro účely jako aplikace té Vojtovy metody, ale bohužel je tam, řekněme, velmi, velmi 

obtížná komunikace jako s tím bytovým družstvem. Tam je potřeba udělat něco, čemu 

se říká změna užívání a což jako prochází nějakým procesem stavebního řízení, 

aby se to používat jako ordinace a do toho, do té změny užívání se nám v tuhle chvíli 

odvolává bytový družstvo. Vztahy jakoby s tím bytovým družstvem jsou velmi napjaté, 

protože oni v zásadě principiálně usilují o to, aby se zrušilo jakoby to věcné břemeno. 

Tam ještě běží paralelně právě spor o zrušení toho věcného břemene s městskou částí, 

tak jako tam je to velmi složité. Proto se to i táhne, jo, tam je půlka té akce je hotová, 

ale aby ty ordinace, který jsou hotový, můžu vás tam pozvat a ukázat vám to, mohly bejt 

provedena, mohla tam být provedena změna užívání, tak potřebujeme samozřejmě 

nějakou součinnost stavebního úřadu, kde teďka jsou podáné námitky. Ve chvíli, kdy 

bude změna na užívání těch prostor, jsou to de facto pravý a levý prostor, tak 

toho levého prostoru, tak se tam ty dámy přestěhují z toho pravého, dorekonstruuje se 

ten pravý, tam bude ordinovat paní doktorka, nevím, jestli to je endokrinologie nebo 

co tam je a bude to všechno jako krásný, hezký. No, ale bohužel, říkám tam to bytové 

družstvo nám úplně nepřeje tak budeme si držet palce jakoby, že ta odvolačka 
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na magistrátu nebude trvat rok a půl, jak je, jak je prostě obvyklý, takže tak, 

proto to visí i v rozpočtu a možná tam bude viset, doufám že ne, ale je možný, 

že to tam bude viset i příští rok, protože to vlastně je zasmluvněná, rozestavěná akce 

jakoby, která není dokončena, děkuju, díky tomuhle.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

  „Tak, pan radní Hřebík může k těm dotazům.“ 

 

Uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. 

  „Takže k dotazům, křížení na Palmovce, ano stále platí, že by to financovalo 

TSK, a je to ve fázi poslední vyjadřovačky před žádostí o stavební povolení. Zastávka 

U kříže, tam není od předminulého zastupitelstva nic ve změně, tzn. velmi bych si přál, 

aby se rozjela architektonická soutěž, magistrát podporuje, pan náměstek Scheinherr 

velmi podporuje, nicméně pořád se čeká na vyjádření SŽDC v rámci kapacit. 

Palmovecký kopec, tam se čeká na vyjádření Dopravního podniku a Satry, 

má to návaznost taky na jižní obchvat Libně a co, je to v podstatě další podnět, jeden 

z podnětů na, na podaných městskou částí na změnu územního plánu, měla by bejt po, 

teďka doufám, že po schválení rozpočtu zadaná podkladová studie k vypracování, která 

by doufám měla být hotová v září. A Rokytka, revitalizace, ta je taky aktivní, jednáme 

tam, akorát chtěli bysme udělat změnu stavby před dokončením v rámci cyklostezky, 

aby mohla mohly být ty břehy Rokytky víc využívány, tam nemusí z našeho pohledu 

být dálnice pro cyklisty, tam stačí běžná cesta, aby taky mohli kolem toho Löwiťáku 

to lidi užívat pro nějakou jako jinou činnost než cyklistiku a bude to platit, je to ve fázi 

územní, budeme žádat o územní rozhodnutí a ten projekt by měl platit magistrát.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

  „Tak děkuji, pan zastupitel Pavlů.“ 

 

Pan Mgr. Pavlů 

  „Děkuji, mám několik dotazů a hned navážu na pana radního Hřebíka, jestli 

tomu, jak tomu máme rozumět, jedná se tam u Löwitova mlýna, že cyklostezka by šla 

nějak pod most, něco takového, co by dávalo smysl možná, jinak nebo, jak jste 

to myslel? Ale, jestli chcete reagovat hned, nebo jestli to můžete dovysvětlit, prosím? 

Ale nevzdávám se, mohu pokračovat, aby se nestalo, že mě potom odpojíte. 

 

Starosta MČ p. Gros 

  „Tak, pokračujte.“ 

 

Pan Mgr. Pavlů 

  „Tak, já radši budu pokračovat. Ohledně různých studií na dopravu vy jste zde 

zmínil, pane radní Hřebíku, Libeňskou spojku. To je jistě zajímavé, zajímavý moment 

podle takových neoficiálních informací z TSK tak Libeňská spojka je mrtvý projekt. 

Tak mě to tedy zajímá. Nevím, jestli jste se tam byl někdy podívat v době ranní 

dopravní špičky, když jedou auta ulicí Čuprovou, tak všechny směřují směr Blanka 

po Povltavské a vlastně pouze minimum aut se snaží dostat tam někam na to spojení 

kudy by měla vést Libeňská spojka. Podle mnohých lidí i odborníků je to úplně 

zbytečný projekt, tak mě zajímá, proč vlastně tento úplně zbytečný projekt nějak 

oživujete, a to za prvé a za druhé zahloubení Holešoviček. Před volbami 2018 

v podstatě všichni, ať už na magistrátu nebo zde se dušovali, slibovali zahloubení 

Holešoviček, když má přijít však k akci a něco se dít, tak prostě je ticho, nic se neděje. 
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Nebylo by dobré teda vlastně plnit sliby voličům a dělat projekty, které jsou smysluplné 

a potřebné? Takže tolik k Libeňské spojce a zahloubení Holešoviček. Tady děkuji panu 

kolegovi Nepilovi ohledně i panu místostarosty místostarostovi Slabihoudkovi ohledně 

centra, centra pardon, ohledně polikliniky Mazurská, ale to poděkování je takové velice 

opatrné. Protože představte si, že jste majitelem polikliniky a nemáte z ní žádný zisk, co 

je to za hospodaření? Ohledně té ceny, já myslím, kolega Nepil to tady říkal velice, 

velice nesměle, ale nájemné ty ceny jsou vyloženě podhodnocené, ano, mluvil 

o 1 250 Kč na m2 za rok, přitom jinde je to dvojnásobek ne-li trojnásobek. Samozřejmě 

chápu, že teďka máme krizový stav, pandemii, ale i tak to, jak Vy jste řekl krásný 

eufemistický pojem valorizace je plánována od příštího roku. Tak třeba jenom 

to posunout o půl roku nebo něco takového, ale skutečně je smutným dokladem 

hospodaření městské části, pokud je vlastníkem velké stavby polikliniky, kde jsou 

i lékárny, že z této stavby nemá žádný zisk. Tak, to je další, tak vás chci povzbudit, 

abyste na tom pracovali, a přitom to nejde o to, že někoho budete vyhánět někoho 

budete, budete dřít, prostě městská část na ty lidi prostě, na ty lékaře doplácí, ano. A jak 

tady padlo, že taky že nejsme charita, tak možná by to stálo to opět zopakovat jako jo 

nebo buďme charitou tam, kde je to potřeba, v případě Cesty domů, ale asi ne lékárny 

a podobně, takže to byl další bod. A potom kapitola 02 „Městská infrastruktura“, zde 

máme v důvodové zprávě, ono je to takový, aby tady možná usínáte, abyste se 

probudili. Pořízení rybářských a loveckých lístků. Mně by zajímalo, jaké rybářské 

a lovecké lístky se budou pořizovat z rozpočtu městské části, nevím, děkuji za odpověď 

a potom bych chtěl navázat tady na pana kolegu Cibulku, který zde asi není 

a pana kolegu Buršíka, který zde velmi hezky se ptal a hovořil o počtech zaměstnanců. 

Já jsem tady občas taky nebyl tak nevím, jestli došlo k nějakému konsensu ohledně 

konkrétních informací a já jsem se chtěl zeptat, kolik je teda zaměstnanců k 30. 4. 2020 

a kdo nám to řekne? A kolik teda bylo zaměstnanců k 30. 11. 2018, jestli můžeme tyto 

informace obdržet. Chápu, že je to spíš do bodu různé, ale bod různé byl zrušen, takže 

ještě jednou, kolik je zaměstnanců k datu 30. 4. 2020 a kolik bylo zaměstnanců 

k 30.11.2018? Děkuji.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

  „Tak, je tady mnoho dotazů, kolik je zaměstnanců Vám můžu odpovědět jedině 

písemně, protože to z hlavy nevím, pak tam byly některý další věci jo, ty činnost 

odboru, nákup materiálu, to Vám odpovím písemně, protože v tuhle chvíli Vám 

skutečně na tuhle tu úplnou jednotlivost nejsem schopen z hlavy to a nerad bych Vám 

odpovídal nepřesně, pak tam byly některý věci ještě na pana radního? Tak, pan radní, 

prosím.“ 

 

Uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. 

  „Tak, já bych se vyjádřil, tam byla záměna, Vy jste jmenoval tu spojku 

Libeňskou, ale o tý jsme nehovořili. Hovořili jsme o jižním obchvatu Libně, 

takže to téma bylo jinde, toto je jako naše dítě, jižní obchvat Libně, s Libeňskou spojkou 

nemáme nic společnýho, tak se k ní ani nechci teď vyjadřovat. Co se týká Holešoviček, 

je to v rozpracovanosti, je tam změna, taky podnět na změnu územního plánu, je tam 

podkladová studie, která se tvoří, včetně dopravního řešení, je to spíš věc magistrátu, 

bude to mít i velkou součást na Povltavskou v případě, jak bude vedená, jestli do tunelu, 

ty budou odkláněny ty Holešovičky, jestli to bude jenom dopravně snížená značka, co 

se týká rychlosti, zahloubení rozhodně nemůžeme slíbit, ale není to na nás. A třetí dotaz 

jste říkal k tý dopravě. Jo, ten Elsničák. No, Elsničák, tam je, je teďka těsně 

před vydáním územního rozhodnutí je je cyklostezka na Povltavské a nám se jedná 
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jenom tady u té Rokytky, kde nebudeme realizovat původní projekt tam té revitalizace, 

nicméně bude, bude lehce přepracován a součástí i by bylo, protože už je těsně 

před vydáním toho územního rozhodnutí té cyklostezky která, která pořád tam 

nezohledňuje tu revitalizaci a ten prostor tam vyasfaltovaný bere v současné podobě, 

což je nevyhovující z našeho pohledu, takže jsme dohodnutý z OCP s životním 

prostředím na magistrátu, že je ochoten nám do toho projektu dát až 60 000 000, 

ale musíme přepracovat tuhle, tuhle studii.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

  „Tak děkuji, já si jenom dovolím k těm Holešovičkám, tam je skutečně nutný, 

protože to má stát 10 miliard, aby si to do rozpočtu vložil především pan radní 

Scheinherr, tady, kdy se na nás obrátí na naše stanovisko, tak si myslím, že zcela jistě 

bude pozitivní. Paní předsedkyně klubu Tůmová.“ 

 

Paní Tůmová 

  „Já jsem chtěla opravdu jenom technickou, nechci to využívat k příspěvku, 

paní kolegyně Vojtíšková a před chvílí teda nebo před časem i paní kolegyně 

Blahunková musely odejít, takže je tímto je omlouvám.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

  „Děkuji, paní zastupitelka Kuchtová.“ 

 

Paní Ing. Kuchtová, Ph.D. 

  „Já děkuji za slovo, já chci poděkovat kolegovi Nepilovi za obšírné vysvětlení, 

jenom si dovolím upřesnit při svých, při těch údajích číselných, který jsem tady uváděla 

jsem vycházela ze stanoviska ekonomického odboru, takže jsem si tu informaci vyložila 

tak, že napříště tedy nemám věřit těmto stanoviskům ekonomického odboru a budu 

se obracet přímo na pana kolegu, kterému tímto děkuji za vstřícnost, děkuju.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

  „Paní zastupitelko, to, co je plán zdaňované činnosti se nerovná hospodářskému 

výsledku správní firmy, to asi jsem myslel, že je poměrně jednoznačné. Technická, 

prosím.“ 

 

Paní Ing. Kuchtová, Ph.D. 

  „Jenom si dovoluji říci, že prostě tohle je stanovisko, který nevychází z plánu, 

který vychází z údajů z nějakých podkladů, děkuju.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

  „Já taky děkuji….“ 

 

Paní Ing. Kuchtová, Ph.D. 

  „Já Vám ho ráda poskytnu…“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

  „Já taky děkuji, pan zastupitel Buršík, prosím.“ 
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Pan Ing. Buršík 

  „Já už mám jenom poslední dvě otázky k rozpočtu. Bude se to týkat vlastně 

výsledku hospodaření Servisního střediska za loňský rok, kdy je tady uvedeno vlastně 

v hlavní činnosti, že za servisní práce, služby PCO, zkratka PCO zřejmě znamená pult 

centrální ochrany, bylo vydáno přes 3 a půl milionu korun, tak to bych prosil asi 

pana hlavně radního Hřebíka, jestli by to dokázal nějak okomentovat, kolik z toho byl 

ten pult centrální ochrany, jestli skutečně tady jde o to sledování budov, a nějaký výjezd 

případně, kdyby tam byl nějaký narušitel a podobně a potom tam je ještě položka 

„zmařené investice“, tam je zřejmě výdaj nebo teda ztráta taky skoro 2 a půl milionu 

korun, tak jestli by nám to mohl nějak přiblížit. A to je ode mě všechno, děkuju.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

  „Tak, pan radní Hřebík.“ 

 

Uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. 

  „To jsou konkrétní dotazy, já bych chtěl být v tom přesný, takže písemně, 

prosím, odpovím.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

  „Pan zastupitel Nepil.“ 

 

Pan Nepil 

  „Tak, děkuju, já mám tři věci, já bych jenom poprosil paní místostarostku 

Ludkovou, jestli by mě mohla tady na záznam potvrdit to, že zkusíme najít jakoby 

ten příspěvek pro Cestu domů, mně to usnadní hlasování o těch pozměňovácích, pokud 

se budeme snažit někde v rozpočtu v průběhu třeba měsíce dvou najít něco pro Cestu 

domů, což jakoby, jste řekla, že je i Vaše vůle, tak myslím si, že nadbytečný je tady 

hlasovat o těch pozměňovacích, tak když mi to potvrdí, tak mi to usnadní. Tak, co se 

týče zahloubení Holešoviček, co tady bylo zmíněno od Tomáše Pavlů tak já si dovolím 

takovou glosu jo, a neber to Tomáši jako nějak zle jo, když se Scheinherr jakoby, tady 

přivazoval řetězem k Libeňskému mostu za to, aby se nezboural, tak samozřejmě jedna 

z jeho nosných témat bylo zahloubení Holešoviček. Jo, když se podíváš na rozpočet 

hlavního města Prahy, kolik je vyčleněno v rozpočtu TSK na zahloubení Holešoviček 

třeba na nějakou projektovou přípravu nebo něco, tak je to, jestli je to 1 000 000 třeba, 

to je nic. To je jako, když se bavíme o nějakém plnění slibů, tak je to 0, nejenom jakoby 

fakt je to nic, protože samozřejmě projekt zahloubení Holešoviček jenom třeba 

projektová dokumentace pro podání ÚRka a podobně, tak to se bavíme o, když je 

to 10 % z ceny zhruba, o nějaký miliardě. Třeba za ten, za tu projektovou dokumentaci 

nebo nějaký prostě půl miliardě, tam není nic v tom rozpočtu, jo, a není ani vůle jakoby 

tam něco včlenit, tak jsem zvědavej potom jako jak všichni ty lidi z Holešoviček prostě 

mu budou klepat jako na dveře a ptát se ho až za 2 roky v tomhle směru nic neudělá, jo. 

Protože už se dávno na tom mohlo začít dělat, ta vůle tam byla, ta vůle tam byla prostě 

napříč, ale neudělalo se v tom a nedělá se v tom vůbec nic, jo. Takže jakoby to přijme. 

Přijď na Zastupitelstvo hlavního města Prahy, myslím, že je příští tejden, tam v sekci 

interpelacích občanů a zeptej se toho Scheinerra, se kterým jsi stál jako na tom 

Libeňáku proč v těch Holešovičkách nic nedělá, protože on tam fakt nic nedělá, jo. 

Takže to je spíš taková, takovej povzdech. Co se týče Mazurský, tak já jsem připravený 

tu debatu vést dál, my jsme fakt zkusili udělat ten průzkum trhu, jak jsou na tom ostatní 

polikliniky já si uvědomuju, že ta ekonomická situace polikliniky není optimální, je 

to poměrně citlivá věc, a proto se snažíme tu věc jako diskutovat i napříč. Já zase chci 
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ocenit to, že se jsi se o to zajímal a že jsi i nějaký sám řešení jakoby navrhl, to jsem 

nevymyslel já, to de facto jakoby jsi s tím přišel ty, tak já doufám, že v tom budeme 

nějakým způsobem pokračovat, a že třeba tu polikliniku ekonomicky prostě pozvedne, 

jo, ale není to o tom, že by se tam dalo něco uspořit, to je spíš o tom, že bysme 

potřebovali zvednout příjmy z polikliniky, takže to je asi všechno za mě.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

  „Děkuji, já si dovolím odpovědět, ano, já jsem to tady sám říkal, že se 

s tím seznámím, s Cestou domů a pokusíme se najít nějakou možnou cestu, jestli Vám 

to takhle stačí, pane zastupiteli. Pan radní Hřebík, ale já si myslím, že byl asi přihlášen 

na ty odpovědi, takže, takže nic. Takže nic. Pan zastupitel Jedlička.“ 

 

Pan Bc. Jedlička 

  „Dobrý večer, já jsem chtěl reagovat na pana zastupitele Pavlů na ty dotazy, 

respektive na tu záměnu Libeňské spojky s jižním obchvatem Libně. Tak jsem jen chtěl 

upřesnit, že Libeňská spojka, to je tunel, který je součástí připravovaného městského 

okruhu, který připravuje hlavní město Praha, je to v podstatě tunel pod Zenklovou ulicí 

mezi Bulovkou a Balabenkou, zatímco jižní obchvat Libně, to je, to je připravovaná 

ulice silnice vedoucí okolo Palmovky jižně od Rohanského nábřeží na Balabenku 

při jižní straně Palmoveckého kopce, to jenom aby, aby nedocházelo k mýlce 

a k záměně.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

  „Tak, já děkuji a vítám teda tu změnu, že Libeňská spojka má vést pod zemí, 

ano, auta patří pod zem. Tak, pan radní Slabihoudek.“ 

 

 

Uvolněný radní MČ p. Slabihoudek 

  „Tak, pane kolego Pavlů, já jsem Vám chtěl jenom připomenout, že pokud si 

dobře vzpomínám tak KDU-ČSL je v koalici na magistrátě společně s Top 09 a dalšími 

stranami a skutečně to zahloubení Holešoviček tam jako rezonuje dost, a Vy možná 

byste to mohl i vědět, když jsme teda součástí koaliční strany na, koaliční strany 

na magistrátě, co se tam děje. Například před třemi týdny byla prezentace 

pana Scheinherra pro veřejnost a pana Hlaváčka, jak se prověřovala možnost napojení, 

napojení městského okruhu na Holešovičky. Tam se naprosto jasně říkalo, 

že s Holešovičkami se počítá. To, jestli je to v rozpočtu nebo ne, to asi jako teďko 

nevím, neovlivníme, ale ty Vaše proklamace, jako že tady slibujete někde něco a pak 

to neplníte konkrétně, u těch Holešoviček, tak to není pravda. My vždycky, 

když se na to někdo ptá, tak my jsme pro zahloubení Holešoviček. To, jestli skutečně 

magistrát vyhodnotí to jinak, já za to budu vždycky bojovat a myslím si, že třeba Váš 

kolega pan Wolf na magistrátě by taky mohl, děkuji.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

  „Děkuji, pan zastupitel Pavlů.“ 
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Pan Mgr. Pavlů 

  „Děkuji, Tomáši, jestli se nemýlím, tak v té koalici na magistrátě, je TOP 09 

a KDU společně. Tak, tak asi takto, ano a ten kolega Wolf je tam jenom jeden, zatímco 

za TOP 09 je jich tam 12 myslím, ne? Tak, jako ohledně těch proklamací, ale já jsem 

tady jasně mluvil o Libeňské spojce, protože ne, teďka v tom posledním 

nebo předposledním výstupu, ale úplně ještě jednom z prvních kolega radní Hřebík 

zmínil Libeňskou spojku, ano, v nějaké studii, jestli se spletl jo, tak budiž. 

Ale vím velice dobře co znamená Libeňská spojka a tomuto tématu se věnuji 

dlouhodobě, takže asi tak. A jinak já doufám, pane starosto, že tento projekt, což jsou 

vlastně vyhozené peníze, bude opuštěn a bude teda aspoň, když tak zahloubena 

Povltavská a aby tady nebyly v dolní Libni ty nekonečné kolony a smog, které trápí nás 

všechny obyvatele.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

  „Tak, děkuji, technická pan zastupitel Slávka.“ 

 

Pan Mgr. Slávka 

  „Děkuji, já bych poprosil pak před samotným hlasováním po skončení rozpravy 

o přestávku, děkuji.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

  „Děkuji, pan zastupitel Jedlička, prosím.“ 

 

Pan Bc. Jedlička 

  „Tak, já bych panu zastupiteli, panu zastupiteli Pavlů doporučil, aby se podíval 

na ty materiály, které připravuje současná koalice ve vedení hlavního města Prahy, 

jejíž je tedy jeho kolega Wolf součástí. Počítá se s Libeňskou spojkou, je to nedílná 

součást městského okruhu, který se připravuje, současná koalice ho nějakým způsobem 

faceliftovala poměrně výrazně a schválila ještě v loňském roce a připravuje se teď, 

teď teď, se připravují podklady pro zahájení, pro zahájení všech těch administrativních 

kroků, aby se ten komplex tunelů dal stavět. S Libeňskou spojkou se v něm počítá. 

Naopak se nepočítá se zahloubením Povltavské ulice, ta má být, ta má být podle té nové 

koncepce určena pro bezmotorovou dopravu a doprava má vést tunely pod Bílou skálou. 

Je to součástí té koncepce, kterou, kterou připravilo vedení hlavního města Prahy, 

takže doporučuji se na to podívat, je to poměrně zajímavé a hezké.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

  „Tak, děkuji pan zastupitel Pavlů.“ 

 

Pan Mgr. Pavlů 

  „Tak, samozřejmě o tady těhlech věcech vím, a ještě by mě zajímalo, 

pane kolego, jaký je rozdíl mezi tunely pod Bílou skálou a zahloubením Povltavské 

nebo tunelem v Povltavské. Asi žádný ne, to je prostě tunel pod Bílou skálou je prostě 

tunel, nezlobte se na mě.“ 
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Starosta MČ p. Gros 

  „Tak, pane zastupiteli, já si myslím, ale já už se s Vámi nechci jako přít, 

ale já si myslím, že zahloubení nějaké ulice znamená, že se na místě té ulice vykope díra 

a tam se to postaví a pak se to zastřeší. Přece jenom zahloubení Povltavské ulice není 

tunel pod Bílou skálou, ale nebudeme tady už asi slovíčkařit i ty věci, všichni jste tady, 

co jste se teď bavili, především ve formaci spojené síly „viribus unitis“, takže bychom 

to mohli uzavřít a tímto uzavírám diskusi k rozpočtu Městské části Praha 8 a vzhledem 

k tomu, že se přiblížila i ta, i ta nucená pauza, tak vám dávám 15 minut, tzn., no, 12, 

do 20:15 a budeme pokračovat.“ 

 

Přestávka 

 

Starosta MČ p. Gros 

  „Tak, já poprosím už pan, vážené zastupitelky a vážené zastupitele, aby zaujali 

svá místa, prosím, zaujměte svá místa. Tak prosím, budem, diskuse byla ukončena, 

takže já poprosím, vážený pane zastupiteli Slávko, prosím, zaujměte své místo. 

Byl bych nerad, aby někdo přišel o hlasování, tak diskuse byla ukončena k tomuto bodu, 

takže já dávám slovo panu předsedovi návrhové výboru. Diskuse byla ukončena 

k tomuto bodu.“ 

 

Předseda návrhového výboru ZMČ p. Mgr. Roubíček 

 „Takže máme tady pozměňovací návrhy, budeme o nich hlasovat v opačném 

pořadí, takže první pozměňovací návrh pana Němečka, jde o změnu přílohy 3, kapitoly 

z kapitoly OKS, hospodaření 06 z „public relations“ ponížení částky 800 000 

na 650 000, čili o 150 000 a převod této částky do kapitoly 04, činnost odboru školství, 

cena Eduarda Štorcha, čili místo 100 000 nově 250 000.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

  „Tak, děkuji, budeme tedy hlasovat. Pro, proti, zdržel se?“ 

 

Zastupitelstvo MČ po projednání 

pozměňovací návrh 

pana Mgr. et Mgr. Němečka – převod 

částky 150 000 Kč do kapitoly 04 – 

cena Eduarda Štorcha, neschválilo. 

(Ze 41 členů ZMČ přítomných hlasování 

bylo: 

17 pro přijetí návrhu, 

  1 proti, 

14 se zdrželo hlasování, 

  9 nehlasovalo.) 

 

 

Starosta MČ p. Gros 

 „Tento návrh nebyl přijat. Prosím, pana předsedu.“ 
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Předseda návrhového výboru ZMČ p. Mgr. Roubíček 

 „Pak tu máme druhý pozměňovací návrh, opět od pana Němečka 

a od paní Tůmové, z kapitoly 06 OKS „propagace“, tam byla částka 200 000, 

to znamená tato částka ponížena na nulu a přesun této částky 200 000 do kapitoly 05 

odboru zdravotnictví a sociálních služeb, „neinvestiční transfery, dotace“, tam bylo teď 

1 000 Kč čili nově 201 000 Kč.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

 „Děkuji, budeme tedy hlasovat o tomto návrhu, prosím pro, proti, zdržel se?“ 

 

Zastupitelstvo MČ po projednání 

pozměňovací návrh pana 

Mgr. et Mgr. Němečka a paní Tůmové – 

přesun částky 200 000 Kč – 

„neinvestiční transfery, dotace“, 

neschválilo. 

(Ze 41 členů ZMČ přítomných hlasování 

bylo: 

15 pro přijetí návrhu, 

 1 proti, 

16 se zdrželo hlasování, 

  9 nehlasovalo.) 

 

 

Starosta MČ p. Gros 

 „Tento návrh nebyl přijat, prosím, další.“ 

 

Předseda návrhového výboru ZMČ p. Mgr. Roubíček 

 „Takže toto byly všechny pozměňovací návrhy, nyní tedy budeme hlasovat 

o návrhu rozpočtu Městské části Praha 8 na rok 2020 a střednědobého výhledu do roku 

2025 a budeme hlasovat o tomto návrhu tak jak vám byl předložen ve vašich 

materiálech.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

 „Dobře, budeme se tedy hlasovat o návrhu rozpočtu, prosím, hlasujeme pro, 

proti, zdržel se?“ 

 

Zastupitelstvo MČ po projednání přijalo 

usnesení č. Usn ZMC 006/2020. 

(Ze 41 členů ZMČ přítomných hlasování 

bylo: 

25 pro přijetí návrhu, 

13 proti, 

  3 se zdrželi hlasování.) 

 

 

Starosta MČ p. Gros 

 „Tento návrh byl přijat. Pokračujeme, děkuji. 

 Pokračujeme tedy dalším bodem, což je bod „2“ – Návrh Zadání územní studie 

Palmovka, prosím pana předkladatele.“ 
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K bodu 2 

Návrh Zadání územní studie Palmovka (k usn. č. Usn RMC 0079/2020) 

 

Materiál uvedl jeho předkladatel – uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D.: 

„Dobrý, takže máme tady staronový materiál, je to návrh Zadání územní studie 

Palmovka, jedná se o podnět na územní změnu, který navrhl IPR, připojil se k tomu 

i odbor územního rozvoje, na žádost městské části odboru územního rozvoje Magistrátu 

hlavního města Prahy vytvořil zadání a toto je právě teda předkládán návrh toho zadání. 

Byly k tomu, byl k tomu vytvořený workshop pro zastupitele, jednak pro oblast 

dopravy tak i pro samotný územní plán na žádost z minulé, z minulého zastupitelstva 

se to projednalo v obou komisích, tzn. v komisi dopravy i v komisi územního rozvoje. 

Jedná se o podnět k tzv. prstence kolem celé Palmovky, kde je součástí, který se skládá 

z několika podkladových studií a ze dvou prověřovacích studií v rámci dopravního 

řešení. Zpracovatel toho zadání, jak jsem zmiňoval byl IPR, vše v souladu, ehm, 

byl Magistrát hlavního města Prahy a vše je v souladu i s IPRem. Dále bych ještě chtěl 

v rámci tohoto, tohoto návrhu uvést, že na základě teda jednání s Magistrátem hlavního 

města Prahy, konkrétně s odborem územního rozvoje oproti předkladu navrhuji 

drobnou změnu, a to v bodě 2.1 tohoto zadání, jež je přílohou usnesení tak bych rád 

to rozšířil o účel a účel, tento účel územní studie by měl také mít za cíl přípravu nové 

územně plánovací dokumentace a, konkrétně teda tzn., že by tato územní studie měla 

být i podkladem pro Metropolitní plán a pro případné další územní plány městských 

částí, což se nazývá Druhá úroveň metropolitního plánu. A druhý, druhý bod změny 

bych rád uvedl, že se ještě je zde doplnění o 2 podklady, které jsem vám nechal 

nakopírovat a máte je k dispozici.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

 „Tak, to, musíte se spojit s návrhovým výborem a nejlépe s předsedou, 

co vlastně chcete v tom usnesení měnit. Tak, pan zastupitel Nepil, prosím.“ 

 

Pan Nepil 

 „Tak, děkuji. Já mám 3 body. První, trošku mě mrzí jakoby, jakým způsobem 

probíhalo projednání této studie na minulém ZMČ, kdy já jsem avizoval, že náš klub 

tady určitě nebude stoprocentně, potom museli odejít i další kolegové a stalo se to tady 

jakoby nějakým předmětem politických her, jo, zrovna u tohohle podle mě to je 

nadstranická věc, která nás tady bude provázet jako na další dlouhá léta, tak jako tohle 

jsme si mohli odpustit, ale příště budu ponaučen a zajistím jakoby nějakou stoprocentní 

účast našeho klubu. Tak, druhá věc je, že chci tlumočit slova pana předsedy výboru 

pro územní rozvoj Petra Zemana z Prahy Sobě, který chtěl vyjádřit podporu tomuto 

materiálu, a i nějakou skromnou žádost toho, abysme to zde přijali a schválili, protože 

to je nesmírně důležitý dokument jako pro územní plánování v rámci celé Palmovky. 

No a třetí věc, možná se budete divit, chtěl bych poděkovat panu zastupiteli Vilgusovi, 

protože kdo se zajímá víc o územní plánování, tak moc dobře víte, že předtím než se  

zadá územní studie tak musí proběhnout něco čemu se říká analytická část, to jsou 

všechny ty participace a setkání, pocitové mapy atd. atd. prostě, kterou připravil 

v rámci projektu Palmovka 2030 Petr Vilgus v minulém volebním období a odpracoval 

na tom spoustu práce a bez toho vlastně by nemohl vzniknout ani tenhle materiál, 

tak jim k tomu chci vyjádřit skromný dík.“ 
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Starosta MČ p. Gros 

 „Tak, děkuji, pan zastupitel Vilgus.“ 

 

Pan MgA. Vilgus, Ph.D. 

 „Děkuji za slovo, děkovačka bude pokračovat, já chci poděkovat panu radnímu, 

že toto připravil a že vlastně ty roky práce na těch analýzách nebyly zbytečné, 

moc se na tu spolupráci nad Palmovkou těším a chci se zeptat, jestli tenhle typ územní 

studie ještě předpokládá nějaké zapojení veřejnosti, nebo jestli už v tuhle chvíli to bude 

čistě úřední proces, který se zapojením veřejnosti nepočítá. Nedávám tomu žádná 

znamínka plus nebo minus, jenom by mě zajímalo, jak to je?“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

 „Tak, pan radní Hřebík.“ 

 

Uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. 

 „Ano, odpověď je taková, že, že vnímáme samozřejmě je to tak rozsáhlá věc, 

dlouho diskutovaná, že chceme samozřejmě představit a komunikovat s veřejností, 

konkrétně nám tento projekt komunikace s veřejností nabídl IPR a v nejbližší době 

bude umisťovat na území Palmovky svůj kontejner s potiskem a logem Palmovky teď, 

našeho i vašeho v podstatě známého projektu, kde budou i koordinované prohlídky 

a seznámení s územím, seznámení s plány na tom území a myslím si, že občané Prahy 8 

a nejenom Prahy 8 budou mít dostatečně, dostatek prostoru a času se seznámit 

a případně navrhnout nějaký změny.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

 „Děkuji, pan zastupitel Nepil.“ 

 

Pan Nepil 

 „Tak, děkuji. Nad rámec nebo respektive to, co říkal pan Hřebík, je nějaká 

nadstavba toho, co není povinné, ale určitě povinné je něco, čemu se říká veřejné 

projednání těch změn, které vzejdou z výsledků té územní studie, jo, takže co se bude 

měnit v rámci té územní studie tak to ze zákona v rámci řešení změn územního plánu 

prochází veřejným projednáváním, který pro hlavní město zajišťuje Institut plánování 

a rozvoje není rozumět.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

 „Tak děkuji, pan zastupitel Novák.“ 

 

Pan Novák, MBA 

 „Děkuji za slovo, dobrý večer. Mám k tomu jenom nějaký doplňující dotaz 

ohledně tří oblastí. My jsme tu, to zadání probírali tuhle na dopravní komisi, za což 

děkuji, že se to tam to zadání dostalo, tady mě napadaly ještě nějaké doplňující dotazy, 

a myslím si, že je dobře, pokud na to budete mít možnost odpovědět i tady veřejně. 

Já obecně kvituju a myslím si, že je správně, že to zadání jako je poměrně obecné 

a nepředjímá, jakým směrem by ten  zpracovatel měl, měl ubírat svoje úvahy, nicméně 

zase na druhou stranu víme, že Praha 8 má nějaké prostě potřeby, které je potřeba 

naplnit a tudíž se chci zeptat, jestli prostě budete komunikovat nebo máte připraveno, 

jakým způsobem s tím zpracovatelem budete mluvit o potřebách kolem Kotlasky, 

kde je potřeba vyřešit dopravní, dopravní situaci poměrně, poměrně výrazně, 

autobusové nádraží Palmovka, respektive provoz autobusů po té, co tam dojde k nějaké 
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té přestavbě a návazně na, návazně kolem nové Palmovky. Myslím si, že to jsou tři 

oblasti tady se uskutečnilo v tom v tom nejbližším nejbližší blízkosti Palmovky, 

kde si myslím, že je asi i vhodné, aby sme na to měli dopředu nějaké minimální 

požadavky, aby byly splněny tak, aby tak, aby dopravně tohle to území fungovalo 

pro občany Prahy 8, děkuju.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

 „Pane radní, prosím.“ 

 

Uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. 

 „Tak jenom ve zkratce, autobusové nádraží - samostatné téma, to historicky 

nás trochu předběhlo, je tam územní rozhodnutí, bude tam projekt Palmovka one, které, 

kterou bude stavět developer Landia, Landia má velký zájem na kvalitě toho území, 

je v koordinaci, v souladu, takže myslím si, že to tu naopak, ty jsou ku prospěchu celé 

územní studie a velmi významně komunikují, Kotlaska je také samostatné téma, tomu 

jsem se zrovna v minulých dnech věnoval, je to složité těžké téma, protože v rámci 

dopravní, dopravního řešení a dopravní studie tam to se těžko realizuje. Já tam vnímám 

částečně pat pro určitý obyvatele, protože základem je nějaká, nějaká dopravní studie, 

která, která si myslím, že nemůže vzejít ku prospěchu všech a oddělil bych to od celého 

řešení Palmovky nebo té územní studie, navíc to tam není ani zahrnuto. A třetí jste měl 

oblast Palmovecký kopec nebo jste říkal?“ 

 

Pan Novák, MBA 

 „Kotlaska. Pardon, teď mě snad bude slyšet, Kotlaska, autobusové nádraží 

Palmovka a vyloženě nová Palmovka, ta oblast té nové radnice.“ 

 

Uvolněný radní MČ p. Ing. Hřebík, Ph.D. 

 „Já ještě doplním teda třetí oblast té nové Palmovky, tam aktuálně jednáme 

s Dopravním podnikem v rámci nádražního domku bývalého, kde firma Landie má už 

dlouholetou smlouvu pro úpravu horního patra tohoto nádražního domku, kde by měla 

vzniknout nová odpočívárna pro řidiče tramvají. Ale v současné době se jedná 

o rozšíření, že by se rekonstruoval celý domek, kde by ve spodních částech toho domku 

byl nějak, byla možná vytvořena, jak jednak pro občerstvení pro ty řidiče tak, 

ale i pro širokou veřejnost, co se týká i nějakého třeba kulturního programu 

a tím pádem i kultivace celého okolí, která, kdyby se to mohlo jakoby nějak i kulturně, 

případně sportovně využít dočasně, protože je na to samostatný, samostatná opět podnět 

územního plánu podaný IPRem a je tam plánovaná výstavba, takže, takže, 

ale ta dočasnost si myslím, že by zde v rámci i postupu rychlosti celého tohoto procesu, 

tak ta dočasnost si myslím, že by mohla být klidně na 10 let.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

 „Pan zastupitel Stránský, prosím.“  
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Pan Stránský 

 „Já bych chtěl v prvé řadě poděkovat teda, že jsme dostali šanci v zadání 

územní studie prodiskutovat na posledním zasedání dopravní komise, pořád 

si nemyslím, že to bylo nějaké jako politikaření nebo šprajc, my jsme samozřejmě 

nevěděli, kolik zastupitelů se bude účastnit z klubu ANO toho posledního zasedání, 

nicméně si myslím, že takhle asi nějak jakoby měla vypadat spolupráce napříč kluby 

nad projektem takového významu, jako je zadání územní studie pro Palmovku, 

jsem rád, že jsme s panem Vackem se mohli pobavit o tom co třeba z našeho pohledu 

bylo zajímavé, já jsem navrhoval nějaké usnesení dopravní komise, na něm jsme se 

neshodli, nicméně jsme si poměrně dobře vysvětlili, jaký bude další postup a děkuju 

za tu vlastně první možnost se k tomu takhle vyjadřovat a dovolil bych si navrhnout, 

že si ušetříme ty 2 kola projednávání na zastupitelstvu a příště prostě takový věci 

rovnou projednáme i v komisích, můžeme si ušetřit čas i starosti a věřím, že 

nad tou studií se ještě určitě potkáme, budeme nad tím diskutovat a držím tomu palce, 

no, díky.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

 „Tak, děkuji, pan zastupitel Ptáček, prosím.“ 

 

Pan Ptáček, DiS. 

 „Tak, dobrý večer a rád bych se zeptal skrz pana předsedajícího tady kolegy 

Radka Nepila, který je zastupitel na magistrátu a současně i členem výboru pro územní 

rozvoj. Dostal jsem od našich zastupitelů z magistrátu informaci, že včera tam proběhl 

nějaký důležitý tisk ohledně změny územního plánu týkající se Palmovky a rád bych 

se zeptal, jestli ta změna, změna územního plánu a teďka to zadání tý studie, územní 

studie, jestli to nějakým způsobem nekoliduje, respektive co od toho můžeme čekat? 

Co bude třeba nadřazený a co bude co bude pak důležitější? Tak, jestli se kolega může 

k tomu případně nějak vyjádřit nebo říct nějakou rekapitulaci, co tam vlastně včera, 

včera probíhalo? Díky.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

 „Tak, nejdřív pan, prosím, nejdřív pan zastupitel Jedlička, pak pan zastupitel 

Nepil, už bych to nerad měnil.“ 

 

Pan Bc. Jedlička 

 „Tak, děkuji za slovo. Já jenom velmi stručně v reakci na pana zastupitele 

Nováka, tak jsem v kontaktu díky panu radnímu se společností Landia a v nějaké brzké 

době budeme na dopravní komisi diskutovat i o tom dopravním řešení té nové výstavby 

na autobusovém nádraží.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

 „Tak a pan zastupitel Nepil, prosím.“ 
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Pan Nepil 

 „Ano, včera a dneska probíhal výbor pro územní rozvoj v celkové časové dotaci 

asi devíti hodin, což bylo samo o sobě dost jako zajímavý tam schvalovat spoustu věcí, 

ale proběhla tam skutečně změna území, respektive schválení podnětu na změnu 

územního plánu na tzv. Pentagon, tak je to území, který si představíte novou Palmovku 

tak de facto celý to území. Tu změnu podal Institut plánování a rozvoje a nejedná 

se o nic jiného než o navýšení koeficientu zastavěnosti jakoby na tomto území, tzn. je 

tam to podané IPRem, my jsme se s IPRem s panem radním Hřebíkem velmi, 

a s panem náměstkem Hlaváčkem, velmi intenzivně bavili o této změně, protože jsme 

se obávali, aby to nenarušilo ten proces, který je daný tímhle zadáním. Pan náměstek 

Hlaváček nám přislíbil, že to nenaruší, že chtějí pouze prověřit nějaký, řekněme, 

hmotový objem, nebo co snese jakoby za hmotu to území, když si představíte 

ten Pentagon kolem radnice nové Palmovky, tak to teďka bude zpracovávat IPR. My se 

sami na to těšíme, nicméně prioritní je v tuhle chvíli ta územní studie Palmovka, kterou 

dělá Městská část Praha 8, ostatně my jsme si tam i vydobyli to, že ta, a byl to náš 

nějaký spor s panem náměstkem Hlaváčkem, ani ne spor, ale spíš nějaká filozofická 

debata, že bysme chtěli, aby tahle územní studie sloužila i pro rozhodování v území, 

což je pojem terminus technicus v rámci stavebního řízení, jinými slovy, co vzejde 

z této územní studie tak bude závazné pro rozhodování v území, takže to proběhlo 

včera na VURMU, sám jsem zvědavý jakoby co tam pan náměstek vymyslí. 

My to budeme s panem radním Hřebíkem a s panem místostarostou Vítkem bedlivě 

sledovat, protože to, co se bude tvořit na Palmovce, jsme chtěli mít především 

pod kontrolou Městské části Praha 8, nikoliv jako ve vzdálené kontrole IPRu, 

proti kterému jakoby nic nemám, ale přece jenom tady to si můžeme vytvořit sami 

a nemusíme chodit jako na IPR s tím, děkuju.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

 „Tak, děkuji, paní zastupitelka Tůmová.“ 

 

Paní Tůmová 

 „Já mám jenom malou poznámku k tomu, a když se tady děkuje, tak taky chci 

poděkovat teda panu Hřebíkovi za zařazení do územní studie Palmovka, umístění 

zařízení občanské vybavenosti v adekvátním rozsahu, to teď cituji, zejména s ohledem 

na aktuálně chybějící budovy školy a umělecké školy, společenského a kulturního 

centra, knihovny a polikliniky, to je přesně náš volební program, takže za to děkujeme, 

že jste se inspirovali.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

 „No, děkuji, já děkuji za ten příspěvek. Tak, tímto končím diskusi a pokud 

máme daný není návrh usnesení, tak bych poprosil.“ 

 

Předseda návrhového výboru ZMČ p. Mgr. Roubíček 

 „Návrh usnesení máte ve svých materiálech před sebou, pouze bychom upřesnili 

v bodě 2, za návrhový výbor, „souhlasí se zadáním územní studie Palmovka, 

která je přílohou důvodové zprávy, která není součástí tohoto usnesení“, aby ta územní 

studie Palmovka byla specifikována.“ 
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Starosta MČ p. Gros 

 „Tak, já děkuji. O tomto tedy můžeme takto hlasovat, protože to je 

předkladatelův návrh, takže můžeme, je to tak, pane předsedo? Tak, já jsem ještě nedal 

ten pokyn, já bych poprosil to zrušit to hlasování. Tak, teď budeme hlasovat pro, proti, 

zdržel se.“ 

 

Zastupitelstvo MČ po projednání přijalo 

usnesení č. Usn ZMC 007/2020. 

(Ze 41 členů ZMČ přítomných hlasování 

bylo: 

37 pro přijetí návrhu, 

  4 se zdrželi hlasování.) 

 

Starosta MČ p. Gros 

 „Tento návrh byl přijat.  

 A máme tady poslední bod, poslední, a to je „Návrh prominutí poplatku 

z pobytu za období od 1. dubna 2020 do 30. června 2020“. 

 

 

K bodu 3 

Návrh prominutí místního poplatku z pobytu za období od 1. dubna 2020 do 30. června 

2020 (k usn. č. Usn RMC 0159/2020) 

 

Materiál uvedli jeho předkladatelé – Starosta MČ p. Gros a uvolněný radní 

MČ p. Bc. Švarc: 

„Předkládáme to netradičně, já z hlediska toho, že to je spravované 

ekonomickým odborem a ideově pan radní Švarc, jelikož má cestovní ruch. 

Já to nebudu sáhodlouze vysvětlovat, všichni víme jaká ta situace ohledně všech 

těchhle těch poplatků je, tento poplatek je, platí od 1. ledna, kdy byl, kdy byl sloučen 

z dvou poplatků, a to byl poplatek z kapacity ubytování a lázeňský poplatek, činí 21 Kč 

na osobu a den. U nás to platí především menší penziony, pak lidé, kteří krátkodobě 

pronajímají atd. Je nám jasné, že v této situaci do 30. 6. to rozhodně žádná ubytovací 

zařízení nebudou mít jednoduchá, takže aspoň tímto dáváme najevo, že nás jejich osud 

zajímá a že je jim to odpuštěno do 30. 6. Proč do 30. 6.? Bude se ukazovat i nakolik 

se budou uvolňovat všechna ta opatření, která v této chvíli dusí jakékoliv cestování 

a ubytovávání atd. Já zatím jsem zastánce toho, že bychom, pokud dojde k uvolnění 

třeba červenec srpen září byli pro to třeba odpustit z 50 %, ale nechtěl bych předbíhat, 

protože vůbec nevíme, jak se ta situace vyvine, jestli po tom uvolnění nepřijde zase 

nějaké přitvrzení zhoršení situace. Takže tímto bych ten materiál uvedl, pan zastupitel 

Němeček, prosím.“ 
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Pan Mgr. et Mgr. Němeček 

 „No, právě, ale to doporučení z hlavního města Prahy je pochopitelně, abychom 

to prominuli do konce prosince roku 2020. Ta logika má být zhruba v tom, 

že teď všichni víme, že se ten poplatek stejně nevybere, protože převážná většina těch 

lidí tady ubytována nebyla, takže ani není z čeho ho odvádět, takže je logika 

toho návrhu je taková, že vlastně v tom druhém období roku budou ubytovatelé 

tím prominutím poplatků kompenzováni za ty ztráty z té z období koronavirové krize, 

čili myslím si, že ten, že se tady přímo nabízí tedy pozměňovací návrh, abychom 

to posunuli do 31. prosince 2020. Víme, že ten, jistě je to je to pochopitelně výpad 

příjmů rozpočtu, to nepopírám, nicméně ten poplatek z ubytování, když jsme se 

na to posledně dívali na schůzi zastupitelstva, tak ten přínos byl asi 1,6 milionu celkem 

za celý rok, teď jsme v květnu, já bych se opravdu přimlouval, dobře, já předkládám 

ten pozměňovací návrh do 31. prosince 2020 změnit vlastně všude, kde se to objevuje 

v tom návrhu usnesení.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

 „Já jsem ochoten samozřejmě tento podobný materiál připravit na červnové 

zastupitelstvo, který by řešil, já nevím další 3 měsíce, do toho září a nechat 

o něm hlasovat. Teď bych, teď bych skutečně to nedával až do konce roku, nicméně 

samozřejmě je to Vaše právo takový návrh předložit. Pan zastupitel Nepil, prosím.“ 

 

Pan Mgr. et Mgr. Němeček 

 „Promiňte, ještě já.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

 „Jo, ještě Vy, prosím, promiňte.“ 

 

Pan Mgr. et Mgr. Němeček 

 „V takovém případě, pokud to předložíte znovu v červnu, tak to beru zpět. 

To si myslím, že je rozumné řešení.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

 „Já si myslím, právě, zatím se přikláním nejvíc k tomu, to chce ale udělat 

za 50 pro 50 % a můžeme se tady o tom pobavit, já si myslím, že to není úplně politická 

otázka. Tak, pan zastupitel Slávka, prosím.“ 

 

Pan Mgr. Slávka 

 „Já jsem právě chtěl podpořit ten návrh kolegy Němečka a s tím, že by to bylo  

konce roku právě z toho důvodu, že i ty podnikatelé, který to provozují, tak bysme jim 

dali jasný signál prostě, že městská část je v tomhle tom ochotna jim pomoci 

a od toho se pak bude odvíjet nebo se může odvíjet i to jejich samotné podnikání, takže 

bych se toho nebál, že bysme to mohli jako prodloužit do toho konce roku, když už teď 

mluvíme o tom, že to plánujeme, že to prodloužíme, jako jde jenom o tu jistotu 

těch subjektů, které, které ty poplatky odvádějí.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

 „Tak, děkuji, pan zastupitel Nepil, prosím.“ 
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Pan Nepil 

 „Tak, děkuji. Já jsem chtěl dát nějakej doplňující návrh do toho usnesení, 

abysme uložili panu starostovi to předložit v červnu, vzhledem k tomu, že to slíbil tady 

veřejně na stenozáznam tak je to podle mě nadbytečný, já bych se přimlouval taky 

za ten červen, protože to budeme mít další zastupko, je to zanedlouho a už budou 

jasnější jakoby nějaký kompenzační opatření ze strany vlády, ať co se týče promíjení 

nájmu a co se týče jakoby nějakej Covid programu prostě nebo nějakých podpor jakoby 

turistickýho ruchu a podobně, jo. Na hlavním městě je nějaká ekonomická skupina, 

která tvoří zástupce všech klubů a kde se právě řeší, jakým způsobem, například dostat 

turisty vnitrozemský jakoby směrem do Prahy, tak předpokládám, že z toho taky 

vznikne jakoby nějaký možná smysluplný projekt, tak v tom červnu budeme mít 

minimálně více informací k tomu, abysme se mohli nějak kvalifikovaně rozhodnout, 

byť jakoby, uznávám to, že ta výše celková kumulovaná za ten poplatek té částky 

je prostě, není tak významná co se týče rozpočtových dopadů, ale myslím, že ten červen 

to můžeme dál natáhnout, děkuju.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

 „Tak, děkuju za ten příspěvek. Opravdu, ona se ta situace mění každým týdnem 

jak co se týče uvolňování, tak těch kompenzací. Uvidíme, víme, pan kolega Němeček 

ví, že jsme odložili na komisi pro majetek zatím odpuštění nájmu v našich nebytových 

prostorech, skutečně druhý den pan radní Slabihoudek předložil to odložení do 30. 6., 

protože stále čekáme na to, jak se k tomu postaví vláda a jak to budeme my potom 

vůbec zúřadovávat, jestli nějakým dodatkem ke smlouvám, a tak. Tohle je velmi 

podobný případ, takže já skutečně předložím materiál tohoto typu i 17. června, 

což je za 5 týdnů a budeme vědět určitě víc. Tak, pan zastupitel Švarc, pan radní Švarc, 

promiňte.“ 

 

Uvolněný radní MČ p. Bc. Švarc 

 „Já bych jenom noticku, samozřejmě, ta situace zasáhla nejenom vlastně hotely, 

ale všechny provozovny, které souvisí s cestovním ruchem a potažmo asi nejvíc 

na to doplatily restaurace, které jsou absolutně bez činnosti. Ty hotely bez činnosti 

nebyly, nelze říct, že by neměly žádné tržby, byť se jednalo o právě domácí cizinecký, 

respektive domácí cestovní ruch, nikoliv o zahraniční ten cizinecký a pochopitelně 

museli s maržemi jít dolů atd., ale co bych rád zmínil, pojďme podporovat restaurace, 

pojďme podporovat ty, které opravdu slouží našim občanům. Hotely, které my máme 

a které řešily právě ten zahraničí přeshraniční cestovní ruch, tak ty povětšinou jsou 

v rukách nadnárodních společností, to si prosím, uvědomme jo, opravdu bych se taky 

přimlouval za ten červen a pak zvážit, jestli opravdu to stoprocentní odpuštění do konce 

roku, jestli to není zbytečně unáhlené.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

 „Tak, pojďme, pan zastupitel Nepil. Já bych řekl, abychom nespekulovali, 

skutečně posuneme to další rozhodnutí, teď máme tady návrh do 30. 6. odpuštění 

a 17. června rozhodněme o tom dalším. Prosím, pan zastupitel Nepil.“ 
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Pan Nepil 

 „Tak, poslední příspěvek můj, doufám. Co se týče těch nájmů, což spolu 

souvisí, tak jsme se opravdu nějak napříč dohodli, že počkáme zatím s čím přijde vláda. 

Ale i když vláda s ničím nepřijde, resp. teďka se hraje o to, jestli municipality, státem 

vlastněné firmy a spol. jako, jestli se jich bude týkat ta kompenzace jakoby 

v tom nájmu, jo. V návrhu zákona současným to je, ale v tom legislativním procesu 

samozřejmě může někde vypadnout, když by se to týkalo i municipalit, nicméně jakoby 

dobrá zpráva je, že prostřednictvím pana náměstka Vyhnánka bylo městským částem 

povoleno, ať si z dotace, kterou dostali na boj s Covid „zasanují“ to, co odpustí jakoby 

za nájemné, tzn. když to velmi jakoby budu, když to přetlumočím, tak pokud 

se nepovede ta podpora z vlády, tak pořád můžem to započíst jakoby vůči tý dotaci, 

kterou  máme z magistrátu. Stejně tak to povolil, myslím, na to čerpání a nějaké 

dofinancování sociálních služeb zejména pro ty sociální pracovníky, jak říkal 

pan starosta, co se zavřeli třeba do DSS, bude potřeba pro ně dát nějaké, řekněme, vyšší 

ohodnocení a odměny, tak na toto to lze taky použít, jo, myslím, že to šlo dopisem 

někdy před nějakýma třema čtyřma dny od pana náměstka.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

 „Tak, já děkuji za tu poznámku. Ano, pan Vyhnánek toto deklaroval, 

takže já si myslím, že to je jako kdyby to už málem rozhodla rada, či Zastupitelstvo 

hlavního města Prahy, nicméně ideální by bylo, aby se potkala ta pomoc přes tu dotaci 

z magistrátu plus pomoc z vlády, takže by vlastně městská část, ti podnikatelé v našich 

nebytových prostorách by se skutečně dočkali toho, ti, co měli zavřeno, skutečně 

odpuštění, přičemž městská na městskou část by to nedopadlo tak drtivým finančním 

výpadkem. Tak, děkuji, končím diskusi k tomuto bodu, prosím, pana předsedu 

návrhového výboru.“ 

 

Předseda návrhového výboru ZMČ p. Mgr. Roubíček 

 „Nejprve budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana Němečka, 

jde o změnu data…“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

 „Pan zastupitel Němeček se mi zdá i předtím ve svém tom, že to stáhnul, 

že počká, já to předložím 17. a takhle jsme se vlastně shodli.“ 

 

Předseda návrhového výboru ZMČ p. Mgr. Roubíček 

 „Dobře, takže v tom případě budeme hlasovat už pouze o tom návrhu, 

jak ho máte ve svých materiálech.“ 

 

Starosta MČ p. Gros 

 „Tak, děkuji. Dávám, tedy o tomto hlasovat pro, proti, zdržel se?“ 

 

Zastupitelstvo MČ po projednání přijalo 

usnesení č. Usn ZMC 008/2020. 

(Ze 41 členů ZMČ přítomných hlasování 

bylo: 

41 pro přijetí návrhu.) 
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Starosta MČ p. Gros 

 „Děkuji, tento návrh byl přijat.  

 A díky tomu, že jsme vyčerpali všechny body dnešního Zastupitelstva městské 

části Praha 8 tímto jeho zasedání končím, všem děkuji a přeji vám dobrou noc 

 

 

 

(Starosta MČ p. Gros zasedání v 20:51 hodin ukončil.) 

 

 

Přílohy zápisu: usnesení č. Usn ZMC 006/2020 až Usn ZMC 008/2020 

 

 

Zapisovatelka:  Jana Přibylová,  

referentka OOZ OKS ÚMČ 

 

 

 

 

 

.................…………............... 

Ondřej   G r o s 

Starosta městské části Praha 8 
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….………………………………………........ 

Bc. Anna   F i l í n o v á  

člen Zastupitelstva městské části Praha 8 

 

 

 

.…………..………………………………..... 

Ing. Petr   P e l c  
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