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Z á p i s 

7. zasedání ZMČ Praha 5 

15. 10. 2015  

 

 

P. Radek  K l í m a : 

 Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, dámy a pánové, vážení přítomní, dovolte mi, 

abych zahájil 7. zasedání ZMČ Praha 5. 

 Nejprve požádám zástupce vedoucího Kanceláře MČ o informaci, kolik je přítomno 

členů ZMČ. 

 

P.  K l e i n : 

 Dobrý den, na dnešním 7. zasedání ZMČ Praha 5 je přítomno 41 členů, omluvena dr. 

Ulrichová-Hakenová.  

 

P.  Radek  K l í m a : 

 Děkuji. Zopakuji – je přítomno 41 členů zastupitelstva.  

 Žádám členy zastupitelstva, aby svůj i dočasný odchod během zasedání hlásili 

pracovnicím oddělení Kanceláře MČ Praha 5 a aby při odchodu vypnuli svá hlasovací 

zařízení. 

 Zároveň vás chci požádat, abyste své mobily dali na tichý chod nebo je vypnuli.  

 Upozorňuji všechny přítomné, že zasedání zastupitelstva je na internetu vysíláno 

přímým přenosem. 

 Vítám mezi námi pana Vojtěcha Zapletala, nového člena našeho zastupitelstva, 

kterému vznikl mandát na základě odstoupení pana Mgr. Viktora Najmona. Nyní nový člen 

zastupitelstva složí slib člena zastupitelstva do mých rukou pronesením slova „Slibuji“. 

Prosím pana Zapletala, aby předstoupil před zastupitelstvo. Zastupitele i vás přítomné žádám, 

abyste povstali a vyslechli slib nového člena zastupitelstva. 

 

(Přítomní povstávají.) 

 

 Slibuji věrnost České republice. Slibuj na svou čest a svědomí, že svou funkci budu 

vykonávat svědomitě, v zájmu MČ Praha 5 a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České 

republiky. 

 

(P. Zapletal se slovem „Slibuji“ skládá slib do rukou starosty.) 

 

 Panu Vojtěchu Zapletalovi gratuluji a vítám ho mezi námi. 

 Zároveň bych vás chtěl informovat o tom, že paní dr. Ulrichová-Hakenová vystoupila 

z politického klubu Patrioti a demokraté Jana Kasla. V této chvíli tento klub se jmenuje 

Demokraté Jana Kasla a předsedou je pan dr. Tomáš Homola.  

  

Prvním bodem je schválení zápisu 6. zasedání ZMČ Praha 5. Prosím o vaše připomínky. Není 

tomu tak, prosím návrhový výbor. 

 

P.  H i m l : 

 Usnesení v bodu, o kterém budeme hlasovat, zní: ZMČ Praha 5 schvaluje zápis z 6. 

zasedání ZMČ Praha 5. 

 

P. Radek  K l í m a : 
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 Děkuji. Dávám hlasovat. 

 (Hlasovací zařízení nefunguje.) 

 Přistoupíme k hlasování rukou. Prosím ještě jednou o hlasování o schválení zápisu 6. 

zasedání ZMČ Praha 5. Pro 40, zdrželo se 1. Zápis z 6. zasedání ZMČ Praha 5 byl schválen. 

 Dalším bodem našeho programu je volba ověřovatelů dnešního zasedání. Prosím 

zástupce politických klubů o návrhy. 

 

(Za ANO 2011 – pan Martin Slabý, za klub ČSSD – Pavel Chramosta, za TOP 09 – Jarmila 

Svobodová, za klub KDU-ČSL - Jakub Suchel, za klub Strany zelených s podporou České 

pirátské strany paní Erika Uchytilová, klub Demokratů Jana Kasla bez návrhu, za klub ODS – 

Vojtěch Zapletal.) 

 

P. Radek  K l í m a : 

 Přečtu ještě jednou návrhy: TOP 09 – paní Svobodová, ČSSD – pan Chramosta, ANO 

2011 – pan Slabý, Strana zelených s podporou České pirátské strany – paní Uchytilová, KDU-

ČSL – pan Suchel, ODS – pan Zapletal.  

 Prosím návrhový výbor. 

 

P.  H i m l : 

 Usnesení v tomto bodu zní: ZMČ schvaluje tyto zastupitele a zastupitelky: 

Svobodovou, Chramostu, Slabého, Uchytilovou, Suchela, Zapletala jako ověřovatele zápisu 

dnešního zasedání ZMČ Praha 5.  

 

P.  Radek  K l í m a : 

 Děkuji. Prosím o hlasování zvednutím ruky. Pro 42. Ověřovatelé dnešního zápisu byli 

schváleni. 

 Prosím technickou. 

 

Technická z pléna Mgr. L. Budín: 

 Dostal jsem několik zpráv, že nefunguje on-line přenos, jestli to nesouvisí 

s technickými problémy, které máme od začátku tohoto zastupitelstva. 

 

P. Radek  K l í m a : 

 Děkuji. Dalším bodem našeho jednání je schválení programu 7. zasedání ZMČ Praha 

5. Toto zastupitelstvo bylo svoláno na žádost zastupitelů s jediným bodem, který jste dostali 

před zastupitelstvem – personální změny v radě MČ Praha 5. 

 Vzhledem k tomu, že předkladatel nezaslal k tomuto bodu žádné návrhy ani 

důvodovou zprávu, máte to tak, jak to bylo zasláno.  

 Prosím o návrhy a doplnění dnešního programu. Pan kolega Šolle. 

 

P.  Š o l l e : 

 Vážený pane starosto, vážení zastupitelé, dovoluji si předat protinávrh programu 

zasedání zastupitelstva v následujícím znění: 

 1. změna usnesení ZMČ Praha l5. č. 1/8/2014 a návrh na složení rady MČ Praha 5, 

 2. volba nového člena rady MČ Praha 5, 

 3. změna usnesení MČ Praha 5 č. 1/13/2014 a stanovení počtu uvolněných členů ZMČ 

Praha 5, 

 4. změny ve výborech ZMČ Praha 5, 

 5. odstoupení předsedů výborů ZMČ Praha 5 a volba nových předsedů výborů ZMČ 

Praha 5, 
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 6. interpelace, 

 7. zprávy z radnice. 

 

P. Radek  K l í m a : 

 Děkuji. Nevidím jiný návrh. Prosím návrhový výbor. 

 

P.  H i m l : 

 V tomto bodu schválení programu 7. zasedání zastupitelstva budeme nejprve hlasovat 

o protinávrhu, který podal pan zastupitel Šolle a který jste právě slyšeli.  

 

P. Radek  K l í m a : 

 Děkuji. Dávám hlasovat. Pro 26, proti 1, zdrželo se 6, nehlasovalo 9. Protinávrh byl 

přijat. Další jednání našeho zastupitelstva bude pokračovat podle tohoto programu. 

 Prvním bodem programu je 

 

2. změna usnesení ZMČ Praha 5, č. 1/8 z r. 2014 a návrh na složení rady MČ Praha 5 

   

 Dovoluji si předložit návrh na změnu tohoto usnesení v tom smyslu, že navrhuji, aby 

rada MČ Praha 5 nadále pracovala v devítičlenném složení, a to takto: starosta, 3 zástupci 

starosty a 5 radních. 

 Otevírám diskusi. Nikdo se nehlásí, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 

 

P.  H i m l : 

 V tomto 1. bodu návrh usnesení zní: 

 ZMČ praha 5 ruší usnesení ZMČ Praha 5, č. 1/8/2014 ze dne 20. listopadu 2014 a 

schvaluje devítičlennou radu MČ Praha 5 ve složení: starosta, 3 zástupci starosty, 5 radních. 

 

P. Radek  K l í m a : 

 Děkuji. Dávám hlasovat. Pro 26, proti 0, zdrželo se 6, nehlasovalo 10. Toto usnesení 

bylo schváleno. 

 Dalším bodem programu je 

 

3. volba nového člena rady MČ Praha 5 

 

 Vzhledem k tomu, že jsme rozšířili radu MČ navrhuji, abychom provedli volbu členů 

nebo člena rady MČ Praha 5. Prosím o návrhy. 

 Vzhledem k tomu, že nefunguje technika, proces trochu zrychlíme. Dovolím si předat 

slovo předsedovi volebního výboru. 

 

P. Karel  K l í m a : 

 Dámy a pánové, dovolte mi uvítat vás ve volbě člena rady. Vyhlašuji pětiminutový 

limit k písemným návrhům přímo ke mně na dovolení člena rady. 

 

(Předávání návrhů) 

 

 Uplynul čas pro písemné návrhy. Obdržel jsem pouze jeden ze Strany zelených. 

Navrhují Tatianu Konrádovou na členku rady MČ Praha 5. Ptám se kandidátky, zda souhlasí 

s navržením?  

(P. Konrádová: Děkuji, souhlasím.) 

 Protože má právo na dvouminutové představení, táži se, zda toho využije či ne? 
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(P. Konrádová: Děkuji, využiji.) 

 Dávám vám slovo. 

 

P.  K o n r á d o v á : 

 Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení občané, vážené občanky, veřejnost i 

zastupitelstvo mě zná jako předsedkyni sociálního výboru. Věřím, že jsem za necelý rok 

udělala nějakou práci ve prospěch MČ Praha 5, a to také ve spolupráci s koaličními partnery i 

s opozičními, za což jim děkuji – zejména za to, že hlasovali pro mé návrhy v sociálním 

výboru.  

 Budu-li zvolena radní MČ Praha 5, naváži na svou práci v sociálním výboru, logicky 

se mi agenda rozšíří.  

 Tento týden vláda schválila koncepci sociálního bydlení České republiky na období 

2015 – 2025. Brzy se to snad promítne do legislativních změn formou schválení zákona o 

sociálním bydlení a Praha 5 jako jedna z největších městských částí v Praze musí tuto 

skutečnost reflektovat. 

 Během týdne očekáváme výsledky analýzy, kterou si zadala městská část jako podklad 

pro přípravu koncepce sociálního bydlení, potažmo obecního bydlení. Praha 5 patří v Praze 

k městským částem s nejvyšším počtem lidí bez domova svou polohou blízko centra města, 

blízkosti nádraží, obchodního centra. Je pro lidi bez domova lokalitou, kde přirozeně 

pobývají. Naopak má Praha 5 velmi malý bytový fond. Praha 5 nemá k dispozici byty, 

kterými by uspokojila poptávku, nedokáže reagovat na potřeby občanů a občanek, matek 

samoživitelek, seniorů, seniorek, lidí ohrožených ztrátou bydlení či osob bez domova, cizinců, 

ale také mladých lidí či rodin s dětmi.  

 Městská část potřebuje ucelenou koncepci rozvoje obecního bydlení včetně sociálního 

bydlení, což zahrnuje tréninkové byty, dostupné a sociální bydlení.  

 Co se týká tréninkového bydlení, velmi dobře započalo pod panem místostarostou 

Smetanou, tento projekt už funguje a rada na něj naváže.  

 Započatý proces privatizace je vzhledem k lidem, kteří v bytech dosud jako nájemníci 

bydlí, potřeba dokončit, už jen kvůli tomu, že tito lidé se museli často zadlužovat, aby dosáhli 

na své vlastní bydlení a městská část jim tuto situaci značně zhoršuje. Tento proces prodeje 

bytů musí být ale transparentní a ekonomicky výhodný jak pro městskou část, tak pro budoucí 

majitele bytů.  

 Dobře připravenou koncepcí rozvoje bydlení včetně sociálního bydlení se městská část 

chová nejen spravedlivě, ale rovněž velmi ekonomicky. Kdo ztratí bydlení, ztratí práci, 

sociální kontakty a určité jistoty a stává se společensky vyloučeným. To je krok 

k bezdomovectví, které stojí město či stát rozhodně více, než kdyby se této situaci předešlo. 

Pak musí obec či stát vydávat miliony na programy prevence bezdomovectví a sociálního 

vyloučení, čemuž lze efektivně zabránit. Pro realizaci sociálního bydlení je třeba maximálně 

využít finančních prostředků z evropských fondů a zejména z Ministerstva práce a sociálních 

věcí a z Ministerstva pro místní rozvoj. 

 Budu-li zvolena radní MČ Praha 5, ráda bych se věnovala podpoře občanské 

společnosti, neziskovým organizacím a spolkům, ale rovněž i jednotlivcům a skupinám. které 

chtějí z Prahy 5 vytvářet lepší život pro život a trávení volného času.  

 Zároveň věřím, že bude dnes nebo v následujících dnech ukončena krize na radnici 

Prahy 5 a radní, zastupitelé a zastupitelky naváží na započatou práci ve prospěch občanů a 

občanek Prahy 5. Děkuji. 

 

P. Karel  K l í m a : 

 Děkuji kandidátce za představení. Jelikož není další kandidát, otevírám diskusi.  

 Prosím kol. Herolda. 
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P.  H e r o l d : 

 Děkuji za slovo. Myslím si, že to co se tady dnes děje a to, že místo významné změny 

na radnici Prahy 5 se dovolují funkcionáři Strany zelených, je naprosto signifikantní pro tuto 

situaci.  

 Strana zelených poslední tři měsíce čpěla síru zejména na kohokoli z koalice, dělala 

mnoho různých kampaní proti současnému starostovi a současné radě. Výsledkem je to, že si 

v koalici polepšila, že je rada rozšířena, že budou mít zvoleného třetího člena do rady a další 

výhodné funkce pro jejich funkcionáře.  

 Myslím, že tomu velmi správně rozumím – Strana zelených ideály vyměnila za 

funkce. Velmi jim k tomu gratuluji.  

 

P.  Karel  K l í m a : 

 Další do diskuse se hlásí pan kolega Slabý. Dávám mu slovo. 

 

P.  S l a b ý : 

 Děkuji. Dámy a pánové, uvedl bych několik věcí. Mění se počet členů rady na 9, ale 

jak počítám, bude jich 8. Jestli to bude tak jako s kontrolním výborem, že bude tzv. devátý 

člen lítací, nedokáži si odpovědět na to, jak tato rada bude funkční a usnášení schopná, jelikož 

je to sudý počet. 

 Mám tady článek paní Tatiany Konrádové, kde – cituji: Personální požadavky by měly 

být naopak tím posledním. Koalice s malou majoritou hlasů v zastupitelstvu postupuje 

demokratičtěji při hledání kompromisů s opozicí a zároveň má prostor plnit předvolební sliby. 

 Chci se zeptat nové paní radní: personální požadavky zvítězily, jak je vidět. Děkuji. 

 

P.  Karel  K l í m a : 

 Děkuji za příspěvek. Má ještě někdo dotaz? Na našem systému to nevidím, nevím, zda 

to funguje. Pokud někdo máte dotaz, zvedněte ruku. Nevidím nikoho.  

 Jelikož žádný diskusní příspěvek není, dám možnost se ještě vyjádřit kandidátce. 

 

P.  K o n r á d o v á : 

 Velmi krátce, sluší se odpovědět na otázky, které tady zazněly.  

 Nejen zastupitelstvu, ale zejména občanům a občankám bych se chtěla omluvit za to, 

že krize byla částečně způsobena i Stranou zelených. Říkám to otevřeně. Došlo k tomu, že 

některé politické strany v opozici nedokáží pracovat jako opozice a snaží se vytvářet silný tlak 

na to, aby se dostaly do funkcí v koalici. Jsem ráda, že tomu Strana zelených nakonec odolala, 

že upřednostnila jednotu klubu a hledání programových priorit a společné řeči o jednoho stolu 

se současnými koaličními partnery. 

 Jsem „zelená“ a levicově založený člověk a vnímám programovou shodu s kolegy této 

koalice. Říkala jsem to od začátku. Můj názor je neměnný a vědí to kolegyně a kolegové jak 

z ODS, tak z ANO. Od začátku jsem odmítala jakoukoli spolupráci s jinými politickými 

stranami než je tato současná koalice. Jsem ráda, že jsme se v tuto chvíli sjednotili a doufám, 

že budeme nadále pracovat ve prospěch městské části. Děkuji. 

 

P. Karel  K l í m a : 

 Diskuse je uzavřena. Jelikož je jeden kandidát, předkládám procedurální návrh na 

volbu aklamací.  
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P.  H i m l : 

 Tento procedurální návrh přednášíme také my jako návrhový výbor: ZMČ Praha 5 volí 

nového člena rady MČ Praha 5 aklamací.  

 

P. Radek  K l í m a : 

 Děkuji. Dávám hlasovat. Pro 25, proti 11, zdrželi se 4, nehlasovali 2. Návrh byl přijat. 

 Prosím pana předsedu. 

 

P. Karel  K l í m a : 

 Máme za sebou schválení volby aklamací, můžeme přistoupit k této volbě. 

 Návrh je, že ZMČ Praha 5 volí Tatianu Konrádovou jako členku rady MČ Praha 5.  

 

P. Radek  K l í m a : 

 Děkuji. Dávám hlasovat. Pro 25, proti 7, zdrželi se 3, nehlasovalo 7. Tento návrh byl 

schválen. Gratuluji paní Konrádové, že byla zvolena členkou rady. (Potlesk) 

 

(P. Konrádová: Děkuji zastupitelstvu za důvěru.) 

 

 Dalším bodem našeho programu je 

 

4. změna usnesení ZMČ Praha 5, č. 1/13/2014 – stanovení počtu uvolněných členů ZMČ 

Praha 5 

 

 Dovoluji si navrhnout zrušení usnesení zastupitelstva a stanovit uvolněné členy ZMČ, 

a to takto: počet 13, uvolnění členové: starosta, 3 zástupci starosty, 4 radní, 5 předsedů výborů 

zastupitelstva a komisí rady MČ Praha 5. Dále tyto výbory: finanční, školský, kontrolní, a tyto 

komise: komise ombudsmanky a komise pro kulturu. 

 Otevírám diskusi. Nikdo se nehlásí, diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 

 

P.  H i m l : 

 V tomto bodu zní usnesení tak, jak ho přečetl předkladatel. 

 ZMČ Praha 5 ruší usnesení ZMČ Praha 5 a stanovuje 13 dlouhodobě uvolněných 

členů zastupitelstva MČ Praha 5 tak, jak byli přečteni.  

 

P. Radek  K l í m a : 

 Děkuji. Dávám hlasovat. Pro 26, proti 5, zdrželo se 5, nehlasovalo 6. Tento návrh byl 

schválen. Materiál č. 3 byl schválen.  

 Dalším bodem programu jsou 

 

5. změny ve výborech zastupitelstva MČ Praha 5 

 

 Prosím pana předkladatele. 

 

P. Karel  K l í m a : 

 Předkládám zastupitelstvu materiál změny ve výborech, kde navrhuji, že se ruší výbor 

bezpečnostní, sociální a dopravní. Náplň těchto výborů nezanikne, ale přejde do komisí, které 

budou řízeny radou MČ. 

 

P. Radek  K l í m a : 

 Děkuji. Otevírám diskusi. Diskusi končím. Prosím návrhový výbor. 
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P.  H i m l : 

 V bodu 4 zní usnesení k hlasování: 

 ZMČ Praha 5 ruší výbor bezpečnostní, sociální a dopravní.  

 

P. Radek  K l í m a : 

 Děkuji. Dávám hlasovat. Pro 29, proti 2, zdrželi se 4, nehlasovalo 7. Tyto změny ve 

výborech byly schváleny.  

 Dalším bodem programu je 

 

6. odstoupení předsedů výborů zastupitelstva a volba nových předsedů 

 

 Prosím pana předkladatele. 

 

P. Karel  K l í m a : 

 Dalším materiálem navrhuji vzít na vědomí odstoupení předsedy výboru územního 

rozvoje pana Ondřeje Kreidla na základě vlastní žádosti a odstoupení předsedy výboru 

životního prostředí Ing. Josefa Cuhry také na základě vlastní žádosti.  

 Prosím o návrhy z pléna na předsedy těchto výborů.  

 

P. Radek  K l í m a :  

 Děkuji. Otevírám diskusi. Pan kolega Cuhra. 

 

P.  C u h r a : 

 Vážené kolegyně a kolegové, vzhledem k tomu, že se jedná o mé odstoupení z funkce 

předsedy výboru životního prostředí na vlastní žádost, byl bych rád, aby zde zaznělo, že 

v tomto výboru jsem pociťoval radost z práce a že s kolegy, kolegyněmi i s úředníky na 

příslušném odboru se bezvadně spolupracovalo. 

 Odstoupení není vynuceno nějakými dehonestujícími okolnostmi, ale tím, že jsme se 

takto dohodli v koalici, aby se umožnilo lepší fungování koalice a lepší rozdělení kompetencí.  

 Děkuji všem za spolupráci a doufám, že do budoucna na jiném místě se mi bude dobře 

spolupracovat s jiným týmem. 

 

P. Radek  K l í m a : 

 Děkuji. Pan kolega Klíma. 

 

P. Karel  K l í m a : 

 K volbě předsedů. Mělo by to být obdobné jako u volby radní. Měl by být nějaký 

časový limit na přihlášení a postupovat stejně jako u volby radní. 

 

P. Radek  K l í m a : 

 Pokud není nikdo přihlášen do diskuse, diskusi končím a předávám slovo předsedovi 

volebního výboru. 

 

P. Karel  K l í m a : 

 Jsme u druhé volby, tentokrát předsedů výborů životního prostředí a územního 

rozvoje. 

 Vyhlašuji tříminutový časový limit na písemné návrhy na oba tyto posty. Děkuji.  

 

(Tříminutová přestávka) 
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 Obdrželi jsme dva písemné návrhy, jeden na předsedu výboru pro územní rozvoj, a to 

je pan kolega Cuhra, druhý na předsedu výboru životního prostřední, a to je návrh na pana 

Josefa Matouška.  

 Prosím nejprve pana Cuhru o vyjádření, zda souhlasí s návrhem na předsedu výboru 

pro územní rozvoj.  

 

(P. Cuhra: Ano, souhlasím.) 

 

 Táži se pana Josefa Matouška, zda souhlasí s tím, že byl navržen na předsedu výboru 

životního prostředí? 

 

(P. Matoušek: Ano, souhlasím.) 

 

 Oba pánové mají možnost dvou minut na představení. Má zájem pan Cuhra? 

 

P.  C u h r a : 

 Ano, mám zájem. Vážené kolegyně a kolegové, když se podívám před sebe, vidím kol. 

Zapletala, který se momentálně nevěnuje jednání, ale to nevadí. Takto jsme sedávali před 

deseti lety zcela opačně, seděl jsem na tom místě, co seděl on, a on seděl tam, co teď sedí 

radní. Pamatuji se, že největším sporným bodem vždycky mezi námi byl územní plán. Byly to 

věci týkající se staveb na Praze 5 a toho, jak bude území využíváno. Od té doby uplynula 

spousta let, potkávali jsme se ve výboru a v komisi pro územní plánování, tenkrát ji vedl pan 

Langhamer. Musím říct, že mi hlava zešedivěla, pan Zapletal také neomládl, ale zestárl, 

nabyli jsme nějaké zkušenosti. Pořád vidím, že územní rozvoj na Praze 5 je klíčové téma pro 

tento obvod, samozřejmě vedle financí a majetku. Jsem proto rád, že budu mít možnost se 

spolupodílet jednak se zastupiteli, jednak s těmi, které jste jmenovali jako aktivisty na tom, 

abychom definovali správný směr vývoje územního rozvoje městské části jednak pro 

zachování přírodních krás, jednak také pro přirozené lidské aktivity, které mají i svůj 

ekonomický rozměr a nemůžeme je opomíjet.  

 Těším se na spolupráci a doufám, že to bude vycházet příští tři roky a možná i déle. 

Děkuji.  

 

P. Karel  K l í m a : 

 Děkuji. Ptám se kolegy Matouška, zda chce využít dvouminutového představení? 

 

P.  M a t o u š e k : 

 Ano, využiji. Děkuji za udělení slova. Napřed bych chtěl poděkovat panu Cuhrovi za 

dobrou práci v komisi životního prostředí. Myslím, že komise životního prostředí patřila mezi 

nejlépe pracující. Děkuji i panu Damaškovi za práci ve školství. Tato komise také pracovala 

vynikajícím způsobem.  

 Myslím si, že na přírodu a její ochranu si nemusíme napřed vydělat a pak ji chránit, ale 

ochrana přírody může být i ekonomickým přínosem pro městskou část. Děkuji. 

 

P. Karel  K l í m a : 

 Otevírám k tomuto bodu diskusi. Pan kolega Herold. 
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P.  H e r o l d : 

 Omlouvám se, ale začínám se v tom ztrácet. Když jsem měl minulý příspěvek, tak toto 

je další potvrzení. Nemám nic proti panu kol. Matouškovi, jen se chci zeptat, kolik z osmi 

zastupitelů Strany zelených bude po změnách uvolněných? Mohl by mi někdo odpovědět? 

 

P. Karel  K l í m a : 

 Odpověď bude až budou ukončeny všechny příspěvky. Řádně přihlášený je pan kol. 

Frélich. 

 

P.  F r é l i c h : 

 Mám dotaz na pana kol. Cuhru. Jdete do funkce, která s sebou nese velkou 

odpovědnost. Chci se zeptat na konkrétní věc, a to na zástavbu Vidoule.  

 V minulém volebním období tady byly snahy, které vzešly i od současného pana 

starosty Klímy ohledně zástavby Vidoule. Zůstane Vidoule zelená, zůstane pro občany, nebo 

se tam plánuje zástavba, jak bylo historicky prezentováno, i když to nebylo schváleno a byla 

kolem toho spousta diskusí? Prosím o váš názor.  

 

P. Karel   K l í m a : 

 Děkuji. Jelikož již není nikdo jiný přihlášen do diskuse, diskusi končím. Dám 

postupně slovo každému z kandidátů, aby mohli odpovědět na otázky. Podle abecedy je pan 

Cuhra první.  

 

P.  C u h r a : 

 Děkuji za možnost vyjádřit se k této otázce. Protože byla jedním z úhelných kamenů 

předvolební kampaně kolegy Frélicha, potěším ho odpovědí, že s ním naprosto souhlasím, že 

Vidoule má zůstat nezastavěná. Zase se odvolám na kol. Zapletala. Když jsem přišel cca před 

15 lety s prvními studiemi, jak to tam vyřešit a zastavět, byli jsme s ním ve vzácné jednotě 

proti tomu. Trvá rozhodnutí a přesvědčení, že zelená místa na Vidouli patří ke klenotům 

Prahy 5, který má zůstat nezastavěný a má sloužit k rekreaci občanů Prahy 5.  

 Co se týká uvolněnosti nebo neuvolněnosti funkce, jdu do funkce neuvolněné, takže 

mezi ty, kteří by tady měli mít nějakou prebendu, nepatřím.  

 

P. Karel   K l í m a : 

 Děkuji. Předávám slovo panu Matouškovi.  

 

P.  M a t o u š e k : 

 Děkuji za udělení slova. Rovněž jdu do funkce neuvolněné, aspoň to předpokládám. 

Ochranu přírody jsem dělal 25 let zadarmo a hodlám v tom pokračovat. Děkuji.  

 

P. Karel  K l í m a : 

 Děkuji. Dávám procedurální návrh na volbu en bloc a aklamací. 

 

P. H i m l : 

 Nejprve budeme hlasovat o návrhu, že ZMČ volí předsedy výborů územního rozvoje a 

životního prostředí aklamací en bloc. 

 

P. Radek  K l í m a : 

 Děkuji. Technická – pan kolega Frélich. 
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P.  F r é l i c h : 

 Volíme oba kandidáty společně, nebo odděleně? 

 

P. Radek  K l í m a : 

 Byl podán procedurální návrh na en bloc, tedy dohromady. 

 Pan kolega Herold – technická. 

 

P.  H e r o l d : 

 Byli bychom velmi rádi, kdyby se hlasovalo o těchto dvou kandidátech odděleně.  

 

P. Radek   K l í m a : 

 Dáváte procedurální návrh na oddělené hlasování. Vzhledem k tomu, že tento návrh 

byl podán jako poslední, prosím návrhový výbor o návrh. 

 

P.  H i m l : 

 Protinávrh pana zastupitele Herolda: ZMČ volí předsedy výborů územního rozvoje a 

životního prostředí aklamací, ale odděleně. 

 

P. Radek  K l í m a : 

 Děkuji. Dávám hlasovat. Pro 26, proti 0, zdrželo se 13, nehlasovali 3.  

 Vzhledem k tomu, že byl tento návrh schválen, zrekapituluji: volba bude probíhat 

aklamací a u každého výboru zvlášť.  

 Předávám slovo předsedovi volebního výboru. 

 Teď musí proběhnout volba, poté budeme schvalovat usnesení. 

 

P. Karel   K l í m a : 

 Navrhuji usnesení, že volíme předsedu pana Cuhru na výbor územního rozvoje 

aklamací.  

 

P. Radek  K l í m a : 

 Děkuji. Dávám hlasovat. Pro 36, proti 0, zdrželi se 3, nehlasovali 3. Pan kolega Cuhra 

byl zvolen předsedou výboru územního rozvoje. (Potlesk) 

 

P. Karel  K l í m a : 

 Gratuluji. Dávám druhý návrh na usnesení – návrh pana Josefa Matouška na předsedu 

výboru životního prostředí.  

 

P. Radek  K l í m a : 

 Děkuji. Dávám hlasovat. Pro 30, proti 3, zdrželo se 5, nehlasovali 4. Pan kolega 

Matoušek byl zvolen předsedou výboru životního prostředí. (Potlesk) 

 Prosím návrhový výbor o návrh celého usnesení. 

 

P.  H i m l : 

 Návrh usnesení v tomto bodu č. 5 zní: ZMČ Praha 5 bere na vědomí odstoupení 

předsedy výboru územního rozvoje Ondřeje Kreidla a výboru životního prostředí Josefa 

Cuhry a volí Josefa Cuhru předsedou výboru územního rozvoje a Josefa Matouška předsedou 

výboru životního prostředí.  
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P. Radek  K l í m a : 

 Děkuji. Dávám hlasovat. Pro 29, proti 0, zdrželo se 5, nehlasovalo 8. Toto usnesení 

bylo schváleno. 

 Tím jsme vyčerpali body programu. Dostali jsme se k bodu interpelace. Obdržel jsem 

jednu interpelaci. Prosím pana Adamjáka. 

 

P.  A d a m j á k : 

 Nebudu ji číst, žádám písemnou odpověď. 

 

P. Radek  K l í m a : 

 Pan Adamják svou interpelaci nečte, bude odpovězeno v řádném termínu písemně.  

 Vzhledem k tomu, že nemám další interpelace, mám zde první tři občany, kteří by 

chtěli vystoupit. Byť máme tuto část naplánovanou až na třetí hodinu, těm třem, kteří jsou 

tady, dal bych v tuto chvíli možnost vystoupit. Poté udělám do třetí hodiny technickou 

přestávku, abychom dali možnost občanům, kteří eventuálně přijdou na třetí hodinu, protože 

s tím počítali. 

 Prosím prvního – pana Petra Březinu. 

 

P.  B ř e z i n a : 

 Mé jméno je Petr Březina a jsem ze spolku Za lepší Jinonice. Proto jsem rád, že jsme 

tady slyšeli nějaké informace o Vidouli. Neobracím se ani vpravo, ani vlevo, ani na oranžové, 

ani na zelené, ale zajímá mě jediná věc, a to je centrum pro bezdomovce. 

 Zorganizoval jsem petici, během měsíce ji podepsalo přes 500 lidí. Petici jsem podal 

panu starostovi, který na ni odpověděl. Předpokládal jsem, že když byla splněna kvóta 0,5 % 

občanů, že to bude projednávat zastupitelstvo. Nevím, jestli je to do 30 nebo 60 dnů – nejsem 

právník. Už je říjen a od července uplynul dostatečný počet dnů.  

 Jediný výsledek, kterého jsme dosáhli je, že v Klikaté máme dětské hřiště, které 

přestala městská část spravovat a odstranila tam plot, takže už si tam pomalu děti nemohou 

hrát s míčem, porazila tam stromy, vyrostly tam téměř dvoumetrové keře – vypadá to tam 

jako džungle. Několikrát jsem volal na odbor a bylo mi řečeno, že městská část na to nemá 

peníze.  

 Než jsme petici podali, každý měsíc tam jezdila služby, sbírala listí apod.  

 Nechci to dávat do souvislosti, ale je to otázka toho, že když jsme v Jinonicích 

vystoupili a je tam poměrně velká občanská podpora tohoto záměru, byli bychom velice rádi, 

aby se s námi začalo komunikovat. Směřuji na novou paní radní, která také proklamovala, že 

bude jednat s občany a se zájmovými spolky. Jak jsem si přečetl ve vašem časopisu Prahy 5, 

dokonce jste měli školení, jak se mohou občané podílet na vládnutí. Byl bych rád, abychom 

viděli nějaké výsledky. Děkuji. 

 

P. Radek  K l í m a : 

 Děkuji. Dávám slovo paní Kvelho(?). Ta ale odešla. Dalším přihlášeným byla paní 

Dohnalová. 

 

P.  D o h n a l o v á :  

 Dámy a pánové, mé jméno je Hana Dohnalová. Před rokem jsem tady stála na stejném 

místě a žádala jsem  zastupitelstvo o obnovení základní školy Pod Žvahovem. Mám velkou 

radost, že se školu podařila obnovit. Chtěla bych jménem rodičů poděkovat všem, kteří tento 

projekt podpořili. Dne 1. září se ve škole sešlo 18 prvňáčků a 15 dětí, které začaly v přípravce. 

To všechno se podařilo díky skvělé práci především pana Šolleho, pana Damaška a celého 
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školského výboru. Ráda bych také poděkovala hlubočepským zastupitelům panu Velkovi a 

panu Cuhrovi.  

 Do této chvíle odbor školství velmi dobře fungoval a jsou za ním vidět výsledky. 

Škola se otevřela a funguje. Prosím, abyste zvážili tento fakt, když radnice prochází těmito 

změnami. Děkuji. (Potlesk) 

 

P. Radek  K l í m a : 

 Děkuji. V této chvíli nemám další příspěvky. Vyhlašuji přestávku do 15 hodin, 

abychom dali možnost občanům, kteří se chtěli přijít vyjádřit na zastupitelstvo a počítali s 15. 

hodinou.  

 Technická – pan kolega Frélich. 

 

P.  F r é l i c h : 

 Odpověď panu Březinovi bude také po 15. hodině? 

 

P. Radek  K l í m a :  

 Pan Březina spíše konstatoval, nezaznamenal jsem žádný dotaz. Pokud tam nějaký 

dotaz byl, určitě bude odpovězeno.  

 Paní kolegyně Konrádová – technická. 

 

P.  K o n r á d o v á : 

 Nebude to asi technická, aby to byla technická, postěžuji si, že je tady teplo. 

 Nebyla jsem přímo tázána, ale byla jsem zmíněna. S pánem se ráda sejdu. Hovořila 

jsem s kol. Smetanou, který to má v gesci, že by bylo dobré, abychom uspořádali veřejné 

projednání s místními, kteří v této lokalitě žijí.  

 

P. Radek  K l í m a : 

 Ještě pan kol. Cuhra. 

 

P.  C u h r a : 

 Domnívám se, že dotaz tady vznesen byl, a to na hřiště v Klikaté. Pokud k tomu 

vedoucí odboru pan Zeman může dát nějaký komentář, může tak učinit hned, pokud ví. Hřišť 

máme přes padesát, tak to dělat nemusí, ale pokud to má v hlavě, bylo by slušné odpovědět. 

 

P. Radek  K l í m a : 

 Určitě, času máme dost. Dám slovo panu vedoucímu odboru, protože ten bude asi 

nejkompetentnější.  

 

P.  Z e m a n : 

 Chtěl bych reagovat na zmiňované dětské hřiště v Klikaté ulici. Nevybavuji si, že 

bychom tam odstraňovali nějaké oplocení, ale myslím si, že je to spojeno s výstavbou 

komunikace. Myslím, že z tohoto důvodu tam byly odstraněny některé herní prvky.  

 O zmiňované křoviny se staráme, ale v současné chvíli nevím, jak to tam vypadá. 

Budeme muset udělat místní šetření a zjistit, jak to tam v současné chvíli se stavbou vypadá. 

 

(Hlas z řad občanů: Se stavbou to nemá nic společného, je to 400 metrů od stavby.) 

 

 Bylo by dobře, kdybyste nám to napsal písemně.  

 

(Hlas z řad občanů: Už jsme psali i telefonovali.) 
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P. Radek  K l í m a : 

 Děkuji panu vedoucímu odboru, doufám, že se tím bude zabývat. 

 Vzhledem k tomu, že v této chvíli není žádný dotaz od občanů, vyhlašuji do 15 hodin 

přestávku. 

(Přestávka) 

 

 Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych pokračovat v jednání 7. zasedání 

ZMČ Praha 5. Přerušil jsem naše jednání z toho důvodu, abychom dali občanům Prahy 5 v 15 

hodin možnost požádat o vystoupení. 

 Vzhledem k tomu, že jsem nedostal žádnou další přihlášku, tento bod končím.  

 Posledním bodem našeho jednání jsou informace z radnice. Prosím, kdo má informaci, 

kterou by chtěl veřejně přednést, tak může v této chvíli. Prosím, abyste se hlásili jako do 

diskuse. Pokud nebude fungovat zařízení, prosím o zvednutí ruky. Viděl jsem ruku pana dr. 

Bednáře.  

 

P.  B e d n á ř : 

 Chtěl bych vás připravit na to, že bude adventní doba. Radnice v rámci kulturní 

komise ve spolupráci s panem radním Petrem Hnykem zorganizuje čtyři adventní koncerty, 

vždycky od čtyř hodin v Portheimce. Je to objekt, který je nám všem srdečně příjemný. 

 Chtěl bych vás seznámit s tím, že na 13. prosince jsme domluvili od 16 hodin koncert 

Pražákova kvarteta. Uvidíme, jestli to bude v Reinerově sále nebo dole v prostoru, kde jsou 

výstavy obrazů a jiné instalace. To všechno bude zorganizováno. Máme potvrzeno, že 

Pražákovo kvarteto koncert přijalo a bude to hezké. Kdo budete mít čas 13. prosince, je to 

koncert pod záštitou kulturní komise a radnice Praha 5, tak to jistě stojí za to, abychom trochu 

z techniky a spěchu doby na chviličku zmizeli. 

 Děkuji, to je všechno. 

 

P. Radek  K l í m a : 

 Děkuji a pevně doufám, že se tam s většinou z vás uvidím. 

 Má ještě někdo nějakou informaci? Pan kolega Adamják. 

 

P.  A d a m j á k : 

 Nevím, jestli je to informace, spíše to bude možná dotaz směrem k radnici. 

 Předminulý týden jsem komunikoval s předsedou finančního výboru ohledně 

spolupráce na rozpočtu pro r. 2016, protože jsem se z pracovních důvodů nemohl zúčastnit 

posledních výborů. Nic v programu ani v materiálech k tomu nebylo. Bylo mi sděleno, že 

rozpočet je v nějakém stádiu připraven a leží u radního zodpovědného pro ekonomiku, což je 

u vás, pane starosto. Chtěl jsem se zeptat, jestli v blízké době dostaneme nějaký návrh 

rozpočtu na r. 2016? 
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P. Radek  K l í m a : 

 Ano, určitě. V této chvíli se rozpočet komunikuje s jednotlivými předkladateli a 

s jednotlivými správci kapitol. Protože přišly požadavky na rozpočet, které významně 

převyšovaly rozpočet loňského roku, vzhledem k tomu, že máme nějaký plán a že jsme slíbili, 

že rozpočet bude snížen, v tuto chvíli probíhají intenzívní jednání. Následně jak finanční 

výbor, tak celé zastupitelstvo s těmito jednáními bude seznámeno. 

 Má ještě někdo nějakou informaci? Žádnou nevidím. Všem děkuji a budu se těšit 

s vámi na shledanou 27., tedy v den, na kdy bylo řádně svoláno zastupitelstvo. Děkuji a na 

shledanou.  
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