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Zápis
z 26. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10
konaného dne 22. 8. 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Praha 10

Přítomní členové ZMČ:
Jan Florián
Ing. Martin Hejl
Mgr. Tomáš Ján, MBA
MUDr. Markéta Jirásková
Mgr. Vladislav Lipovský
Aleš Polanecký
Ing. Milan Richter
MUDr. Boris Šťastný
Ing. Ivan Vinš
Ing. Vladimír Novák
Hana Nováková
Ing. Miroslav Svoboda
Vanda Švecová, DiS.
Bc. Hana Nováková
Bohumil Zoufalík
Ing. Jiří Vaníček
Jiřina Vondráková
Ing. Antonín Weinert, CSc.
JUDr. Radmila Kleslová
Ing. Jindřich Nepevný

MUDr. Martina Suchá
Ing. Zdeněk Vávra, Ph.D.
Ing. Jana Čunátová
RSDr. Karel Hošek
Mgr. Pavlina Hájková
Bc. Radek Lojda
Ing. Viktor Lojík
Ing. Kamila Procházková
Jan Sandner
Ing. Jan Šnajdr
Ing. Michal Narovec
Ing. Martin Uhlíř, MBA

Omluvení členové ZMČ:
Mgr. Ivana Cabrnochová
Mgr. Petr Vozobule
Blanka Espinoza
Ing. Michal Neubauer
Nemluvení členové ZMČ:
-Další přítomní:
Ing. Martin Slavík – tajemník ÚMČ
Ing. Mária Gombíková – vedoucí OEK
Josef Berka – vedoucí OHS
Mgr. Tomáš Pospěch – vedoucí OKK
Mgr. David Ekstein – vedoucí OMP
Mgr. Karin Horníková – vedoucí OOS
Bc. Pavel Petřík – vedoucí OSO
Ing. Jana Königová – vedoucí OST
Mgr. Jan Baudis – vedoucí OŠK
Bc. Martin Pecánek – vedoucí OŽD

P10-090718/2014

Ing. Věra Nachlingerová – vedoucí OŽI
Pavla Čejková – pověřená vedením OKP
Bc. Jaroslav Konečný – vedoucí odd. sekretariátu KS
Ing. Jiřina Zákoucká, CSc. – vedoucí KT/audit
Mgr. Petr Janů – vedoucí odd. veř. zakázek a servisních činností
Bohumil Pospíšil – vedoucí oddělení správy majetku
Romana Šímová – oddělení nájemních vztahů
Ing. Marek Hejský – vedoucí oddělení prodeje bytového fondu
Ing. Helena Nováková – vedoucí oddělení činností vlastníka a prodeje nem. majetku
Marie Šustová – vedoucí oddělení rozpočtu
Ing. Daniel Čech - vedoucí oddělení státní správy - životní prostředí a doprava
Ing. Jiří Procházka – vedoucí oddělení zeleně a čistoty
Ing. arch. Pavel Ludvík – vedoucí oddělení koncepce a rozvoje
Mgr. Tomáš Staněk – tajemník NaV
Ing. Roman Kaštovský – tajemník VŽP
Jan Charvát – tiskový mluvčí
Jan Kofroň – OHS
Ing. Lada Kubištová – vedoucí KS/RaZ
Helena Lamačová – KS RaZ
Kateřina Vávrová, DiS. – KS/RaZ
Petra Kociánová – KS RaZ
Ing. Jiří Kreisinger – LDN Vršovice, p. o.
Ing. Richard Černý – ředitel Centrum SOP, p. o.
Mgr. Tomáš Vacek – ředitel PRAHA 10 - Majetková, a. s.
a další hosté viz prezenční listina
Zahájení
Zasedání zahájil ve 13:15 hodin starosta Mgr. Bohumil Zoufalík. Přivítal přítomné a řídil
průběh 26. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10.

Schválení programu
Mgr. Zoufalík seznámil přítomné s důvody předložení materiálu Návrh na vyhlášení místního
referenda na území městské části Praha 10. Následně Ing. Slavík informoval o výsledcích
kontroly petičních archů k návrhu na konání místního referenda, podaného místní občanskou
iniciativou.
Diskuse: občan Prahy 10 p. Kos a Mgr. Zoufalík
p. Kos požádal o rozšíření programu jednání o bod Odvolání starosty Mgr. Zoufalíka z funkce.
Tento návrh si neosvojil žádný z členů ZMČ.
Do diskuse se s technickou připomínkou přihlásila občanka Prahy 10 pí Chmelová. Vzhledem
k tomu, že nebyla do diskuse přihlášena v souladu s JŘ ZMČ před zahájením schvalování
programu, nechal předsedající o jejím vystoupení v diskusi hlasovat.

Zveřejněna je upravená verze zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních
údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
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průběh hlasování:
HLASOVÁNO O …

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

vystoupení pí Chmelové v diskusi

14

3

12

5

N

návrhu programu v předloženém znění

25

0

3

9

A

Pozn.: Ing. Svoboda po ukončení hlasování oznámil, že hlasoval PRO, ale na záznamu
hlasování je uveden jako NEHLASOVAL.
Program
1. Návrh na vyhlášení místního referenda na území městské části Praha 10
2. Dotazy a informace členů zastupitelstva
3. Podání ZMČ
4. Různé
Závěr
Zasedání ZMČ se řídilo tímto schváleným programem.
OVĚŘENÍ ZÁPISU
Zápis z 25. zasedání zastupitelstva byl ověřen bez připomínek a lze jej považovat za
schválený.
Mgr. Zoufalík navrhl, aby ověřovateli zápisu z 26. zasedání ZMČ byli členové ZMČ Ing. Jana
Čunátová a Mgr. Tomáš Ján.
průběh hlasování:
HLASOVÁNO O …

PRO

navržených ověřovatelích

27

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

0

9

0

PŘIJAT
A/N

A

XXX
1. Návrh na vyhlášení místního referenda na území městské části Praha 10
číslo tisku: P10-087022/2014
Materiál byl projednán radou a písemně předložen Mgr. Zoufalíkem.

Zveřejněna je upravená verze zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních
údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
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Diskuse: občané Prahy 10 pí Mádrová, p. Mareš, p. ******, pí ****** a dále Mgr. Zoufalík,
Ing. Slavík, Ing. Weinert, Ing. Vinš, Ing. Narovec, Mgr. Hájková, Ing. Richter,
MUDr. Suchá, Ing. Lojda, Ing. Šnajdr
Ing. Narovec předložil na stůl za klub TOP09 protinávrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Praha 10
I.

bere na vědomí
informaci k návrhu na vyhlášení místního referenda na území městské části Praha 10
dle důvodové zprávy k tomuto materiálu

II.

schvaluje
a) v souladu s ustanovením § 14 zák. č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně
některých zákonů, a ustanovením § 89 odst. 1 písm. l) zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m
Praze, vyhlášení místního referenda na území městské části Praha 10, o otázkách:
Otázka č. 1: Souhlasíte s tím, aby celkové náklady na rekonstrukci nebo pořízení
sídla Úřadu Městské části Praha 10 byly omezeny částkou 500 milionů
Kč včetně DPH a případných úroků?
Otázka č. 2. Souhlasíte s tím, aby dosavadní proces výběru sídla Úřadu Městské
části Praha 10 byl zrušen?
Otázka č. 3: Souhlasíte s tím, aby hodnotícími kritérii pro konečný výběr sídla
Úřadu Městské části Praha 10 byly ekonomická výhodnost a dopravní
dostupnost pro občany MČ Praha 10?
Otázka č. 4: Jste pro to, aby byla na řešení sídla Úřadu Městské části Praha 10
vyhlášena veřejná architektonická soutěž podle pravidel České komory
architektů?
b) Odůvodnění návrhu na vyhlášení místního referenda:
ba) Odůvodnění návrhu otázky č. 1 dle přílohy č. 12 tohoto usnesení
bb) Odůvodnění návrhu otázky č. 2 dle přílohy č. 12 tohoto usnesení
bc) Odůvodnění návrhu otázky č. 3 dle přílohy č. 12 tohoto usnesení
bd) Odůvodnění návrhu otázky č. 4 dle přílohy č. 12 tohoto usnesení
c) Odhad nákladů ve smyslu § 10 odst. 1 písm. d) a § 14 zák. č. 22/2004 Sb., o místním
referendu a o změně některých zákonů
ca) Odhad nákladů spojených s provedením místního referenda týkajících se otázek
schválených v bodě II./a) tohoto usnesení v celkové výši 1 728 300 Kč
cb) Odhad nákladů spojených s realizací přijatého rozhodnutí na základě otázky č. 1
ve výši dle přílohy č. 12 tohoto usnesení
cc) Odhad nákladů spojených s realizací přijatého rozhodnutí na základě otázky č. 2
ve výši dle přílohy č. 12 tohoto usnesení
cd) Odhad nákladů spojených s realizací přijatého rozhodnutí na základě otázky č. 3
ve výši dle přílohy č. 12 tohoto usnesení
ce) Odhad nákladů spojených s realizací přijatého rozhodnutí na základě otázky č. 4
ve výši dle přílohy č. 12 tohoto usnesení

Zveřejněna je upravená verze zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních
údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
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III.

stanovuje
v souladu s § 27 zák. č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů,
výši odměn předsedům a členům komisí pro místní referendum:
předseda komise
člen komise (včetně zapisovatele)

1 600 Kč
1 200 Kč

IV.

schvaluje
ve smyslu § 10 odst. 1 písm. d) a § 14 zák. č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o
změně některých zákonů,
a) úhradu nákladů na konání místních referend dle bodů II./c) odst. ca) tohoto
usnesení z nespecifikované neinvestiční rezervy rozpočtu městské části Praha 10
pro rok 2014,
b) úhradu nákladů na realizaci rozhodnutí o jednotlivých otázkách, platně a závazně
přijatých v místních referendech schválených v bodech II./a) tohoto usnesení,
z rozpočtu městské části Praha 10 pro následující roky

V.

ukládá
1. Radě m.č. Praha 10
1.1. provést mezipoložkový přesun za účelem úhrady nákladů na konání místních
referend dle bodu VI./a) tohoto usnesení
Termín: 15.9.2014
1.2. při přípravě návrhu rozpočtů městské části Praha 10 pro následující roky
zohlednit změny příjmů a výdajů městské části Praha 10 vyplývající z realizace
rozhodnutí o jednotlivých otázkách, platně a závazně přijatých v místních
referendech, dle bodu VI./b) tohoto usnesení
Kontrolní termín: 31.1.2015

2. Mgr. Zoufalíkovi, starostovi
2.1. zveřejnit oznámení o době a místě konání místního referenda dle § 31 zák. č.
22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, na úřední desce
ÚMČ Praha 10 a jiným obvyklým způsobem
Termín: 3.9.2014
2.2. zveřejnit výši odměny předsedům a členům komisí pro místní referendum dle §
27 odst. 5 zák. č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých
zákonů, na úřední desce ÚMČ Praha 10
Termín: 3.9.2014

Na základě připomínek, vyplývajících z diskuse Ing. Narovec doplnil protinávrh TOP09 o
nový bod:
II/d) konání místního referenda v termínu voleb do Zastupitelstva městské části Praha 10
v pátek 10. a v sobotu 11 října 2014, přičemž hlasování se v souladu s ustanovením § 5 zák. č.
22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, koná ve stejnou dobu, která je
stanovena pro konání voleb, tj. v pátek od 14,00 do 22,00 hodin a v sobotu od 8,00 do 14,00
hodin

Zveřejněna je upravená verze zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních
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průběh hlasování:
HLASOVÁNO O …

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

třetím vystoupení Ing. Narovce v diskusi

28

1

2

5

A

doplněném
protinávrhu,
Ing. Narovcem za TOP09

9

2

20

5

N

23

8

1

4

A

předloženém

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 26/1/2014
2. Dotazy a informace členů zastupitelstva
Ing. Narovec – požádal o vyúčtování nákladů spojených s realizací akce Sportovní dny
Prahy 10. Tato žádost bude vyřízena písemně.
3. Podání ZMČ
Nebyla žádná.
4. Různé
- pí ****** – občanka Prahy 10: příspěvek k činnosti zastupitelstva a volených zástupců
- p. Mareš – občan Prahy 10: příspěvek k proběhlému hlasování k vyhlášení místního
referenda. Na tento příspěvek reagoval Mgr. Zoufalík.
- p. Kos – občan Prahy 10: příspěvek k politickým klubům a předvolební kampani. Na tento
příspěvek reagoval Mgr. Zoufalík.
- p. ****** – občan Prahy 10: příspěvek k činnosti zastupitelstva
- pí Chmelová – občanka Prahy 10: příspěvek k místnímu referendu a ke kontrole petičních
archů k návrhu na vyhlášení místního referenda. Na příspěvek reagovali
Mg. Zoufalík a Ing. Richter.
- Ing. Richter: reakce na příspěvky p. Kose a p. ******
- Ing. Slavík: reakce na příspěvek pí Chmelové
- Mgr. Lipovský: reakce na příspěvek p. ******

Zveřejněna je upravená verze zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních
údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

6

P10-090718/2014

Závěr
Mgr. Zoufalík poděkoval všem za účast a v 15:05 hodin ukončil 26. zasedání Zastupitelstva
MČ Praha 10.

Mgr. Bohumil Z o u f a l í k
starosta

Ověřovatelé:

Ing. Jana Č u n á t o v á

Mgr. Tomáš J á n

Ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 je pořízen v 7 vyhotoveních stenografický záznam,
který je rozdělen takto:
1x - starosta městské části Praha 10
4x - zástupci starosty městské části Praha 10
1x - tajemník Úřadu městské části Praha 10
1x - dokumentace zasedání ZMČ

Zapsala:
Kateřina Vávrová, KS/RaZ

V Praze dne 26. 8. 2014

Zveřejněna je upravená verze zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních
údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
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