
 
 

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 
Zápis  

17. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 
18.11.2013 

 
Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, 

Mgr. Jana Černochová, starostka, 
Mgr. Jakub Drábek, člen zastupitelstva, 
Jana Duchková, zástupce starostky, 
Mgr. Petr Hejna, člen zastupitelstva, 
PhDr. Ivo Hlaváč, člen zastupitelstva, 
Ing. Otto Hoffmann, člen zastupitelstva, 
Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky, 
Ing. Martin Jírovec, člen zastupitelstva, 
Tomáš Jubánek, člen zastupitelstva, 
Ing. Daniel Kůta, člen zastupitelstva, 
PhDr. Zdeněk Lochmann, člen zastupitelstva, 
Mgr. Michaela Marksová, členka zastupitelstva, 
Mgr. Bohuslav Matuška, člen zastupitelstva, 
Michaela Mazancová, členka zastupitelstva, 
Bc. Jan Pech, člen zastupitelstva, 
Jana Pospíšilová, členka zastupitelstva, 
Petr Pulec, člen zastupitelstva, 
JUDr. Klára Samková Ph.D., členka zastupitelstva, 
Ing. Martin Sedeke, člen zastupitelstva, 
MUDr. Otto Schwarz, zástupce starostky, 
Ing. František Stádník, člen zastupitelstva, 
Aleš Svoboda, člen zastupitelstva, 
Ing. Jaroslav Šolc, člen zastupitelstva, 
Marie Truhlářová, členka rady, 
Aleksandra Udženija, členka zastupitelstva, 
Mgr. Michal Uhl, uvolněný člen zastupitelstva, 
Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky, 
Ing. Marie Vlková, členka zastupitelstva, 
Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky, 
Eliška Zemanová, členka rady  

Dále přítomni: Ing. Michal Kopecký, tajemník, 
Mgr. Miluše Bromová, vedoucí odboru matrik, 
Mgr. Jan Bureš, vedoucí odboru právního, 
PhDr. Hana Dostálová, vedoucí odboru humanitního, 
Ing. Helena Dřízhalová, vedoucí odboru výstavby, 
Ing. Zuzana Folprechtová, vedoucí odboru školství, 
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Josef Gál, vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje, 
Ing. Petr Grametbauer, vedoucí odboru majetku, 
Mgr. Drahoslava Hánová, vedoucí odboru živnostenského, 
JUDr. Andrea Horáková, vedoucí odboru Kancelář tajemníka, 
Mgr. Ilona Chalupská, vedoucí odboru Kancelář starostky a vnějších
vztahů, 
Mgr. Ondřej Jícha, vedoucí odboru správních agend, 
Ing. Eva Klímová, vedoucí odboru interního auditu a kontroly, 
Mgr. Jaroslav Koubek, pověřen vedením odboru investic, 
Ing. Michaela Stiborová, vedoucí odboru životního prostředí, 
Ing. Marie Suchá, vedoucí odboru ekonomického, 
Tomáš Matějka, 
Mgr. Petr Matoušek, 
Petra Hrušková, 
Eliška Křížová, 
Šárka Votánková 

Omluveni: MUDr. Elena Güttlerová, členka zastupitelstva, 
Mgr. Miroslava Kaňková, členka zastupitelstva, 
Ing. Dan Richter, člen zastupitelstva, 
Bc. Antonín Setnička, člen zastupitelstva 

Nepřítomen: Jan Pech, člen zastupitelstva 
Ověřil: Ing. Marie Vlková, členka zastupitelstva 

Eliška Zemanová, členka rady 
Zapsal: Eliška Křížová, referent oddělení organizačního 
Hosté: 6 

 
 
Program: 
Č. Bod jednání Předkladatelé Rozhod. Č.usn.
1. 
***  

k volbě přísedících Obvodního soudu pro 
Prahu 2 

Mgr. Jana 
Černochová, 
starostka 

schváleno 263 

2. k zásadám pro hospodaření městské 
části Praha 2 v období rozpočtového 
provizoria na rok 2014 

MUDr. Otto 
Schwarz, zástupce 
starostky 
Mgr. Jana 
Černochová, 
starostka 

schváleno 264 

3. 
PP 

k návrhu na uzavření Smlouvy o převodu 
správy majetku hl. m. Prahy na 4 ks 
elektrických kol s hlavním městem 
Prahou, Městskou policií hl. m. Prahy pro 
potřeby Městské policie hl. m. Prahy, 
Obvodní ředitelství Praha 2 

Mgr. Jana 
Černochová, 
starostka 

schváleno 265 

4. ke stanovení paušální hodinové částky 
pro poskytnutí náhrady ušlého výdělku v 
souvislosti s výkonem funkce 
neuvolněného člena Zastupitelstva 
městské části Praha 2 

Mgr. Jana 
Černochová, 
starostka 

schváleno 266 

5. k Aktualizaci programu regenerace 
městských památkových rezervací a 
městských památkových zón městské 

Ing. arch. Václav 
Vondrášek, 
zástupce starostky 

schváleno 267 
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části Praha 2 - 2013 
6. ke změně rozpočtu městské části Praha 2 

na rok 2013 v oblasti životního prostředí 
Ing. arch. Václav 
Vondrášek, 
zástupce starostky 

schváleno 268 

7. ke změně rozpočtu a finančního plánu 
zdaňované činnosti městské části Praha 2 
na rok 2013 - obnova chodníků na území 
městské části Praha 2 na rok 2013 

Ing. arch. Václav 
Vondrášek, 
zástupce starostky 
MUDr. Otto 
Schwarz, zástupce 
starostky 

schváleno 269 

8. 
PP 

k poskytnutí účelové dotace Domovu sv. 
Karla Boromejského 

Mgr. Kateřina 
Jechová, 
zástupkyně 
starostky 

schváleno 270 

9. k dodatku č. 7 ke zřizovací listině 
příspěvkové organizace Centrum 
sociálních služeb Praha 2 

Mgr. Kateřina 
Jechová, 
zástupkyně 
starostky 

schváleno 271 

10. k záměru prodeje pozemku parc. č. 407, 
k.ú. Vinohrady, pod bytovým domem 
Mikovcova 6/604, Praha 2, zapsaného na 
LV 2037 

MUDr. Otto 
Schwarz, zástupce 
starostky 

schváleno 272 

11. k upuštění od vymáhání pohledávek a 
jejich účetnímu odpisu 

Ing. Jan Vaněk, 
zástupce starostky 

schváleno 273 

12. 
**  

ke splátkové dohodě č. 66/2013 v 
souvislosti s užíváním bytu se lhůtou 
splatnosti nad 18 měsíců 

Ing. Jan Vaněk, 
zástupce starostky 

schváleno 274 

13. 
**  

k vyhodnocení e-aukce při prodeji 
pohledávky po splatnosti za bývalým 
nájemcem bytu, Vinohradská 406/23, 
Praha 2, V.A. 

Ing. Jan Vaněk, 
zástupce starostky 

schváleno 275 

14. k plnění usnesení Zastupitelstva městské 
části Praha 2 č. 260 ze dne 9. 9. 2013 k 
posouzení možnosti náhrady škody 
vzniklé uložením pokuty 

Mgr. Michaela 
Marksová, členka 
zastupitelstva 

schváleno 276 

 
Informace: 
Č. Předmět Předkladatelé Rozhod. 
15. k Souhrnné zprávě o plnění rozpočtu a 

finančního plánu zdaňované činnosti 
městské části Praha 2 za 1. - 3. čtvrtletí 
2013 

MUDr. Otto 
Schwarz, zástupce 
starostky 
Mgr. Jana 
Černochová, 
starostka 

vzato na vědomí 

16. k hospodaření OPBH s. p. v likvidaci k 
30.6.2013 

Mgr. Jana 
Černochová, 
starostka 

vzato na vědomí 

17. k vyhodnocení e-aukce při prodeji 
pohledávky po splatnosti za bývalým 
nájemcem J.S. 

Ing. Jan Vaněk, 
zástupce starostky 

vzato na vědomí 

18. k termínům zasedání Rady a 
Zastupitelstva městské části Praha 2 v 

Mgr. Jana 
Černochová, 

vzato na vědomí 
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roce 2014 starostka 
19. k plnění usnesení Rady městské části 

Praha 2 a Zastupitelstva městské části 
Praha 2 za 3. čtvrtletí roku 2013 

Mgr. Jana 
Černochová, 
starostka 

vzato na vědomí 

20. k protokolu č. 3/13 o výsledku provedené 
kontroly KV ZMČ 

JUDr. Andrea 
Horáková, vedoucí 
odboru Kancelář 
tajemníka 

vzato na vědomí 

21. k provedené kontrolní činnosti FV ZMČ 
Praha 2 

Ing. Martin Jírovec, 
člen zastupitelstva 

vzato na vědomí 

Starostka zahájila 17. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 v 15:02 
hodin  

Zápis z 16. řádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 byl bez 
připomínek. 
 
Mgr. Černochová uvítala přítomné na 17. řádném zasedání zastupitelstva městské 
části. Konstatovala, že zastupitelstvo bylo svoláno a vyhlášeno v souladu s jednacím 
řádem, přítomna je nadpoloviční většina zastupitelů. Upozornila na nástěnku zde v 
sále, kam mohou občané, kteří dosáhli věku 18 let a nejsou členy Zastupitelstva 
městské části Praha 2, vyvěšovat svá stanoviska v písemné podobě. Pověřila Ing. 
Kopeckého, tajemníka Úřadu městské části Praha 2, a Mgr. Bureše, vedoucího 
právního odboru, aby nástěnku v průběhu zasedání sledovali a o případném vyvěšení 
jakéhokoliv příspěvku ji informovali. Zároveň připomněla, že ústně se mohou vyjádřit 
občané s trvalým pobytem na území městské části Praha 2, fyzické osoby vlastnící 
nemovitosti na území městské části Praha 2 nebo cizí státní příslušníci, kteří mají 
trvalý pobyt na území městské části Praha 2. Pokud by se chtěl ústně vyjádřit i občan 
nesplňující některou z řečených podmínek, musí s jeho vystoupením souhlasit 
alespoň 18 členů zastupitelstva. 
Dále informovala, že dle jednacího řádu jsou Interpelace občanů zařazeny jako bod 
jednání po třech hodinách od zahájení zasedání zastupitelstva. Přihlášky musí být 
odevzdány zapisovatelce po zahájení zasedání zastupitelstva do 2 hodin od zahájení 
zasedání. 
 
Ověřením zápisu byly pověřeny Ing. Marie Vlková a Eliška Zemanová. 

Do tříčlenného návrhového a volebního výboru byli zvoleni Mgr. Jakub Drábek 
(předseda), Ing. Martin Jírovec a Mgr. Bohuslav Matuška a zastupitelé hlasováním 
(25:0:0) souhlasili. 

K programu: 
Mgr. Černochová navrhla stáhnout z programu původní bod č. 6, který není třeba 
projednávat a schvalovat zastupitelstvem. V dodatcích byl zařazen text návrhu 
usnesení č. 14 a nová informace k provedené kontrolní činnosti Finančního výboru 
ZMČ Praha 2. V této souvislosti uvedla, že na jednání předsedů klubů s Ing. Šolcem 
řešili návrh OSB na zařazení bodu, který se týkal projednávání záležitostí spojených 
s Trojickou 11. Na jednání předsedů klubů Ing. Vaněk vysvětloval proceduru, která má 
být při projednávání výboru. Mgr. Černochová se dotázala, zda chtějí něco doplnit, 
nebo akceptují návrh uvedený na jednání předsedů klubů, že tento bod bude zařazen 
jako informace, standardně jako jiné záležitosti týkající se výborů, a v případě, že 
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budou chtít nějaké další informace, vysvětlí Ing. Vaněk záležitosti v rámci bodu různé, 
příp. v rámci interpelací. 
Ing. Šolc sdělil, že pokud bude podána informace v bodě různé o této proceduře, tak 
netrvají na zařazení návrhu usnesení.  
Zastupitelé takto upravený a doplněný program hlasováním (30:0:0) schválili. 
 
K jednotlivým bodům programu: 

1. 
***  

k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 2 

 Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka 

 

Předkladatelka Mgr. Černochová blíže zastupitele seznámila s návrhem usnesení. 
Novými kandidátkami byly paní Folprechtová, paní Hrušková, paní Režová a paní 
Součková, ostatní kandidáti působili jako přísedící Obvodního soudu pro Prahu 2 
v minulém funkčním období. Dále uvedla, že těsně před jednáním zastupitelstva 
obdržela informaci od vedoucího odboru správních agend, že paní Lenka 
Hrušková se vzdala kandidatury na pozici přísedící Obvodního soudu pro Prahu 2. 
Volební lístky byly na poslední chvíli opraveny a požádala volební výbor, aby toto 
potvrdil. Na jednání předsedů klubů se dohodli, že seznámení se 
všemi navrženými kandidáty na přísedící není nutné, protože se jedná o 
opakovanou volbu, a na jednání zastupitelstva budou přizváni pouze noví 
kandidáti. Poté se krátce představily kandidátky paní Folprechtová, paní Režová a 
paní Součková. 
M. Uhl se dotázal paní Součkové, která je advokátka, byť zákon nezakazuje a 
nevymezuje se vůči tomu, aby vzdělání právníka, právničky bylo neslučitelné 
s výkonem přísedící u soudu, jaké oblasti práva se věnuje. 
Mgr. Matuška se paní Součkové dotázal, zda nespatřuje nějaký konflikt zájmů 
nebo nějaký rozpor proti svému vystupování nebo proti tomu, aby mohla být 
přísedící u soudu na městské části Prahy 2. 
JUDr. Samková konstatovala, že situace se opakuje, protože ona již na začátku 
volebního období při volbě přísedících upozorňovala, že se jí nelíbí, aby aktivní 
advokáti, ba dokonce i lidé jenom byť s právnickým vzděláním, dělali přísedící 
soudu. Spatřovala a spatřuje v tom konflikt zájmů a je přesvědčená o tom, že je to 
špatně. Zastupitelé mají jenom velice omezené možnosti komunikovat s obvodním 
soudem, což považuje za zásadní chybu. Již před třemi lety vyzývala, aby se 
otázkou přísedících u soudu zastupitelstvo zabývalo dlouhodobě, systematicky, 
aby tuto funkci propagovalo, a aby našlo cestu i jak s těmito přísedícími 
komunikovat, jak je zapojit např. do práce městské části atd. Nic z toho se nestalo. 
Naopak se dnes hlásí ne jeden, ale dva další advokáti, kteří se mají stát také 
soudci. Důvod a význam, proč vůbec se volí přísedící, spočívá právě v laickosti, 
v tom je jejich přínos, v tom je jejich historická úvaha a úloha, že vnesou do 
rozhodování soudu jiný prvek než právnický. Tedy prvek občana, obyvatele města, 
kterého se dotýká buď trestní, nebo pracovně právní agenda v tom daném městě. 
Laické poroty vznikly právě z tohoto důvodu a již v 19. století. Laický prvek plní 
úplně jinou úlohu a v tomto případě tvrdila, že všichni, kteří mají právnické 
vzdělání a hlásí se coby přísedící u soudu, jsou automaticky diskvalifikováni z této 
funkce, protože ji nemohou naplnit. 
Mgr. Součková uvedla, že není procesní právník, většinu své profesní právnické 
činnosti pracovala jako podnikový právník a formálně je samostatným advokátem 
od září tohoto roku. Důvodem zájmu o výkon funkce je mateřská dovolená, ona si 
ráda doplní svůj volný čas a udělá něco pro město coby občanka a obyvatelka. 
Konflikt zájmů může být vnímán, není určitě dán zákonně, čili zákonné překážky 
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tam nejsou. V podobné situaci by mohlo být vnímáno např. její osobní působení 
jako tlumočníka. Tam jde taky o obdobnou věc, pokud má dojít ke konfliktu zájmů 
např. z pozice přísedícího, je potřeba toto řešit individuálně a je potřeba to ohlásit.
Mgr. Černochová sdělila, že se domnívá, že zastupitelstvu nepřísluší postupovat 
nad rámec zákona. Pokud v zákoně je, že tam není neslučitelnost, tak 
samosprávě městské části nepřísluší to jakýmkoliv způsobem hodnotit. Je to věc 
názoru a chápala, co zaznělo od advokátů, právníků. Na druhou stranu, pokud se 
někdo nevěnuje trestnímu právu, a ona ví, jaká je úloha přísedící u obvodního 
soudu, tak v tom neviděla ani nějaký morální střet zájmů. Dále uvedla, že pokud je 
Mgr. Součková na mateřské dovolené a chce být stále v kontaktu s právem a chce 
mít nějakým způsobem vliv na život na Praze 2, tak naopak jí poděkovala, že se 
ve svém volném čase rozhodla přispívat i svými znalostmi k tomu, aby mohla 
pozici přísedící vykonávat. 
         
Předseda návrhového a volebního výboru poté zahájil tajnou volbu přísedících 
Obvodního soudu pro Prahu 2. Po volbě předseda návrhového a volebního výboru 
konstatoval, že na zasedání zastupitelstva bylo přítomno 30 členů z celkového 
počtu 35 členů zastupitelstva. Bylo vydáno 30 hlasovacích lístků, z toho všechny 
byly platné, žádný neplatný. Všichni navržení kandidáti získali potřebný počet 
hlasů. Mgr. Karel Čelikovský získal 24 hlasů, Bc. Štěpánka Černá – 24 hlasů, Mgr. 
Miloš Martínek - 24 hlasů a Mgr. Jitka Součková - 23 hlasů. Ostatní kandidáti 
získali každý 30 hlasů. 
Mgr. Černochová poděkovala přísedícím, kteří již u Obvodního soudu pro Prahu 2 
pracovali, pogratulovala nově zvoleným přísedícím a poděkovala jim, že si našli 
čas a přišli se zastupitelům představit. Popřála za městskou část Praha 2 novým 
přísedícím Obvodního soudu pro Prahu 2 hodně štěstí a úspěchů.  
  
Zastupitelé poté předložený návrh usnesení schválili hlasováním (27:1:2). 

  
Usnesení č. 263

2. k zásadám pro hospodaření městské části Praha 2 v období rozpočtového 
provizoria na rok 2014 

 Předkladatelé: MUDr. Otto Schwarz, zástupce starostky 
Mgr. Jana Černochová, starostka 

 

Předkladatel MUDr. Schwarz blíže zastupitele seznámil s návrhem usnesení. 
Mgr. Černochová doplnila, že rozpočet městské části není vázán jenom na 
rozpočet hlavního města Prahy, ale samozřejmě ten je vázán na rozpočet státní. 
Vzhledem k tomu, že byla rozpuštěna Poslanecká sněmovna ČR a nová 
poslanecká sněmovna, která vzešla z předčasných voleb, má ustavující zasedání 
25.11.2013, kde teprve budou konstituovány některé její orgány, tak projednávání 
státního rozpočtu se předpokládá do konce tohoto roku. Následně by měl být 
schvalován rozpočet hlavního města Prahy a od toho by měly být odvozeny 
rozpočty obcí, měst, městských částí v případě hlavního města Prahy nebo 
městských obvodů v případě jiných statutárních měst.  
Zastupitelé předložený návrh usnesení hlasováním (23:0:0) schválili. 

  
Usnesení č. 264
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3. k návrhu na uzavření Smlouvy o převodu správy majetku hl. m. Prahy na 4 ks 
elektrických kol s hlavním městem Prahou, Městskou policií hl. m. Prahy pro 
potřeby Městské policie hl. m. Prahy, Obvodní ředitelství Praha 2 

PP 8.0 
 Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka 

 

Předkladatelka uvedla, že městská část se rozhodla koupit dopravní prostředek 
strážníkům na základě diskuzí na bezpečnostní komisi, pak návrh projednávala 
rada, teď se projednával na půdě zastupitelstva. Důvody jsou zřejmé. Městská 
část má poměrně rozlehlé parky, ať už to jsou Riegrovy sady, Havlíčkovy sady 
nebo Folimanka, v nichž nemůže mít tolik strážníků, jak by si představovali, 
protože jejich počet je v rámci hlavního města Prahy stanovený. Dobrou zprávou 
je, že na podzim letošního roku má městská část Praha 2 o 13 strážníků víc s tím, 
že do pracovního poměru, protože to jsou zaměstnanci hlavního města Prahy, 
budou přijímáni v těchto dnech, budou procházet školním a různým výcvikem, ale 
nebude jich pořád dost na to, aby pokryli všechno, co si městská část přeje. Takže 
se jim zdálo to, že se budou strážníci pohybovat po Praze 2 na elektrických 
kolech, něco, čím se dá zlepšit pocit bezpečí obyvatel, protože jejich přesun bude 
tím pádem rychlejší. Cena čtyř elektrických kol je odhadnuta na částku 158.491,-
Kč. Několikrát zkoumali, jestli tato cena není nadhodnocená, a mají ověřené, že 
není. Je to cena za 4 ks elektrokol včetně DPH. Jeden z návrhů na komisi pro 
bezpečnost bylo koupit strážníkům segway, Cena jednoho segway je cenou čtyř 
elektrokol a na to skutečně městská část nemá. Navrhla usnesení, ve kterém 
zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy o převodu správy majetku hlavního 
města Prahy, protože městská policie je organizace zřízená hlavním městem 
Prahou a pokud se jim dávají finanční dary nebo pořizuje movité či nemovité 
vybavení, tak se to musí činit prostřednictvím hlavního města Prahy a hlavní 
město to vzápětí převede do konkrétního rozpočtu Obvodního ředitelství Prahy 2. 
 
Mgr. Hejna se dotázal, zda proběhlo nějaké výběrové řízení či poptávkové řízení 
ohledně kol a zda se uvažovala např. varianta používat v parcích elektroskútry. V 
zápisu z bezpečnostní komise je uvedeno, že Mgr. Černochová zadala Ing. 
Kopeckému zjistit, zda jsou strážníci psychicky připraveni na elektrokola a chtěl 
znát výsledné zjištění. 
 
JUDr. Samková mimo jiné uvedla, že co se týká strážníků jako takových, tak by 
navrhovala, aby se hlavně zlepšil jejich výkon služby, a uvedla příklad plnění 
výkonu služby.  
 
Ing. Kopecký v reakci na Mg. Hejnu uvedl, že skutečně šlo o to, aby se s ředitelem 
městské policie domluvili nejen, jestli jsou psychicky připraveni, ale i fyzicky, a 
jakým způsobem budou kola využívat. Dále uvedl, že dělali poptávku u tří firem, 
která kola by byla cenově dostupnější.  
 
A. Udženija mimo jiné uvedla, že se s kolegou pozastavili nad cenou, ale na 
příslušných stránkách si ověřili, že se jedná o standardní cenu, a líbilo se jí, že 
vybrali českého výrobce elektrokol. 
 
Ing. Šolc se zamyslel nad systémovou otázkou. Není to první případ, kdy 
strážníkům působícím v Městské policii na Praze 2 se pomáhá vylepšit jejich 
výbava. Dotázal se, jestli by nestálo za to působit na hlavní město Prahu, aby 
funkce městské policie v městských částech nebyla do takové míry závislá na 

7



benefitech, které z městských částí přicházejí, ale aby to bylo řešeno systémovým 
financováním. 
 
Mgr. Černochová v reakci na pana Šolce uvedla, že jak říkala v úvodu svého 
vystoupení, složitě si vyboxovali o 13 strážníků víc a je za to velice vděčná, takže 
to je snad i nějaká reciprocita za to snažení. Jinak předpokládala, že členové 
koalice nebo opoziční smlouvy na hlavním městě, tedy zástupci TOP 09 a ČSSD 
jeho připomínku slyšeli, že v rámci schvalování rozpočtu hlavního města Prahy tak 
bude dostatek finančních prostředků třeba i na prosté odměny strážníků, které se 
také dotují z rozpočtu městské části Praha 2 a tato položka je i v návrhu rozpočtu 
na rok 2014. Souhlasila s JUDr. Samkovou a uvedla, že teď měla i obšírnější 
jednání s ředitelem Městské policie za přítomnosti ředitele Prahy 2 pana 
Vozdeckého, na němž diskutovali změny okrsků, výhrady, které má městská část 
Praha 2 k tomu, že v některých okrscích je velmi poddimenzovaný počet strážníků 
v nočních hodinách. Sama by si představovala, že okrskáři nebudou působit 
v ulicích pouze přes den, ale že budou i v ulicích třeba i v nočních hodinách 
alespoň o víkendech, a toto všechno bude předmětem dalších jednání a schůzek. 
Samozřejmě o tom bude informovat bezpečnostní komisi, kam chodí jak pan 
ředitel Vozdecký, tak i ředitelka Brotánková ze státní policie. Podněty a připomínky 
mohou zastupitelé prostřednictvím členů, v případě JUDr. Samkové zástupců za 
TOP 09, postupovat na bezpečnostní komisi. Dále připomněla, že každé druhé 
úterý od 9 hodin ráno se koná pravidelná operativní porada se zástupci obou 
složek policií. Vedle tajemníka Úřadu a zástupců samosprávy je i např. ředitel 
společnosti Komwag, úklidové firmy, v níž má městská část majetkovou účast. 
Jsou tam zástupci odborů, kterých se dotýká agenda veřejného pořádku, ať už to 
je odbor životního prostředí nebo odbor dopravy. Zde se dá řešit operativa, o které 
hovořila JUDr. Samková. Operativní porada je otevřena pro všechny členy 
zastupitelstva. Kdo má zájem, tak každé druhé úterý je schůzka v 9 hodin. 
V reakci na Mgr. Hejnu uvedla, že doufá, že kola nebudou v garáži, ale budou 
jezdit v ulicích. O skútrech uvažovali stejně jako o segway, ale narazilo to 
skutečně na cenu. Cena elektrokol je nesrovnatelně nižší než jiných dvoustopých 
vozidel, a chtěli jich nakoupit co nejvíc. K psychické a fyzické připravenosti uvedla, 
že fyzická vybavenost strážníků prochází testy, takže tam by měl být tento 
předpoklad naplněn, ale na elektrokole se musí naučit, což není úplně 
jednoduché. 
Zastupitele poté předložený návrh usnesení hlasováním (28:0:2) schválili. 

  
Usnesení č. 265

4. ke stanovení paušální hodinové částky pro poskytnutí náhrady ušlého výdělku v 
souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva městské části 
Praha 2 

 Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka 

 

Předkladatelka Mgr. Černochová blíže seznámila zastupitele s návrhem usnesení. 
Částka zůstala na úrovni roku 2012, tj. 200,- Kč. 
Mgr. Hejna oznámil, že je příjemcem těchto náhrad a hlasování o bodě pro něj 
může znamenat výhodu nebo škodu. 
Zastupitelé předložený návrh usnesení hlasováním (29:0:1) schválili. 

  
Usnesení č. 266
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5. k Aktualizaci programu regenerace městských památkových rezervací a 
městských památkových zón městské části Praha 2 - 2013 

 Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky 

 

Předkladatel Ing. arch. Vondrášek uvedl, že program regenerace je něco jako 
strategický plán městské části a zastupitelstvo ho už několikrát projednávalo. 
Zmínil, že v polovině června uložilo zastupitelstvo zpracovat aktualizaci plánu, 
čehož se ujalo oddělení územního rozvoje odboru dopravy. Připomněl, že se 
jedná o velmi rozsáhlé dílo, je zpracováno velmi podrobně a odpovědně. Dále 
připomněl, že pokud by materiál byl zpracován externě, tak by to stálo podle jeho 
odhadu tak 1,5 milionu korun. Program regenerace městských památkových 
rezervací a památkových zón je dotačním programem spravovaným ministerstvem 
kultury a vláda ho vyhlásila v roce 1992.  Jedná se v podstatě o soubor opatření, 
který směřuje k záchraně historicky nejcennějších částí měst. První program 
regenerace byl zpracován v roce 1996 na základě díla arch. Jana Sedláka a pak 
se aktualizoval v roce 2003 a následně v roce 2011. Aktualizace měla za cíl 
zejména s odstupem dvou volebních období zhodnotit výrazný posun v naplňování 
strategií a cílů regenerace území a vyhodnotit a stanovit další směry revitalizace a 
obnovy. Hlavní město Praha nyní pořizuje nový tzv. metropolitní plán. Předložený 
dokument, který má zastupitelstvo schválit, je v podstatě podkladem pro tvorbu 
územního plánu. Město a útvar rozvoje vyzval všechny městské části k dodání 
podkladů pro tvorbu plánu. Bylo schváleno zadání nového metropolitního 
územního plánu a teď probíhá jeho zpracování. Po dnešním schválení bude plán 
regenerace předložen hlavnímu městu Praha, aby zásadní věci, které jsou 
v materiálu městské části Praha 2 zpracovány, byly pokud možno vzaty v úvahu 
v rámci nového územního plánu. Materiál byl dlouhou dobu k vyjádření, ať už na 
základě usnesení komise rozvoje a posléze i rady městské části. Mnoho 
připomínek nepřišlo, některé dílčí, které zazněly na komisi rozvoje, tam byly 
zapracovány. Šlo o zapracování nebo podrobnější všimnutí si některých lokalit, 
které dosud nebyly řešeny nebo nastíněny v programu. Ze strany veřejnosti přišla 
jen jedna připomínka, a sice nechat nově vydláždit Moravskou ulici, což ovšem 
v tom programu zahrnuto je, protože v programu regenerace je plánováno, že 
všechny chodníky v městské části, protože to je jak rezervace, tak zóna, budou do 
budoucna z mozaikové dlažby. Nicméně to, kdy se který chodník jak bude 
rekonstruovat, je o něčem jiném. Mělo by to dělat město, městská část by to spíš 
dělat neměla. Nicméně městu neustále chybí peníze, protože staví Blanku, metro 
atd., takže na chodníky nezbývá. Navíc v letošním roce byly povodně, takže 
peníze proponované na obnovu chodníků byly věnovány na nápravu po 
povodních. Dále bude dnes projednáván bod, který se bude zabývat finančními 
prostředky, které by rádi věnovali na obnovu chodníku, ale ne systémově. 
S ohledem na malé množství finančních prostředků, které jsou k dispozici, se 
jedná jenom o lepení děr, o nejhorší případy, které momentálně potřebují vylepšit, 
a nejde o program regenerace. Dodal, že v rámci dvou programů regenerace je i 
seznam památek, které se nacházejí v městské části. Možná si někteří 
neuvědomují, jak obrovské množství památek tady je. Jsou to 3 národní kulturní 
památky, 19 památkově chráněných nemovitostí, z toho 18 patří městské části a 
jedna je ve spoluvlastnictví s dalším subjektem. Kromě toho ještě 4 parcely pod 
cizími památkami. Jinak památek je dohromady 125 + 4 parcely, z toho 89  - Nové 
Město, 30 - Vinohrady a 10 - Vyšehrad. Závěrem poděkoval oddělení územního 
rozvoje, které tuto ohromnou práci zpracovalo. Zastupitelstvo městské části Praha 
2 oddělení územního rozvoje řízené Ing. arch. Šandovou za toto dílo děkuje. 
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Mgr. Černochová se jako starostka připojila k poděkování Ing. arch. Šandové a 
jejím kolegyním a požádala tajemníka Úřadu, aby poděkování zastupitelstva ocenil 
i formou odměny, protože materiály, které zde ukazoval Ing. arch. Vondrášek, by 
stály stovky tisíc korun a zastupitelstvo je získalo ve velmi kvalitní podobě od 
úředníků městské části Praha 2. 
 
PhDr. Lochmann z pohledu profesionálního pracovníka památkové péče ocenil 
starost obce o památky v Praze 2, které se dá označit jako příkladná, i když velmi 
finančně náročná. O to více ocenil odvahu, s kterou obec k péči o památky 
přistupuje. Aktualizace, vůbec program regenerace památkové rezervace a 
památkové zóny v Praze 2 dle jeho názoru, ale i jeho kolegů z TOP 09, je 
zpracována velmi kvalitně a příkladně. Bez ohledu na politické zastoupení, které tu 
vládne, postupuje městská část příkladně a dobře. Připojil se k návrhu pana 
místostarosty Vondráška vyslovit pochvalu zpracovatelům tohoto návrhu. 
 
Ing. Šolc se vyjádřil k předloženému materiálu: 
„Poděkování  
- za práci, kterou tvorbě dokumentu věnovaly pracovnice úřadu, tedy bez velkých 
nákladů na externí práce (jako loni),  
- za prezentaci pro zastupitele i zveřejnění na webu předem   
- za využití GIS MČ P2 (a prezentaci map na webu) a řady dalších zajímavých 
podkladů 
Výsledek je objemné dílo, téměř kompendium městské části P2 shrnující i historii, 
dřívější koncepce, nadřazené koncepce a strategie i legislativní rámec pro územní 
plánování.  Úžasná příloha: Katalog nemovitých kulturních památek je pěkné dílo, 
které by si zasloužilo i jiné elektronické zpracování a propagaci (nejen objemný 
PDF soubor, ale hypertextovou publikaci na web), může to sloužit jako studijní 
materiál.  
ALE  
- k procesu přípravy:  Strategický dokument pokrývá mnoho samosprávných 
témat, kterým se věnují i poradní orgány RMČ a ZMČ. Škoda, že při přípravě 
neprošel diskusí v tematicky příslušných odborných komisích (např. ŽP, dopravy, 
sociální otázky, bydlení, tak těmi příslušnými komisemi).  
- k obsahu: Dílo je tak moc objemné, že hrozí riziko nepřečtení či "utopení 
se" v objemu, rozmělnění stěžejních informací ke schválení (pozn.: zaujal hod, že 
tím schvaluje se oklikou i část strategie z roku 2001, dříve neschválená) 
Proč vlastně aktualizace? Nyní po 2 letech, předtím byla po 2 volebních obdobích. 
Některé důvody byly uvedeny, jiné jsem doplnil i s komentářem k jejich plnění: 
1. zpracování je podmínkou pro zapojení do programu regenerace MK (možnost 
sáhnout na dotace či získat ocenění). Pozn.: Nevím, jak jsou přesně nastaveny 
podmínky dotačního programu, ale je určen pouze pro oblast památkové péče. 
Záběr dokumentu je širší, spíše jako strategický plán (bylo dříve vysvětleno). 
2. Témata k prosazování směrem k HMP. Pozn.: Souhrn na str. 135 a 136, ale 
některá témata chybí - snižování energetické spotřeby, v dopravě odmítání 
opatření v jiných MČ s negativním vlivem na území P2 (Smetanovo nábř.) – řešit 
systémově v rámci celé Prahy, protipovodňová ochrana apod.  
3. Zásobník investičních akcí (podklad pro rozpočtový výhled). Pozn.: Je obsažen, 
ale zde mám jednu z hlavních výhrad (viz dále).  
4. Důvodem může být i změna programového prohlášení a změna koalice a 
programového prohlášení v roce 2012. Pozn.: Nutná změna v kap. 9 provedena.  
5. Aktualizace informací o realizaci plánu (prezentace). Pozn.: Lze uvádět v 
samostatném dokumentu, zlepší se přehlednost, čtivost. U jednotlivých akcí bych 
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rád viděl bilanci financí vynaložených/plánovaných (nejen v souhrnné tabulce).  
Jak aktualizace zpracována? Teoreticky jsou 2 možnosti: (a)  doplněné 
aktualizované úplné znění (v tomto případě, většinou materiál 2011), nebo (b) jen 
rozdílové informace (ty však nejsou zdůrazněny, např. v samostatné kapitole v 
úvodu, shrnutí).  Čtenář musí pátrat/porovnávat v objemném díle. Snadno 
přehlédne, stejně tak i autoři a kontrola před vydáním. Např. v různých kapitolách 
uvedena různá čísla o stejné věci (počet domů k prodeji v tomto volebním období -
v kap 7=126 domů k prodeji, v kap 8=132), nebo neaktualizované údaje (gesce za 
program zástupci starosty Marksová a Pech). Vyvstává otázka, kdo to vlastně 
četl? (kromě autorů, kteří musí nutně trpět pochopitelnou autorskou slepotou). 
Gestoři za témata/kapitoly by měli detailně přečíst.  
Mám však výhrady i ke konzistentnosti. Analýza je provedena nejen pro 
památkovou péči, územní rozvoj, ale i pro další oblasti potřebné pro strategický 
pohled na rozvoj obce/městské části. Konkrétní návrhy a podklady pro investiční 
akce jsou však uvedeny jen pro dílčí výběr témat.  
Zásady a cíle jsou uvedeny v kap. 8.2 - 8.9 (veřejný prostor, ŽP, parky a zeleň, 
bydlení, školství a volný čas, sociální služby, kultura a cestovní ruch, informace, 
bezpečnost, pořádek a čistota). Tato skladba odpovídá jen velmi přibližně 
tématům uvedeným ve SWOT analýzách a realizačním návrhům v kap. 8.1. U 
některých pasáží jsou patrné překryvy a váhání s tematickým zařazením – některé 
uvedeny 2x (volnočasové aktivity, kultura), jinde jsou zařazeny trochu uměle 
(pořádek a čistota mimo rámec ŽP?). Někde je uveden pohled jen dle kompetencí 
MČ (bydlení), jinde širší (všechno v dané oblasti, včetně informací ze soukromého 
sektoru.  
Důvody proč nepodpořím schválení dokumentu:  
1. Výhrady k objemu a konzistentnosti materiálu (viz výše)  
2. Výhrady k zásobníku investičních akcí. Nezohledňuje správu domů a bytů 
(kromě výtahů). Finanční plán se nezabývá ostatními tématy s vazbou mezi 
koncepcí a rozpočtem, je omezen na výběr investičních akcí (parky).   
3. Nejsou plánována opatření s nároky na běžné výdaje, ani opatření nefinančního 
charakteru (regulace, zákazy...).  
4. Výhrady k prezentovaným záměrům v oblasti obecního bydlení 
- absence zmínky o sociální bytové politice a její realizaci (fakta, čísla) 
- bagatelizace závěrů sociodemografické studie na str. 68 (Odhad potřeby 
sociálních bytů v MČ Praha 2 do roku 2050) – „závěry studie jsou vzhledem k 
předmětu zadání a vývoji společnosti ve velmi obecné rovině" 
- o prodeji domů a bytů - str. 102 - Přehodnocení, zda dalším prodejem nedojde k 
nežádoucímu poklesu příjmů  
Mezi řádky tak lze číst nevyslovenou změnu trendu: Obec bude chtít prodat co 
nejméně (i když deklaruje předpoklad 70 % ze současného seznamu) a bude 
vyvíjet tlak na zvyšování nájemného za účelem posilování příjmů, které pak budou 
určeny na výdaje v jiných oblastech, než je správa obecních domů a bytů“. 
 
Ing. Stádník jako ředitel významné kulturní památky Vyšehradu velmi chválil vznik 
tohoto materiálu, který je velmi prospěšný pro Prahu, a vyjádřil díky všem 
autorům. Byl rád, že se mohl při tvorbě materiálu v rámci místa rozvoje připodílet. 
 
A. Udženija v reakci na Ing. Šolce, který „čte mezi řádky“, doporučila Ing. Šolcovi 
jako odborníkovi IT, aby čas strávený čtením mezi řádky věnoval tomu a vymyslel 
aplikaci pro městskou část Praha 2, když tady několikrát slyšeli, že přece pro 
městskou část se pracuje zadarmo, a mělo by to být tak pro všechny. OSB by 
mělo jít příkladem, jak tento dokument přiblížit veřejnosti. Jediné, s čím by mohla 
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souhlasit, se týká dopravních řešení. Možná to tam mělo být trochu víc rozvedené 
vzhledem k tomu, co se na městskou část chystá, a to konkrétně úvahy pana 
primátora Hudečka z TOP 09 na zavírání Smetanova nábřeží a event. Malé 
Strany. Apelovala na kolegy z TOP 09, aby nepodléhali v žádném případě této 
stranické loajalitě, protože to je naprosto zrůdná myšlenka pro Prahu 2. Pokud by 
se toto stalo, tak Praha 2 dopravně bude naprosto nejzatíženější, ona je už 
dneska, městskou částí. Je to centrální městská část, je to obytná městská část, a 
měli by se snažit, aby auta šla pryč. Je potřeba si uvědomit, že jakékoliv dopravní 
opatření se udělá na Praze 1, tak veškerá doprava se přelije na Prahu 2. Prosila, 
aby zastupitelé TOP 09 o tom přesvědčili primátora.   
 
J. Duchková konstatovala, že kdykoliv s primátorem na to téma hovořili o 
koncepci, kterou má nějakým způsobem zpracovanou, tak se nebojí toho, že by 
hrozilo, že městské části zavře nábřeží, aniž by měl vyřešeno, kam dopravu 
odvede. Sama byla účastna jedné zkoušky o víkendu a naprosto souhlasila s tím, 
že to bylo hrozné. 
 
Mgr. Černochová poprosila, pokud existuje nějaká koncepce, zda bylo by možné 
prostřednictvím kolegů z TOP 09 tuto koncepci od pana Hudečka získat, protože ji 
nemají. Byla to pro ni nová informace, že nějaká koncepce je, takže jestli by bylo 
možné, aby ji dostali minimálně na úrovni členů dopravní komise. Dále v reakci na 
Ing. Šolce, že materiál projednávala jenom komise rozvoje, uvedla, že to není 
jenom, že právě komise rozvoje, a když si přečtou kompetence této komise, tak je 
přesně tou komisí, s níž to souvisí. A to, že Ing. arch. Vondrášek udělal seminář 
pro členy zastupitelstva, pro veřejnost, pro členy komisí, to je přesně platforma, 
kam mohli přijít i lidé např. z komise životního prostředí, nebo z jiných komisí, 
které ale explicitně nebylo třeba svolávat kvůli tomuto, když to bylo v rámci 
semináře. 
 
J. Duchková upřesnila, že mylně použila slovo koncepci, chtěla říct vizi. 
 
Mgr. Černochová sdělila, že to nemění nic na tom, jestli je ta vize v písemné 
podobě, že by ji ráda viděla stejné a předpokládala, že i ostatní kolegové 
v zastupitelstvu, protože doprava je neuralgickým bodem, který se Prahy 2 velmi 
dotýká, a severojižní magistrálu humanizují minimálně 15 let, co si pamatuje 
z tohoto zastupitelstva. Pokud je to vize, tak předpokládá, že má minimálně nějaký 
materiál, který je možné někde prezentovat, takže prosí o totéž, ale bude tomu 
říkat vize. 
 
MUDr. Schwarz uvedl, že plán zkušebního uzavření Smetanova nábřeží vznikl 
někdy v květnu, kdy ještě byla jiná koalice na magistrátu a A. Uženija byla účastna 
tohoto projektu. 
 
Mgr. Hejna se přikláněl k poděkování, ale velmi ho mrzelo, že v celém programu 
byla studie, která stála sta tisíce korun, a myslí si, že dobře prognózovala situaci 
na Praze 2, odbyta jednou větou. Ze studie se možná mohlo vyjít a více vzít její 
závěry, které nebyly tak úplně obecně. Možná se z ní dalo více vycházet, když už 
byla za velké peníze pořízena, a je třeba ji využít více než jenom jako dokument, 
který visí na městské části a dále se s ním nepracuje. 
 
A. Udženija mimo jiné uvedla, že jsou zde svědkové, např. Ing. arch. Vondrášek, 
kteří byli přítomni na komisi pro pražskou památkovou rezervaci, kde snad poprvé 
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diskutovali o projektu Smetanova nábřeží a ze všech zápisů je zřejmé, že to nesmí 
být na úkor jiných městských částí. 
 
RNDr. Perlín – občan Prahy 2, se připojil ke gratulantům autorům strategického 
dokumentu, který je velmi dobře a velmi pečlivě zpracován. Konkrétně velmi 
chválil, že návrhová část dokumentu stanovuje hlavní priority, hlavní směry 
rozvoje nebo hlavní cíle, kterých v dané oblasti chce městská část dosáhnout. 
Dokument se mu zdál pořád ještě velmi široký a při znalosti budoucích rozpočtů i 
výhledu Prahy a následně i Prahy 2 se mu nezdá, že všeho, co tam je, bude 
možné dosáhnout. Doporučoval radě, aby dále s materiálem pracovala a 
stanovovala postupně na základě tohoto materiálu třeba roční priority nebo 
prioritní směry, které z dokumentu jsou a jichž považují za důležité pro příští 
rozpočtové období dosáhnout. Velmi by uvítal, aby tady byl dokument v rozsahu 5 
nebo 10 stránek, který bude stanovovat hlavní rozvojové směry, hlavní závěry 
z dokumentu. Pak by materiál mohl být poté i následně v nějakém větším vydání 
vydán např. jako příloha Novin Prahy 2 nebo třeba i distribuován pro občany Prahy 
2. Poprosil, a dal si to za úkol jako člen Redakční rady, aby z materiálu vyšel 
jednostránkový nebo půlstránkový výtah jako informace Prahy 2. 
 
Mgr. Černochová se připojila k návrhu RNDr. Perlína a požádala ostatní členy 
Redakční rady, aby společně s Ing. arch. Šandovou a Ing. arch. Vondráškem 
vytvořili srozumitelný text, kterým by obyvatele a odběratele Novin Prahy 2 
informovali o tomto dokumentu. Poté udělila závěrečné slovo předkladateli návrhu 
Ing. arch. Vondráškovi a požádala ho, aby odpověděl na některé věci, které 
zmiňoval Ing. Šolc. Pokud není teď možnost odpovědět na konkrétní dotazy, které 
měl, tak to mohou brát jako interpelaci v čase, který není určený k interpelaci, ale 
z časových důvodů se dá odpovědět dodatečně. 
 
Ing. arch. Vondrášek mimo jiné uvedl, že Ing. Šolc měl už několik let možnost do 
této věci nahlédnout a něco navrhnout. Ani na výzvu před minulými zasedáními 
zastupitelstva to neučinil, ačkoliv zastupitelstvo všem členům, všem zastupitelům 
uložilo, aby se na to podívali, a dali připomínky. Měl obavu, že u Ing. Šolce šlo 
z části, ne úplně, ale z části o kritiku pro kritiku. Třeba energetická záležitost. Je 
třeba si uvědomit, k čemu program regenerace má sloužit. Je to samozřejmě kvůli 
památkám, péče o památky a péče o systém v městské části týkající se památek. 
Co tedy udělat s energetikou u památkově chráněných staveb nebo dokonce u té 
podstaty, u rezervace a u zóny, jak se tam bude řešit energetika. Všichni asi ví, že 
o připomínkách ke každé stavbě rozhoduje ústav a potažmo odbor památkové 
péče magistrátu, kteří hlídají, aby zásahy do vylepšování energetické náročnosti u 
rekonstruovaných památek byly co nejméně vidět, tzn., dělá se to zevnitř atd. A je 
to úkol pro jednoho vlastníka, každý něco staví a nedá se to žádným způsobem 
systémově v takovém materiálu postihovat. Podobných věcí je tam celá řada. 
Skutečně jde o památky, nejde o všestrannou vizi do nekonečna. Je pravda, že to 
mohou shrnout, což asi udělají, aby to bylo jednoznačnější, ale je tam každý 
podklad, který byl pro to shrnutí k dispozici. To je podstata celé záležitosti napříč 
politickým spektrem. Tady nejde o žádné souboje mezi stranami, tady jde o to, jak 
chtějí s rezervací a zónou zacházet, jak s ní dosud zacházeli, co všechno zajistili a 
co všechno mají ještě zajistit. Situace je mizerná v tom, že musí řadu věcí 
vymáhat nebo chtít doporučovat hlavnímu městu Praze, anebo vydávat prostředky 
městské části někam, kde to nemá svěřeno, tzn. do relativně cizího, byť jsme 
jenom město. Má poměrně složitou situaci a záleží samozřejmě na jejich 
kooperaci a hlavním městě Praze, zejména na tom, jak se k tomu hlavní město 
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postaví. 
 
Mgr. Černochová uvedla, že aktualizace, o které se tady hovořilo, tak bude 
probíhat a může se to odehrávat v rámci komise rozvoje. 
 
Ing. arch. Vondrášek požádal Ing. Šolce, aby vzhledem k obsahu své vyjádření 
předložil písemně. 
 
Zastupitelé poté předložený návrh usnesení hlasováním (22:1:7) schválen. 

  
Usnesení č. 267

6. ke změně rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2013 v oblasti životního prostředí
 Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky 

 
Předkladatel Ing. arch. Vondrášek seznámil zastupitele s předloženým návrhem 
usnesení. 
Zastupitelé předložený návrh usnesení hlasováním (27:0:1) schválili. 

  
Usnesení č. 268

7. ke změně rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 
na rok 2013 - obnova chodníků na území městské části Praha 2 na rok 2013 

 Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky 
MUDr. Otto Schwarz, zástupce starostky 

 

Předkladatel Ing. arch. Vondrášek k předloženému návrhu usnesení uvedl, že 
s ohledem na potopy Technické správě komunikací (dále jen TSK) byly kráceny 
peníze a některé opravy chodníků se neudělaly, ani už letos se neudělají. Kdo ví, 
jak to bude příští rok, protože tam je neustále nedostatek peněz, které město 
vkládá někam jinam, tzn. na Blanku, metro a další. Přitom některé chodníky jsou 
v dost dezolátním stavu a rádi by vyšli vstříc občanům, tzn., že by část peněz 
věnovali na opravu chodníků. Tady nejde o drobné lepení děr, ale jde o přestavbu 
na mozaikové chodníky, na mozaikovou dlažbu. Rádi by na to věnovali z letošního 
rozpočtu 6 milionů korun, z toho 2 miliony z úspor a 4 ze zdaňované činnosti. 
Finanční prostředky by se převedly na hlavní město Prahu, resp. TSK, které je 
dostane od Prahy, a příští rok na základě projektu, který se přes zimu udělá, by se 
chodníky během snad první poloviny roku mohly opravit.  
 
MUDr. Schwarz upřesnil, že při projednávání materiálu v rámci rady diskutovali 
přiložený seznam chodníků, a shodli se na tom, že seznam rada schvalovala jako 
předběžný, čili v usnesení se hlasuje o změně rozpočtu, o převodu finančních 
prostředků na obnovu chodníků a seznam se chápe jako předběžný seznam, 
z kterého se bude vycházet. 
 
Ing. Jírovec se mimo jiné dotázal, zda je běžné, že městská část ze svého 
rozpočtu hradí opravy komunikací, ale vypadá to, že nikoliv, že je potřeba zalátat 
díry v rozpočtu, které vznikly kvůli povodním. V příloze bylo uvedeno 6 požadavků 
na rekonstrukci. K tomu se dotázal, jak byl seznam sestaven, jestli existuje nějaký 
systém nebo evidence závad na komunikacích a určování priorit. Dále měl dotaz, 
jakým způsobem byla stanovena cena za rekonstrukci zmíněných chodníků, tedy 
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jestli už proběhlo nějaké výběrové řízení, jestli je připraven projekt, zda bude mít 
městská část nějakou kontrolu, jak byly prostředky na rekonstrukci vynaloženy 
účelně a hospodárně. Na závěr poznamenal, že tato investice jde z větší části na 
úkor správy bytového a domovního fondu a že ji tedy de facto platí nájemníci 
obecních bytů ze svých nájmů. 
 
A. Udženija vyjádřila s financováním oprav souhlas, protože vždycky zastávala 
názor, že by městská část měla přispívat na chodníky. I když měla příležitost být 
radní hlavního města Prahy, bylo to tak, že městské části, které toto dělají, tak 
TSK jim nějakou částkou na chodníky přispěla. Městské části, které přispívají na 
obnovu chodníků, mají opravdu lepší stav chodníků. Bývalo dobrým zvykem, že 
když městská část přispěla 6 miliony, tak TSK také garantovala 6 milionů. Zda tato 
nepsaná praxe funguje i nadále nevěděla. TSK je jedna z mnoha příspěvkových 
organizací hlavního města Prahy, která je opravdu velice osekávána o finance, a 
myslela si, že už se to začíná projevovat na stavu komunikací a nejenom 
chodníků. Pokud je to na městské části tak si myslela, že těm, které to dělají, se to 
vyplácí. Dále bylo dobré, že se tady řeklo, že seznam chodníků není dogma, 
protože nikdy neví, co nastane, jestli v chodnících není do budoucna plánována 
výměna sítí, zda je to v tom už zohledněno. TSk toto ví, pokud je to děláno s TSK, 
tak asi to tam je i zahrnuto, že se tam budou měnit i některé sítě pod povrchem 
chodníků. Pokud ne, tak je potřeba to zjistit, aby zase za dva roky mozaiku 
nezvedali a neměnilo tam třeba PRE kabely. Ta koordinace tam opravdu musí být.
 
Mgr. Černochová v reakci na Ing. Jírovce souhlasila, že je to nesystémové. 
Komunikace, chodníky jsou ve vlastnictví hlavního města Prahy, ale chodí po nich 
občané, obyvatelé městské části Prahy 2, chodí po nich vlastníci i nájemci bytů, a 
nejenom obecních. A pokud by k tomu městská část přistupovala tak, že bude 
vymáhat, aby se hlavní město Praha staralo o své věci, tak se žádných chodníků 
opravených prostě nedočká. To zkoušeli v posledních dvou letech a bohužel ten 
výsledek, a nesouvisí to s povodněmi, souvisí to se zimou, souvisí to s tím, že se 
údržba dlouhodobě zanedbává. V minulosti tady fungoval tzv. chodníkový 
program, na základě kterého městské části přispívaly polovinou na obnovu, na 
rekonstrukci chodníků a polovinou TSK. Bohužel poslední dva roky chodníkový 
program není a městské části postupně začaly neuplatňovat pravidlo chtít po 
hlavním městě, resp. TSK tu polovinu, protože by se nedočkaly. Myslí si, že je 
v zájmu všech, bez rozdílu na to, za koho tady kdo je, aby si obyvatelé městské 
části nezlámali na chodnících nohu. Sice jsou pojištěni, nebo resp. Praha je 
pojištěna, městská část má pojištěné chodníky, které má svěřené. Na druhou 
stranu pokud se má na Praze 2 dobře žít, tak chodníky by měly tvořit velmi slušný 
standard v bydlení v městské části a jiné řešení neumí. Mohou teď požadovat 
třeba změnu politiky TSK versus hlavní město Praha tak, aby městské části Praha 
2 chodníky svěřili, aby z nich mohla vybírat místní poplatky, aby mohla uplatňovat 
práva vlastníka. Pak by se jí to zdálo velmi systémové, aby chodníky opravovali a 
možná je to nějaká cesta, na které lze třeba i hledat dohodu napříč různými 
městskými částmi minimálně v centru Prahy, které se chovají stejně jako oni. 
K výběru seznamu uvedla, že seznam je předběžný proto, že zatím v tuto chvíli je 
tam předběžná koordinace se všemi - plynárnami, vodárnami, různými datovými 
společnostmi tak, aby nedocházelo k tomu, že se někde rozkope chodník a za tři 
roky se bude kopat znova. Skutečně hodinu a půl diskutovali na radě o tom, co jim 
bylo předloženo, viděli i fotky. Požádala tajemníka Úřadu, aby pro zájemce, kteří 
chtějí vidět stav chodníků, které jsou v předběžném seznamu, tak aby se dostavili 
za ním, aby to pan tajemník mohl ukázat tak, jak to viděla rada městské části, 
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protože k tomu měla nedůvěru. Každý z nich se pohybuje v jiné části Prahy 2, a 
samozřejmě každý se dívá kolem sebe, jaké ty chodníky jsou a má pocit, že v jeho 
ulici, za rohem, tam kam chodí nakupovat, jsou chodníky ještě horší. Byla shoda, 
že to je předběžný seznam, a že všichni viděli, že navrhované chodníky jsou 
skutečně ve velmi špatném stavu. V případě, že se teď objeví někde nějaká 
havárie, bude se do něčeho zasahovat zase z hlediska inženýrských sítí, tak 
samozřejmě chodník ze seznamu vypadne, protože je nesmysl, aby se tam dával 
a rozkopával zase za nějakou chvíli. Co se týká výběrového řízení, sdělila, že 
v minulosti to probíhalo tak, že výběrové řízení organizovala TSK se souhlasem 
hlavního města Prahy a zástupce příslušné městské části, který byl zrovna 
zástupcem městské části v tom balíčku chodníků, tak se toho účastnil. Ale 
výběrové řízení v minulosti probíhalo. Tady jsou na začátku procesu, takže 
nemůže teď uvést nějaké termíny, ale předpokládá, že se bude používat stejná 
praxe, jaká byla v minulosti. Co se týče ceny, tak myslí, že to je předběžná cena, 
která se zprůměrována z výsledků minulých výběrových řízení. 
 
MUDr. Schwarz v reakci na Ing. Jírovce uvedl, že prostředky, které se do toho 
budou věnovat, nejsou na úkor investic nebo oprav domů bytového fondu. 
Prostředky, které jsou jak na tento program a potom na opravu tzv. výtluků 
v rozpočtu a ve zdaňované činnosti, jsou prostředky, které byly ušetřeny na 
různých akcích díky výběrovým řízením, kdy se podařilo ušetřit zejména díky 
elektronickým aukcím. Rozhodně to nejsou peníze, které by byly nějakým 
způsobem zpronevěřeny z akcí, které měly proběhnout na údržbu a opravu 
bytového fondu. 
 
Ing. Kůta uvedl, že nebude zpochybňovat tuto investici, je to skutečně investice 
nutná, a možná by stálo za to vyjádřit lítost, že suplují zase finance toho, kdo se o 
to má starat, a navíc finance někoho, kdo jim krátí finance na různé jiné věci. 
Pozastavil se nad tím, kde se ušetřilo. Jedná se o čtyři investiční akce, na kterých 
se ušetřilo 3,5 milionu. V komentáři je napsáno – jedná se o veřejné zakázky 
zadané v užším řízení, došlo k úsporám oproti předpokládané hodnotě zakázek o 
cca 3,3 mil. S Novoměstskou radnicí je to přes 3,5 mil. Jenom se chtěl pozastavit 
jak je zajímavé, že když je tady nějaký bič nutnosti si vytvořit nějakou rezervu, tak 
najednou tady se ušetří na takových akcích. Vyjádřit lítost nad tím, že takové biče 
nebyly i v minulosti. V současnosti by hovořil např. o akci rekonstrukce bytů 
v Trojické 11 nebo rekonstrukce bytů Londýnská 16, které nyní jsou na přetřesu a 
chtělo by je objasnit. Litoval, že takový bič nebyl už dříve. Ušetřili by minimálně 
50 % z plánovaných nákladů, které, a byl o tom pevně přesvědčen, by mohly být 
daleko nižší při stejné kvalitě oprav, které se tam udály, a zároveň, že se takto 
nešetřilo při stovkách a stovkách předchozích investičních akcí. Mohli mít na kontě 
městské části určitě o stovky milionů korun více. 
 
Mgr. Černochová v reakci na Ing. Kůtu sdělila, že hovoří o roce 2011, kdy nebyla 
starostkou městské části ani řada jejích kolegů nebyla v radě městské části. Ve 
chvíli, kdy se vrátila na pozici starostky městské části Praha 2, tak referovala 
elektronické aukce stejně jako její kolegové za TOP 09 a Stranu zelených. 
Výsledkem elektronických aukcí byla i tato úspora. Předala slovo tajemníkovi 
úřadu, aby zastupitelům řekl, jakým způsobem byla oceněna městská část Praha 
2 právě za transparentnost elektronických aukcí. Požádala Ing. Kůtu, aby se 
nevracel k tomu, co bylo před něčím. Teď tady je úspora městské části, zákon 
vždycky měli jako městská část, vždycky jejich směrnice byla papežštější, než byl 
zákon. K elektronickým aukcím přistupovali jako pilotní městská část jakmile byly 
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legislativně možné. 
 
Ing. Kopecký zastupitelům ukázal ocenění z mezinárodní konference, která se 
konala letos v Ostravě. Jde o soutěž mezi Slovenskem, Polskem, Německem a 
Českou republikou, kdy městská část Praha 2 se v této soutěži umístila na 2. 
místě. Jenom pro úplnost dodal, že 1. místo obsadila Tepláreň Košice a 3. místo 
obsadilo město Trenčín, takže z ČR se dostali nejvýše. Je to ocenění za to, jakým 
způsobem využívají a používají elektronické aukce na Úřadě městské části 
Praha 2. Dále doplnil, že ve chvíli, kdy se mohli dělat elektronické aukce, tak to 
dali do směrnice a pokud možno všechny soutěže, které jsou možné, tak dělají. 
Loni za to obdrželi 1. místo týdeníku Econom – město pro byznys. To byl hlavní 
důvod, proč městská část dostala toto ocenění. 
 
M. Mazancová se dotázala, jestli je vůbec šance diskutovat o tom seznamu, a 
poukázala na naprosto otřesný chodník v úseku Škrétova, blok od Demínky dolů, 
který končí u schodů, které vedou do parku k Muzeu. 
 
Mgr. Černochová odpověděla, že na Škrétovu nebude koordinace, že tam by 
došlo k tomu, že se to za dva roky znova rozkope. Znova opakovala, že u pana 
tajemníka je fotodokumentace návrhů a první, co je všechny zajímá, je, aby tam 
byla koordinace. 
 
Ing. Vaněk uvedl, že je tomu skutečně tak, že elektronické aukce jim pomáhají 
snižovat cenu stavebních zakázek, ale zakázky Kladská 25, Jugoslávská 6 a 8 
nebyly soutěženy v režimu elektronické aukce. Nicméně i tam došlo oproti projektu 
k úsporám, které jsou zapříčiněny poklesem cen stavebních prací. Samozřejmě 
stavební firmy v dnešní době mají nouzi o zakázky, takže leckdy nabídnou cenu 
takovou, že je na hranici ziskovosti, nicméně je obhajitelná z pohledu mimořádné 
nízké nabídkové ceny. 
 
Mgr. Černochová uvedla, že tak jako mluvil Ing. Kůta obecně o možných stovkách 
milionů tisíců úspor, tak oni mluvili obecně o tom, že se elektronické aukce dělají. 
Dělají se na většinu zakázek, nevěděla, na které konkrétní ano nebo ne, ale 
v obecné diskuzi si myslela, že oba dva mluvili v rámci povšechného přístupu 
k veřejným zakázkám. 
 
Ing. Kůta sdělil, že tady přece nenapadal vůbec elektronické aukce, naopak je 
jedním z těch, který je vítá a určitě v současné době to funguje celkem dobře. Zde 
prezentovaná ocenění asi o tom svědčí. Spíš chtěl narazit na to, jak se plánovalo 
a možná ještě plánuje nadsazeně s tím, že dříve toto nadsazené plánování bylo i 
dodrženo a kolikrát překročeno, to byla podstata, na co narazil. Pokud to chtějí 
slyšet jinak, tak škoda, že elektronické aukce už tady nefungovaly dávno před tím.
 
Ing. Vaněk v reakci na Ing. Kůtu uvedl, že skutečnost je taková, že v rámci 
hospodářské činnosti se prostředky vždycky najdou a najdou se jednoduše z toho 
důvodu, že ne všechny akce se podaří ukončit v rámci letošního roku. 
 
A. Udženija reagovala a apelovala na všechny kolegy v zastupitelstvu, aby 
přemýšleli trošku o tom, co říkají. Pokud Ing. Kůta jim tady tvrdil, že všechny 
zakázky v minulosti byly nadhodnocené, tak ho prosí o důkazy. Jak může vypustit 
takovou větu z úst jen tak? Požádala ho, aby si uvědomil, že je na zastupitelstvu, 
a není možné tady říkat věci, aniž by je měl podložené, ale operovat fakty a 
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pravdou. Jak tady zaznělo, kdyby se elektronické aukce mohly dělat v minulosti, 
tak se dělali. 
 
Ing. arch. Vondrášek poděkoval za zodpovězení dotazů. K sestavení seznamu 
uvedl, že chtěli opravit ty nejhorší chodníky, které mají díry a kde si lidé mohou 
zlámat nohy. Takže jednak pracovníci odboru dopravy a jednak Komwag při 
úklidech ulic zjišťovali, kde je to nejhorší, všechno se fotografovalo. On u toho 
nebyl, seznam dostal nastavený a nemyslel si, že by tam bylo někde nějaké 
přihrávání někomu. Je to uděláno opravdu tak - kde je to skutečně nejhorší. 
Seznam je předběžný, může se stát ještě leccos, nejde teď ani úplně se 
zkoordinovat se všemi. Koordinaci provádí TSK, ti mají na to speciální oddělení a 
tam to taky musí proběhnout ještě nějakou procedurou. Zopakoval, že seznam je 
předběžný. A nejde o to, že by si tady někdo po straně vymyslel nějaký chodník a 
jiný přijde vniveč. Tak to není. K ceně sdělil, že tu vždycky navrhuje projektant, 
který to dělá na základě nějakých zkušeností, dělá cenu, rozpočet na základě cen 
Ústavu racionalizace ve stavebnictví. Pak se to soutěží. Většinou je to tak, že 
90 % hodnotícího kritéria je cena a 10 % bývá lhůta výstavby nebo termín, což 
většinou neovlivní výslednou cenu. Městská část je sice jako jedna osoba účastna 
tzv. výběrového řízení u TSK, ale tam toho moc neovlivní, protože kritérium je buď 
splněno, nebo není a kdo dal nejlepší nabídku, tak ten vyhrává. Není možné si 
diktovat, co tam chtějí a nechtějí, to prostě nejde. Cenu ovlivňuje nabídka na trhu. 
Poslední dva roky je situace taková, že o zakázku se dokonce ucházejí firmy, 
které tam bezmála prodělají, to je rozdíl oproti minulosti. 
 
Zastupitelé poté návrh usnesení hlasováním (27:1:1) schválili. 

  
Usnesení č. 269

8. k poskytnutí účelové dotace Domovu sv. Karla Boromejského 
PP 3.9 
 Předkladatelé: Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky 

 Předkladatelka Mgr. Jechová blíže seznámila zastupitele s návrhem usnesení. 
Zastupitelé předložený návrh usnesení hlasováním (29:0:0) schválili. 

  
Usnesení č. 270

9. k dodatku č. 7 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Centrum sociálních 
služeb Praha 2 

 Předkladatelé: Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky 

 Předkladatelka Mgr. Jechová blíže seznámila zastupitele s návrhem usnesení. 
Zastupitelé předložený návrh usnesení hlasováním (28:0:0) schválili. 

  
Usnesení č. 271

18



10. k záměru prodeje pozemku parc. č. 407, k.ú. Vinohrady, pod bytovým domem 
Mikovcova 6/604, Praha 2, zapsaného na LV 2037 

 Předkladatelé: MUDr. Otto Schwarz, zástupce starostky 

 

Předkladatel MUDr. Schwarz k návrhu usnesení uvedl, že jeho předmětem je 
prodej výše uvedeného pozemku. Záměr o prodeji byl zveřejněn 31.10.2013 
s lhůtou vyvěšení do 16.11.2013. Jedná se o jeden z pozemků pod domy, které 
byly prodávány v rámci tzv. privatizace v polovině 90. let, kdy městská část
prodávala budovy bez pozemků. Pozemky jsou v nájmu družstev, které si 
odkoupily domy. V této fázi, kdy je čeká vypořádání se s novým občanským 
zákoníkem, který sjednocuje vlastnictví pozemku a na něm stojící stavby, 
majetkový výbor pověřil odbor majetku, aby vypracoval seznam domů. Jednalo se 
především o domy, kde pozemky tvoří pouze zastavěnou plochu, příp. nádvoří a 
majitele těch domů postupně oslovili s nabídkou odkupu. V první fázi bylo 
osloveno 5 družstev, z nichž projevila zájem dvě družstva. Družstvo Mikovcova 
souhlasí se znaleckým posudkem a s kupní cenou ve výši 2.600 tisíc korun. 
 
Ing. Šolc uvedl, že nechce nijak zpochybňovat skutečnost, že když někdo nabízí a 
jiný chce koupit, že by se tomu mělo nějakým způsobem bránit. Šlo mu spíš o 
systémovou připomínku, kterou avizoval na předsedech klubů. Dále uvedl, že 
vlastně nebyla možnost, jaká je teď nabízena v souvislosti s novým občanským 
zákoníkem, tj. prodávat dům i s pozemky, takže jde o krok číslo 2, náprava toho, 
co se nepodařilo díky veřejné správě v minulosti. Chtěl ujištění, co se stane s těmi, 
kteří z nějakých důvodů, zejména finančních, na odkup pozemku nebudou mít 
dostatek prostředků, nebudou moct přistoupit na podobný mechanismus jako je 
v tomto případě, a zda v případě, že bude trvat nájemní smlouva za stávajících 
podmínek a přístupné družstvo bude žádat o povolení k nějakému stavebnímu 
zásahu, kde potřebuje souhlas vlastníka pozemku, zda by tato skutečnost nebyla 
využívána nátlakově Nestihnul si ověřit, jak to bylo s prodeji u Gorazdova 1 –
Podskalská 7, jestli to bylo také prodáváno i s pozemky a jestli náhodou nebyla 
uplatněna taková podobná metoda jako u návrhu prodeje bytů v současné době, 
tzn., že když si to kupuje ten, kdo v tom domě už bydlí, tak vlastně se tam už 
nemusí uplatňovat obsazenost nebo to, že už je pozemek zastavěn stavbou téhož 
vlastníka.  
 
Ing. Vaněk zareagoval na systematičnost. Majetkový výbor se pokoušel přijmout 
systematický přístup, a to tak, že ze 132 bytových domů bylo cca 50, kde 
v případě prodeje nenastanou žádné komplikace s ohledem na územní rozvoj, 
takže nabídka na odkup byla zaslána 50 družstvům, z nichž někteří projevili zájem 
o zpracování znaleckého posudku. Součástí této nabídky byly i ceny v minulosti 
realizovaných obchodů tak, aby se nestalo, že někdo očekává cenu 5 tisíc korun 
za m2. Nenapadá ho žádný jiný způsob jak k tomu přistoupit a myslí si, že 
v momentě, kdy majetkový výbor řešil tuto problematiku, tak hlasování vždycky 
bylo jednomyslné. 
 
MUDr. Schwarz sdělil, že systém je skutečně nastaven tak, jak ho majetkový 
výbor přijal, snad jednomyslnou většinou, za účasti zástupců OSB. Co se týče 
konkrétního dotazu, co se stane s těmi, kteří si to neodkoupí. Nestane se nic. Ta 
smlouva je nadále platná a samozřejmě asi všichni vědí, že ty nájemní smlouvy 
nejsou pro městskou část velmi výhodné. Jinak je to věcí další diskuze a potom by 
to byla záležitost především majetkového výboru, říct jak dál pokračovat. 
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Zastupitelé poté předložený návrh usnesení hlasováním (28:0:0) schválili. 

  
Usnesení č. 272

11. k upuštění od vymáhání pohledávek a jejich účetnímu odpisu 
 Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky 

 

Předkladatel Ing. Vaněk blíže seznámil zastupitele s předloženým usnesením. 
 
Mgr. Černochová dotaz na Ing. Suchou, zda takové pojmosloví používá 
ekonomický odbor – v rámci očištění portfolia pohledávek – a nebylo by možné do 
usnesení napsat - převedením na analytické účty, protože přeci jenom očištění 
portfolia pohledávek je takové ne úplně standardní. 
 
Ing. Suchá odpověděla, že očištění portfolia pohledávek je termín, který byl 
používán ještě v rámci reakce externí auditorky přezkumu pohledávky. 
Doporučovala jim ho v tomto znění, nicméně pohledávky se převedou na 
podrozvahu. Pro příště mohou samozřejmě uvést „převedení pohledávek na 
podrozvahový účet“. 
 
Mgr. Černochová navrhla úpravu textu usnesení v bodě I. souhlasí z původně „ ... 
v rámci očištění portfolia pohledávek“ na „a jejich převedením na podrozvahový 
účet“. 
Zastupitelé takto upravený návrh usnesení hlasováním (29:0:0) schválili. 

  
Usnesení č. 273

12. 
**  

ke splátkové dohodě č. 66/2013 v souvislosti s užíváním bytu se lhůtou splatnosti 
nad 18 měsíců 

 Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky 

 Předkladatel Ing. Vaněk zastupitele blíže seznámil s návrhem usnesení. 
Zastupitelé předložený návrh usnesení hlasováním (28:0:0) schválili. 

  
Usnesení č. 274

13. 
**  

k vyhodnocení e-aukce při prodeji pohledávky po splatnosti za bývalým nájemcem 
bytu, Vinohradská 406/23, Praha 2, V.A. 

 Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky 

 

Předkladatel Ing. Vaněk blíže seznámil zastupitele s předloženým návrhem 
usnesení. 
 
Mgr. Černochová se dotázala, zda bývalý nájemce V.A. má toto jméno uvedeno 
v občanském průkazu.  
Ing. Vaněk odpověděl, že neví, konzultoval to s Mgr. Burešem, nicméně na 
obchodním rejstříku je takto zapsán, a pokud by to neměl v občanském průkazu, 
tak to tam obchodní rejstřík takto nezapíše. 
 
Mgr. Černochová požádala pro větší právní jistotu uvést v usnesení do závorky 
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dřívější jméno nájemce tak, aby se vyhnuli tomu, že by pohledávka byla 
zkoumána, v jakém období vznikla a jak se nájemce v tu chvíli jmenoval. Mgr. 
Bureš potvrdil, že je to tak správně. 
 
M. Uhl vzhledem k tomu, že jde o převedení pohledávky, požádal o vyjádření 
právního odboru na mikrofon, že je vše v pořádku v souladu s právem nebo zda 
by z toho mohl být nějaký problém. 
 
Mgr. Bureš sdělil, že všechno je naprosto v pořádku, a to už z toho důvodu, že 
tato pohledávka byla nabídnuta k odkupu ve veřejné soutěži a takto se ujistili o její 
ceně. Co se týče hodnoty, tak hodnota je taková, že její převod musí schvalovat 
zastupitelstvo městské části. 
 
Mgr. Černochová uvedla, že předkladatel přijal její doplňující návrh, aby bylo 
uvedeno za jméno do závorky dřívější jméno a příjmení nájemce. 
Zastupitelé takto doplněné usnesení hlasováním (29:0:1) schválili. 

  
Usnesení č. 275

14. k plnění usnesení Zastupitelstva městské části Praha 2 č. 260 ze dne 9. 9. 2013 k 
posouzení možnosti náhrady škody vzniklé uložením pokuty 

 Předkladatelé: Mgr. Michaela Marksová, členka zastupitelstva 

 

Předkladatelka Mgr. Marksová uvedla, že v dodatcích zastupitelé obdrželi kopii 
zápisu, v němž kontrolní výbor konstatuje, že úhradou pokuty za správní delikt 
vznikla městské části Praha 2 škoda ve výši této pokuty, tedy 300 tisíc korun a za 
2. kontrolní výbor konstatuje, že na základě oněch předložených posudků není 
vyloučena civilně právní odpovědnost. Škoda vznikla uložením a zaplacením 
pokuty a je tedy vymahatelná. K čemu zatím kontrolní výbor nedospěl je, kdo je ta 
osoba nebo osoby za škodu odpovědné. Navrhla zastupitelstvu usnesení, které 
konstatuje, že kontrolní výbor se bude na svém dalším jednání zabývat 
problematikou stanovení odpovědnosti za škodu ve smyslu příslušného usnesení 
a že zastupitelstvo souhlasí s prodloužením termínu pro další jednání kontrolního 
výboru z důvodu identifikace osoby nebo osob. 
 
Mgr. Černochová sdělila, že si myslí, že je škoda se omezovat v usnesení pouze 
na další jednání výboru. Nikdo tady nemůže predikovat, že se tak odehraje na 
příštím výboru. Je možné, že příští výbor bude ještě dál zkoumat ty záležitosti, 
takže by toto opravila na znění: „Praha 2 se bude nadále zabývat problematikou“ a 
teď by držela dikci usnesení, kterou už tady dvakrát měli, a je to „uložení pokuty ve 
smyslu usnesení Zastupitelstva městské části Praha 2“. Pak by zůstala ta čísla a 
data stejná, takže by to znělo: „konstatuje, že Kontrolní výbor Zastupitelstva 
městské části Praha 2 se bude nadále zabývat problematikou uložení pokuty ve 
smyslu usnesení Zastupitelstva městské části Praha 2 č. 260 ze dne 9.9.2013“ Ve 
II. požádala stejně, aby byla dikce toho, co už tady dvakrát bylo, aby se v tom 
veřejnost i všichni orientovali: „souhlasí s prodloužením termínu plnění usnesení 
ZMČ“, odkaz na data zůstává stejná závorka, do příštího zasedání Zastupitelstva 
městské části Praha 2. Měla dotaz, zda předložit závěr z důvodu identifikace jako 
identifikace osob nebo osoby, které jsou odpovědné za škodu? Dále uvedla, že 
škodu mají v názvu usnesení, náhrady škody vzniklé uložením pokuty, ale tak jak 
je to v návrhu usnesení, tak to zbytečně výbor sešněrovává, a ona se dostane 
v závěru svého vystoupení k tomu, proč si myslí, že to výbor sešněrovává. Za III. 
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konstatuje v původním bylo „že si je vědomé nebezpečí promlčení nároku“, tak by 
přidala „III. konstatuje, že si je vědomé nebezpečí případného promlčení nároku 
vyplývajícího z uložené pokuty (den promlčení 15.10.2014)“, aby to nevypadalo, 
že zítra to bude promlčeno a zastupitelstvo s tím nic nedělá. Připomněla, že je 
ještě dostatek času na to projednávat to v kontrolním výboru.  
Pro inspiraci kontrolního výboru dále uvedla, že dneska chvilku před 
zastupitelstvem si otevřela Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Když si najela 
na aktuality z veřejných zakázek, tak dneska tam na ni vystřelila informace, že 
Středočeský kraj dostal od ÚOHS pokutu 70 tisíc korun, nezákonně vybíral 
zakázky, když vybíral firmy, které mu analyzovaly situaci krajského školství a 
venkova, pokuta je pravomocná. Dále 18.10.2013 ÚOHS předseda úřadu Petr 
Rafaj potvrdil svým druhostupňovým rozhodnutím uložení sankcí ve výši 600 tisíc 
korun hlavnímu městu Praze a 500 tisíc Dopravnímu podniku hlavního města 
Prahy za porušení zákona o veřejných zakázkách při uzavírání série smluv 
souvisejících s čipovými kartami OpenCard. Pak z 20.9.2013 – ÚOHS uložil 
hlavnímu městu pětimilionovou sankci za zakázku na ekonomický systém. Ten 
systém se jmenuje YES. Další 21.8.2013 - pražský dopravní podnik diskriminoval 
zahraniční dodavatele náhradních dílů, předseda ÚOHS potvrdil uložení pokuty ve 
výši 500.000,- korun pro Dopravní podnik hlavního města Prahy za nezákonný 
postup při zadávání veřejné zakázky – dodávka náhradních dílů pro autobusy. A 
poslední z nedávné doby – 13.5.2013 pokuta pro ministerstvo vnitra za 
neuchování dokumentace byla potvrzena – titulek ÚOHS – předseda potvrdil svým 
druhostupňovým rozhodnutím z 29. dubna 2013 třímilionovou pokutu pro 
ministerstvo vnitra ČR za neuchování dokumentace o veřejné zakázce uzavření 
rámcové smlouvy na poskytování licencí k produktům Microsoft. Ujistila, že tím 
nijak nezlehčuje a neznevažuje jim udělenou pokutu ve výši 300 tis., ale myslí si, 
že to, co tady teď přečetla, že v řadě z nich vyvolává stejně jako v ní otázku, 
jakpak asi tyto ústřední orgány státní správy jakým je ministerstvo vnitra či orgány 
veřejné správy, jako je hlavní město Praha či Středočeský kraj, jakým způsobem 
k tomu „vymáhání“ pokut přistoupí. Bylo by velmi vhodné a požádala předsedkyni 
kontrolního výboru Mgr. Marksovou, aby se spojila s těmi úřady a aby zjistila,
jakým způsobem se bude přistupovat k těmto pokutám, k vymáhání těchto pokut, 
protože si myslí, že to je přesně i způsob, jak se tady dobrat v rámci veřejné 
správy či orgánu ústředních státní správy něčeho, co se může pak nazývat 
nějakým precedentem. Požádala, aby se kontrolní výbor na svém zasedání tímto 
podnětem zabýval. Návrh na drobné úpravy usnesení předložila návrhové komisi. 
 
JUDr. Samková uvedla, že na otázku Mgr. Černochové může částečně 
odpovědět, protože hlavní město Prahu v jedné věci týkající se OpenCard před 
příslušným úřadem zastupuje jako advokátka. Myslí si, že městská část se 
dopustila drobného pochybení, a to, že se nevydala s ÚOHS do boje, i jaksi 
určitým strachem možná z nákladů řízení a z centrálního orgánu státní moci. Ona 
měla tuto problematiku nastudovat a uvedla, že pokud úřady, resp. dané osoby 
vytrvají a dopracují se až k Nejvyššímu správnímu soudu, tak ten přejíždí 
rozhodnutí ÚOHS a tato rozhodnutí velmi často ruší jako zcela zjevně 
neodůvodněné. Toto se také týká minimálně jedné kauzy OpenCard, kde ÚOHS 
se vůbec nerozpakoval vydat úplně stejné rozhodnutí za úplně stejné situace, jak 
to učinil proti ministerstvu zemědělství, a to přesto, že mu to Nejvyšší správní soud 
zrušil. Myslela si, že příště je potřeba být více srdnatý a jít do toho. Osobně začíná 
mít dojen, že ÚOHS je tak akorát zralý na zrušení. 
 
J. Duchková se dotázala předkladatelky, zda návrh usnesení v tomto znění byl 
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hlasován v kontrolním výboru. 
Předkladatelka Mgr. Marksová odpověděla, že samozřejmě ano. 
 
Mgr. Černochová v reakci na JUDr. Samkovou upozornila, že se jedná o druhý 
stupeň rozhodnutí, takže už je to v právní moci. 600 tis. hlavnímu městu Praze 
pokuta za OpecCard a pokuta 500 tis. dopravnímu podniku je v právní moci,
stejně tak jako 500 tis. pražskému dopravnímu podniku a stejně tak ministerstvo 
vnitra je už v právní moci 
 
JUDr. Samková odpověděla, že rozhodně i do druhostupňového rozhodnutí ÚOHS 
lze podat správní žalobu. Nevěděla, proč to neudělali. V momentě, kdy postižené
orgány státní správy nebo postižené podniky podají správní žalobu, míra 
pravděpodobnosti úspěchu je velmi velká. 
 
Mgr. Černochová uvedla, že toto je pro všechny inspirace, jakým způsobem se dá 
jít, jaké informace se dají zjišťovat, kontrolní výbor se nemusí odvolat jenom na 
nějaká posouzení ústavu státu a práva, ministerstva práce a sociálních věcí, či 
ministerstva vnitra, a jak před chvíli četla, samo je jaksi dotčeným ústředním 
orgánem státní správy, který byl sankcionován dokonce třímilionovou pokutou. 
 
M. Uhl mimo jiné uvedl, že pokud by jeho úřad dostal takovou pokutu, tak to bude 
vymáhat po příslušném zaměstnanci podle zákoníku práce do 4,5 násobku jeho 
mzdy. Požádal o promítnutí pozměňovacích návrhů a o 5 minutovou přestávku pro
předsedy koaličních klubů a předkladatelky pozměňovacích návrhů.  
 
Ing. Šolc byl rád, že vývoj na kontrolním výboru dospěl tímto směrem, protože se 
do velké míry přibližuje tomu, co navrhovali. Konstatoval, že nemají problém s tím, 
jestli se kontrolní výbor bude nadále zabývat problematikou stanovení 
odpovědnosti. S přestávkou souhlasil a připojil se k žádosti o promítnutí 
pozměňovacího návrhu.  
 
Mgr. Černochová vyhlásila 15 minutovou přestávku. 
 
Po přestávce Mgr. Černochová předložila pozměňovací návrh usnesení, na 
kterém se shodli jako zástupci koalice. Bod číslo jedna konstatuje navrhla změnit 
na „I. konstatuje, že Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 2 se bude 
nadále zabývat problematikou uložení pokuty ve smyslu usnesení ZMČ Praha 2 č. 
260 ze dne 9.9.2013“. Bod II. souhlasí zůstal ve znění kontrolního výboru. Bod III. 
konstatuje navrhla ve znění: „že si je vědomé nebezpečí promlčení případného 
nároku vyplývajícího z uložené pokuty (den promlčení 15.10.2014)“. Požádala o 
úpravu návrhu usnesení tak, jak ho přečetla, a jeho promítnutí. Dotázala se, zda 
předkladatelka tento návrh přijímá.  
 
Mgr. Marksová si osvojila změnu v bodě III., kde si kontrolní výbor nebyl jistý 
datem. Vzhledem k tomu, jak kontrolní výbor hlasoval, si neosvojila změny v bodě 
I. návrhu usnesení. 
 
Mgr. Černochová požádala návrhový a volební výbor, aby zaznamenal tento 
návrh, a vzhledem k tomu, že návrh předkladatelka přijala pouze částečně, tak
požádala, aby se hlasovalo o jednotlivých bodech. 
 
Předseda návrhového a volebního výboru Mgr. Drábek oznámil, že podle čl. 16 
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Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 2 se hlasuje o protinávrhu. 
S ohledem na skutečnost, že předkladatelka přijala bod III., je protinávrhem pouze 
bod I., tzn. ve znění I., II., III., které navrhovala Mgr. Černochová, se hlasuje o 
jejím protinávrhu 
 
Zastupitelé poté upravený návrh usnesení hlasováním (20:5:5) schválili. 
 
Předkladatelka Mgr. Marksová uvedla na mikrofon, že nebude zpochybňovat toto 
hlasování. 

  
Usnesení č. 276
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ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 
USNESENÍ  

č. 263 
 

ze dne 18.11.2013 
 

k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 2 

Toto usnesení není zveřejněno s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů č. 
101/2000 Sb. 

K nahlédnutí je v organizačním oddělení Kanceláře starostky a vnějších vztahů (nám. 
Míru 20, č. dv. 105, pondělí, středa 8,00 - 12,00 hod., 13,00 - 17,30 hod.) oprávněným 
osobám:  

a) občané MČ Praha 2 od 18 let s trvalým pobytem na území MČ Praha 2 (ověření 
identifikace žadatele: kompletní jméno a bydliště) 

b) fyzické osoby - vlastníci nemovitostí (staveb, bytů, pozemků) na území MČ Praha 2 
(ověření identifikace: obchodní rejstřík z Internetu) 

c) cizí státní příslušníci, kteří mají trvalý pobyt na území MČ Praha 2 stanoví-li tak 
mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána 
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ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 
USNESENÍ  

č. 264 
 

ze dne 18.11.2013 
 

k zásadám pro hospodaření městské části Praha 2 v období rozpočtového provizoria 
na rok 2014 

Z A S T U P I T E L S T V O  M Ě S T S K É  Č Á S T I  P R A H A  2  

I. s c h v a l u j e  

 zásady pro hospodaření městské části Praha 2 v období rozpočtového provizoria na 
rok 2014 dle přílohy tohoto usnesení 

 

Předkladatel: MUDr. Otto Schwarz, zástupce starostky
  Mgr. Jana Černochová, starostka 
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Příloha k usnesení ZMČ č. 264 ze dne 18.11.2013  
 
 
 

                         
 

Zásady  pro hospodaření městské části  Praha 2 v období rozpočtového  
 

provizoria na rok 2014  
  

   
 
 
 
Městská část Praha 2 v období rozpočtového provizoria v roce 2014 bude čerpat 
měsíční výdaje maximálně do výše 1/12 schváleného rozpočtu na rok 2013 se 
zřetelem na plynulost finančního hospodaření, aby včas a řádně byly plněny zejména 
zákonné, ale i smluvní povinnosti.  
 
V tomto období nebude městská část Praha 2 uzavírat nové smluvní vztahy, pokud 
není jistota, že na jejich plnění bude mít potřebné finanční prostředky, především 
v oblasti kapitálových výdajů. 
 
Městská část Praha 2 v období rozpočtového provizoria přizpůsobí reálný průběh 
svých výdajů skutečnému objemu použitelných finančních  prostředků. 
 
Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají 
příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení Zastupitelstvem městské části Praha 2. 
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ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 
USNESENÍ  

č. 265 
 

ze dne 18.11.2013 
 

k návrhu na uzavření Smlouvy o převodu správy majetku hl. m. Prahy na 4 ks 
elektrických kol s hlavním městem Prahou, Městskou policií hl. m. Prahy pro potřeby 

Městské policie hl. m. Prahy, Obvodní ředitelství Praha 2 

Z A S T U P I T E L S T V O  M Ě S T S K É  Č Á S T I  P R A H A  2  

I.  s o u h l a s í  

 
s uzavřením Smlouvy o převodu správy majetku hl. m. Prahy na 4 ks elektrických 
kol v celkové ceně 158.491,- Kč vč. DPH s hlavním městem Prahou, Městskou 
policií hl. m. Prahy, IČ 00064581, se sídlem Praha 1, Mariánské náměstí č. 2, pro 
potřeby Obvodního ředitelství Praha 2 dle přílohy tohoto usnesení 

II. u k l á d á  

 1. uzavřít smlouvu o převodu správy majetku hl. m. Prahy dle bodu I. tohoto 
usnesení 

 K realizaci: Mgr. Jana Černochová, starostka
 Termín: 16.12.2013
 2. zajistit realizaci smluvních vztahů ve smyslu bodu I. tohoto usnesení 

 K realizaci: Mgr. Ilona Chalupská, vedoucí odboru Kancelář starostky a vnějších 
vztahů

 Termín: 16.12.2013
 

Předkladatel: Mgr. Jana Černochová, starostka
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Příloha k usnesení ZMČ č. 265 ze dne 18.11.2013  
 

Smlouva o převodu správy 
majetku hlavního města Prahy 

 
uzavřená podle ustanovení § 51 občanského zákoníku v platném znění, a v souladu 
s ustanovením § 16 obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává 
Statut hl. m. Prahy (dále jen „Statut hl. m. Prahy“), mezi těmito smluvními stranami: 

 
 
Městská část Praha 2 
se sídlem Praha 2, Nám. Míru 20, PSČ: 128 09 
jednající starostkou MČ Praha 2 
Mgr. Janou ČERNOCHOVOU 
IČ: 00063461 
DIČ: CZ 00063461 
(dále jen „převodce“) 
 
a 
 
Hlavní město Praha 
se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, PSČ: 110 01  
jednající Ing. Eduardem Šusterem, ředitelem Městské policie hl. m. Prahy  
na základě pověření Zastupitelstva hl. m. Prahy 
IČ: 00064581 
DIČ: CZ00064581 
korespondenční a fakturační adresa: 
Hlavní město Praha, Městská policie hl. m. Prahy 
Korunní 98, Praha 10, 101 00 
(dále jen „příjemce“). 
 
(společně též „smluvní strany“) 
 
 
 

Čl. 1 
1) Předmětem této smlouvy je převod správy movitých věcí specifikovaných v odst. 2 
v celkové hodnotě 158.491,- Kč včetně DPH z převodce na příjemce, a to za účelem zlepšení 
technického vybavení strážníků Městské policie hl. m. Prahy, Obvodního ředitelství Praha 2, 
k plnění jejich zákonem stanovených povinností. 
 
2) Předmětem této smlouvy je bezúplatný převod správy movitých věcí z převodce na 
příjemce, a to:  
4 ks elektrických kol zn. AGOGS , typ Uphill Tour, v celkové ceně 158.491,- Kč včetně 
DPH, cena za 1 ks 39.622,75,-Kč včetně DPH, (dále jen „předmět převodu“).  
 
3) Převod schválilo Zastupitelstvo městské části Praha 2 usnesením č. 265 ze dne 18.11.2013. 
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Čl. 2 

 
1) Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s pořizovací cenou předmětu převodu 
a konstatují, že tato pořizovací cena splňuje podmínky dle ust. § 16 Statutu hl. m. Prahy.  
 
2) Převodce prohlašuje, že na předmětu převodu neváznou žádná práva třetích osob.  

3) Příjemce prohlašuje, že s převodem správy souhlasí, že je mu znám stav předmětu převodu, 
že jej v tomto stavu přijímá a zavazuje se jej využít k účelu uvedenému v čl. 1 této smlouvy.  
 

 
Čl. 3 

1) O předání a převzetí předmětu převodu bude sepsán protokol, který se stane jako její 
příloha nedílnou součástí této smlouvy. 

 
2) Smluvní strany se dohodly, že níže uvedené osoby jsou touto smlouvou výslovně 
oprávněny k předání a převzetí předmětu převodu, sepsání a podpisu protokolu podle 
předchozího odstavce: 

- za převodce: Mgr. Petr Matoušek, referent oddělení krizového řízení a bezpečnosti Úřadu 
městské části Praha 2; 

- za příjemce: Václav Vozdecký, ředitel Obvodního ředitelství Městské policie Prahy 2; 

 
 

Čl. 4 
1) Změny a doplňky této Smlouvy lze činit jen písemnou formou na základě dohody obou 
smluvních stran. 
 

2) Obě smluvní strany si jsou vědomy povinnosti poskytovat informace dle znění zákona 
č. 106/1999 Sb., a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě byly 
sděleny třetím osobám, pokud o ně požádají.  

 

3) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci 
smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje 
o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího 
podpisu. 

  

 4) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 17 obchodního zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.  

 

5) Tato smlouva byla vyhotovena v šesti výtiscích, z nichž každý má stejnou platnost, 
přičemž po podpisu smlouvy obdrží obě smluvní strany po třech výtiscích. 
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6) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před svým podpisem přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují 
autentičnost této smlouvy svým podpisem. 
 
 
 
 
V Praze dne ................                 V Praze dne ………......... 
       
 
        
Za převodce:                                                             Za příjemce: 
 
 
 
 
Mgr. Jana Černochová                                             Ing. Eduard Šuster 
        starostka                                                                   ředitel  
městské části Praha 2                                               Městské policie hl. m. Prahy 
 
 
 
 
 
Za OKSVV   Mgr. Ilona Chalupská 
 
Za OP            Mgr. Jan Bureš 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doložka 
potvrzující, že byly splněny podmínky platnosti 
právního úkonu, ve smyslu ust. § 43 zákona č. 
131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 
pozdějších předpisů 
 
Zveřejněno: od                         do 
 
Schváleno Odsouhlaseno usnesením ZMČ RMČ*) 
č.          ze dne  18. 11. 2013 
 
……………………..                            ……………………….. 
podpis člena ZMČ P2                               podpis člena ZMČ P2        
 
*)Nehodící se škrtněte         
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                                        Příloha „Smlouvy o převodu správy majetku hlavního města Prahy“ 

 
 

PŘEDÁVACÍ  PROTOKOL 
 
 

Předávající:         Přejímající: 
  
Městská část Praha 2 
Úřad městské části 
Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů, 
oddělení krizového řízení a bezpečnosti 
Nám. Míru 20, Praha 2 

          Hlavní město Praha 
          Městská policie hl. m. Prahy 
          Obvodní ředitelství MP Prahy 2  
          Korunní 15, Praha 2 
            

 
 
 
Předmětem předání jsou následující nové movité věci v celkové ceně 158.491,- Kč včetně 
DPH, cena za 1 ks 39.622,75,-Kč včetně DPH: 
 
 
 ks Výrobní číslo 
Elektrické kolo zn. AGOGS, typ Uphill Tour 4 v.č.  

AC13030223 
AC13030262 
AC13030346 
AC13030350 

 
 
 
Odpovědné osoby za předání: 
 
Za Úřad městské části Praha 2  Za hl. m Prahu  
Mgr. Petr Matoušek    Václav Vozdecký 
Oddělení krizového řízení              Obvodní ředitelství Městské policie Praha 2 
a bezpečnosti        Ředitel  
 
Předávací protokol je vyhotoven v šesti výtiscích, z nichž každý má stejnou platnost 
a přejímající obdrží tři výtisky a předávající obdrží tři výtisky. 
 
 
Předáno dne:                       
 
 
Za převodce:                   Za příjemce: 
 
 
__________________________________   _________________________________ 
 Mgr. Petr Matoušek Václav Vozdecký                                       
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ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 
USNESENÍ  

č. 266 
 

ze dne 18.11.2013 
 

ke stanovení paušální hodinové částky pro poskytnutí náhrady ušlého výdělku v 
souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva městské části Praha 

2 

Z A S T U P I T E L S T V O  M Ě S T S K É  Č Á S T I  P R A H A  2  

I.  s t a n o v í  

 
v souladu s ust. § 52 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb, o hl. m. Praze, ve znění 
pozdějších předpisů, paušální hodinovou částku pro poskytnutí náhrady výdělku
prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena 
Zastupitelstva městské části Praha 2 pro rok 2014 ve výši 200,- Kč 

II. u k l á d á  
 1. zajistit plnění bodu I. tohoto usnesení 
 K realizaci: Ing. Michal Kopecký, tajemník
 Termín: 23.12.2013
 

Předkladatel: Mgr. Jana Černochová, starostka
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ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 
USNESENÍ  

č. 267 
 

ze dne 18.11.2013 
 

k Aktualizaci programu regenerace městských památkových rezervací a městských 
památkových zón městské části Praha 2 - 2013 

Z A S T U P I T E L S T V O  M Ě S T S K É  Č Á S T I  P R A H A  2  

I.  s c h v a l u j e  

 Aktualizaci programu regenerace městských památkových rezervací a městských 
památkových zón městské části Praha 2 - 2013 

II. u k l á d á  

 
předat Aktualizaci programu regenerace městských památkových rezervací a 
městských památkových zón městské části Praha 2 - 2013 Ministerstvu kultury ČR, 
odboru památkové péče a Útvaru rozvoje hlavního města Prahy, Kanceláři 
metropolitního plánu 

 1. K realizaci: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky
 2. K realizaci: Josef Gál, vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje
 Termín: 29.11.2013
 

Předkladatel: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky
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ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 
USNESENÍ  

č. 268 
 

ze dne 18.11.2013 
 

ke změně rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2013 v oblasti životního prostředí 

Z A S T U P I T E L S T V O  M Ě S T S K É  Č Á S T I  P R A H A  2  

I.  s c h v a l u j e  

 

změnu rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2013: 

navýšení  příjmové části rozpočtu na rok 2013 § 3745 péče o vzhled obcí a 
veřejnou zeleň pol. 2322 přijaté pojistné náhrady UZ 00000 ORJ 0222 ORG 0 o 
200.000,- Kč 

navýšení rezervy Rady městské části Praha 2 § 6409 ostatní činnosti jinde 
nezařazené položka 5901 nespecifikované rezervy ORJ 1013 ORG 000111 o 
200.000,- Kč 

II. u k l á d á  
 1. realizovat bod I. tohoto usnesení 
 K realizaci: Ing. Marie Suchá, vedoucí odboru ekonomického
 Termín: 28.11.2013
 

Předkladatel: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky
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ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 
USNESENÍ  

č. 269 
 

ze dne 18.11.2013 
 

ke změně rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 na 
rok 2013 - obnova chodníků na území městské části Praha 2 na rok 2013 

Z A S T U P I T E L S T V O  M Ě S T S K É  Č Á S T I  P R A H A  2  

I.  s o u h l a s í  

 

1. s poskytnutím finančních prostředků na obnovu chodníků Technické správě 
komunikací hl.m. Prahy z rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti 
městské části Praha 2 ve výši ve výši 6.000.000,- Kč prostřednictvím rozpočtu 
hl.m. Prahy 

2. se změnou rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části 
Praha 2 na rok 2013: 
převod ze zdaňované činnosti 
- zvýšení příjmové části rozpočtu v § 0000 pol. 4131 ORJ 1013 o 4.000.000,- 
Kč 
- zvýšení výdajové části rozpočtu v § 2219 pol. 6909 ORJ 0327 ORG 113108 o 
4.000.000,- Kč 
 
úprava rozpočtu 
§ 3612 pol. 6121 ORJ 0817 UZ -- ORG 113104 snížení o 1.300.000,- Kč 
z akce: domy Prahy 2 - rekonstrukce kotelen 
§ 3639 pol. 6130 ORJ 0817 UZ -- ORG 113673 snížení o 200.000,- Kč  
z akce: Londýnská - parcela 871/1 - odkup pozemku 
§ 3322 pol. 6121 ORJ 0617 UZ -- ORG 112639 snížení o 500.000,- Kč 
z akce: Novoměstská radnice - rekonstrukce elektroinstalace 
§ 2219 pol. 6909 ORJ 0327 UZ -- ORG 113108 zvýšení o 2.000.000,- Kč 
 
odvod do rozpočtu hl.m. Prahy 
- snížení příjmové části rozpočtu v § 0000 pol. 4229 ORJ 0329 UZ 00000079 o 
6.000.000,- Kč 
- snížení výdajové části rozpočtu v § 2219 pol. 6909 ORJ 0327 ORG 113108 o 
6.000.000,- Kč 
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II. u k l á d á  
 realizovat bod I.2. tohoto usnesení 
 1. K realizaci: Ing. Marie Suchá, vedoucí odboru ekonomického
 Termín: 22.11.2013
 

Předkladatel: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky
  MUDr. Otto Schwarz, zástupce starostky 
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ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 
USNESENÍ  

č. 270 
 

ze dne 18.11.2013 
 

k poskytnutí účelové dotace Domovu sv. Karla Boromejského 

Z A S T U P I T E L S T V O  M Ě S T S K É  Č Á S T I  P R A H A  2  

I.  s c h v a l u j e  

 

1. poskytnutí účelové dotace z rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2013 
církevní právnické osobě Domovu sv. Karla Boromejského se sídlem K Šancím 
50/6, 163 00 Praha 17, IČ 65400143, ve výši 100.000,- Kč na částečnou 
úhradu nákladů spojených s realizací programu následné ošetřovatelské péče 
o seniory 

2. návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace dle přílohy tohoto usnesení 

II. u k l á d á  
 1. uzavřít smlouvu o poskytnutí účelové dotace dle bodu I.2. tohoto usnesení 
 K realizaci: Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky
 Termín: 06.12.2013

 2. zajistit uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace dle bodu I.2. tohoto 
usnesení 

 K realizaci: PhDr. Hana Dostálová, vedoucí odboru humanitního
 Termín: 06.12.2013
 

Předkladatel: Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky
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Příloha k usnesení ZMČ č. 270 ze dne 18.11.2013 
 

SMLOUVA 
O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE 

 
Městská část Praha 2 
nám. Míru 20, 120 39  Praha 2 
IČ: 000 63 461 
DIČ: CZ00063461 
 
zastoupená Mgr. Kateřinou Jechovou,  zástupkyní starostky  
bankovní spojení: č.ú. 2000758339/0800, VS: 7550134015 
 
(dále též jen „poskytovatel“) 
 
a 
 
Domov sv. Karla Boromejského 
K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 - Řepy 
IČ: 65400143 
 
zastoupený S. M. Konsolátou, Mgr. Miroslavou Frýdeckou, představenou 
bankovní spojení: č.ú. 174-1950304504/0600 
 
(dále též jen „příjemce“) 
 
uzavřely níže uvedeného dne dle § 51 občanského zákoníku tuto smlouvu: 

 
I. 

/1/ Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje, že za podmínek dále uvedených poskytne 
příjemci dotaci ze svého rozpočtu ve výši 100 000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), a 
to na částečnou úhradu nákladů následné ošetřovatelské péče o seniory . 

/2/ Příjemce prohlašuje, že finanční prostředky uvedené v odst. 1 přijímá, a zavazuje se 
k plnění dále uvedených povinností. 

/3/ Dotace, jejíž poskytnutí je předmětem této smlouvy, představuje podporu malého 
rozsahu ve smyslu ust. § 2 písm. b) zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v 
oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje a je poskytována na 
základě Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 
Smlouvy o ES na podporu de minimis. 

 
II. 

/1/ Poskytovatel se zavazuje poukázat finanční prostředky uvedené v čl. I odst. 1 této 
smlouvy na výše uvedený účet příjemce do 21 dnů ode dne podpisu této smlouvy oběma 
stranami. 
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III. 

/1/ Poskytovatel prohlašuje, že z jeho strany je osobou odpovědnou za plnění této 
smlouvy PhDr. Dostálová Hana, vedoucí humanitního odboru Úřadu městské části Praha 2.  

/2/ Příjemce prohlašuje, že z jeho strany je osobou odpovědnou za plnění této smlouvy 
S. M. Konsoláta, Mgr. Miroslava Frýdecká, představená, tel.: 235302835, email: 
konsolata@domovrepy.cz. 

IV. 
Příjemce se zavazuje: 
a) použít dotaci poskytnutou podle této smlouvy toliko k účelu vymezenému v čl. I 

odst. 1 této smlouvy a pouze v období od 1.1.2013 do 31.12.2013, a to formou 
prokazatelných a doložitelných úhrad třetím osobám (dotace či její část nesmí 
sloužit jako vlastní příjem příjemce). 

b) vést o poskytnutých finančních prostředcích oddělenou evidenci 
c) nepřevádět dotaci na jiné právnické či fyzické osoby, pokud se nejedná o přímé 

úhrady výdajů spojených s realizací účelu, na který byla dotace poskytnuta 
(např. nájem prostor, tisk propagačních materiálů, autorské odměny apod.).  

d) do jednoho měsíce po vyčerpání poskytnutých finančních prostředků, nejpozději 
však do 15.4.2014 vyhotovit vyúčtování a předložit je společně se soupisem 
a kopiemi příslušných dokladů osobě uvedené v čl. III odst. 1 této smlouvy. 
Příjemce se zavazuje, že vyúčtování předloží tak, aby strukturou i obsahem 
odpovídalo přílohám č. 1 a 2 této smlouvy. Spolu s vyúčtováním se příjemce 
zavazuje předložit osobě uvedené v čl. III odst. 1 této smlouvy i závěrečnou 
zprávu, která bude obsahovat informace o skutečném průběhu plnění smlouvy 
ve vztahu k účelu poskytnuté dotace (písemné zhodnocení). 

e) podat poskytovateli na jeho žádost písemné vysvětlení k jakýmkoli otázkám 
spojeným s plněním závazků vyplývajících z této smlouvy. 

f) finanční prostředky poskytnuté podle této smlouvy, které nebudou vyčerpány, 
bezodkladně vrátit na výše uvedený účet poskytovatele. Při této platbě se 
příjemce zavazuje použít výše uvedený variabilní symbol. 

g) v případě svého zániku v průběhu plnění smlouvy sestavit dílčí vyúčtování 
a písemné zhodnocení dle ust. písm. d) a nevyčerpané prostředky vrátit na účet 
poskytovatele dle ust. písm. f). 

h) umožnit poskytovateli ověření a kontrolu správnosti využití dotace poskytnuté 
podle této smlouvy, a to včetně zpřístupnění svého účetnictví nebo daňové 
evidence. Pověření zástupci poskytovatele jsou oprávněni vykonávat kontroly 
plnění účelu uvedeného v čl. I odst. 1 této smlouvy. Příjemce přitom bere na 
vědomí, že dotace dle této smlouvy je poskytována z veřejných prostředků ve 
smyslu zákona o finanční kontrole a je si vědom, že její poskytování a čerpání 
podléhá veřejnosprávní kontrole poskytovatele dle uvedeného zákona. 

i) bezodkladně oznámit osobě uvedené v čl. III odst. 1 této smlouvy všechny 
okolnosti, které by mohly ovlivnit plnění jeho závazků z této smlouvy, zejména 
pak veškeré změny týkající se příjemce (změny adresy, odpovědných osob, 
kontaktního spojení, právní formy, zánik, vstup do likvidace). Dále je příjemce 
povinen poskytovateli bezodkladně oznámit skutečnost, že je proti němu veden 
soudní či správní výkon rozhodnutí nebo exekuce. 

j) uvádět v propagačních materiálech, případně při veřejných akcích vztahujících 
se k účelu dotace logo městské části Praha 2 a informaci, že příslušný projekt 
(akce) byl realizován s finanční podporou Městské části Praha 2. 
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k) v případě pořádání veřejných akcí zasílat poskytovateli pozvánky na tyto akce a 
umožnit jeho zástupcům volný vstup. 

l) poskytnout poskytovateli dva výtisky případných tištěných propagačních 
materiálů, případně fotografie z konané akce či činnosti příjemce. 

 
V. 

Příjemce bere na vědomí, že porušení jeho povinností vyplývajících z této smlouvy je 
porušením rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, v jehož důsledku vzniká povinnost provést 
odvod za porušení rozpočtové kázně. O případném uložení odvodu a penále rozhoduje Úřad 
městské části Praha 2 podle obecně závazných právních předpisů. 

 
VI. 

/1/ Příjemce může od této smlouvy odstoupit, dojde-li na jeho straně k takové změně 
podmínek, že by nebylo spravedlivé na něm požadovat její další plnění. 

/2/ Při odstoupení ze strany příjemce postupuje příjemce přiměřeně dle čl. IV písm. g) 
této smlouvy. 

 
VII. 

/1/Strany této smlouvy výslovně prohlašují, že písemnosti si budou předávat buď osobně 
proti podpisu přejímající osoby, nebo zasíláním na výše uvedené adresy, resp. u příjemce na 
adresu sdělenou dle ust. čl. IV písm. i) smlouvy. Zásilka, která byla odeslána na výše 
uvedenou adresu [případně na adresu, která byla příjemcem poskytovateli sdělena dle ust. čl. 
IV písm. i) smlouvy] se pokládá dle výslovné dohody smluvních stran za doručenou i dnem, 
kdy se od držitele poštovní licence vrátí jako nedoručená či nedoručitelná. 

/2/ Smluvní strany dále výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě, 
stejně jako samotné její uzavření, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 17 
obchodního zákoníku a vzájemně si udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 
jakýchkoli dalších podmínek. 

/3/ Tato smlouva se včetně jejích dvou příloh vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž 
po jednom obdrží každá ze smluvních stran. 

/4/ Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat toliko číslovanými písemnými dodatky. 
/5/ Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem řádně pročetly, že jí 

rozumí a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni a za nápadně 
nevýhodných podmínek. 

 
 
V Praze dne …………     V ………………………… 
 
 
 
 
      poskytovatel      příjemce 
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Doložka 
potvrzující, že byly splněny podmínky platnosti 
právního úkonu, ve smyslu ust. § 43 zákona č. 
131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 
pozdějších předpisů 
 
Zveřejněno: od    ---         do  --- 
 
Schváleno  odsouhlaseno usnesením ZMČ  
 č.                        ze dne 
 
 
 
……………………..        ……………………….. 
      podpis člena                     podpis člena 
          ZMČ P2                           ZMČ P2 
 
Nehodící se škrtněte         
 
 
 
Za OH PhDr. Hana Dostálová: 
 
 
 
Za OP Mgr. Jan Bureš: 
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Příloha č. 1  Smlouvy o poskytnutí účelové dotace 

 
1. Doklad o přijaté veřejné podpoře podle nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 za poslední 3 

roky, doklad musí být přiložen ke smlouvě před jejím podpisem a odesláním účelové 
dotace. 

2. Informace poskytovatele účelové dotace (Městská část Praha 2) pro příjemce o 
poskytnutí veřejné podpory se předává a podepisuje společně se smlouvou, tato 
podmínka musí být splněna před odesláním účelové dotace. 

3. Při zpracování a kontrole vyúčtování poskytnuté účelové dotace se vychází:  
• z hodnocení plnění podmínek stanovených v uzavřené smlouvě, 
• z příjemcem předložených kopií účetních dokladů a dokumentů, 
• z předloženého vyúčtování včetně dodržení smluvně stanoveného termínu předání 

vyúčtování. 
 
 
 

Náležitosti  vyúčtování účelových dotací 
 
Podle uzavřené smlouvy o poskytnutí účelové dotace se v závislosti na předmětu smlouvy 
mohou vyskytnout odchylky v rozsahu předkládaných dokladů. Požadavky na doloženost 
vyúčtování účelové dotace jsou dány obecně, následujícími  doklady a jejich kopiemi: 

1. doklad prokazující příjem poskytnuté účelové dotace na bankovní účet příjemce (kopie 
bankovního výpisu) 

2. kopie dokladů prokazujících dodržení smluvní podmínky vést evidenci o poskytnutých 
finančních prostředcích odděleně od ostatních finančních prostředků příjemce (účetní 
deník popř. peněžní deník); ve vyúčtování musí být uvedena informace o tom, jakým 
způsobem bylo oddělení účetní evidence zajištěno (např. odlišná chronologická číselná 
řada dokladů, označování účetních dokladů číslem střediska, zakázky, uzavřené smlouvy 
nebo číselným znakem použitým v účetnictví, apod.) 

3. kopie všech předložených dokladů, tj. dodavatelských faktur, účtenek, paragonů, smluv 
(nájemních, pracovních, obchodních aj.), cestovních příkazů atd. musí splňovat 
náležitosti stanovené souvisejícími platnými právními předpisy (účel, měna, částky, 
datum, podpisy, razítka, …) a prokazatelně souviset s účelem, na který byla dotace 
poskytnuta  

4. je-li na daňovém dokladu uveden příjemce VFP, je nutno výdaj doložit kopií objednávky 
nebo uzavřené smlouvy 

5. v případě bezhotovostních úhrad je nutno doložit výdaj navíc kopií bankovního výpisu a 
v případě hotovostních úhrad je nutno doložit výdaj souvisejícím pokladním dokladem 
včetně kopie listu pokladní knihy popř. peněžního deníku s odpovídajícím zápisem 

6. v případě převodu peněžních prostředků z běžného účtu do pokladny nebo naopak, je 
nutno doložit tento úkon kopií příslušného výpisu z BÚ a kopií pokladního dokladu 
prokazujícího pohyb peněz v hotovostní pokladně včetně odpovídajícího zápisu 
v pokladní knize popř. v peněžním deníku  

7. účetní doklady musí být vystaveny na stejné období, na které byla uzavřena smlouva o 
poskytnutí účelové dotace 

8. vyúčtování bude provedeno na formuláři, který splňuje náležitosti součtového účetního 
dokladu pro vyúčtování viz příloha č. 2; formulář v originále bude doložen kopiemi 
účetních dokladů všech skutečně vynaložených nákladů hrazených z poskytnuté 
účelové dotace, účetní doklady musí splňovat náležitost stanovené souvisejícími platnými 
právními předpisy 
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9. náležitosti dokladů:   

• pokladní doklady musí být: 
- očíslovány chronologickou řadou v souladu s údaji uvedenými v pokladní 

knize nebo v peněžním deníku 
- doloženy kopiemi příslušných listů pokladní knihy nebo peněžního deníku 
- doloženy kopiemi paragonů, účtenek, dodavatelských faktur, smluv resp. 

objednávek apod. 
- opatřeny podpisovými záznamy všech osob odpovědných za účetní případ 

(včetně podpisu příjemce finanční částky) – nelze podpisy jen jedné osoby  
- opatřeny datem vystavení pokladního dokladu totožným s okamžikem 

vyplacení finanční částky - datum zápisu v pokladní knize nebo peněžním 
deníku musí odpovídat datu vystavení pokladního dokladu 

- vystavený na účel totožný s předmětem uzavřené smlouvy 
- v případě poskytnuté zálohy opatřený datem jejího vyúčtování 

• odměny zaměstnancům za provedené práce musí být doloženy: 
- kopií uzavřené pracovní smlouvy s uvedenou pozicí a místem výkonu práce 

související s účelem poskytnuté dotace na uzavřenou pracovní smlouvu 
- v případě uzavření pracovního vztahu mimo pracovní poměr kopií dohody o 

pracovní činnosti a dohody o provedení práce 
- mzdovým listem zaměstnance 
- záznamem o vyplacení finanční částky a záznamem o převzetí příjemcem 

(výplatnice s podpisem zaměstnance nebo kopie bankovního výpisu s 
autorizovanou vazbou účtu příjemce zaměstnancem). 

         Výplaty v hotovosti musí být navíc doloženy kopií výdajového pokladního dokladu 
a kopií příslušného listu z pokladní knihy či peněžního deníku. 
         Související zákonné odvody (např. sociální a zdravotní pojištění, daně z příjmů) je 
nutno doložit kopií měsíční mzdové rekapitulace za všechny zaměstnance a dále 
kopiemi výpisů bankovního účtu s převody peněžních prostředků. 

• náhrady cestovného musí být doloženy: 
- cestovním příkazem obsahujícím zákonné náležitosti 
-  pracovní smlouvou 
- vyplacené finanční prostředky v hotovosti musí být doloženy kopií výdajového 

pokladního dokladu a kopií příslušného listu z pokladní knihy či peněžního 
deníku. 

 
 Kontrola vyúčtování poskytnutých VFP je prováděna v souladu se zákonem o 

finanční kontrole, v platném znění a Nařízením starostky MČ Praha 2 k zajištění realizace 
systému finančních kontrol. 
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Příloha č. 2 
 
Subjekt:   
(název + adresa)   
        
Název projektu:   
        
Číslo smlouvy:     
Dotace  účelově vázána na: 
       
Výše poskytnuté dotace  v Kč:      
Dotace připsána a účet č:      Dne:  
Nevyčerpané prostředky k vrácení v Kč:    
Nevyčerpané prostředky byly vráceny na účet MČ Praha 
2 dne:  
        
Celkové náklady na projekt v Kč:       
Příjmy celkem:         0,00

 z toho:

dotace  
MČ Praha 
2       

    

vlastní 
zdroje 
subjektu      

    
účastnické 
poplatky       

    

ostatní (jiné 
granty, 
dary…)      

        
Kontrola poskytovatele dotace na místě dne:   zápis dne:  
Jméno:              
Účast poskytovatele  MČ Praha 2 na projektu dne:             jméno:   
        
Přehled dokladů k vyúčtování      

Číslo dokladu (dle výdajového 
dokladu - peněžní deník nebo dle 
čísla výpisu z účtu) Účel použití Částka v Kč 
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celkové náklady         0,00
 
Vyúčtování obsahuje v příloze celkem  listů s fotokopiemi dokladů   
        
        
Vyúčtování provedl (jméno a kontakt)       
tel.:             
        
Datum                       Razítko a podpis odpovědné 
osoby     
        
Nedílnou součástí tohoto vyúčtování jsou fotokopie výdajových pokladních 
dokladů, výpisů z účtu, faktur a paragonů očíslované shodně s čísly v přehledu, 
v souladu s pokyny pro vyúčtování a kontrolu VFP. 
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ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 
USNESENÍ  

č. 271 
 

ze dne 18.11.2013 
 

k dodatku č. 7 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb 
Praha 2 

Z A S T U P I T E L S T V O  M Ě S T S K É  Č Á S T I  P R A H A  2  

I.  s c h v a l u j e  

 dodatek č. 7 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb 
Praha 2, Máchova 14, Praha 2, IČ 70880841, dle přílohy tohoto usnesení 

II. u k l á d á  
 1. realizovat bod I. tohoto usnesení 
 K realizaci: Mgr. Jana Černochová, starostka
 Termín: 06.12.2013
 2. zajistit realizaci bodu II. 1. tohoto usnesení 
 K realizaci: PhDr. Hana Dostálová, vedoucí odboru humanitního
 Termín: 06.12.2013
 

Předkladatel: Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky
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Příloha k usnesení ZMČ č. 271 ze dne 18.11.2013 
 

D O D A T E K  č. 7 
                                                        
 ke zřizovací listině Centra sociálních služeb Praha 2 
 schválené usnesením Zastupitelstva městské části Praha 2 č. 182 ze dne 8.9.2009 
 
 
Městská část Praha 2 
nám. Míru 600/20, 120 39 Praha 2 
IČ 000 63461 
 
      
 mění a doplňuje 

 
 zřizovací listinu Centra sociálních služeb Praha 2 
  Máchova 14, 120 00 Praha 2, IČ 70880841 
 následujícím způsobem: 
 
1.1  Text přílohy č. 1 Protokol o stavu majetku ke zřizovací listině Centra sociálních služeb 
  Praha 2 se z důvodu aktualizace stavu majetku nahrazuje textem přílohy č. 1 tohoto 
  dodatku. 
 
1.2. Zřizovatel předává příspěvkové organizaci k hospodaření další majetek 
     v pořizovací hodnotě 61.637,50 č, vymezený v příloze č. 2 tohoto dodatku. 
 
1.3.  Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří: 
   - příloha č. 1 Protokol o stavu majetku 
   - příloha č. 2 Předávací protokol 
               
1.4.  Ostatní ustanovení zřizovací listiny jsou nezměněna a zůstávají v platnosti. 
 
1.5.  Dodatek ke zřizovací listině je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž každé má 
  platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží příspěvková organizace a tři 
   vyhotovení zřizovatel. 
 
1.6.  Tento dodatek ke zřizovací listině nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho schválení 
         Zastupitelstvem městské části Praha 2. 
 
1.7.   Tento dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva městské části Praha 2 č. 271 ze 

dne 18.11.2013. 
 
 
V Praze ……………… 
 
 
 
 
 
……………………………………… 
      Mgr. Jana Černochová 
starostka městské části Praha 2 

 
 
 
 
 
 

 

48



 
 
 
 
Za OH PhDr. Hana Dostálová: 
 
 
 
Za OP Mgr. Jan Bureš: 
 
 
 
 
 
 
 

Doložka 
potvrzující, že byly splněny podmínky platnosti 

právního úkonu, ve smyslu ust. § 43 zákona 
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 

pozdějších předpisů 
 
 
Schváleno odsouhlaseno usnesením ZMČ č.           
 ze dne   
 
 
 
 
……………………..        ……………………….. 
      podpis člena                     podpis člena 
          ZMČ P2                           ZMČ P2 
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Příloha č. 1 

 
 

Protokol o stavu majetku 
 

příloha ke zřizovací listině Centra sociálních služeb Praha 2  
 

Vymezení aktuálního stavu majetku ve vlastnictví zřizovatele předaného příspěvkové 
organizaci k hospodaření ke dni 30. 9. 2013 
 
Název organizace: Centrum sociálních služeb Praha 2 
Sídlo organizace:  Praha 2, Máchova 14,  PSČ 120 00  
Typ organizace: příspěvková organizace 
Identifikační číslo:  708 80 841  
 
                                                                                                                           
I.  hodnota nemovitého majetku celkem činí:                      0,--    Kč 

II. hodnota movitého majetku celkem činí:         22.885.330,55 Kč 

 

 
                           Rozpis movitého majetku dle účetní závěrky (rozvaha) 
                                                      ke dni 30.  9. 2013  
 
Druh majetku                                                                            Cena celkem                  

                                                                                                                                                                           

a) dlouhodobý nehmotný majetek        184.351,00  Kč   

b) dlouhodobý hmotný majetek                                              20.314.027,53  Kč  

c) drobný dlouhodobý hmotný majetek v OE                            2.386.952,02   Kč    

                                                                                                   

 

 

 

V Praze  …………………… 

 

   

 

        

                                                                                                                      
……………………………………...                                ………………………………………                 

  ředitelka příspěvkové organizace 
   za městskou část Praha 2                                              za příspěvkovou organizaci  
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Příloha č. 2 

 
 

Předávací protokol 
 

příloha k dodatku č. 7 zřizovací listiny Centra sociálních služeb Praha 2 
 

 
 
Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se dodatkem č. 7 zřizovací listiny předává 
příspěvkové organizaci k hospodaření. 
 
Název organizace: Centrum sociálních služeb Praha 2 
Sídlo organizace: Máchova 14/1029, 120 00  Praha 2 
Typ organizace: příspěvková organizace 
Identifikační číslo: 70880841 
 
 
Pořizovací hodnota majetku celkem činí 61.637,50 Kč. 

 
 

Rozpis majetku 
 

Majetek Množství Cena v Kč 
celkem Přehled majetku 

028 - drobný dlouhodobý hmotný 
majetek                                               5 54.471,50 

dle přílohy č.1 
předávacího protokolu

902 - jiný drobný dlouhodobý hmotný 
majetek 11 7.166,00 

dle přílohy č.1 
předávacího protokolu

Celkem 16 61.637,50  
 
 
 
 
 
V Praze …………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………                                    …………………………………… 

                                          ředitelka příspěvkové organizace 
   za městskou část Praha 2                                              za příspěvkovou organizaci  
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Příloha č. 1 
Předávacího 
protokolu 

Přehled evidovaného majetku městské části Praha 2   

IČO: 00063461     

     
     

Inventární číslo:                        Název:               SU/AU Množství 
Pořizovací hodnota 

v Kč 
          
MC02H0006EJO Junior soft – modrý               280000 1 11 917,75 
MC02H0006ELE Junior soft – modrý               280000 1 10 917,75 
MC02H0007699 lednice Zanussi 280000 1 9 290,00 
MC02H00076A4 lednice Zanussi 280000 1 9 290,00 
MC02H0009U5F pračka Elektrolux EWT 280000 1 13 056,00 

  C e l k e m  280000  5 54 471,50 
MC02H0009U6A  sušák vnitřní 9020019 1 1 390,00 
MC02H0009U80 lustr 9020019 1 679,00 
MC02H0009UBL lustr 9020019 1 679,00 
MC02H0009VNQ lampa pracovní Kvart 9020019 1 299,00 
MC02H0009VOL lampa pracovní Global 9020019 1 299,00 
MC02H0009VQB žehlička ETA 9020019 1 299,00 
MC02H0009VWH konvice rychlovarná  ETA 9020019 1 599,00 

MC02H000JCAM 
konvice rychlovarná 
Hyundai 9020019 1 453,00 

MC02H000D5V8 přístroj hasicí 9020019 1 271,00 
MC02H000JCAM psací stůl buk 9020019 1 999,00 
MC02H000JEGE skříň dvoudveřová buk 9020019 1 1 199,00 

  C e l k e m  9020019  11 7 166,00 
         
  Celkem  majetek v  pořizovací hodnotě 61 637,50 Kč 
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ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 
USNESENÍ  

č. 272 
 

ze dne 18.11.2013 
 

k záměru prodeje pozemku parc. č. 407, k.ú. Vinohrady, pod bytovým domem 
Mikovcova 6/604, Praha 2, zapsaného na LV 2037 

Z A S T U P I T E L S T V O  M Ě S T S K É  Č Á S T I  P R A H A  2  

I.  s o u h l a s í  

 

s prodejem pozemku parc. č. 407, o výměře 293 m2, zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Vinohrady, zapsaného na LV č. 2037 v katastru nemovitostí, vedeném 
Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha 
(„předmětný pozemek“), a to kupujícímu, jímž je Bytové družstvo Mikovcova 6, 
družstvo, IČ 25661272, se sídlem Mikovcova 6/604, 120 00 Praha 2, zapsané 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr, vložka 3987, 
a to za kupní cenu ve výši 2.600.000,00 Kč, stanovenou znaleckým posudkem o 
obvyklé ceně nemovitosti č. 3686-62.13 ze dne 15.8.2013 vypracovaným Ing. 
Věrou Kadlecovou s tím, že částku 300.000,00 Kč, tj. cca 12 % kupní ceny, uhradí 
kupující ke dni podpisu kupní smlouvy a zbývající část kupní ceny, tj. částku ve výši 
2.300.000,00 Kč, uhradí kupující čtvrtletními splátkami následovně, první a druhý 
rok splácení vždy ve výši 180.000,00 Kč a třetí a čtvrtý rok splácení vždy ve výši 
108.000,00 Kč s tím, že poslední splátka bude ve výši 104.000,00 Kč, přičemž 
počínaje třetím rokem splácení kupní ceny bude tato úročena úrokem ve výši 
úrokové sazby vyhlašované ČNB jako sazby na mezibankovním trhu 1 roční 
PRIBOR ke dni předcházejícímu den splátky zvýšené o 2% body. Pokud kupující 
zaplatí celou kupní cenu do dvou let od podpisu této kupní smlouvy, není kupující 
povinen platit žádné navýšení v podobě úroků. K zajištění povinnosti doplatit zbytek 
kupní ceny, tj. částku 2.300.000,00 Kč, bude zřízeno zástavní právo k převáděným 
pozemkům 

II. u k l á d á  
 1. uzavřít kupní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení  
 K realizaci: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky
 Termín: 20.12.2013
 2. připravit podkladový materiál k realizaci bodu II. 1. tohoto usnesení 
 K realizaci: Mgr. Jan Bureš, vedoucí odboru právního
 Termín: 06.12.2013
 
Předkladatel: MUDr. Otto Schwarz, zástupce starostky
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ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 
USNESENÍ  

č. 273 
 

ze dne 18.11.2013 
 

k upuštění od vymáhání pohledávek a jejich účetnímu odpisu 

Z A S T U P I T E L S T V O  M Ě S T S K É  Č Á S T I  P R A H A  2  

I.  s o u h l a s í  

 s upuštěním od dalšího vymáhání a účetním odpisem pohledávek č. 1 - 15 dle 
neveřejné přílohy tohoto usnesení a jejich převedením na podrozvahový účet 

II. u k l á d á  
 1. učinit potřebné kroky k realizaci bodu I. tohoto usnesení  
 K realizaci: Ing. Marie Suchá, vedoucí odboru ekonomického
 Termín: 13.12.2013
 2. učinit potřebné kroky k realizaci bodu I. tohoto usnesení 
 K realizaci: Ing. Petr Grametbauer, vedoucí odboru majetku
 Termín: 13.12.2013
 

Předkladatel: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky
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ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 
USNESENÍ  

č. 274 
 

ze dne 18.11.2013 
 

ke splátkové dohodě č. 66/2013 v souvislosti s užíváním bytu se lhůtou splatnosti nad 
18 měsíců 

Z A S T U P I T E L S T V O  M Ě S T S K É  Č Á S T I  P R A H A  2  

I.  s c h v a l u j e  

 

uzavření splátkové dohody č. 66/2013 X XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX 
XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XX XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XX na 
úhradu dluhu ve výši 14.644,- Kč se lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců, dle 
zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění, a to s měsíční výší splátek 
200,- Kč a poslední splátkou ve výši 44,- Kč s tím, že v případě neuhrazení jedné 
splátky je splatný celý dluh najednou v termínu této splátky 

II. u k l á d á  
 učinit potřebné kroky k realizaci bodu I. tohoto usnesení 
 1. K realizaci: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky
 Termín: 18.12.2013
 2. K realizaci: Ing. Petr Grametbauer, vedoucí odboru majetku
 Termín: 18.12.2013
 

Předkladatel: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky
 

 
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 
USNESENÍ  

č. 275 
 

ze dne 18.11.2013 
 

k vyhodnocení e-aukce při prodeji pohledávky po splatnosti za bývalým nájemcem 
bytu, Vinohradská 406/23, Praha 2, V.A. 

Z A S T U P I T E L S T V O  M Ě S T S K É  Č Á S T I  P R A H A  2  

I.  s o u h l a s í  

 

s uzavřením smlouvy o postoupení pohledávky po splatnosti za bývalým nájemcem 
bytu Vinohradská 406/23, Praha 2, XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXX 
XXXXXXXXXXXX s vítězem výběrového řízení společností Accora, s.r.o., se sídlem 
v Jámě 1, 110 00 Praha 1, IČ: 27878244, DIČ: CZ278 78 244, která v elektronické 
aukci nabídla částku 406.190,- Kč (slovy: čtyři sta šest tisíc sto devadesát korun 
českých) 

II. u k l á d á  
 učinit potřebné kroky k realizaci bodu I. tohoto usnesení 
 1. K realizaci: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky
 2. K realizaci: Ing. Petr Grametbauer, vedoucí odboru majetku
 Termín: 15.01.2014
 

Předkladatel: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky
 

 
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě. 
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ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 
USNESENÍ  

č. 276 
 

ze dne 18.11.2013 
 

k plnění usnesení Zastupitelstva městské části Praha 2 č. 260 ze dne 9. 9. 2013 k 
posouzení možnosti náhrady škody vzniklé uložením pokuty 

Z A S T U P I T E L S T V O  M Ě S T S K É  Č Á S T I  P R A H A  2  

I.  k o n s t a t u j e  

 že Kontrolní výbor Zastupitelstva městské části Praha 2 se bude nadále zabývat 
problematikou uložení pokuty ve smyslu usnesení Zastupitelstva městské části 
Praha 2 č. 260 ze dne 9. 9. 2013 

II.  s o u h l a s í  

 
s prodloužením termínu plnění usnesení ZMČ Praha 2 č. 260 ze dne 9. 9. 2013 
(navrhnout další postup v návaznosti na výše uvedená stanoviska a předložit závěr 
ZMČ Praha 2) z důvodu identifikace osoby nebo osob, které jsou odpovědné za 
škodu 300.000,- Kč, do příštího zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 

III. k o n s t a t u j e  

 že si je vědomé nebezpečí promlčení případného nároku vyplývajícího z uložené 
pokuty (den promlčení 15.10.2014) 

 

Předkladatel: Mgr. Michaela Marksová, členka zastupitelstva
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K informacím: 

15. k Souhrnné zprávě o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti 
městské části Praha 2 za 1. - 3. čtvrtletí 2013 

 Předkladatelé: MUDr. Otto Schwarz, zástupce starostky 
Mgr. Jana Černochová, starostka 

 Zastupitelstvo vzalo předloženou informaci na vědomí.  

16. k hospodaření OPBH s. p. v likvidaci k 30.6.2013 
 Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka 

 Zastupitelstvo vzalo předloženou informaci na vědomí.  

17. k vyhodnocení e-aukce při prodeji pohledávky po splatnosti za bývalým nájemcem 
J.S. 

 Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky 

 Zastupitelstvo vzalo předloženou informaci na vědomí.  

18. k termínům zasedání Rady a Zastupitelstva městské části Praha 2 v roce 2014 
 Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka 

 Zastupitelstvo vzalo předloženou informaci na vědomí.  

19. k plnění usnesení Rady městské části Praha 2 a Zastupitelstva městské části 
Praha 2 za 3. čtvrtletí roku 2013 

 Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka 

 Zastupitelstvo vzalo předloženou informaci na vědomí.  

20. k protokolu č. 3/13 o výsledku provedené kontroly KV ZMČ 
 Předkladatelé: JUDr. Andrea Horáková, vedoucí odboru Kancelář tajemníka 

 Zastupitelstvo vzalo předloženou informaci na vědomí.  

21. k provedené kontrolní činnosti FV ZMČ Praha 2 
 Předkladatelé: Ing. Martin Jírovec, člen zastupitelstva 

 Zastupitelstvo vzalo předloženou informaci na vědomí.  
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Interpelace členů zastupitelstva a různé 
 
MUDr.Schwarz navázal na informaci, kterou zastupitelé dostali během zářijového 
zastupitelstva o tom, jak postupuje příprava prodeje. Připomenul, že ve všech pěti 
minitendrech zvítězilo sdružení, v jehož čele stojí společnost MUROM, s kterým byly 
podepsány realizační smlouvy. V případě jednoho, pátého minitendru podal jeden 
z neúspěšných uchazečů RealSpektrum návrh k  ÚOHS na zahájení řízení o 
přezkoumání zadavatele, takže tento balíček zatím zůstává stranou. V těchto dnech a 
týdnech administrátor prodeje již převzal od správních firem většinu dokumentace a 
podkladů potřebných pro součinnost. V některých domech bylo již zahájeno 
zaměřování, jsou zpracovávány první znalecké posudky, a priori také schůzky se 
zmocněnci. Ve spolupráci odboru majetku a administrátora bylo vybráno do první fáze 
prodeje 26 domů, kde lze podle předběžného zájmu předpokládat prodej formou 
družstva. Výběr domů byl stanoven tak, aby prodej byl co nejméně komplikovaný 
z hlediska například neplatičů, případně probíhajících soudních sporů a také se jedná 
o méně problematické domy ze stavebně územního hlediska. Dále jsou přípravy k 
prodeji 4 domy určené po bytových jednotkách, kde ovšem se samotnou realizací 
prodeje se počítá později, tedy až v příštím roce, a v této chvíli to slouží jako pilotní 
projekt otestování případných úskalí, které souvisejí s prodejem po bytových 
jednotkách, například v souvislosti se změnou občanského zákoníku, kdy dojde ke 
změnám ve zpracování prohlášení vlastníka. V polovině října byl oprávněným 
nájemníkům zaslán dopis, kde byli informováni o předpokládaném harmonogramu 
prodeje. Z tiskové zprávy asi zaregistrovali, že od 7.11. je v Římské ulici 24 otevřeno 
klientské centrum administrátora, bude tedy k dispozici oprávněným nájemníkům, 
slouží k organizování schůzek se zástupci domů, pomůže nájemníkům orientovat se 
v problematice a seznámí je také, což je důležité, s povinnosti spojenými 
s vlastnictvím domů či bytu. Harmonogram procesu prodeje vypadá v této chvíli tak, 
že první nabídky by některá družstva měla obdržet ještě v prosinci, mají pak 60 dnů 
na vyjádření. Při prodeji po bytech bude administrátor postupně zpracovávat 
prohlášení vlastníka. Od ledna a od března se počítá, že zahájí práci na znaleckých 
posudcích, které budou průběžně zasílány nájemcům, a kteří mají 6 měsíců na to, aby 
reagovali. Další harmonogram se samozřejmě bude odvíjet od toho, jak rychle budou 
oprávnění nájemníci na tyto nabídky reagovat a také na kapacitě zastupitelstva, jak 
bude schopno popřípadě schvalovat kupní smlouvy. 
 
Mgr. Černochová poděkovala s tím, že dnes MUDr. Schwarze požádala a dohodli se, 
že od příštího zastupitelstva to bude pravidlem, že bude tady písemná informace pro 
členy zastupitelstva o prodejích, protože je samozřejmě doba, kdy se věci budou 
posouvat, věří v to všichni, týden od týdne, takže od příštího zastupitelstva budou 
zastupitele tuto informaci dostávat na každém zasedání písemně. 
 
Ing. Vaněk zareagoval na výstup z finančního výboru, kde proběhla kontrola Trojické 
11. Byl tam hlasován výstup z provedené kontroly, nicméně nebylo tam hlasováno 
samotné usnesení, které chtěl pan Jírovec předložit do zastupitelstva. Standardně 
výstupy ať z finančního nebo kontrolního výboru jsou předkládány do zastupitelstva 
jako informace na vědomí všem členům. Pokud by chtěl předkládat celé usnesení, tak 
to usnesení by mělo být hlasováno ve finančním výboru. Usnesení, které navrhoval 
Ing. Jírovec, tak z těch návrhů na doporučení vybralo pouze jeden bod s tím, že 
nějaká koncepční doporučení, která tam zůstala, jsou tři. Na ta tři doporučení 
zareagoval nyní a samozřejmě ještě dodá odpověď v písemné podobě do příštího 
finančního výboru, který je naplánovaný na 27. listopadu, což je příští středa. Prověřit, 
zda nedošlo k předražení ceny oprav bytů, překontrolovat rozpočet u Ústavu pro 
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racionalizaci staveb - tam je malinko zmatený z toho, že výstupy z finančního výboru 
byly dvakrát, a na prvním se zkonstatovalo, že byla nadhodnocena cena, která vzešla 
z výběrového řízení, a v rámci toho druhého finančního výboru se konstatovalo, že 
naopak byl nadhodnocený projekt, takže neví, co se má kontrolovat, zdali skutečně 
ten projekt nebo zakázka jako taková. U druhé věci, zabývat se kvalitou rekonstrukce, 
zvolit náklady rekonstrukce s ohledem na záměr, jak se zrekonstruovaným bytem 
bude v budoucnosti naloženo, je pochopitelné, ale v praxi velmi těžko realizovatelné. 
Dále vysvětlil, co se děje s uvolněným bytem. 
 
Mgr. Černochová se omluvila, že musí Ing. Vaňka přerušit, tedy pokud se s panem 
Mikulou, který je jediný interpelující občan, nedohodnou jinak. Poté oznámila, že se 
dokončí projednávaný bod, tím pádem interpelace občanů, které jsou dány fixně na 18 
hodinu, tak se možná o pět, deset minut odsunou. Dotázala se R. Mikuly, zda mu 
nebude vadit, když se dokončí tato rozprava, anebo ji má teď přerušit a on vystoupí se 
svojí interpelací. Panu Mikulovi nevadilo, že vystoupí po dokončení rozpravy.  
 
Ing. Vaněk uvedl, že každý uvolněný byt je navštíven jak zástupcem správní firmy, tak 
zástupcem odboru investic a zde se rozhoduje, zda byt bude upravován či nikoliv. 
Byty, které se nacházejí v domech, které jsou určeny do prodeje, tak se neupravují 
vůbec, byty které jsou v domech, co nejdou do prodeje, tak se upravují pouze 
v případě, že se tam musí uskutečnit tzv. technické zhodnocení. Tzn., opravují se 
nebo rekonstruují se elektroinstalace, rozvody topení, změní se dispozice bytu nebo je 
potřeba uvést aktuální stav bytu do stavu, který nesedí s původní kolaudací. Tyto 
opravy jdou za městskou částí. Pokud byt vyžaduje pouze běžnou údržbu a opravu, 
tak je nabízen v takovém stavu, jaký je a přednostně se vybírají žadatele z řad 
zájemců o sociální bydlení, ať už to jsou senioři, ať už to jsou sociálně potřební, ať už 
to jsou mladé rodiny. Bytová komise, pokud nenajde vhodného kandidáta, tak 
rozhodne, že daný byt se bude soutěžit v aukci za smluvní nájemné, ať už upravený 
nebo neupravený. Existují standardy pro upravování volných bytů, které vznikly v roce 
2012, které vypracovala Ing. Vondrová ve spolupráci s právním odborem. Nicméně 
nevidí příliš prostoru pro vytvoření nějakých standardů na úpravu volných bytů pro 
sociálně potřebné a pro smluvní nájemné. Díky e-aukci cena už poklesla a všichni 
dodavatele de facto používají to nejhlavnější, co na trhu je. Co se týče doporučení 
pověřit kontrolní útvar, aby prováděl namátkové kontroly, tak namátkové kontroly 
odbor interního auditu a kontroly samozřejmě provádí v souladu s plánem kontrolního 
auditu. Doporučení nebo pochybení v rámci odboru investic vidí v tom, že v rámci této 
kontrolované akce se stalo to, že jak Ing. Vondrová, tak Ing Víšek vlastně zde už 
nepůsobí, Ing. Vondrová je na mateřské dovolené, Ing. Víšek změnil působiště, čili do 
budoucna budou přijata opatření tak, aby, pokud zaměstnanec odchází, předal 
veškeré spisy tomu novému nastupujícímu pracovníkovi nebo vedoucímu odboru. 
 
Ing. Jírovec poděkoval Ing. Vaňkovi za obsáhlý výklad. Dále sdělil, proč vlastně se 
Trojickou ve finančním výboru zabývali. Zjistili, že u pěti bytů právě v ulici Trojická 11 
přesáhly průměrné náklady na rekonstrukci 20 tis. korun za m2, což je zhruba 
dvojnásobek toho, co jim jejich experti říkají, že jsou běžné náklady na generální 
opravu bytu s otlučením omítek, vyštukováním, se vším všudy. Z toho důvodu se touto 
věcí začali zabývat a v návrhu usnesení, které se sem nakonec nedostalo, ale možná 
dostane při některém dalším zasedání, bylo to, že chtěli pověřit radu, aby pověřila, 
nebo aby nechala provést kontrolu rozpočtu rekonstrukce bytů; a teď nemá na mysli 
projekt, ale skutečné provedení realizace právě nějakou nezávislou certifikovanou 
institucí, aby měli podklad pro další rozhodování, co se přihodilo v tomto případě. 
Akceptoval výtku, že to teď nebude zařazeno jako samostatný bod a proberou to ještě 
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jednou ve finančním výboru. Druhá poznámka ke zprávě, kterou zastupitelé dostali 
jako informaci, tam je vyjádření kontrolovaného oddělení odboru investic, a sice 
vedoucího Jaroslava Koubka, a to vyjádření se vztahuje k původnímu znění zprávy 
kontrolní skupiny finančního výboru. Zpráva byla přepracována na podnět finančního 
výboru, ale to vyjádření zůstalo v původním znění, takže je tam chybějící logická 
vazba k textu zprávy, a vyjádření se de facto vztahuje úplně k jiným závěrům. 
 
Ing. Kůta měl jednu motivaci pro radu, aby schválila přezkoumání nákladů nejen 
v Trojické 11, ale ještě na Londýnské 16, která bude brzo předložena. Jestliže bude 
proveden audit, který zjistí, že nebylo předraženo, že tam byly provedeny všechny 
práce, které byly deklarovány, rád se tady veřejně omluví za svoje populistické výroky 
o tom, že práce byly předražovány. 
 
Mgr. Černochová v reakci na Ing. Kůtu uvedla, že ve všech případech probíhalo 
výběrové řízení a dotázala se Ing. Kůty a Ing. Jírovce, zda nebyla výběrová řízení na 
tyto zakázky, zda je soutěžila městská část z volné ruky, nebo to bylo výběrové řízení, 
řádně vypsané podle zákona o veřejných zakázkách, 
 
Ing. Kůta odpověděl, že to ale nemění nic na faktu, že prostě to nebylo kontrolováno a 
práce byly předražené. 
 
Mgr. Černochová konstatovala, že výběrové řízení bylo vypsané a jak všichni ví, je 
tady nějaký Úřad na ochranu hospodářské soutěže, který je jediný oprávněn 
přezkoumávat věci, zdali došlo v nějakém výběrovém řízení k nějakému pochybení 
nebo ne. Nedokáže si představit, že po třech letech od rekonstrukce, kdy v bytě, jak 
předpokládá, dávno někdo bydlí, takže se bude zkoumat znaleckým posudkem nebo 
auditem, co se tam stalo nebo ne. Dále se dotázala, jak chtějí, aby to městská část 
zrealizovala, to mají vtrhnout do bytu, odkopat nábytek, koberec, zničit parkety, a zjistit 
jestli se tam dávalo do podlaží něco, co bylo fakturováno nebo ne. Toto si v praxi 
neuměla představit 
 
PhDr. Lochmann konstatoval obecně určitou osobní zkušenost, že nejde o to, že by 
nebyla snad provedena výběrová řízení, ale byly v konečném důsledku potom 
naúčtovány práce, které nebyly provedeny, nebyla odevzdána patřičná kvalita. 
 
Mgr. Černochová měla dotaz, u kterých bytů, a vyzvala PhDr. Lochmanna, aby byl 
konkrétní. 
 
PhDr. Lochmann odpověděl, že např. u bytu, v němž bydlí, ale to už je pět let stará 
záležitost a o tom už na zastupitelstvu mluvil. 
 
A. Udženija se dotázala, kdo říká, že to vše bylo předražené. Konstatoval to Ing. Kůta 
a ona vůbec nechápe, o čem se tady baví. Finanční výbor něco vybral a na základě 
toho říká, že tady bylo něco předraženo a neuděláno, anebo ne v té kvalitě, jak řekl 
PhDr. Lochmann. 
 
Ing. Jírovec odpověděl, že aby dokázali říci a potvrdit, zda bylo něco nebo nebylo 
předraženo, tak kvůli tomu chtěli, aby byl vypracován posudek nějaké organizace, 
která by byla vybrána. Uvedl konkrétní příklad ulice Londýnská 16, kde byly 
vyfakturovány práce spojené s odvozem poměrně velkého objemu suti, které měly 
pocházet z rekonstrukce odpadu. Když se snažili zjistit, kam byla suť odvezena, firma, 
která prováděla rekonstrukci, nebyla schopná doložit, že skutečně odvezla a 
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uskladnila suť na skládku. Dokonce jí byla udělena pokuta ze strany úřadu, že toto 
nebyla schopna doložit. Nemohou se spokojit s tím, že městská část rekonstruuje byty 
za 20 tisíc Kč za m2, jedná se o prostředky obce, a jim to už připadá vysoké. Rádi by 
se přesvědčili o tom, že to je v pořádku, ale má obavu, že to tak není. 
 
Mgr. Černochová zopakovala, že bylo vypsáno řádné výběrové řízení podle zákona o 
veřejných zakázkách a zvítězila firma s nějakou nabídkou. Dotázala se, zda tam byly 
vícepráce nebo to firma vysoutěžila za cenu podle zákona o veřejných zakázkách.  
 
K důkazům Ing. Kůta uvedl, že mají v ruce zhodnocení nezávislým auditorem, že 
právě Londýnská 16 byla dvakrát předražená, některé práce tam zjevně i neproběhly. 
A to, co bylo předloženo jako rozpis prací, bylo vyhodnoceno, že práce, které zaplatila 
městská část byly téměř dvojnásobné. Proto požadují, aby se přezkoumaly náklady 
tak zjevně drahé rekonstrukce. Jeden z jejích členů byt navštívil a nebylo tam nic 
výjimečného, jen obyčejné rekonstrukce, které nemohly být provedeny nákladem 
vyšším než 10 - 15 tisíc Kč za m2, Požádal o provedení auditu, který ukáže, zda to 
nebylo předraženo.  
 
A. Udženija konstatovala, že pokuta uložená firmě za to, že něco nedoložila, 
znamená, že to už někdo prozkoumával. Na stavbách je stavební dozor, jsou vedeny 
stavební deníky, atd., tak nelze říkat, že se něco nedohledalo., A pokud se 
nedohledalo a někdo za to dostal pokutu, tak je evidentní, že úřad zafungoval, že 
viděl, že tam není něco správně. Dotázala se, zda tam byly udělané vícepráce nebo to 
bylo řádně vysoutěžené. Dále měla dotaz, zda člen OSB, který navštívil byt 
v Londýnské 16, byt viděl i před rekonstrukcí, protože nikdo přece nemůže jenom říci, 
že to mělo být 10 až 15 tisíc Kč. Na základě zkušeností z hlavního města Prahy 
varovala před množstvím auditů, které jsou finančně náročné. Nechtěla zpochybňovat 
roli auditorů, ale vždy se to liší, je to stejné jako u soudních znalců, a ne vždy to 
někam vedlo. 
 
Mgr. Černochová připomněla, že hlavně teď se soutěží elektronickými aukcemi. 
 
Ing. Vaněk uvedl, že ještě neviděl výstup z kontroly v Londýnské 16, a připomněl 
debatu z dubnového zastupitelstva, kdy Ing. Richter navštívil byt ještě se svým 
sousedem, provedli tam kontrolu, přeměřili. Rozporoval tady položky typu odvoz suti a 
bylo mu řečeno, že je to cena za patro, že byt se nachází v pátém patře, a on pak 
konstatoval, že cena je normální. 
 
J. Duchková poznamenala, že si nemyslí, že by se snažili něco zamést pod koberec. 
Pokud finanční výbor a jeho pracovní skupina, která byla ustavena, dojde k nějakému 
závěru a procesně to bude včas a s příslušným usnesením z finančního výboru, tak 
toto zastupitelstvo samozřejmě se tím bude zaobírat. 
 
RNDr. RNDr. Perlín, občan Prahy 2, poznamenal mimo jiné k Ing. Kůtovi, že je-li 
veřejná soutěž, tak se musí za tu cenu, která byla vysoutěžena, akce realizovat. Ani 
snížení ceny v rámci veřejné soutěže není možné, když se ukáže, že některé práce 
není možné nebo není dobré provést, tak to podle zákona o veřejných zakázkách 
nelze. Pak by někteří vzápětí předložili věc kontrolnímu výboru a ÚOHS a řešila by se 
zde pokuta za nedodržení ceny. Debatu označil za iracionální. 
 
M. Mazancová v reakci na A. Udženija vysvětlila, že šlo o to, že dle stavebního deníku 
byl odvoz suti, ale nikdo nedokázal říci, kam byla odvezena. Je to firma, která je na 
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území Praha 1, úřad se vyžádal od Prahy 1 nějaké údaje, firma je doložila, ale v 
podstatě pokuta byla uložena jen proto, že členové za OSB nedali pokoj s tím, že se 
odvoz suti musí vyřešit a „kdyby to bylo bývalo na úřadu samotném, tak by se to 
neřešilo vůbec“. 
 
Ing. Šolc souhlasil s tím, že debata by byla nekonečná. Poznamenal, že veřejné 
zakázky ÚOHS apod. posuzují proceduru podle zákona, neposuzují realizaci 
provedeného díla, neposuzují, jak byla připravena kalkulace, stanovená a navržená 
cena. 
 
Mgr. Černochová přerušila bod různé a dala prostor panu Mikulovi, občanu Prahy 2 
k přednesení interpelace. 
 
Interpelace občanů Prahy 2 
 
Roman Mikula, občan Prahy 2 – písemná odpověď Mgr. Černochová 
 
„Ke stanovisku Ministerstva vnitra z 12.6.2013 a k zadání pro vypracování stanoviska 
Ústavu státu a práva.  
Interpelace na 17. jednání Zastupitelstva městské části Praha 2 dne 18.11.2013  
Ing. Roman Mikula, občan Městské části Praha 2  
Na minulém zasedání 9. září měli zastupitelé k dispozici podklady k bodu 13. k 
posouzení možnosti náhrady škody vzniklé uložením pokuty. Byl to Návrh usnesení 
zastupitelstva č. 260, spolu s důvodovou zprávou. A také stanoviska Ústavu státu a 
práva z 21. června a Ministerstva vnitra ze 16. července. Podle zápisu z jednání rady 
21. srpna měli mít obdobné podklady na toto srpnové jednání také radní.  
Budu rád za odpověď paní starostky, předkladatelky návrhu usnesení rady i 
zastupitelstva, z jakého důvodu nebylo mezi podklady také stanovisko Ministerstva 
vnitra z 12. června. Mám na mysli dopis vrchního ředitele Sekce veřejného práva a 
eGovenrmentu, pana magistra Petra Prokopa.  
Podle prvních dvou odstavců tohoto dopisu je totiž (poprvé ze zadaných stanovisek) 
zřejmé, že škodu způsobili radní, kteří hlasovali pro usnesení Rady č. 357 z 
9. června 2009. Na základě tohoto usnesení rady byly v červnu a červenci 2009 
uzavřeny smlouvy s dodavatelem PM Partners s. r. o. A tím došlo k porušení zákona o 
veřejných zakázkách. Škodu svým dílem také způsobili radní, kteří hlasovali pro další 
usnesení Rady, schvalovaná postupně až do prosince 2011. Na základě těchto 
usnesení rady bylo postupně uzavřeno 17 dodatků ke smlouvám, uzavřených se 
společností PM Partners.  
Budu ještě rád za vysvětlení k zadání pro vypracování stanoviska Ústavu státu a 
práva. Podle konečného zadání, tzn. podle dopisu Prahy 2 ze 14. června, měl Ústav 
státu a práva vypracovat „… stanovisko spíše k obecné (teoretické) otázce civilně 
právní odpovědnosti v souvislosti s výkonem veřejné funkce …“. A také, že 
„Stanovisko se tak nebude týkat této konkrétní skutkové věci.“ Toto konečné zadání 
se ale liší od původního zadání podle Usnesení zastupitelstva č.222 z 8. dubna. Ústav 
státu a práva měl totiž vypracovat „stanovisko k posouzení možnosti náhrady této 
případné odpovědnosti za škodu“. 
 
Mgr. Černochová poděkovala za interpelaci, na niž odpoví písemně, protože si v tuto 
chvíli nevybavovala nic jiného než to, že ministerstvo vnitra dávalo nějaké předběžné 
stanovisko v tomto smyslu, který uvedl R. Mikula, a odvolávalo se na stanoviska 
ministerstva práce a sociálních věcí, kterému toto přísluší, a jejichž stanovisko došlo 
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později. Poté Mgr. Černochová konstatovala, že žádnou další interpelaci občana 
neobdržela.  
 
Poté zastupitelé pokračovali v projednávání bodu Interpelace členů zastupitelstva a 
různé. 
 
Ing. Šolc 
 
„Vážená paní starostko, chtěl jsem tímto, jednak připomenou a jednak poděkovat, že 
jste učinila některé kroky, aby se někam dále posouvala moje interpelace nebo podnět 
z červnového zastupitelstva, který byl na téma transparentnosti a participace. Z 
vašeho podnětu jsme, potvrzuji, zhruba před dvěma týdny s vámi určenými kolegy se 
na toto téma pobavili, takže to tímto potvrzuji, předpokládám, že veškeré ty další 
návrhy budou mít nějaký další pokud možno pružný průběh, nicméně v průběhu té 
diskuze jsem narazil i na dotaz, co je to vlastně ta participace, jak si ji představuji. Tak 
já jsem si pro dnešek připravil takový další podnět navíc k tomu, co jsem už podával v 
červnu. Myslím, že opět platí, že není třeba složitě vymýšlet, často stačí opisovat 
dobré nápady od jiných měst a obcí, kde se otevřenosti systematicky věnují. Tentokrát 
se nedá opisovat z České republiky, zatím, ale z ciziny, jde o záležitost, která se 
nazývá tzv. participativní rozpočet a souvisí to tak trochu i s dnes diskutovaným 
rozpočtem a zásobníkem akcí v programu regenerace. O co jde, velmi zjednodušeně, 
větší zapojení občanů do procesu využití veřejných peněz ku prospěchu obce, 
samospráva diskutuje s občany rozvojové priority, rozhodne se vyčlenit malou část 
rozpočtu, nebo malou či větší, na jedno z více akcí, které nějakým způsobem předem 
připraví, v řízené diskusi s občany pak dojde společně k rozhodnutí, která z těchto 
akcí půjde ve finále do realizace, a samozřejmě nemělo by jít o jednorázovou aktivitu, 
ale opakování a jsou v podstatě k dispozici i osvědčené a doporučené postupy. Jde 
jistě o méně problémový projekt přímé demokracie než diskutabilní přímá volba 
starostů, občané jsou takto zataženy do správy obce, nemusí trpět pocitem, že jsou 
užitečný jen jednou za čtyři roky a někdy to může fungovat i jako prevence proti psaní 
petic se stovkami podpisů. Základní informaci jenom si dovolím, kde nápad vznikl, kde 
se ujímá, obvykle se uvádí, že nápad na participativní rozpočet vznikl v Brazilském 
městě Porto Alegre v 80 letech, pak se šířil po Jižní Americe, i severní Americe a od 
roku 2000 i po celém světě i v Evropě. Jsou uváděny tisícovky příkladů a nakonec i ze 
sousedního Německa, nakonec narazil jsem i na příklady z Polska. Z vlastní 
zkušenosti vím, že to nejblíže funguje v Bratislavě od roku 2011, pan primátor Milan 
Ftáčnik, komunální politik, úspěšný. Tato věc byla prezentována i na nějaké 
konferenci, které jsem měl tu šanci zúčastnit, setkal jsem se tam s některými aktéry a 
vlastně vím, že tento příklad dobré praxe byl publikován i v rámci jedné publikace za 
země V čtyřky. V současné době vede od září občanská iniciativa Alternativa Zdola 
kampaň v hlavním městě Praze a probíhá i petiční akce směřovaná k pozornosti pana 
primátora Hudečka, s kterým údajně iniciátoři této kampaně již komunikovali stejně 
jako i s některými dalšími zastupiteli hlavního města Prahy. Domnívám se, paní 
starostko, vážení zastupitelé a zejména členové komise pro tvorbu rozpočtu, je jasné, 
že tvorba rozpočtu 2014 se blíží do finiše a je tímto poslední chvíle uchopit a zkusit 
udělat krok vpřed. Myslím, že městská část má lepší východiska k realizaci takového 
nápadu, než hlavní město Praha, má přeci jenom blíže k občanům a k aktivitám v 
území, kde občané žijí. A na rozdíl od jiných opatření, máme šanci být jedni z prvních, 
předpokládám, že v příštím volebním období, teď když už bude participativní rozpočet 
realizovat kde kdo, ostatně pí ar není zkratka této aktivity, ale možná i to čemu může 
sloužit. Pro bližší informace na tuto věc, samozřejmě toto můžu odevzdat písemně, 
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ale doporučuji navštívit webové stránky participativní rozpočet.cz nebo 
www.participatorybudgeting.org, Děkuji“  
 
Mgr. Hejna – písemná odpověď MUDr. Schwarz, Ing. Vaněk 
  
„Já se vrátím ve své interpelaci k tomu, co tady požadoval pan, můj kolega pan 
Jírovec, na minulém zastupitelstvu, a to bylo, že se pozastavilo nad plněním některých 
kapitol v rozpočtu, které se týkají oprav. Já tady budu trošku tlumočit názory lidí, se 
kterými se setkávám, jsou to nájemníci obecních bytů, kteří se mě ptají - platíme 
nájemné v plné výši, přesto se nedomůžeme kolikrát oprav, správní firmy nám tvrdí, 
že jsou velké škrty v investicích a opravách, a že i z důvodu prodeje se šetří. Tak jsem 
se podíval do čísel a teď vidím, že máme tady souhrnnou zprávu z hospodaření za 
první tři čtvrtletí letošního roku, šel jsem do kapitoly zdaňovaná činnost, to je asi to, co 
nás zajímá nejvíce, a porovnal jsem si dvě položky. Jedna je položka jak vybíráme 
nájemné, to vybíráme perfektně, tady je cash flow z výnosu z pronájmu jak bytů, tak 
nebytů, naprosto adekvátně 75 procent vybral za tři čtvrtletí. Ale trošku jsem se 
překvapeně podivil, když jsem se podíval na plnění plánu v 511 účtu, to jest opravy a 
údržba nejenom domů, ale i škol, kde za tři čtvrtletí je plněno 19 procent z ročního 
plánu. To mě zarazilo s tím, že možná ti nájemci mají pravdu, když tvrdí, že se na 
jejich domech velmi šetří, ačkoliv oni neplatí snížené nájemné, ale platí plné a 
očekávají protislužbu. Tedy moje otázka je, zdali bude tento plán v tom posledním 
čtvrtletí naplněn do výše většího procenta. Srovnal jsem si to i s loňským rokem, tu 
samou položku v roce 2012, bylo na opravy naplánováno 270 mil. splněno bylo 78 
procent. Tak se ptám, letos máme plán 234 mil., ale splněno je 45, čili zda bude 
alespoň splněno 80 procent tak jako loni, čili nebo zda bude plnění ještě nižší. Abych 
tady nebyl špatně pochopen, nejsem pro utrácení, jenom mě překvapuje to nízké 
procento za tři čtvrtletí, a ptám se, to opravdu bude v poslední kvótě tak vysoká 
fakturace, abychom jaksi vyfakturovali čtyřnásobek toho, co za tři čtvrtletí? Já chápu, 
že se dojíždějí zakázky ke konci roku. Nicméně pro občana je to šokující údaj, když 
vidí, že jaksi protiplnění do jeho domu je pouze 19 procent ročního plánu. A 
připomínám - tento plán byl samozřejmě každoročně stále ponižován, v rámci úspor je 
plán investic a plán oprav nižší rok od roku. Přemýšlel jsem, když komise pro rozpočet 
dělá ten plán na letošní rok, kde vzala ta čísla na ty opravy, protože napadly mě dvě 
možnosti, buď měla k dispozici čísla, která neodpovídala, čili jak tady už kolega řekl, 
nadsazené plány za opravy vycházející z uplynulých let, a nebo pokud měla reálná 
čísla, pak opravdu dochází k zanedbávání údržby, protože opravdu 19 procent za tři 
čtvrtletí je pro mě překvapivý údaj, a to rozvírání nůžek mezi cash flow z nájemného a 
mezi tím, že do domů se vrací minimum, je pro mě překvapivé. Proto prosím o 
vysvětlení, jak se počítá, zda plnění tohoto účtu 511 domy a školy do konce roku, do 
kolika procent bude asi naplněný. Nevyžaduji 100 procent, abychom co plánujeme, to 
utratíme, ale aspoň rámcovou informaci, na kolik počítáme s naplněním teda za 
opravy domů a škol. Děkuji za pozornost“ 
 
Mgr. Černochová požádala, aby se s interpelací Mgr. Hejny vypořádal MUDr. Schwarz 
společně s Ing. Vaňkem, a budou odpovídat písemně. Na interpelaci Ing. Šolce se 
nemusí odpovídat, protože je dohoda, že v rámci rady městské části změny by měly 
být projednávané tam, kde na to stačí rada. V případě, že se to posune ještě někam 
dál, a bude třeba změnit něco jiného, a bude třeba souhlasu zastupitelstva, tak to 
přijde na zastupitelstvo.  
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Ing. Kůta – písemná odpověď MUDr. Schwarz, Ing. Vaněk 
 
„Já se ještě zeptám, já ještě bych doplnil to, co tady nakousl kolega Hejna. Já když 
jsem si to tady přečetl, tak samozřejmě já i vidím důvod, proč je to čerpáno z nějakých 
20 procent. Protože tady jsou prostě schváleny, je tady asi 20 akcí, které jsou 
schváleny a čerpání k 30.9.2013 je většinou nula. A mě spíš, nebo ne mě spíš, ale 
také mě zaráží to, že vlastně ty plánované opravy a investiční akce, aspoň se mi to tak 
zdá, probíhají až ke konci roku. Asi něco podstatného doběhne, ale tady z toho všeho 
vyplývá, že vlastně tady není využíváno období pro obecní nájemníky komfortnější, to 
znamená například březen až červen, ještě do těch prázdnin, protože dokážu 
pochopit, že během prázdnin jsou nějaké velké akce v domech nemožné. Ale prostě v 
období březen až červen tady probíhá minimum prací a přitom třeba z hlediska 
tepelné náročnosti na byty je toto nejlepší období, co by se mohly např. výměna oken, 
nebo vůbec veškeré ty ZTI atd. v těch domech provádět. Aspoň se mi to tak zdá, 
probíhá to až ke konci roku, kdy nabíhá topná sezóna, lidi, v listopadu se jim vysadí 
okna a prostě tak ty práce probíhají, aspoň se mi to tak zdá, především právě ke konci 
roku.“ 
 
Mgr. Černochová navrhla rozšířit odpověď na interpelaci Mgr. Hejny o odpověď na 
interpelaci Ing. Kůty s tím, že odpoví písemně jeden i druhý místostarosta, tedy MUDr. 
Schwarz a Ing. Vaněk. 
 
Ing. Vaněk ujistil, že odpoví písemně, nicméně časování je velmi problematické, 
protože v únoru je schválen rozpočet, a u nadlimitních zakázek, které jsou nastavením 
práce, není schopen žádným způsobem urychlit zákonné lhůty, vypořádaní námitek, 
takže není problém se se zakázkami dostat do září. 
 
Mgr. Černochová v reakci na Ing. Vaňka uvedla, že všichni tady dneska několikrát 
skloňovali ÚOHS, kde bohužel není v zákoně stanovená lhůta pro ně, do kdy mají 
vypořádat některé námitky, což považuje za velmi zásadní nedostatek v zákonech o 
veřejných zakázkách. Rozhodně si myslí, že i na úrovni Poslanecké sněmovny by se 
tímto nedostatkem měli, ať už ti, co budou tvořit koalici nebo ti, co budou tvořit opozici, 
urychleně zabývat. Jinak v rámci ratihabice zákona o zadávání veřejných zakázek, 
která jako zákonné opatření senátu bude projednávaná v příštím týdnu, tak změnu 
zákona o veřejných zakázkách jako poslankyně podpoří. Tam jsou nějaké drobné 
změny k lepšímu, ale ta lhůta tam stejně není. Ale to není o nich, ale o tom, že se 
musí změnit zákon a nejsou v tom sami. Ne nadarmo Sdružení měst a obcí teď vydalo 
apel i na zákonodárce, aby právě tuto věc iniciovali, protože opravdu v tomto státě se 
dá vysoutěžit něco po dvou letech. Všichni ví, jak měli dlouho na Úřadu ochrany 
hospodářské soutěže prodeje domů, jak počítali každý týden, kdy už mohou prodeje 
spustit. 
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Závěr: 

Mgr. Černochová poděkovala návrhovému a volebnímu výboru, zastupitelům za 
zdárný průběh jednání, hostům za to, že se přišli podívat, a úředníkům Úřadu městské 
části Praha 2. Všem popřála požehnané vánoční svátky.  

Příští řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 se bude konat 
dne 10.2.2014 od 15:00 hodin v místnosti č. 614, v 6. patře budovy ÚMČ Praha 2, 
nám. Míru 20.  

Starostka ukončila 17. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 
v 18:40 hodin. 

 
 
 

Mgr. Jana Černochová 
starostka 

 
 
 
 
 

Ověřil:  
Ing. Marie Vlková 
členka zastupitelstva 

 

Eliška Zemanová, 
členka rady 

 
 
 
 

Zapsal:  
Eliška Křížová, referent oddělení organizačního 
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ZÁZNAM HLASOVÁNÍ K USNESENÍ

č. 263

ze dne 18.11.2013

k volbě přísedících Obvodního soudu pro Prahu 2

Přijato usnesení

Přítomno: 30 Ano: 27 Ne: 1 Zdržel se: 2 Nehlasoval: 0

ODS (Ano: 11 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Bočan ODS: Ano Černochová ODS: Ano Drábek ODS: Ano
Hlaváč ODS: Ano Jubánek ODS: Ano Sedeke ODS: Ano

Stádník ODS: Ano Udženija ODS: Ano Vaněk ODS: Ano
Vondrášek ODS: Ano Zemanová ODS: Ano

TOP 09 (Ano: 4 , Ne: 1 , Zdržel se: 2)
Duchková TOP 09: Zdržel se Lochmann TOP 09: Ano Matuška TOP 09: Ano
Samková TOP 09: Ne Schwarz TOP 09: Ano Svoboda TOP 09: Ano

Truhlářová TOP 09: Zdržel se

OSB (Ano: 7 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Hejna OSB: Ano Hoffmann OSB: Ano Jírovec OSB: Ano
Kůta OSB: Ano Mazancová OSB: Ano Pospíšilová OSB: Ano

Richter OSB: Šolc OSB: Ano

ČSSD (Ano: 2 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Güttlerová ČSSD: Marksová ČSSD: Ano Pech ČSSD:

Setnička ČSSD: Vlková ČSSD: Ano

SZ (Ano: 2 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Jechová SZ: Ano Uhl SZ: Ano

UNP (Ano: 1 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Pulec UNP: Ano

(Ano: 0 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Kaňková :

ID hlasování: 6
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ZÁZNAM HLASOVÁNÍ K USNESENÍ

č. 264

ze dne 18.11.2013

k zásadám pro hospodaření městské části Praha 2 v období rozpočtového provizoria na rok
2014

Přijato usnesení

Přítomno: 30 Ano: 23 Ne: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 7

ODS (Ano: 8 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Bočan ODS: Ano Černochová ODS: Ano Drábek ODS: Nehlasoval
Hlaváč ODS: Nehlasoval Jubánek ODS: Nehlasoval Sedeke ODS: Ano

Stádník ODS: Ano Udženija ODS: Ano Vaněk ODS: Ano
Vondrášek ODS: Ano Zemanová ODS: Ano

TOP 09 (Ano: 5 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Duchková TOP 09: Ano Lochmann TOP 09: Ano Matuška TOP 09: Nehlasoval
Samková TOP 09: Nehlasoval Schwarz TOP 09: Ano Svoboda TOP 09: Ano

Truhlářová TOP 09: Ano

OSB (Ano: 6 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Hejna OSB: Ano Hoffmann OSB: Ano Jírovec OSB: Nehlasoval
Kůta OSB: Ano Mazancová OSB: Ano Pospíšilová OSB: Ano

Richter OSB: Šolc OSB: Ano

ČSSD (Ano: 1 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Güttlerová ČSSD: Marksová ČSSD: Nehlasoval Pech ČSSD:

Setnička ČSSD: Vlková ČSSD: Ano

SZ (Ano: 2 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Jechová SZ: Ano Uhl SZ: Ano

UNP (Ano: 1 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Pulec UNP: Ano

(Ano: 0 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Kaňková :

ID hlasování: 4
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ZÁZNAM HLASOVÁNÍ K USNESENÍ

č. 265

ze dne 18.11.2013

k návrhu na uzavření Smlouvy o převodu správy majetku hl. m. Prahy na 4 ks elektrických
kol s Hlavním městem Prahou, Městskou policií hl. m. Prahy pro potřeby Městské policie hl.

m. Prahy, Obvodní ředitelství Praha 2

Přijato usnesení

Přítomno: 30 Ano: 28 Ne: 0 Zdržel se: 2 Nehlasoval: 0

ODS (Ano: 11 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Bočan ODS: Ano Černochová ODS: Ano Drábek ODS: Ano
Hlaváč ODS: Ano Jubánek ODS: Ano Sedeke ODS: Ano

Stádník ODS: Ano Udženija ODS: Ano Vaněk ODS: Ano
Vondrášek ODS: Ano Zemanová ODS: Ano

TOP 09 (Ano: 6 , Ne: 0 , Zdržel se: 1)
Duchková TOP 09: Zdržel se Lochmann TOP 09: Ano Matuška TOP 09: Ano
Samková TOP 09: Ano Schwarz TOP 09: Ano Svoboda TOP 09: Ano

Truhlářová TOP 09: Ano

OSB (Ano: 6 , Ne: 0 , Zdržel se: 1)
Hejna OSB: Ano Hoffmann OSB: Zdržel se Jírovec OSB: Ano
Kůta OSB: Ano Mazancová OSB: Ano Pospíšilová OSB: Ano

Richter OSB: Šolc OSB: Ano

ČSSD (Ano: 2 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Güttlerová ČSSD: Marksová ČSSD: Ano Pech ČSSD:

Setnička ČSSD: Vlková ČSSD: Ano

SZ (Ano: 2 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Jechová SZ: Ano Uhl SZ: Ano

UNP (Ano: 1 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Pulec UNP: Ano

(Ano: 0 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Kaňková :

ID hlasování: 5
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ZÁZNAM HLASOVÁNÍ K USNESENÍ

č. 266

ze dne 18.11.2013

ke stanovení paušální hodinové částky pro poskytnutí náhrady ušlého výdělku v souvislosti s
výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva městské části Praha 2

Přijato usnesení

Přítomno: 30 Ano: 29 Ne: 0 Zdržel se: 1 Nehlasoval: 0

ODS (Ano: 10 , Ne: 0 , Zdržel se: 1)
Bočan ODS: Ano Černochová ODS: Ano Drábek ODS: Ano
Hlaváč ODS: Ano Jubánek ODS: Ano Sedeke ODS: Ano

Stádník ODS: Ano Udženija ODS: Zdržel se Vaněk ODS: Ano
Vondrášek ODS: Ano Zemanová ODS: Ano

TOP 09 (Ano: 7 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Duchková TOP 09: Ano Lochmann TOP 09: Ano Matuška TOP 09: Ano
Samková TOP 09: Ano Schwarz TOP 09: Ano Svoboda TOP 09: Ano

Truhlářová TOP 09: Ano

OSB (Ano: 7 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Hejna OSB: Ano Hoffmann OSB: Ano Jírovec OSB: Ano
Kůta OSB: Ano Mazancová OSB: Ano Pospíšilová OSB: Ano

Richter OSB: Šolc OSB: Ano

ČSSD (Ano: 2 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Güttlerová ČSSD: Marksová ČSSD: Ano Pech ČSSD:

Setnička ČSSD: Vlková ČSSD: Ano

SZ (Ano: 2 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Jechová SZ: Ano Uhl SZ: Ano

UNP (Ano: 1 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Pulec UNP: Ano

(Ano: 0 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Kaňková :

ID hlasování: 7
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ZÁZNAM HLASOVÁNÍ K USNESENÍ

č. 267

ze dne 18.11.2013

k Aktualizaci programu regenerace městských památkových rezervací a městských
památkových zón městské části Praha 2 - 2013

Přijato usnesení

Přítomno: 30 Ano: 22 Ne: 1 Zdržel se: 7 Nehlasoval: 0

ODS (Ano: 11 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Bočan ODS: Ano Černochová ODS: Ano Drábek ODS: Ano
Hlaváč ODS: Ano Jubánek ODS: Ano Sedeke ODS: Ano

Stádník ODS: Ano Udženija ODS: Ano Vaněk ODS: Ano
Vondrášek ODS: Ano Zemanová ODS: Ano

TOP 09 (Ano: 7 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Duchková TOP 09: Ano Lochmann TOP 09: Ano Matuška TOP 09: Ano
Samková TOP 09: Ano Schwarz TOP 09: Ano Svoboda TOP 09: Ano

Truhlářová TOP 09: Ano

OSB (Ano: 0 , Ne: 0 , Zdržel se: 7)
Hejna OSB: Zdržel se Hoffmann OSB: Zdržel se Jírovec OSB: Zdržel se
Kůta OSB: Zdržel se Mazancová OSB: Zdržel se Pospíšilová OSB: Zdržel se

Richter OSB: Šolc OSB: Zdržel se

ČSSD (Ano: 1 , Ne: 1 , Zdržel se: 0)
Güttlerová ČSSD: Marksová ČSSD: Ne Pech ČSSD:

Setnička ČSSD: Vlková ČSSD: Ano

SZ (Ano: 2 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Jechová SZ: Ano Uhl SZ: Ano

UNP (Ano: 1 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Pulec UNP: Ano

(Ano: 0 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Kaňková :

ID hlasování: 8
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ZÁZNAM HLASOVÁNÍ K USNESENÍ

č. 268

ze dne 18.11.2013

ke změně rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2013 v oblasti životního prostředí

Přijato usnesení

Přítomno: 29 Ano: 27 Ne: 0 Zdržel se: 1 Nehlasoval: 1

ODS (Ano: 11 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Bočan ODS: Ano Černochová ODS: Ano Drábek ODS: Ano
Hlaváč ODS: Ano Jubánek ODS: Ano Sedeke ODS: Ano

Stádník ODS: Ano Udženija ODS: Ano Vaněk ODS: Ano
Vondrášek ODS: Ano Zemanová ODS: Ano

TOP 09 (Ano: 6 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Duchková TOP 09: Nehlasoval Lochmann TOP 09: Ano Matuška TOP 09: Ano
Samková TOP 09: Ano Schwarz TOP 09: Ano Svoboda TOP 09: Ano

Truhlářová TOP 09: Ano

OSB (Ano: 5 , Ne: 0 , Zdržel se: 1)
Hejna OSB: Hoffmann OSB: Zdržel se Jírovec OSB: Ano
Kůta OSB: Ano Mazancová OSB: Ano Pospíšilová OSB: Ano

Richter OSB: Šolc OSB: Ano

ČSSD (Ano: 2 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Güttlerová ČSSD: Marksová ČSSD: Ano Pech ČSSD:

Setnička ČSSD: Vlková ČSSD: Ano

SZ (Ano: 2 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Jechová SZ: Ano Uhl SZ: Ano

UNP (Ano: 1 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Pulec UNP: Ano

(Ano: 0 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Kaňková :

ID hlasování: 9
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ZÁZNAM HLASOVÁNÍ K USNESENÍ

č. 269

ze dne 18.11.2013

ke změně rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok
2013 - obnova chodníků na území městské části Praha 2 na rok 2013

Přijato usnesení

Přítomno: 30 Ano: 27 Ne: 1 Zdržel se: 1 Nehlasoval: 1

ODS (Ano: 11 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Bočan ODS: Ano Černochová ODS: Ano Drábek ODS: Ano
Hlaváč ODS: Ano Jubánek ODS: Ano Sedeke ODS: Ano

Stádník ODS: Ano Udženija ODS: Ano Vaněk ODS: Ano
Vondrášek ODS: Ano Zemanová ODS: Ano

TOP 09 (Ano: 7 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Duchková TOP 09: Ano Lochmann TOP 09: Ano Matuška TOP 09: Ano
Samková TOP 09: Ano Schwarz TOP 09: Ano Svoboda TOP 09: Ano

Truhlářová TOP 09: Ano

OSB (Ano: 4 , Ne: 1 , Zdržel se: 1)
Hejna OSB: Nehlasoval Hoffmann OSB: Ne Jírovec OSB: Ano
Kůta OSB: Ano Mazancová OSB: Ano Pospíšilová OSB: Ano

Richter OSB: Šolc OSB: Zdržel se

ČSSD (Ano: 2 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Güttlerová ČSSD: Marksová ČSSD: Ano Pech ČSSD:

Setnička ČSSD: Vlková ČSSD: Ano

SZ (Ano: 2 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Jechová SZ: Ano Uhl SZ: Ano

UNP (Ano: 1 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Pulec UNP: Ano

(Ano: 0 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Kaňková :

ID hlasování: 10
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ZÁZNAM HLASOVÁNÍ K USNESENÍ

č. 270

ze dne 18.11.2013

k poskytnutí účelové dotace Domovu sv. Karla Boromejského

Přijato usnesení

Přítomno: 30 Ano: 29 Ne: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 1

ODS (Ano: 11 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Bočan ODS: Ano Černochová ODS: Ano Drábek ODS: Ano
Hlaváč ODS: Ano Jubánek ODS: Ano Sedeke ODS: Ano

Stádník ODS: Ano Udženija ODS: Ano Vaněk ODS: Ano
Vondrášek ODS: Ano Zemanová ODS: Ano

TOP 09 (Ano: 7 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Duchková TOP 09: Ano Lochmann TOP 09: Ano Matuška TOP 09: Ano
Samková TOP 09: Ano Schwarz TOP 09: Ano Svoboda TOP 09: Ano

Truhlářová TOP 09: Ano

OSB (Ano: 6 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Hejna OSB: Ano Hoffmann OSB: Ano Jírovec OSB: Nehlasoval
Kůta OSB: Ano Mazancová OSB: Ano Pospíšilová OSB: Ano

Richter OSB: Šolc OSB: Ano

ČSSD (Ano: 2 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Güttlerová ČSSD: Marksová ČSSD: Ano Pech ČSSD:

Setnička ČSSD: Vlková ČSSD: Ano

SZ (Ano: 2 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Jechová SZ: Ano Uhl SZ: Ano

UNP (Ano: 1 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Pulec UNP: Ano

(Ano: 0 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Kaňková :

ID hlasování: 11
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ZÁZNAM HLASOVÁNÍ K USNESENÍ

č. 271

ze dne 18.11.2013

k dodatku č. 7 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Praha 2

Přijato usnesení

Přítomno: 30 Ano: 28 Ne: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 2

ODS (Ano: 9 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Bočan ODS: Ano Černochová ODS: Ano Drábek ODS: Ano
Hlaváč ODS: Nehlasoval Jubánek ODS: Ano Sedeke ODS: Ano

Stádník ODS: Ano Udženija ODS: Ano Vaněk ODS: Nehlasoval
Vondrášek ODS: Ano Zemanová ODS: Ano

TOP 09 (Ano: 7 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Duchková TOP 09: Ano Lochmann TOP 09: Ano Matuška TOP 09: Ano
Samková TOP 09: Ano Schwarz TOP 09: Ano Svoboda TOP 09: Ano

Truhlářová TOP 09: Ano

OSB (Ano: 7 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Hejna OSB: Ano Hoffmann OSB: Ano Jírovec OSB: Ano
Kůta OSB: Ano Mazancová OSB: Ano Pospíšilová OSB: Ano

Richter OSB: Šolc OSB: Ano

ČSSD (Ano: 2 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Güttlerová ČSSD: Marksová ČSSD: Ano Pech ČSSD:

Setnička ČSSD: Vlková ČSSD: Ano

SZ (Ano: 2 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Jechová SZ: Ano Uhl SZ: Ano

UNP (Ano: 1 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Pulec UNP: Ano

(Ano: 0 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Kaňková :

ID hlasování: 12
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ZÁZNAM HLASOVÁNÍ K USNESENÍ

č. 272

ze dne 18.11.2013

k záměru prodeje pozemku parc. č. 407, k.ú. Vinohrady pod bytovým domem Mikovcova
6/604, Praha 2, zapsaného na LV 2037

Přijato usnesení

Přítomno: 30 Ano: 28 Ne: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 2

ODS (Ano: 11 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Bočan ODS: Ano Černochová ODS: Ano Drábek ODS: Ano
Hlaváč ODS: Ano Jubánek ODS: Ano Sedeke ODS: Ano

Stádník ODS: Ano Udženija ODS: Ano Vaněk ODS: Ano
Vondrášek ODS: Ano Zemanová ODS: Ano

TOP 09 (Ano: 5 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Duchková TOP 09: Ano Lochmann TOP 09: Nehlasoval Matuška TOP 09: Ano
Samková TOP 09: Ano Schwarz TOP 09: Ano Svoboda TOP 09: Ano

Truhlářová TOP 09: Nehlasoval

OSB (Ano: 7 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Hejna OSB: Ano Hoffmann OSB: Ano Jírovec OSB: Ano
Kůta OSB: Ano Mazancová OSB: Ano Pospíšilová OSB: Ano

Richter OSB: Šolc OSB: Ano

ČSSD (Ano: 2 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Güttlerová ČSSD: Marksová ČSSD: Ano Pech ČSSD:

Setnička ČSSD: Vlková ČSSD: Ano

SZ (Ano: 2 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Jechová SZ: Ano Uhl SZ: Ano

UNP (Ano: 1 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Pulec UNP: Ano

(Ano: 0 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Kaňková :

ID hlasování: 13
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ZÁZNAM HLASOVÁNÍ K USNESENÍ

č. 273

ze dne 18.11.2013

k upuštění od vymáhání pohledávek a jejich účetnímu odpisu

Přijato usnesení

Přítomno: 30 Ano: 29 Ne: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 1

ODS (Ano: 11 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Bočan ODS: Ano Černochová ODS: Ano Drábek ODS: Ano
Hlaváč ODS: Ano Jubánek ODS: Ano Sedeke ODS: Ano

Stádník ODS: Ano Udženija ODS: Ano Vaněk ODS: Ano
Vondrášek ODS: Ano Zemanová ODS: Ano

TOP 09 (Ano: 6 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Duchková TOP 09: Ano Lochmann TOP 09: Ano Matuška TOP 09: Nehlasoval
Samková TOP 09: Ano Schwarz TOP 09: Ano Svoboda TOP 09: Ano

Truhlářová TOP 09: Ano

OSB (Ano: 7 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Hejna OSB: Ano Hoffmann OSB: Ano Jírovec OSB: Ano
Kůta OSB: Ano Mazancová OSB: Ano Pospíšilová OSB: Ano

Richter OSB: Šolc OSB: Ano

ČSSD (Ano: 2 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Güttlerová ČSSD: Marksová ČSSD: Ano Pech ČSSD:

Setnička ČSSD: Vlková ČSSD: Ano

SZ (Ano: 2 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Jechová SZ: Ano Uhl SZ: Ano

UNP (Ano: 1 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Pulec UNP: Ano

(Ano: 0 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Kaňková :

ID hlasování: 14
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ZÁZNAM HLASOVÁNÍ K USNESENÍ

č. 274

ze dne 18.11.2013

ke splátkové dohodě č. 66/2013 v souvislosti s užíváním bytu se lhůtou splatnosti nad 18
měsíců

Přijato usnesení

Přítomno: 30 Ano: 28 Ne: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 2

ODS (Ano: 11 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Bočan ODS: Ano Černochová ODS: Ano Drábek ODS: Ano
Hlaváč ODS: Ano Jubánek ODS: Ano Sedeke ODS: Ano

Stádník ODS: Ano Udženija ODS: Ano Vaněk ODS: Ano
Vondrášek ODS: Ano Zemanová ODS: Ano

TOP 09 (Ano: 6 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Duchková TOP 09: Ano Lochmann TOP 09: Ano Matuška TOP 09: Nehlasoval
Samková TOP 09: Ano Schwarz TOP 09: Ano Svoboda TOP 09: Ano

Truhlářová TOP 09: Ano

OSB (Ano: 6 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Hejna OSB: Ano Hoffmann OSB: Ano Jírovec OSB: Ano
Kůta OSB: Ano Mazancová OSB: Ano Pospíšilová OSB: Nehlasoval

Richter OSB: Šolc OSB: Ano

ČSSD (Ano: 2 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Güttlerová ČSSD: Marksová ČSSD: Ano Pech ČSSD:

Setnička ČSSD: Vlková ČSSD: Ano

SZ (Ano: 2 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Jechová SZ: Ano Uhl SZ: Ano

UNP (Ano: 1 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Pulec UNP: Ano

(Ano: 0 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Kaňková :

ID hlasování: 15
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ZÁZNAM HLASOVÁNÍ K USNESENÍ

č. 275

ze dne 18.11.2013

k vyhodnocení e-aukce při prodeji pohledávky po splatnosti za bývalým nájemcem bytu,
Vinohradská 406/23, Praha 2, V.A.

Přijato usnesení

Přítomno: 30 Ano: 29 Ne: 0 Zdržel se: 1 Nehlasoval: 0

ODS (Ano: 11 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Bočan ODS: Ano Černochová ODS: Ano Drábek ODS: Ano
Hlaváč ODS: Ano Jubánek ODS: Ano Sedeke ODS: Ano

Stádník ODS: Ano Udženija ODS: Ano Vaněk ODS: Ano
Vondrášek ODS: Ano Zemanová ODS: Ano

TOP 09 (Ano: 7 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Duchková TOP 09: Ano Lochmann TOP 09: Ano Matuška TOP 09: Ano
Samková TOP 09: Ano Schwarz TOP 09: Ano Svoboda TOP 09: Ano

Truhlářová TOP 09: Ano

OSB (Ano: 7 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Hejna OSB: Ano Hoffmann OSB: Ano Jírovec OSB: Ano
Kůta OSB: Ano Mazancová OSB: Ano Pospíšilová OSB: Ano

Richter OSB: Šolc OSB: Ano

ČSSD (Ano: 1 , Ne: 0 , Zdržel se: 1)
Güttlerová ČSSD: Marksová ČSSD: Zdržel se Pech ČSSD:

Setnička ČSSD: Vlková ČSSD: Ano

SZ (Ano: 2 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Jechová SZ: Ano Uhl SZ: Ano

UNP (Ano: 1 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Pulec UNP: Ano

(Ano: 0 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Kaňková :

ID hlasování: 16
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ZÁZNAM HLASOVÁNÍ K USNESENÍ

č. 276

ze dne 18.11.2013

k plnění usnesení Zastupitelstva městské části Praha 2 č. 260 ze dne 9.9.2013 k posouzení
možnosti náhrady škody vzniklé uložením pokuty - protinávrh

Přijato usnesení

Přítomno: 30 Ano: 20 Ne: 5 Zdržel se: 5 Nehlasoval: 0

ODS (Ano: 11 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Bočan ODS: Ano Černochová ODS: Ano Drábek ODS: Ano
Hlaváč ODS: Ano Jubánek ODS: Ano Sedeke ODS: Ano

Stádník ODS: Ano Udženija ODS: Ano Vaněk ODS: Ano
Vondrášek ODS: Ano Zemanová ODS: Ano

TOP 09 (Ano: 6 , Ne: 1 , Zdržel se: 0)
Duchková TOP 09: Ano Lochmann TOP 09: Ano Matuška TOP 09: Ano
Samková TOP 09: Ne Schwarz TOP 09: Ano Svoboda TOP 09: Ano

Truhlářová TOP 09: Ano

OSB (Ano: 0 , Ne: 2 , Zdržel se: 5)
Hejna OSB: Zdržel se Hoffmann OSB: Zdržel se Jírovec OSB: Ne
Kůta OSB: Zdržel se Mazancová OSB: Ne Pospíšilová OSB: Zdržel se

Richter OSB: Šolc OSB: Zdržel se

ČSSD (Ano: 0 , Ne: 2 , Zdržel se: 0)
Güttlerová ČSSD: Marksová ČSSD: Ne Pech ČSSD:

Setnička ČSSD: Vlková ČSSD: Ne

SZ (Ano: 2 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Jechová SZ: Ano Uhl SZ: Ano

UNP (Ano: 1 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Pulec UNP: Ano

(Ano: 0 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Kaňková :

ID hlasování: 17
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