Starosta Alexander Lochman: Vážení zastupitelé, vážení hosté, dovolte mi, abych vás
přivítal na dnešním zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Čakovice. Dnešní zasedání bylo řádně
svoláno a byli pozváni všichni členové zastupitelstva MČ.
Konstatuji, že na zasedání je přítomno dle prezenční listiny 15 zastupitelů, zasedání je tedy
schopno se usnášet. Dovoluji si upozornit, že z jednání je pro potřeby zápisu pořizován
videozáznam, který je po ověření zápisu smazán. A zároveň je dnešní jednání možno sledovat
online na webových stránkách naší MČ.
Z dnešního zasedání se omluvili pan Petr Novák, pan Mgr. Daniel Štech a pan Ing. Jiří
Vintiška.
Zapisovatelkou jednání je určena paní Hana Laušová. Jako ověřovatele zápisu z dnešního
dne navrhuji paní Mgr. Lenku Kubcovou Ph.D. a pana Martina Střelce. Souhlasíte? (Mgr. Kubcová:
Ano.) Martine? (Souhlasí.) Také. Děkuji.
A návrhový výbor navrhuji ve složení pan Ing. Roman Hanák – souhlasíte? (ano) – jako
předseda a paní Blanka Klimešová. Souhlasíš? (Ano.) Děkuji.
Dávám hlasovat o ověřovatelích zápisu a o návrhovém výboru. Prosím, kdo je pro? Pan
Marada přišel do síně, je nás 16 a všech 16 hlasovalo pro. Konstatuji tedy, že návrhový výbor
a ověřovatelé zápisu byli schváleni.
Prosím, návrhy usnesení předkládejte návrhovému výboru čitelně napsané na formuláři,
který je k dispozici u paní zapisovatelky. Přihlášky k vystoupení přítomné veřejnosti jak
k jednotlivým bodům programu, tak k následujícím veřejným vystoupením jsou k dispozici u paní
zapisovatelky taktéž. Zápis z minulého zasedání byl ověřen, je vystaven, a nebudou-li k němu
vzneseny připomínky během jednání, bude považován za schválený.
Program dnešního jednání:
1. Zpráva o činnosti Rady MČ mezi 17. a 18. zasedáním ZMČ
2. Rozpočtové opatření č. 5 roku 2017
3. Rozpočtové opatření č. 1 roku 2018
4. Rozpočet Městské části Praha-Čakovice na rok 2018
5. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se spol. Česká telekomunikační
infrastruktura a.s. – pozemky parc.č. 1493/2 a 1496 vše v obci Praha, k.ú. Čakovice
6. Interpelace
7. Závěr
Jsou nějaké připomínky k programu? Nejsou žádné připomínky k programu.
Dávám hlasovat o programu tak, jak je předložen. Kdo je pro? 15 je pro. Kdo je proti?
Nikdo není proti. A kdo se zdržel hlasování? Jeden se zdržel hlasování.
Přistoupíme tedy k prvnímu bodu, a to je
1.
Zpráva o činnosti Rady MČ mezi 17. a 18. zasedáním ZMČ
Tajemnice Milena Pekařová: Vážené dámy a pánové, podávám zprávu o jednání rady
městské části v období mezi 17. a dnešním 18. zasedáním zastupitelstva. Od 18. prosince 2017 se
rada sešla na sedmi zasedáních, na posledním dnes odpoledne. Ze schválených a zveřejněných
zápisů těchto jednání, včetně jednání rady, které probíhalo těsně před minulým zastupitelstvem,
vybírám některé body.
V oblasti smluvních vztahů rada schválila několik nájemních smluv, dohod o ukončení
nájmu nebo přechod nájmu na byty, přidělení bytů, dohod o splácení dlužných částek
a projednávala také záměry a smlouvy o nájmu pozemků pod garážemi, které jsou v soukromém
vlastnictví.
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Rada se seznámila s přehledem dlužného nájemného z bytových a nebytových prostor
za období do 31. 12. 2017. Dále rada souhlasila s objednáním osvětlení v rámci realizované akce
„Modernizace gastronomického provozu Školní jídelny Základní školy Dr. Edvarda Beneše“ podle
cenové nabídky firmy LS servis CZ, s.r.o. ve výši 314 774,- Kč + DPH.
Dále rada schválila smlouvu mezi MČ Praha-Čakovice a hlavním městem Prahou, Městskou
policií hl. m. Prahy o výpůjčce nebytového prostoru Bělomlýnská 520 Městské policii pro služebnu
Městské policie a schválila předání majetku – vybavení služebny formou výpůjčky.
Dále rada schválila uzavření smlouvy na dovybavení školní jídelny základní školy se
společností GAMA Holding a.s. za cenu 677 986,- Kč včetně DPH.
Dále rada schválila uzavření smlouvy o dílo se společností Archide CZ s.r.o. na zpracování
projektu s názvem „Stavební úpravy vstupní partie zámeckého parku a vybudování mola“ za cenu
157 300,- Kč včetně DPH.
Dále rada schválila dohodu o ukončení správy třeboradického hřbitova uzavřenou mezi MČ
Praha-Čakovice a panem Arnoštem Vaňákem a současně schválila smlouvu o spolupráci mezi
oběma subjekty, která umožní panu Vaňákovi, aby na tomto hřbitově prováděl svým jménem
a ve prospěch třetích osob příslušné hrobnické a jiné práce.
V rámci rozpočtu rada schválila rozpočtová opatření RMČ č. 12 roku 2017, která zahrnují
zvýšení rozpočtu příjmové i výdajové části v souvislosti s poskytnutými prostředky z rozpočtu
hl. m. Prahy v částce 1 965 000,- Kč, což je podíl z odvodu z VHP a dotace na rekonstrukci hřiště
v ulici Ke Stadionu. Dále rozpočtové opatření č. 13 roku 2017 – rozpočet byl zvýšen na příjmové
i výdajové části o 1 556 200,- Kč. Bylo použito na kompostéry pro občany MČ. Schválené
rozpočtové opatření č. 14 z roku 2017 řeší změny v rámci schváleného rozpočtu – změny v rámci
jednoho ODPA.
Rada schválila žádost o poskytnutí dotace z investiční rezervy rozpočtu hl. m. Prahy na rok
2018 pro 12 akcí, které chce MČ realizovat.
Dále rada schválila návrh rozpočtu MČ na rok 2018 a dnes jej předkládá zastupitelstvu MČ
s doporučením ke schválení. Dále rada schválila odpisové plány příspěvkových organizací pro rok
2018.
V rámci výběrových řízení, veřejných zakázek a přípravy investic rada schválila nabídku
na administraci a řízení projektu „Objekt pro sociální bydlení Schoellerova 11, Třeboradice“
v systému MS 2014 za cenu 105 tis. Kč včetně DPH.
Dále rada schválila vypsání veřejné zakázky na zadávací dokumentaci zpracovanou firmou
Tögel Vladimír, JUDr., advokátní kancelář, na akci “Stavební úpravy a změna stávající ubytovny
Jizerská 744, Praha-Čakovice na objekt základní školy“.
Dále rada schválila ceník pronájmu Schoellerova sálu a zámeckého parku pro konání
svatebních obřadů. A dále schválila zahájení provozu nízkoprahového centra mládeže v prostorách
objektu Cukrovarská 230, otevírací dobu a provozní řad centra.
Dále rada projednala žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní a případně
stavební řízení, žádosti o povolení napojení pozemku na komunikaci, o souhlas se vstupem
na pozemek pro uložení přípojek, popřípadě stavbu a další.
Plné znění podepsaných zápisů máte k dispozici na webovém rozhraní a jsou také
umísťovány na webové stránky městské části.
Navrhuji, aby zastupitelstvo přijalo usnesení:
Zastupitelstvo MČ Praha-Čakovice bere na vědomí zprávu o činnosti Rady MČ PrahaČakovice v období mezi 17. a 18. zasedáním zastupitelstva, tj. v době od 19. 12. 2017
do 12. 3. 2018.
Děkuji.
Starosta Alexander Lochman: Já děkuji. Otevírám rozpravu. Paní Kubcová.
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Paní Lenka Kubcová: Dobrý večer. Já jsem se chtěla zeptat, zaznělo od paní tajemnice,
že bude rekonstrukce vstupu a nějakého mola, tak čeho se to týká?
Starosta Alexander Lochman: Týká se to jižního vstupu do zámeckého parku tam, kde má
zahradu pan Čvančara, který pěstoval teď už nevím přesně, jaké kytky, ale dlouhodobě vnímáme,
že ten vstup je neutěšený, a máme projekt k tomu, aby se celý ten vstup stal daleko důstojnějším.
A tím, že ten vstup bude majestátnější, tak architekt naplánoval, že by tam mohlo být molo na tom
jezeru jako vstupní molo.
Paní Lenka Kubcová: Do toho rybníka?
Starosta Alexander Lochman: Do toho rybníka. Pardon. Ne do jezera – do rybníka.
Další dotaz? Není. Přistoupíme k hlasování.
Kdo je pro navržené usnesení? Prosím teď. 12. Kdo je proti? Nikdo není proti. A kdo se
zdržel hlasování? 4 se zdrželi hlasování. Děkuji. Konstatuji, že usnesení bylo schváleno.
Přistoupíme k bodu
2.
Rozpočtové opatření č. 5 roku 2017
Předkladatelem je pan Motyčka.
Pan Michal Motyčka: Děkuji. Dobrý večer, dámy a pánové, kolegové zastupitelé. Dovoluji
si tedy předložit dneska první bod. Je to rozpočtové opatření číslo 5 ještě z roku 2017, které je
tematicky rozděleno do tří tabulek. Ta asi nejdůležitější a nejzajímavější je hned ta první, kdy Rada
hl. m. Prahy schválila dne 19. 12. 2017 poskytnutí účelové investiční dotace na akci kompostéry
pro občany naší MČ, a to v celkové výši 1 556 160,50 Kč, přičemž po úpravě a zaokrouhlení
na 1 556 200,- Kč. Tato částka vlastně zvýšení rozpočet jak na příjmové, tak výdajové části.
Ostatní dvě tabulky. Ta první je vlastně změna schváleného rozpočtu v rámci oddílu
paragrafu – to, co standardně dělá rozpočtář. Je to v podstatě pro vás informativní, protože částka se
vůbec nemění a zůstává to stejně, tak jak to bylo schváleno v původním rozpočtu.
A třetí tabulka, vlastně to jsou různé změny v rozpočtu mezi oddíly a paragrafy, kdy opět se
nemění ta částka, jenom, pokud se změnil účel, se dělaly přesuny, a to bylo v souvislosti vlastně
s rekonstrukcí cyklotrasy A27, kdy nám byla určena dotace, a zbytek jsme museli doplácet z našich
peněz. A dále to byla úprava střediska volného času, kdy se změnil účel v budově Cukrovarské 230
na nízkoprahové centrum, a byla tam změna užívání prostoru a také tam vlastně bylo navýšení
investice o 331 129,- Kč na základě víceprací, což byl schvalovaný dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.
Dovolil bych si tedy přečíst usnesení: Zastupitelstvo MČ schvaluje rozpočtové opatření č. 5
roku 2017 dle přílohy – tabulka č. 1, 2 a 3.
Děkuji.
Starosta Alexander Lochman: Děkuji za předklad. Otevírám rozpravu. Nikdo se nehlásí,
uzavírám rozpravu a přistoupíme k hlasování.
Kdo je pro navržené usnesení? 12 je pro. Kdo je proti? Nikdo není proti. A kdo se zdržel
hlasování? 4 se zdrželi hlasování. Konstatuji, že usnesení bylo schváleno.
Přistoupíme k dalšímu bodu, což je
3.
Rozpočtové opatření č. 1 roku 2018
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Předkladatel je pan Motyčka.
Pan Michal Motyčka: Znovu děkuji za slovo, pane starosto. Předkládám tedy rozpočtové
opatření č. 1 letošního roku – 2018. Jedná se jenom o jedno rozpočtové opatření, kdy nám opět
Rada hl. m. Prahy schválila dne 30. 1. 2018 účelovou neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu –
Ministerstva financí na úhradu výdajů vzniklých s volbou prezidenta v roce 2018, a to ve výši
211 002,- Kč, opět úprava a zaokrouhlení na 211 000,- Kč. To se zvýší vlastně rozpočet jak
na výdajové, tak na příjmové stránce.
Dovolím si tedy rovnou přečíst usnesení: Zastupitelstvo MČ schvaluje rozpočtové opatření
č. 1 roku 2018 dle přílohy – tabulka č. 1.
Starosta Alexander Lochman: Děkuji. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se
nehlásí, uzavírám rozpravu. Přistoupíme k hlasování.
Kdo je pro navržené usnesení? 12 je pro. Kdo je proti? Nikdo není proti? A kdo se zdržel
hlasování? 4 se zdrželi hlasování. Děkuji.
A přistoupíme k dalšímu bodu, a to je
4.
Rozpočet Městské části Praha-Čakovice na rok 2018
A předkladatelem je rovněž Michal Motyčka.
Pan Michal Motyčka: Děkuji za slovo. Nyní tedy si dovolím vám odprezentovat v podstatě
nejdůležitější, nebo já se domnívám nejdůležitější bod – nástroj řízení a hospodaření naší obce,
který plánujeme na rok 2018.
Jen na začátek musím říct, v materiálech, které jste dostali, byla jedna chybička
ve wordovském dokumentu. Jak byla celková tabulka, tak tam byla změna krátkodobého stavu, tak
tam chybělo pár nul – bylo tam 141 500 korun. Bylo to myslím na stránce číslo šest v třetí kapitole.
Nicméně ale údaj byl potom správný, co se týká schodku.
Co se týká rozpočtu na rok 2018, nejprve bych ho určitě porovnal s rokem 2017, abychom
mohli správně komparovat. Rozdíl určitě je vidět v běžných příjmech, který je způsoben zejména
změnou ve výši dotační politiky, což si myslím, že je opět vidět ten krásný nárůst. Když si
vzpomeneme, že před osmi lety, když jsme tady začínali, tak jsme měli dotaci 24 milionů vlastně,
mandatorní příjem od Magistrátu hl. m. Prahy, dneska jsme již téměř na 60 milionech, což je téměř
trojnásobek. Možná taková malá zajímavost. Letňany mají pouze o milion korun více než naše MČ.
Takže je tam navýšení oproti loňskému roku o 7,4 mil. Kč. Dále byl rozdíl v kapitálových příjmech
díky nižšímu převodu z vedlejší hospodářské činnosti a zatím vlastně nižším dotacím či
chybějícímu finančnímu vypořádání v roce 2018.
Běžné výdaje jsou vyšší zejména z důvodu potřeby realizace investičních akcí zejména
v oblasti školství, což si ukážeme potom následně v kapitálových výdajích. Tam právě ty kapitálové
výdaje jsou vyšší zejména z důvodu financování výstavby odloučeného pracoviště Jizerská
a rekonstrukce budovy na školní prostor, kde je vlastně v současné době internát. A dále to je určitě
výstavba chodníků, nový kamerový systém a také projektová činnost, na kterou jsme letos uvolnili
poměrně značnou částku peněz.
Pokud se můžeme podívat na graf, abychom si to jenom srovnali, tam je krásně vidět ten
plán 2017. Je tam samozřejmě vidět obrovský nárůst skutečnosti v příjmech, ale to bylo dáno
hlavně dotacemi a půjčkou na novou školní budovu. Tady vidíte, že na rok 2018 to je zatím nižší –
84 milionů, ale kapitálové výdaje nebo obecně výdaje se diametrálně zvětšily, což samozřejmě
vypadá, že je velký schodek, ale když to srovnáte se skutečností 2017, kdy bylo 133 milionů
v plusu, tak tam se jedná právě o rozdíl v půjčkách a nedokončeném finančním vypořádání

4

s hlavním městem Prahou, které čekáme do konce tohoto měsíce nebo začátkem dubna. Zatím je to
v částce asi 50 mil. Kč, u kterých čekáme na vypořádání a věříme, že nám opět magistrát tyto
peníze ponechá.
Když se podíváme v rychlosti jenom na běžné příjmy, tam jsou rozpočtovány v roce 2018
v celkové výši 72 661 500,- Kč. Je to zejména v kapitole městská infrastruktura, kde je 120 tis., což
jsou tradičně poplatky za sběr odpadu. V rámci kapitoly školství, mládež a samospráva zatím
neznáme nebo nevíme, jaké budou příjmy v této kapitole. Kultura, sport, cestovní ruch, tak tam je to
tradičně částka 50 tis. Kč, což tvoří vlastně členské poplatky v naší knihovně. V kapitole
bezpečnost, ani hospodářství zatím nejsou známy jakékoliv příjmy.
Co se týká kapitoly 9 – vnitřní správa, tak tam je částka 149 tis. Kč. Jsou to zejména
pronájmy obecních automobilů, úroky a sankční platby. Samozřejmě největší část – de facto 99 % –
tvoří kapitola 10 – pokladní správa. Je to 72 342 000,- Kč, což právě byly zmíněné dotace
od Magistrátu hl. m. Prahy ve výši necelých 60 mil. Kč. Určitě významným příjmem je daň
z nemovitostí ve výši 9 mil. Kč, ale jsou zde také správní poplatky a obecní poplatky, například
za výkon státní správy, poplatky ze psů, z veřejného prostranství, z ubytovací kapacity nebo
poplatky ze vstupného.
V rámci kapitálových příjmů na rok 2018 rozpočtujeme výši 11 352 000,- a všechny jsou
alokovány pouze do kapitoly vnitřní správa, což je tradiční posilování rozpočtu, abychom mohli
uskutečnit všechny nutné, nezbytné a plánované akce, tak posilujeme. Částka je letos snad nejmenší
za 7 let, kdy posilujeme částkou o 11 352 000,- Kč, a je to převod z vedlejší hospodářské činnosti
do činnosti hlavní.
V rámci běžných výdajů – ty jsou zatím plánovány ve výši 72 313 000,- Kč. Tabulky jsou
trošku rozděleny oproti minulým letům, kdy samozřejmě naši auditoři dbali trošku podrobněji na to,
aby se opravdu členily výdaje podle toho, jak jsou, na běžné a kapitálové. Proto tam byla i spousta
rozpočtových změn, kdy se převáděly peníze, aby byly správně alokovány. Takže ty tabulky jsou
rozděleny více na kapitálové a běžné a je to trošku takové podrobnější členění.
V rámci kapitoly 2 – městská infrastruktura – je plánována výše 19 611 000,- Kč, což
samozřejmě jsou peníze, jak víte, na provoz naší technické správy. Tam největší nárůst oproti
minulým letům udělalo zákonné navýšení mezd ve výši 10 %, což stejné bude vlastně u úřadu –
vnitřní správy v kapitole 10. Jsou tam leasingové splátky, je tam údržba parků a ostatních zelených
ploch, pojištění například za vozy a poměrně značnou část dělá sběr a svoz komunálního odpadu. Je
to například na deponování trávy a dalších odpadů, které se odevzdávají ve sběrně v ulici
Na Barikádách. Toto místo, jak víte, není zřízeno Magistrátem hl. m. Prahy, proto jeho činnost
vlastně dotujeme. A jsou tam potom klasické výdaje na pitnou vodu a související údržbu například
té vlečky.
V rámci kapitoly doprava neplánujeme žádné výdaje v této kapitole.
V kapitole 4 – školství jsou celkové výdaje 21 762 000,- Kč. Jsou to vlastně klasické
náklady na provoz základních, mateřských škol a sportovních zařízení, která jsou v majetku obce.
Alokovali jsme zde letos investici ve výši 3,2 mil. Kč. Je to zejména částka 2,5 mil. určená
na sanaci podlah v Mateřské škole I, kdy vlastně byly poničeny únikem vody, a celkové degradace
toho vedení. Je zde částka 1 730 000,- Kč na dokončení modernizace jídelny v Základní škole
Edvarda Beneše a 300 000,- Kč na nutné dofinancování dokončení revitalizace zahrady v Mateřské
školce II v Třeboradicích. Dále je zde 300 000,- Kč na provoz nízkoprahového centra, které je v tzv.
Vatikánu – Cukrovarská 230, ale nejsou zde samozřejmě zahrnuty mzdy, které jsou hrazeny
Magistrátem hl. m. Prahy.
Dále poslední je částka 1 832 000,- Kč, která představuje dotaci a finanční pomoc
sportovním spolkům. Tam je právě vidět ta změna, že loni to bylo ještě alokováno všechno
dohromady, což byly spolky, které se zabývaly péčí o děti nebo prací s dětmi, kulturou, sportem,
nyní je sport rozdělen. Už neschvalujeme, co byla změna a co nám také vytýkali auditoři, že jsme
špatně dělali nebo schvalovali jednotlivé položky. Dneska je to v celkové částce, protože jsou to
i veřejnoprávní smlouvy, které musí být uzavřeny s každým spolkem, proto vlastně v rozpočtu máte
už jenom celkovou částku.
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To vlastně souvisí s kapitolou 6 – kultura, sport a cestovní ruch, kde je částka
2 606 000,- Kč. Je to zejména půl milionu na provoz městských knihoven a právě zmíněné dotační
tituly pro různé spolky, sportovní kluby a kulturní zařízení. U sportu došlo k největšímu navýšení,
tam byl téměř dvojnásobek. A dále tam jsou vlastně akce MČ. Tam se vám také může zdát, že tam
je obrovský nárůst, ale v dřívějších dobách jsme právě alokovali tyto peníze všechny pod úřad, nyní
jsou vypíchnuty zvlášť, nicméně ta částka se nemění – je to pořád 600 000,- Kč, což je na provoz
různých akcí MČ, péče o seniory a sociální činnost, což jsou různé dárky pro seniory, poukázky
například do Globusu atd.
V rámci kapitoly 7 – bezpečnost je stejná částka jako v minulých letech – 340 000,- Kč, což
se jedná o dotaci na provoz naší Jednotky sboru dobrovolných hasičů v MČ Praha-Čakovice.
V kapitole 8 – hospodářství je alokována částka 50 000,- Kč. Je to částka určená jako
rezerva na řešení případných havárií v rámci bytového a nebytového fondu, nicméně bytový fond
letos má trošku lépe navýšené peníze na provoz, údržbu a opravy uvolněných bytů a bytového
fondu jako takového.
V rámci kapitoly 9 – vnitřní správa je zde umístěna částka 27 837 000,- Kč. Největší část
vlastně tvoří ve výši 23 mil. náklady na provoz MČ a tam jsou již zmiňované avizované mzdové
náklady na zaměstnance úřadu, zastupitelstvo – to, jak jsme schvalovali. Bylo tam opět zákonné
navýšení o 10 % u uvolněných zastupitelů. Dále jsem vypíchl například právní služby ve výši
670 000,- Kč a časopis 645 000,- Kč, ale ta cena se sníží asi cca o 200 000,- Kč z důvodu příjmu
inzerce. Například jsou to ještě dále opravy na budovách – 1,2 mil. Kč a IT služby 800 000,- Kč,
kdy tam vlastně 800 000,- Kč tvoří čerpání zaměstnaneckého fondu. Tam bylo navýšení
z původních 400 000,- Kč na 800 000,- Kč.
V rámci kapitoly 10 – pokladní správa – 112 000,- Kč je tvořeno bankovními poplatky
a výdaji na povinné ručení.
Kapitálové výdaje pro rok 2018 jsou alokovány v poměrně vysoké výši 153 200 000, což
největší částka je samozřejmě v rámci kapitoly školství, ale i další peníze jsou umístěny do kapitoly
2 – městská infrastruktura. Tam je to v celkové výši 18 950 000,- Kč, což jsou vlastně položky
na úpravu zeleně. Největší část tam tvoří 10 mil. Kč na rekonstrukci chodníků do zámkové dlažby.
Určitě zajímavost je například výstavba skate parku ve výši 2,9 mil. Kč a výstavba přestupní
zastávky PID U Stadionu ve výši 2,5 mil. Kč.
V rámci kapitoly doprava neplánujeme zatím kapitálové výdaje.
A co se týká školství – kapitoly číslo 4, je tam alokována zatím částka 105 500 000,- Kč,
protože vlastně plánujeme zahájení výstavby nové školy nebo detašovaného pracoviště
a rekonstrukci budovy. Celkem by to mělo stát 130 mil., ale víme, že ta škola se v letošním roce
nedokončí. Podle toho, jak byl vybrán výherce výběrového řízení, takže doplatek nebo další část
bude plánována pro rok 2019. Je zde rovněž alokována částka ve výši 3 mil. Kč, vlastně co byla
dohodnuta spoluúčast na akci rekonstrukce vnitřních prostor budovy Sokol Čakovice jako dotační
podpora, kterou oni si žádají, a dofinancování.
V rámci kapitoly 5 – je tam vlastně úplně nová kapitola, kterou jsme tady osm let neměli, je
to zdravotnictví a sociální péče. Tam jsou vlastně určeny prostředky na projektovou dokumentaci
zdravotnického domu v Petříkově ulici. Je to v částce, mám pocit, 2,4 mil. Já ji tam nemám
uvedenu. – 2,4 milionu – Ale tato částka nám bude navrácena. Je to vlastně jedna z dotací, čekáme
na finanční vypořádání s hl. m. Prahou, takže ta by se měla vlastně do našich finančních rozpočtů
vrátit a můžeme ji případně alokovat někam jinam.
V rámci kultury a sportu zatím nic neplánujeme pro letošní rok, ale zajímavá částka určitě je
v rámci kapitoly 7 – bezpečnost, kdy jsme uvolnili 4,5 mil. pro zahájení projektování a první fáze
implementace kamerového systému v naší MČ.
V rámci kapitoly hospodářství je tam vlastně částka 11,9 mil. Kč. Jedná se vlastně o položky
spadající pod bytový odbor. Jedná se o investice do nemovitostí a ostatních projektů, které neslouží
k pronájmu, a tak musí být financovány z hlavní činnosti, pokud se opravdu nejedná o byty.
Součástí výdajů v této kapitole je rekonstrukce půdního prostoru tady v Čakovickém zámku ve výši
4 mil. Kč, dále projekt na revitalizaci bytového fondu ve výši 3 mil. Kč, kdy jde o zahájení té fáze,
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kdy by se mělo v budoucnu revitalizovat 7 bytových domů. A dále je to rekonstrukce prostor
pro druhé nízkoprahové centrum v Miškovicích ve výši 3,5 mil. Kč a například 1,2 mil. Kč
na rekonstrukci rozvodů ústředního topení v budově Cukrovarská, kde se vlastně vyměnila zatím
okna a teď je druhá fáze – dokončení rekonstrukce těchto rozvodů.
V rámci kapitoly vnitřní správa – kapitola číslo 9 – je tam 9 950 000,- Kč. Jedná se
o plánované prostředky na různé projekty. Celková částka na projekty je 9 300 000,- Kč. Plánujeme
například již zmiňovaný vstup do Zámeckého parku ze Schoellerovy ulice, výstava areálu technické
správy, rekonstrukce staré sýpky na komunitní centrum, studie odtokových poměrů anebo
rekonstrukce prostor bývalé autoškoly, přičemž je tam ještě asi 1,5 mil. rezerva na blíže neurčené
projektové činnosti.
Samozřejmě pokud sečteme tyto dvě částky dohromady, vyjde nám logicky schodek, který
je 141 500 000,- Kč. Na první pohled to číslo vypadá hrozivě, ale tam právě tu majoritní část dělá,
když se to dofinancuje ze zbytkových peněz na účtu, na kterém bylo 200 mil. Kč, přičemž
na 50 mil. zatím nemůžeme sáhnout, to se čeká na finanční vypořádání. Byla tam samozřejmě
ponechána klasická rezerva, takže byla použita půjčka, kterou bychom měli začít vlastně v letošním
roce splácet magistrátu.
Co se týká zůstatku na účtech vedlejší hospodářské činnosti, tak tam je jenom 418 033,- Kč.
A ještě máme poslední tabulku, kterou jsem připravil, abyste měli přehled o rozpočtu
vedlejší hospodářské činnosti. Příjmy byly rozpočtovány stejně jako v minulých letech. Vlastně
21 mil. jsou příjmy z nájmů, z nebytů 2 mil., celkem nějakých 26 mil., což samozřejmě se klasicky
rozpočtuje vyrovnaně. Tam vidíte převod do rozpočtu hlavní činnosti, kdy jsme si půjčili právě
z VHČ, což je pořád poměrně vysoká částka, nicméně je za poslední roky nejnižší. Je zde také
alokována ve výdajích daň z příjmů 3,4 mil. Kč, což víte, že je částka, kterou nám zatím vždycky
vlastně vrátili do rozpočtu. O to se tedy navýší finanční prostředky volné a možná použitelné
na nějaké další akce.
Tímto je to z mé strany všechno. Dovolím si tedy přečíst usnesení? (P. starosta: Ano.)
Zastupitelstvo MČ schvaluje rozpočet MČ Praha-Čakovice na rok 2018 takto:
1. rozpočet hlavní činnosti:
- objem příjmů ve výši 84 013 900,- Kč – tabulka č. 1 návrhu rozpočtu
- objem výdajů ve výši 225 513 900,- Kč – tabulka č. 2 a 3 návrhu rozpočtu
a plánovaný schodek ve výši 141 500 000,- Kč je kryt prostředky vytvořenými v minulých
letech.
2. rozpočet vedlejší hospodářské činnosti:
- objem příjmů ve výši 26 502 000,- Kč – tabulka č. 4 návrhu rozpočtu
- objem výdajů ve výši 26 502 000,- Kč – tabulka č. 4 návrhu rozpočtu
3. Dotace poskytnuté příspěvkovým organizacím MČ Praha-Čakovice:
- MŠ Čakovice I.
- MŠ Čakovice II.
- MŠ Čakovice III.
- ZŠ Čakovice Dr. E. Beneše
4. rozpočtový výhled do roku 2023 – tabulka č. 5 návrhu rozpočtu.
Děkuji za pozornost.
Starosta Alexander Lochman: Já také děkuji. Než otevřeme rozpravu, tak bych chtěl
anoncovat, že je v sále 17 zastupitelů. Paní Bendová se k nám připojila. A teď otevíráme rozpravu.
Pan Mgr. Slavík se hlásí.
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Pan Jiří Slavík: Já myslím, že všichni vnímáme, že rozpočet letos je úplně vlastně zbytečná
položka, kterou tady provozujeme, protože jsme si v minulém roce schválili možnost, že rada může
přijímat rozpočtová opatření, jak je jí libo, a musí o tom zastupitelstvo jenom vyrozumět. Takže
cokoliv tady dneska budeme hlasovat, tak je v podstatě jenom takový momentální názor na to, co se
může případně stát, jinak to neznamená vůbec nic.
Ale je pozoruhodný ten schodek 141 milionů. Ještěže volby jsou jednou za čtyři roky.
Kdyby byly každý rok, tak se z těch dluhů nevyhrabeme! Takže já mám radost, že volby jsou jenom
letos a nebudou zase další rok a pak další rok, protože to bychom ty schodky měly pořád takovéhle,
abychom mohli maximálně utrácet. Za mě je to všechno. Děkuji.
Starosta Alexander Lochman: Díky. Někdo další se hlásí? Paní Arnotová.
Paní Kateřina Arnotová: Já bych také jenom chtěla říct, že jsem se sešla s panem
Motyčkou. Za to mu tedy děkuji, že mi vysvětlil některé položky v rozpočtu, protože pokud to
člověk jenom má před sebou na papíře, tak z toho moc nepochytí. Vlastně jedině na té schůzce jsem
se mohla dozvědět něco o tom, jaké projekty plánuje MČ, pokud člověk nechce rozklikávat všechny
PDF soubory, ve kterých jsou zápisy z rady, tak se to vlastně nemá moc šanci dozvědět. A hlavně ty
projekty na mě působí jakoby nahodile. Nikde jsem si nevšimla nějaké koncepce, podle čeho se
vybírají, proč zrovna Petříkova? Dobře, je tam potřeba možná zdravotnické zařízení, ale víme to,
jestli tam nějací doktoři přijdou? Nebo možná vy to víte, ale my to nevíme. A další projekty –
prostě působí to na mě, že díky tomu, že máme nějaký přístup k penězům z magistrátu, tak děláme
projekty, ale jestli ty projekty přinesou něco tady městské části, to z toho úplně zřejmé není.
Potom co se týče rozpočtu, máme tam nějaká čísla. Jak řekl pan Slavík, během roku se nám
tam různě přelévají z kapitoly do kapitoly, z položky do položky. Pro laika je téměř nemožné to
nějak kontrolovat, jestli byly veřejné prostředky vynaloženy účelně, nebo nebyly. Takže pro mě
stejně jako v předchozích letech, kdy jsme schvalovali rozpočet, je to takový dokument, který
ukazuje nějaká čísla, ale pro mě jsou ta čísla naprosto nečitelná. Děkuji.
Starosta Alexander Lochman: Děkuji. Další dotaz? Pan Motyčka odpoví.
Pan Michal Motyčka: Já jsem zapomněl ještě zmínit – samozřejmě děkuji za názor –
pro přehlednost právě už víte, že byl schválen rozklikávací rozpočet, který bude vlastně umístěn –
samozřejmě čekáme až na schválení rozpočtu, aby se tam mohla naházet data. Je to již u Gordicu
objednáno. A tam byste měli možnost to sledovat. Zatím máme v plánu, že budeme aktualizovat
data nebo měla by se natahovat jednou za kvartál, a budete vidět čerpání v jednotlivých kapitolách,
kde by to mělo být i s komentářem. Samozřejmě chápu, že z těch tabulek se to nedá všechno vyčíst,
ale já nevím, jestli kolegové se chtějí vyjádřit k projektům, které se plánují. Samozřejmě je pravda,
že je ideální mít v šuplíku spoustu připravených projektů, protože se pak nahodile a v krátké chvíli
objeví nějaký dotační titul, nicméně si myslím, ať už je to třeba výstavba nové technické správy, je
plánována velmi dlouho. Myslím, že o zdravotnickém domu se bavíme možná sedm osm let, kdy
vlastně nám tam v uvozovkách chátrá nemovitost, kterou nejde nadále pronajmout, a lékařská péče
si myslím, že v naší MČ není dostatečná. Takže ty projekty nejsou takové, že by vznikly teď, ale
plánovali jsme dlouho a až teď na to zbyly trošku větší peníze, a máme informace, že by se na ně
mohlo dosáhnout i dotačně. Děkuji.
Starosta Alexander Lochman: Děkuji. Já asi odpovím a pak pan Marada. Já myslím, že
pan Motyčka řekl všechno. To rozhodně nejsou nahodilé projekty, které se dělají ze dne na den. To
jsou věci, které se dlouhodobě programují, které jsou promyšlené. Konkrétně ohledně lékařského
domu, tam jsme analýzy dělali. My jsme byli i tady s panem Kajprem na Ministerstvu zdravotnictví
mluvit s náměstkem, jaká jsou konkrétní čísla a jakým způsobem se nacházejí Čakovice, jaké máme
šance získat lékaře, a pokud víte, a vy to určitě všichni víte, je nedostatek lékařů v naší MČ a naším
úkolem je jim dát prostředí k tomu, aby mohli fungovat.
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Ostatní projekty – je jich mnoho. Technická správa. Víte, že to není úplně optimální, aby
vyjížděla za radnici. Jsou to zastaralé budovy, které jsou neutěšené, ošklivé a nejsou funkční, nejsou
úplně efektivní. K nové technické správě jsou dotační tituly, které chceme vyčerpat také v tomto
ohledu, a těch 12 projektů, u kterých jsme žádali, které jste měli v usnesení rady, magistrát
o podporu – samozřejmě nepředpokládáme, že na všechny tyto projekty dostaneme nějaké
spolufinancování, ale jsou to věci, které jsou dlouhodobě promyšlené a ne nahodilé.
Pan Marada.
Pan Miroslav Marada: Děkuji za slovo. Dobrý večer. Já myslím, že paní Arnotová určitě
nechtěla rozporovat, že bychom nepotřebovali nový zdravotní dům, spíš hovořila o té
nekoncepčnosti. To jsou vlastně všechno projekty, které jsme už viděli ve volební kampani
před čtyřmi lety. Takže mě překvapuje, že se najednou všechny realizují až šest měsíců před
volbami, a trochu se bojím, aby se to stihlo a zase neusnuly na další čtyři roky.
Myslím si, že argument, co říkal pan Motyčka, je určitě pravdivý. Často se vypíše nějaká
dotace, do dvou měsíců se musí zažádat. Když máte v šuplíku projekt, máte výhodu, ale tohle jsme
mohli aplikovat už v prvním roce, kdy působila tato rada, a ty projekty už klidně mohly být hotové.
Nemusí se všechny dělat až čtvrtý rok. To je prostě koncepce návsi, revitalizace náměstí,
revitalizace Husova parku. To všechno už tady bylo před čtyřmi lety, stejně jako zdravotní dům.
Já chci jinak kvitovat, že se myslelo letos na byty, protože v Čakovicích – už to možná tak
neplatí, ale pamatuji si z dětství, že tu byla velká rivalita mezi tzv. domkáři a bytovkáři, a myslím
si, že městská část bytovému fondu hodně dluží, protože většinou je to pro nás jenom největší zdroj
vlastních příjmů a nikdy jsme tam vlastně nevraceli dostatečně to, co těm domům dlužíme. Takže
toto kvituji. Děkuji.
Starosta Alexander Lochman: Já vám děkuji, pane Marado. Ještě to doplním s dovolením.
Nechali jsme udělat pasportizaci sedmi bytových domů, kde jsme si nechali udělat relativně
komplexní plán revitalizace těchto bytových domů. Zhruba to přijde na 80 mil. korun, které budeme
investovat v budoucích letech, a tato věc je už funkční. Konec konců už jsme i dnes schválili nějaké
další postupy na radě.
Ohledně projektů. Ono to není, že dnes. Já vím, že volební rok je volebním rokem a často
máme tendenci říci, že vlastně jsme spali tři roky – nebo naše opozice má tendenci to říct. Pravda to
není. Konkrétně jednotlivé projekty se – nechci říct táhnou, to je špatné slovo, ale jsou řešeny
v několika letech. A to není projekt, který řešíte ze dne na den. I to, že jsme veřejná správa, ty
postupy, výběrová řízení, všechno má svým způsobem nějaké limity a své procesní postupy.
A konkrétně předám slovo tady panu Kajprovi, ale ten vám asi něco řekne ohledně lékařského
domu.
Pan Daniel Kajpr: Dobrý večer, dámy a pánové. Bude to obecné. Tady se skutečně
neprojektuje letos, ale kdybych mluvil za projekty, na kterých jsem se podílel, tak když v roce
2015-2016 začnete s dotačním titulem, který trvá půl roku, než ho magistrát vyhodnotí, a další dva
tři čtyři měsíce, než vám přijde skutečně relevantní informace o tom, že ten dotační titul dostanete,
je tady další rok, rok a půl projektování, další půlrok, než se vyjádří všechny dotčené instituce,
a jsme skutečně ve třech letech, minimálně ve třech letech po tom, co je nějaký nápad. Tohle nebylo
moc fér, Mirku.
A paní Arnotové bych jenom řekl, že vy jste také zastupitelé. Vy můžete chodit s vlastní
koncepcí projektů. Pokud vím, tak jediný, kdo přišel, tak byla paní Kubcová se zahradou mateřské
školky.
Starosta Alexander Lochman: Děkuji. Pan Motyčka se hlásil a pak pan Marada.
Pan Michal Motyčka: Já bych to jenom doplnil. Ještě jsem nehlásil střet zájmů –
na začátku jsem zapomněl.
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Starosta Alexander Lochman: Dobře. Je někdo jiný, kdo chce hlásit střet zájmů kvůli
rozpočtu? (Ruku zvedá pan Linhart.) Pan Michal Linhart. Také hlásí střet zájmů.
Paní Kateřina Arnotová: Nevím, jestli to potřebuji také...
Starosta Alexander Lochman: Budeš hlasovat pro sebe, takže asi bych doporučil ho
nahlásit.
Paní Kateřina Arnotová: V tom případě hlásím střet zájmů.
Starosta Alexander Lochman: Dobře. Paní Arnotová hlásí také střet zájmů. OK.
Pan Jiří Slavík: Jak pro sebe? (Pobavení.)
Starosta Alexander Lochman: Já jsem neřekl pro sebe. Pan Marada se hlásil.
Pan Miroslav Marada: Chci se trochu ohradit. Ta poznámka vůbec neměla být nefér. Já
předpokládám, že projekty, které se zpracovávají tři roky a jsou hotové nebo se na ně čerpalo, tak
už se neukazují v tom novém rozpočtu. Tam předpokládám, že jsou peníze na projekty, které se
teprve budou začínat. Nevím, jestli jsou tam nějaké dokončující – omlouvám se panu Kajprovi.
Jinak opozice, ano, může navrhovat, ale nevím, jestli jste si všimli tady na těch přenosech,
ale cokoliv opozice navrhla, tak vždycky bylo jednomyslně přehlasováno vládnoucí koalicí. Takže
to asi nemá smysl a vy dobře víte, pane starosto, že jsme se snažili leccos s vámi vyjednat,
například co se týkalo územního plánu apod. Ale nikdy se na to nenašla vůle. Takže to není tak,
že by opozice nechtěla něco navrhovat a jenom tady byla pořád protivná. A stejně tak není pravda,
že by opozice ryla za každou cenu. To, co tady říkáme, tak má vždycky věcný základ.
Chci se jenom připojit k tomu, co říká pan kolega Slavík. Z tohoto důvodu budu hlasovat
proti rozpočtu. Ne že bych si myslel, že je nějak nepečlivě nebo špatně připraven. Mně tedy
vždycky vadilo, a opakuji to každý rok, že rozpočet je obtížně čitelný. Jestli bude konečně po – já
už můžu říct asi sedmi letech kritiky rozklikávací rozpočet, předpokládám, že bude pro zastupitele,
ale tady jde prostě o veřejnost, která by asi také ráda viděla, co se z čeho bude financovat. A jsou
obce, které to mají běžně na webových stránkách. Když si rozkliknete jednotlivé položky, tak je tam
vidět nějaký plán až třeba do úrovně konkrétního chodníku, který se z toho plánuje financovat.
Myslím, že nemáme co skrývat – ani zastupitelstvo, ani rada. Klidně bychom to mohli mít a je to
informační a transparentní.
A pak chci říct ale, že moje proti bude proto, že to je skutečně formalita po tom bodu,
co minule si nechala rada odsouhlasit. My sice teď hlasujeme o nějaké aktuální struktuře,
ale vlastně rada si ji může svobodně měnit a dávat to zastupitelstvu jenom na vědomí. Chci tady
požádat, byl by to projev určité vstřícnosti, politické korektnosti, snad i slušnosti, kdyby rada ten
bod na příštím jednání zastupitelstva zrušila a vrátila tuto pravomoc zastupitelstvu, protože ukazuje
se na hlasování teď o rozpočtu, jak je to svým způsobem úplně zbytečný, prázdný bod, a přitom
fórum, které zastupuje všechno obyvatelstvo Čakovic, je zastupitelstvo, a i když nakonec si koalice
odhlasuje, co potřebuje, tak formálně to je správně, aby o těchto věcech jednalo zastupitelstvo jako
přímo zvolený orgán, který reprezentuje celou obec. Děkuji.
Starosta Alexander Lochman: Děkuji. Já mám dvě poznámky, jestli tedy nikomu neberu
slovo. První poznámka. Zdá se vám nečitelný, vážení kolegové, ale je to dáno tou osnovou, tak jak
má být rozpočet tvořen. To znamená, musíte pochopit, jakým způsobem je rozdělen do kapitol,
a pak se bude zdát možná čitelnější. To je první poznámka.
Druhou poznámku. V rámci usnesení my jsme samozřejmě i minule říkali, že je to z důvodů
nějakých mimořádných situací, a já bych docela rád, aby se to nedávalo do nějaké standardizace.
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My samozřejmě pochopitelně respektujeme vůli zastupitelstva a toto bylo dáno v rámci
mimořádných situací, a pokud víte o nějaké situaci, která by nebyla mimořádná, ve které jsme
využili této varianty, tak nám to řekněte. Já tedy o tom nevím.
Pan Miroslav Marada: Pardon. Já myslel nečitelná ta koncepce. Mně je jasné,
že samozřejmě některé nebo řada položek je dána zákonem, to je jasné, ale náplň těch položek,
vlastně ta strategie, co tedy plánuje rada do budoucna, na co bude alokovat více peněz, co je jejich
nějakým klíčovým projektem. Prostě chtějí rozvoj spolkového života, anebo prostě letos budeme
dělat hardware a bude se hlavně betonovat atd. Tenhle výhled nejenom na rok, i třeba
dlouhodobější, z toho je nečitelný, anebo čitelný až po dlouhé době, když se proklikáváte
usneseními rady a zjistíte, co za jednotlivými obecně formulovanými položkami stojí za konkrétní
projekty.
A k tomu druhému, pane starosto. Jenom opakuji svůj návrh a žádost, možná připravíme
na příště bod, abychom ten minulý bod zrušili a vrátili to hlasování o rozpočtu do rukou
zastupitelstva. Chápu mimořádné situace, ale myslím, že minule ta rozprava trvala asi tři čtvrtě
hodiny, a celá byla o tom, že ještě nenastala tak mimořádná situace, aby se nedalo hlasovat per
rollam nebo svolat zastupitelstvo do 10 dnů. A myslím si, že jsme tady mluvili o tom, že pokud je
firma, která na vás nějak tlačí, abyste urychleně udělali nějaký přesun, tak to je pravděpodobně
nesolidní firma, pokud na vás tlačí v takových termínech, že by se zastupitelstvo nedalo svolat.
Děkuji.
Starosta Alexander Lochman: Ještě někdo se hlásí do rozpravy? Nikdo se nehlásí,
přistoupíme k hlasování o rozpočtu.
Prosím, kdo je pro navržené usnesení? 13 je pro. Kdo je proti? 4 jsou proti. A kdo se zdržel
hlasování? Nikdo. Děkuji. Konstatuji, že rozpočet MČ Praha-Čakovice na rok 2018 byl schválen.
Přistoupíme k dalšímu bodu, a to je
5.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se spol. Česká telekomunikační
infrastruktura a.s. – pozemky parc.č. 1493/2 a 1496 vše v obci Praha, k.ú. Čakovice
Předkladatelem je pan Daniel Kajpr.
Pan Daniel Kajpr: Dobrý večer ještě jednou. Dámy a pánové, posledním nebo
předposledním bodem je smlouva o zřízení věcného břemene. Jedná se o posílení infrastrukturního
kabelu, telekomunikačního kabelu v ulici Petříkova v Čakovicích.
Návrh usnesení zní: Zastupitelstvo MČ schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene se společností Česká telekomunikační infrastruktura, Praha 3,
na telekomunikační stavbu posílení telekomunikačního kabelu na pozemcích parc. č. 1493/2 a 1496,
vše v k.ú. Čakovice. Věcné břemeno se zřizuje za účelem zajištění provozu, oprav a údržby
telekomunikační stavby. Věcné břemeno se zřizuje jako úplatné a úhrada za zřízení věcného
břemene bude stanovena dle usnesení rady 061/2011.
Starosta Alexander Lochman: Děkuji. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se
nehlásí. Přistoupíme hlasování.
Kdo je pro navržené usnesení? 13 je pro. Kdo je proti? Nikdo není proti. A kdo se zdržel
hlasování? 4 se zdrželi hlasování.
Další bod jsou
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6.
Interpelace
Nikdo se nehlásí... Pardon, dobře.
Paní Lenka Kubcová: Já jsem to totiž nestihla prve, tak se musím zeptat.
Starosta Alexander Lochman: Paní Kubcová, máte slovo.
Paní Lenka Kubcová: Pane starosto, mě by strašně zajímalo, jaký je výhled obce, co se
týče zeleně. Já jsem to tam neviděla. Neviděla jsem to vlastně v tom rozpočtu. Protože jste říkal,
že to není nahodilé, tak určitě jsou nějaké plány veliké...
Starosta Alexander Lochman: Ano, máte pravdu.
Paní Lenka Kubcová: Takže jestli nám je můžete alespoň představit?
Pan Miroslav Marada: (Mimo mikrofon.) Třeba zahrada.
Paní Lenka Kubcová: Ne, ne, na to se neptám. To je projekt Mateřské školky Třeboradice.
Já se ptám na zeleň a v souvislosti s tím, jak to pokračuje s potokem, a vůbec na dalších několik let,
jak to vidíte v Čakovicích.
Starosta Alexander Lochman: Rádi vám odpovíme. Daniel Kajpr má slovo.
Pan Daniel Kajpr: Asi největším projektem, který už je ode dneška v běhu, je revitalizace
parku. To určitě víte.
Když jste se ptala na potoky, co se týče Mratínského potoka, je podána žádost o územní
rozhodnutí. Až bude vyřízeno územní rozhodnutí, tak doufejme, že se to posune dál, a první etapa
od železniční trati po ulici Bělomlýnská se začne projektovat a realizovat.
Co se týče Třeboradického potoka, tam máme hotovou analýzu odtokových poměrů.
Doprojektovává se celá ta koncepce a mám dojem, že – paní Dlouhá mně určitě pomůže – kdy to
bude, asi do měsíce bych řekl, že to bude celé doprojektováno, a pak se to pokusíme posunout dál.
Určitě ještě letos se udělají nějaké zásahy na zeleni na návsi v Třeboradicích i v Miškovicích
kolem rybníků. Bude se dál pokračovat v alejích. Bude se pokračovat nebo začne se alej z Miškovic
směrem na Veleň, taková ta červená turistická značka, která tam vede. Začnou se dosazovat uliční
aleje Homolova, Danielova, Třtinová, kde už stromů hodně chybí. Takže nebudeme zatím kácet,
ale bude se dosazovat.
Co je další? (P. starosta: Havraňák.) Na Havraňáku se bude pokračovat informačním
systémem a nějakými herními prvky. Myslím, že dneska nebo zítra tam začíná i technická správa
rozšiřovat další kus pozemku, který dosud nebyl udržován, takže to zase bude rozšířeno o několik
cest. Bude tam takové piknikové místo.
(P. starosta: Revitalizace náměstí Jiřího Berana.) Jasně. Může i se zelení souviset
revitalizace náměstí Jiřího Berana, která je zatím ve fázi studie. Tam dojde k proměně zeleně
poměrně velké. Tam momentálně skoro nic není, takže zeleň bude mnohem pěknější a bude jí tam
víc. To stejné bude před školou. Před vstupem do školy bude nová zeleň.
V rozpočtu, určitě jste si všimla, jsou dva miliony na tento rok, takže z toho se dá udělat
opravdu hodně. Možná jste si všimla, nevím, jestli chodíte se psem, nebo nechodíte na psí loučku
za Baumit, tak tam se rozšířila celá plocha, která byla do půlky vyčištěna, tak je vyčištěna celá
a zůstaly tam všechny vzrostlé stromy. Vyčistil se ten různý nálet a takový ten nepořádek, který tam
byl.
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Paní Lenka Kubcová: Děkuji. Já jsem se jenom bála, a tak mně to vyznělo, že jsou
to takové projekty udržovací, jako že tam nevidím příliš nějaký velký výhled. Když vidím tady
to obrovské sídliště, malá plocha zámeckého parku, rozšíření psí loučky, nějaké piknikoviště. Mně
to přijde prostě málo...
Pan Daniel Kajpr: Na sídliště jsem zapomněl...
Paní Lenka Kubcová: S tím, že by se obec měla prezentovat na několik dalších let zelení.
Pan Daniel Kajpr: Na sídliště jsem zapomněl. Tam bude vysázeno asi 45 nebo 50 stromů
do volné plochy, která je mezi sídlištěm a ulicí Šircova.
Starosta Alexander Lochman: Děkuji. Někdo další se hlásí? Nikdo, ukončujeme
interpelace.
7.
Závěr
A přistoupíme k závěru. Dámy a pánové, já vám velice děkuji za váš čas a přeji vám hezký
večer. Ukončuji zasedání zastupitelstva.

Zapsal: Ing. Dibelka
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