Starosta pan Jiří Vintiška: Dobrý večer, dámy a pánové, vítám vás na dnešním 4. zasedání
zastupitelstva MČ. Byli pozváni všichni členové, zastupitelstvo bylo řádně svoláno.
Konstatuji, že na zasedání je přítomno dle prezenční listiny 15 zastupitelů, a zasedání je tedy
schopno se usnášet. Dovoluji si zároveň upozornit, že z jednání je pro potřeby zápisu pořizován
videozáznam, který je po ověření smazán, a zároveň je dnešní jednání možno sledovat online na
webových stránkách naší MČ.
Z dnešního jednání se omluvili paní Mgr. Lenka Kubcová, pan Mgr. Martin Střelec, Mgr.
Jan Kočí, Ing. Iveta Zeithamlová a potom pozdní příchod hlásili: paní Ivana Heřmánková a pan
Daniel Kajpr. Myslím, že jsem na nikoho nezapomněl. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest a patnáct je
dvacet jedna.
Zapisovatelkou jednání je určena paní Hana Laušová a jako ověřovatele zápisu navrhuji paní
Bossanyiovou a pana Maradu. Souhlasíte s nominací, paní Bossanyiová? (Ano.) Pan Marada?
(Ano.) Výborně.
Návrhový výbor. Vzhledem k tomu, že tu není pan Střelec, tak navrhuji pana Michala
Linharta a pana Otakara Dubna. Souhlasíte? (Oba jmenovaní souhlasí.) Výborně, děkuji vám,
pánové.
Dávám tedy hlasovat. Nejprve o ověřovatelích. Kdo je prosím pro, abychom měli
ověřovatele paní Bossanyiovou a pana Maradu? Vidím všech 15 rukou. Pro formu se nicméně
zeptám, kdo je proti. Nikdo. Kdo se zdržel? Také nikdo.
A dávám hlasovat o návrhovém výboru ve složení pan Linhart a pan Duben. Kdo je pro,
prosím? Opět vidím 15 rukou nahoře. Pro formu se zeptám, jestli je někdo proti. (Nikdo.) A jestli se
někdo zdržel. Ani v jednom případě se tak nestalo, takže máme schválen i návrhový výbor.
Návrhy usnesení prosím předkládejte návrhovému výboru čitelně napsané na formuláři,
který je k dispozici u paní zapisovatelky. Přihlášky k vystoupení přítomné veřejnosti – to je
řečnická vsuvka – je možno taktéž získat u paní zapisovatelky. (Za veřejnost není nikdo přítomen,
pozn. stenogr.)
Zápis z minulého zasedání byl ověřen, je vystaven, a nebudou-li k němu vzneseny
připomínky během tohoto jednání, tak bude považován za schválený.
Teď přistoupíme k návrhu programu. Program zahrnuje sedm bodů:
1. Zpráva o činnosti Rady MČ mezi 3. a 4. zasedáním ZMČ
2. Upřesnění schváleného rozpočtu na rok 2019
3. Rozpočtové opatření č. 1 ZMČ roku 2019
4. Revokace Veřejnoprávní smlouvy se Základní uměleckou školou Marie Podvalové. –
Důvod je ten, že tam by mělo dojít ke změně a mělo by to jít formou darovací smlouvy, což potom
bude následovat v pátém bodě, kde podle návrhu je tedy v bodě pět:
5. Uzavření darovacích smluv
6. Interpelace
7. Závěr
Otevírám diskuzi k návrhu programu. Nikdo se nehlásí, takže ji uzavírám a dávám hlasovat
o návrhu programu, tak jak jsem jej právě přečetl. Kdo je prosím pro? Všichni jsme pro. Nicméně
opět pro formu se zeptám, kdo je proti. (Nikdo.) Kdo se zdržel? Nikdo. Schválili jsme si tedy dnešní
program.
A opět jenom, abych naplnil literu našeho jednacího řádu, tak připomínám, že po skončení
zasedání zastupitelstva následují dle jednacího řádu veřejná vystoupení.
Tak to je vše a můžeme tedy přistoupit k bodu číslo
1. Zpráva o činnosti Rady MČ mezi 3. a 4. zasedáním ZMČ
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My se vidíme po poměrně krátké době, to znamená zpráva, kterou jste dostali ve svých
podkladech, byla samozřejmě daleko stručnější, než bývá obvykle, a pokud se nemýlím, tak
zahrnovala dvě zasedání rady MČ.
Takže otevírám diskuzi ke zprávě o činnosti, kterou jsme vám předložili. Nikdo se nehlásí,
diskuzi tedy uzavírám a dávám hlasovat o návrhu usnesení, který zní – a teď bych potřeboval…
(Panu starostovi je text usnesení předložen.) Takže Zastupitelstvo MČ bere na vědomí zprávu o
činnosti Rady MČ Praha-Čakovice v období mezi 3. a 4. zasedáním zastupitelstva, tj. v době od
13. 3. 2019 do 14. 4. 2019.
Kdo je prosím pro tento návrh usnesení? Opět vidím všech 15 rukou. Pro formu se zeptám,
kdo je proti? Nikdo. Kdo se zdržel? Taktéž nikdo. Schválili jsme tedy první návrh usnesení.
A můžeme pokračovat bodem číslo
2. Upřesnění schváleného rozpočtu na rok 2019
Předkladatelem je pan místostarosta Motyčka.
Zástupce starosty pan Michal Motyčka: Děkuji za slovo. Dobré, krásné pondělní
odpoledne. Já jsem si tedy dovolil dneska předložit čtyři body do zastupitelstva. První bod je, abych
to zdůvodnil, a beru tu chybu zcela na sebe, a vytkl nám to tedy bohužel auditor, že vlastně každý
rozpočet musí být zaokrouhlen na celé stokoruny, tak jsme opravili ty částky, kdy vlastně celkový
objem příjmů byl 191 544 845,- Kč, to samé vlastně objem výdajů 216 544 845,- Kč, takže jsme ty,
co jsou uvedeny v důvodové zprávě a v příloze, jednotlivé položky upravili matematicky tak, že
jakmile to bylo 50 korun, tak se upravily nahoru, co bylo pod 50, dolů. Jednalo se jenom o těchto
pár položek, takže výsledná částka vlastně bude 191 544 800,- Kč. Jedná se vlastně o kosmetickou
úpravu v celkové výši 45,- Kč v rámci schváleného rozpočtu.
Dovolil bych si tedy přečíst rovnou návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ schvaluje úpravu
výše celkových příjmů a výdajů o částku 45,- Kč z důvodu chyby i při zaokrouhlování.
Děkuji.
Starosta pan Jiří Vintiška: Já děkuji za předklad a otevírám rozpravu do tohoto bodu.
Konstatuji, že v průběhu projednávání bodu číslo dvě se dostavil pan zastupitel Kajpr, je nás tedy
přítomno 16 nyní.
Ještě jednou připomínám, že jsem otevřel rozpravu k bodu číslo 2, což je tedy technická
úprava z důvodu chyby při zaokrouhlování. Nikdo se nehlásí, uzavírám rozpravu a dávám hlasovat
o návrhu usnesení, tak jak jej přečetl pan místostarosta. Kdo je prosím pro? Všichni, tedy 16
zastupitelů je pro. Kdo je proti? Nikdo. Nikdo se nezdržel… Tedy kdo se zdržel? Pardon,
omlouvám se. Nikdo se nezdržel.
Můžeme pokračovat bodem číslo
3. Rozpočtové opatření č. 1 ZMČ roku 2019
Předkladatelem bude opět pan Motyčka.
Zástupce starosty pan Michal Motyčka: Děkuji za slovo. V rámci bodu číslo tři, jedná se
o naše první rozpočtové opatření v roce 2019, které obsahuje v sobě dva body. Ten první bod je
opět technická úprava rozpočtu, kdy vlastně, jak jsme schvalovali rozpočet, jsme avizovali, že
máme půjčku 11,5 mil. na vybavení nebo na novou výstavbu školy – odloučeného pracoviště v
Jizerské ulici, kdy samozřejmě ty peníze, jak jsem prezentoval, na účtu byly, ale ony musejí být
vlastně obsaženy v rozpočtu, takže je tam vlastně přesun v rámci kapitoly školství, nicméně
samozřejmě celkové výdaje a příjmy se nemění.

2

A zároveň, což je pozitivní zpráva, jsme přesunuli peníze, vlastně kdy byla vytvořena
poměrně velká rezerva v rámci výstavby zbrojnice, kdy tam bylo původně alokováno cca 10 mil.
Kč, tak jsme přesunuli část peněz, protože konečně nám byla vrácena v rámci finančního
vypořádání částka 20 mil. Kč na revitalizaci Husova parku – právě ta první fáze. Teď si myslím,
nebo nevím, jestli mám správné informace, by se měla podepisovat smlouva s vítězem výběrového
řízení, kdy ta částka je cca 24 mil. Kč, tak právě to potřebujeme přesunout, abychom mohli
uspokojit toto výběrové řízení a mohl se konečně začít revitalizovat Husův park.
Takže dovolím si tedy přečíst návrh usnesení, kdy Zastupitelstvo MČ schvaluje změnu v
rámci schváleného rozpočtu – přesun mezi ODPA – Splátka půjčky na výstavbu základní školy a
přesun rezervy na revitalizaci Husova parku, viz Tabulka č. 1.
Děkuji.
Starosta pan Jiří Vintiška: Děkuji za předklad a otevírám diskuzi k tomuto bodu. Nikdo se
nehlásí, uzavírám tedy diskuzi a dávám hlasovat o návrhu usnesení, tak jak bylo právě přečteno.
Kdo je prosím pro? Všichni jsme pro. Kdo je proti? Nikdo. Kdo se zdržel? Nikdo. Takže jsme
schválili bod číslo tři.
A můžeme přistoupit k bodu číslo čtyři, což je, jak jsem již avizoval,
4. Revokace Veřejnoprávní smlouvy se Základní uměleckou školou Marie Podvalové
kdy je tedy v následujícím bodu navrhován jiný způsob transferu financí této školské
organizaci. Předkladatelem bodu číslo čtyři je opět pan místostarosta Motyčka.
Zástupce starosty pan Michal Motyčka: Děkuji za slovo. Jak již tedy avizoval pan
starosta, jedná se vlastně opět o úpravu dříve schválené vlastní veřejnoprávní smlouvy právě pro
základní uměleckou školu, ale abychom mohli narovnat vztahy nebo samozřejmě pro jednodušší
financování, tak bychom teď revokovali to usnesení, že by se neuzavírala žádná veřejnoprávní
smlouva, ale uzavřely by se, tak jako s dalšími subjekty, ať už to bude Gymnázium Čakovice nebo
Římskokatolická farnost, tzv. darovací smlouvy, kdy se ty peníze darují, i když samozřejmě víme,
na jaký účel půjdou. Ty peníze v rozpočtu jsou alokovány, ale aby je mohli čerpat, tak musí být
uzavřena buď veřejnoprávní smlouva, nebo darovací smlouva, tak v tomto případě právě bychom
tímto bodem zrevokovali a zrušili uzavření veřejnoprávní smlouvy se základní uměleckou školou a
v následujícím bodě bych si dovolil potom předložit návrh darovacích smluv.
Přistoupím tedy rovnou k návrhu usnesení, kdy Zastupitelstvo MČ revokuje uzavření
veřejnoprávní smlouvy se Základní uměleckou školou Marie Podvalové dle USN Z-3/6/19.
Děkuji.
Starosta pan Jiří Vintiška: Já děkuji za předklad a opět otevírám rozpravu. Michal Seidl.
Pan Michal Seidl: Děkuji. Já bych se chtěl zeptat, jestli to má nějaký vliv na daně, které
musíme zaplatit.
Starosta pan Jiří Vintiška: Já neumím odpovědět. Michal Motyčka.
Zástupce starosty pan Michal Motyčka: Určitě ne. To je jenom procesní změna, protože
jakmile máte veřejnoprávní smlouvy, tak dokládáte nějaké doklady, ten proces v podstatě, jak
čerpáte na některé výdaje, které chce uskutečnit daná organizace, u darovací smlouvy v podstatě ty
peníze dáte a to čerpání je čistě na nich. My samozřejmě můžeme potom prověřit, na co ty peníze
použily a jak proběhlo financování, ale nemá to žádný daňový dopad.
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Starosta pan Jiří Vintiška: Děkuji. Ještě někdo další do diskuze? Není tomu tak. Uzavírám
tedy rozpravu a dávám hlasovat o návrhu usnesení o revokaci, tak jak byl přednesen. Kdo je prosím
pro? Opět vidím všech 16 zastupitelek a zastupitelů, nicméně pro formu se musím zeptat, kdo je
proti. Nikdo. Kdo se zdržel? Taktéž nikdo. Schválili jsme tedy bod číslo čtyři.
5. Uzavření darovacích smluv
A můžeme přistoupit k bodu číslo pět, což je právě uzavření darovacích smluv, jak pan
Motyčka před chviličkou říkal, a dávám mu opět slovo.
Zástupce starosty pan Michal Motyčka: Děkuji za slovo. Dovolím si tedy předložit návrh
na schválení těchto darovacích smluv, které jsou v celkové výši 600 tis. Kč. Tyto peníze v rozpočtu
byly, jak bylo prezentováno, ale právě aby je mohly vůbec čerpat ty organizace, musí být s nimi
uzavřena darovací smlouva nebo v předešlém případě veřejnoprávní smlouva. Tady si tedy
dovolujeme navrhnout pro Gymnázium Čakovice, co schváleno v rozpočtu, 300 tis. Kč, pro
Základní uměleckou školu 100 tis. Kč a Římskokatolickou farnost sv. Remigia ve výši 200 tis. Kč.
Přečtu tedy návrh usnesení, kdy Zastupitelstvo MČ schvaluje uzavření darovacích smluv s
těmito subjekty:
- Gymnázium Čakovice
- Základní umělecká škola Marie Podvalové
- Římskokatolická farnost u kostela sv. Remigia
a pověřuje starostu Ing. Jiřího Vintišku a zástupce starosty Ing. Alexandera Lochmana,
Ph.D. podpisem těchto smluv.
Děkuji.
Starosta pan Jiří Vintiška: Já opět děkuji za předklad a otevírám diskuzi k tomuto bodu.
Nikdo se nehlásí, uzavírám tedy rozpravu a dávám hlasovat o návrhu usnesení, tak jak bylo
přečteno. Prosím, kdo je pro? Opět všichni. Kdo je proti? Nikdo. Kdo se zdržel? Nikdo. Schválili
jsme tedy bod číslo 5.
A můžeme přistoupit k bodu číslo šest, kterým jsou
6. Interpelace
Takže prosím, otevírám diskuzi. Nikdo se nehlásí, uzavírám tedy rozpravu.
7. Závěr
Dámy a pánové, dovolte mi, abych vám poděkoval za vaši vstřícnost, že jste přišli na toto
dnešní zastupitelstvo. My bychom bez těchto technických bodů nebyli schopni pokračovat v
potřebných projektech, zejména Husův park, tam nešlo uzavřít smlouvu se zhotovitelem, protože v
rozpočtu chyběla potřebná částka. Takže ještě jednou vám všem děkuji za to, že jste si udělali čas a
že jsme mohli tyto body dořešit, protože jsme je potřebovali k další práci.
Děkuji a těším se s vámi na zasedání zastupitelstva v květnu, protože budeme projednávat
závěrečný účet, který musí být odeslán na magistrát. Velmi pravděpodobně, pokud to bude
možné… Uvidíme. Na termínu ještě nejsme domluveni, nicméně bude to polovina května,
předpokládám. Takže zhruba v téhle době bychom se uviděli. To znamená, zhruba opět za měsíc
nebo měsíc a kousek.
Ještě jednou děkuji a pěkný večer vám přeji.
Zapsal: Ing. Pavel Dibelka
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