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 Starosta pan Jiří Vintiška:  Dobrý večer, dámy a pánové, vážené zastupitelky, 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 19 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 dne se omluvili dva zastupitelé – paní Ivana Heřmánková a pan Miroslav 
Marada. 
 Zapisovatelkou (přečteno „zastupitelkou“) jednání je určena paní Hana Laušová. Jako 
ověřovatele zápisu z dnešního jednání navrhuji pana Kajpra. Souhlasíš, Dane? (Ano.) A potom pana 
Michala Seidla. Michale, souhlasíš s tím, že bys byl ověřovatel? (Ano.) Je nějaký jiný návrh, aby 
byl ještě jiný ověřovatel, nebo změna ověřovatele? Nevidím nikoho přihlášeného. 
 Dávám tedy hlasovat. Kdo je prosím pro, aby se pan Kajpr a pan Seidl stali ověřovateli 
zápisu z dnešního jednání zastupitelstva. Prosím, kdo je pro? Vidím všech 19 rukou nahoře. Kdo je 
proti, pro formu se ptám? (Nikdo.) Kdo se zdržel? Nikdo. Takže ověřovatele jsme schválili. 
 Dále musíme schválit návrhový výbor a já navrhuji toto složení: pan Martin Střelec jako 
předseda. Souhlasíš, Martine? (Ano.) A potom pan Mgr. Duben. Souhlasíte? (Ano.) Ptám se, jestli 
je nějaký jiný návrh na návrhový výbor. Není tomu tak. Dávám tedy hlasovat. Kdo je pro, aby se 
návrhovým výborem stali pánové Střelec a Duben? Všech 19 rukou. Pro formu se ptám, kdo je 
proti? (Nikdo.) A kdo se zdržel? Nikdo. Takže i návrhový výbor máme schválen. 
 Návrhy usnesení prosím předkládejte návrhovému výboru čitelně napsané na formuláři, 
který je k dispozici u paní zapisovatelky. (Opět přečteno „zastupitelky“.) Pardon, u paní 
zapisovatelky. Omlouvám se. Přihlášky k vystoupení přítomné veřejnosti jak k jednotlivým bodům 
programu, tak k následujícím veřejným vystoupením jsou rovněž k dispozici u paní zapisovatelky, 
takže tady po mé pravici, po vaší levé straně. Zápis z minulého zasedání byl ověřen, je vystaven,  
a nebudou-li k němu vzneseny v průběhu jednání připomínky, tak bude považován za schválený. 
 Součástí dopisu, kde bylo svoláno zastupitelstvo, byl návrh programu. Já si ho dovolím nyní 
přečíst. Takže v úvodu volba zapisovatelky, volba ověřovatelů, volba návrhové komise a pak tedy 
schválení programu, který je následující: 
 
1. Zpráva o činnosti Rady MČ mezi 1. a 2. zasedáním ZMČ 
2. Rozpočtové opatření č. 4 ZMČ za rok 2018 
3. Pověření rady městské části k odsouhlasení rozpočtových pravidel s platností do konce volebního 
období Zastupitelstva MČ Praha-Čakovice 
4. Návrh zásad rozpočtového provizoria pro rok 2019 
5. Způsob odměňování (členů) zastupitelstva územních samosprávných celků od 1. ledna 2019 
6. Volba členů kontrolního výboru 
V bodě sedm totéž pro finanční výbor. 
8. Smlouva o zřízení služebnosti – věcného břemene se společností Pražská teplárenská, a.s. - 
pozemky parc. č. 1151/1 v obci Praha, k.ú. Čakovice 
9. Smlouva o zřízení služebnosti – věcného břemene se spol. První rezidenční investiční fond  
s proměnným základním kapitálem, a.s. – pozemek parc. č. 1280/213 v k.ú. Čakovice 
10. Odkoupení stavby garáže č. 62 postavené na pozemku parc. č. 1348/302 v obci Praha,  
k.ú. Čakovice 
11. Odkoupení stavby garáže č. 46 postavené na pozemku parc. č. 1348/224 v obci Praha,  
k.ú. Čakovice 
12. Interpelace  
13. Závěr 
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 A já teď otevírám diskuzi k programu. Rovnou se do ní přihlašuji a dovolím si zařadit jako 
bod číslo jedna, to znamená, všechny ostatní body potom následně přečíslovat, upravený návrh 
programu, kdy v bodě jedna by bylo schválení zasedacího pořádku zastupitelů ve volebním období 
2018-2022, což je vlastně dodržení našeho jednacího řádu, kdy v čl. 6 odst. 4 máme právě tuto 
pravomoc vyhrazenu zastupitelstvu. Takže si dovoluji o toto program rozšířit a dát ten vložený bod 
hned na začátek do bodu číslo jedna. 
 A ptám se, jestli někdo další se hlásí ke změně programu, k doplnění programu, k vyškrtnutí 
některých bodů. Jsou tady takové návrhy? Nevidím nikoho. 
 Dávám tedy hlasovat nejprve o protinávrhu, což je můj návrh upravený o doplněný bod číslo 
jedna a přečíslování všech ostatních bodů o jednu číslovku dál. O zařazení bodu tedy dávám 
hlasovat. Kdo je pro zařazení bodu? Opět všech 19 zastupitelek a zastupitelů je pro. Kdo je proti? 
(Nikdo.) Kdo se zdržel? Nikdo. 
 A teď tedy dávám hlasovat pro celý program ještě jednou komplet. Kdo je prosím pro celý 
program? Opět 19. Děkuji. Kdo je proti? (Nikdo.) Kdo se zdržel? Nikdo. Máme tedy schválen 
program dnešního zasedání zastupitelstva. 
 Ještě připomenu, že po skončení zasedání zastupitelstva podle jednacího řádu následují 
veřejná vystoupení. 
 
 A můžeme začít bodem číslo jedna, kterým je zasedací pořádek, který bychom si měli 
schválit. 
 

1.  
Zasedací pořádek zastupitelů ve volebním období 2018-2022 

 
 Sekretariát MČ připravil tento zasedací pořádek, podle kterého dnes sedíme, a já tedy 
otevírám diskuzi, jestli někdo má nějaké jiné návrhy na přesuny míst. Vidím, že se nikdo nehlásí. 
 Dávám tedy rovnou hlasovat. Kdo je pro to, abychom měli v tomto volebním období tento 
zasedací pořádek? 19 zastupitelek a zastupitelů je pro. Kdo je proti? Nikdo. Kdo se zdržel? Nikdo 
se nezdržel. Máme schválen bod číslo jedna, kterým je tedy zasedací pořádek. 
 
 A můžeme přikročit k bodu číslo 
 

2. 
Zpráva o činnosti Rady MČ mezi 1. a 2. zasedáním ZMČ 

 
 A poprosím paní tajemnici Pekařovou, aby přednesla zprávu o činnosti rady. 
 
 Tajemnice Milena Pekařová: Vážené dámy a pánové, podávám zprávu o jednání rady 
městské části v období mezi 1. ustavujícím zasedáním zastupitelstva a dnešním druhým zasedáním 
zastupitelstva. Rada MČ se dosud sešla na třech zasedáních. Projednala celkem 58 předložených 
materiálů a přijala k nim usnesení č. 001/2018 až 053/2018. 
 Plné znění podepsaných zápisů máte k dispozici ve schránce na webovém rozhraní 
https://remote.cakovice.cz a jsou také umísťovány na webové stránky městské části. 
 Zjednání vybírám některé body: 
 V oblasti smluvních vztahů rada schválila čtyři dodatky ke smlouvám o nájmu pozemku pod 
garážemi. Rada schválila uzavření nájemní smlouvy k přidělenému bytu, uzavření dvou nových 
nájemních smluv se stávajícími nájemníky a dále byla v rámci bytového hospodářství schválena 
jedna dohoda o ukončení nájmu k bytu a jedna dohoda o splácení dluhu z vyúčtování služeb 
spojených s užíváním bytu. 
 V rámci rozpočtu rada schválila rozpočtová opatření rady na rok 2018: opatření č. 19 – 
navýšení rozpočtu v příjmové a výdajové části o 162 900,- Kč pro MŠ Čakovice III a opatření č. 20 
– navýšení na příjmové i výdajové části o 356 000,- Kč na volby 2018 do 1/3 Senátu  
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a do zastupitelstev obcí.  Obojí jsou dotace z Magistrátu hl. m. Prahy. Dále rada schválila návrh 
rozpočtového provizoria na rok 2019, který předkládá zastupitelstvu. 
 V rámci výběrových řízení, veřejných zakázek a přípravy investic rada jmenovala komisi 
pro otevírání obálek a hodnocení nabídek podaných do výběrového řízení akce „Revitalizace návsi 
v Třeboradicích a Miškovicích – úprava zeleně II“ a následně rada zrušila toto výběrové řízení, 
když nabídková cena přesahovala možnosti rozpočtu. Dále rada vyhodnotila nabídky na opravu 
bytu č. 14 v Myjavské ulici č. p. 625 a rozhodla uzavřít smlouvu o dílo se společností OTISTAV  
s cenovou nabídkou 233 850,- Kč bez DPH. Z nabídek na projektové práce akce „Zpracování 
dokumentace pro územní rozhodnutí pro lávku přes železniční trať Praha hl. n. – Turnov  
v k. ú. Čakovice, akce Krajinný park Havraňák, stavební objekt 04“, byla k uzavření smlouvy o dílo 
vybrána firma Finley Engineering Group International, s.r.o., s celkovou nabídkou 63 000,- Kč  
bez DPH. 
 Dále rada projednala 3 nabídky na přednostní odkup garáže vystavěné na pozemku  
ve správě MČ a využití těchto nabídek neschválila. 
 Dále rada stanovila komise rady městské části a jmenovala jejich předsedy a členy. Rada 
bude mít 12 komisí: pro přidělování bytů, pro transparentnost, pro Třeboradice, pro Miškovice,  
pro sídliště, pro územní rozvoj, pro životní prostředí, komisi kulturní, pro školství, pro sport,  
pro bezpečnost a komisi pro spolky a granty. 
 
 Navrhuji, aby zastupitelstvo přijalo usnesení: Zastupitelstvo MČ Praha-Čakovice bere  
na vědomí zprávu o činnosti Rady MČ Praha-Čakovice v období mezi 1. a 2. zasedáním 
zastupitelstva, tj. v době od 1. 11. 2018 do 17. 12. 2018. 
 Děkuji. 
 
 Starosta pan Jiří Vintiška:  Já vám děkuji, paní tajemnice, za předklad tohoto bodu. Ještě 
než otevřu diskuzi, dovolte, abych napravil jedno svoje faux pas, které jsem způsobil. Zapomněl 
jsem zde přivítat ještě pana senátora Wagenknechta, který je dneska přítomen našemu jednání. 
Pochopitelně, tak jak legislativa ukládá, máte právo kdykoliv vystupovat k jakýmkoliv bodům. 
Omlouvám se, že jsem to neudělal v úvodu, teď mi to došlo. 
 A otevírám diskuzi k bodu číslo dvě. Daniel Kajpr. Prosím mikrofon, jestli můžeme půjčit. 
 
 Pan Daniel Kajpr:  Dobrý večer, kolegyně a kolegové, vážení hosté. Mám poměrně dost 
bodů, které jsem si napsal k jednání rady a obecně k tomu, jak je rada svolávána. Jako předseda 
kontrolního výboru bych měl dopředu znát program rady. Neznám ho, nikdy jsem ho nedostal. 
 Mám-li se orientovat podle zápisů rady, tak to je asi tak stejné, jako když dostanete jízdní 
řád a chybějí tam časy nebo cílové stanice. Není tam vůbec nic. Jenom tak namátkou třeba usnesení 
004 – výstavba bytového domu na několika parcelních číslech. Když se sečtou čtvereční metry, je 
to 382 metrů čtverečních. O čem rada chce jednat? Stavět bytový dům mezi rodinnými domy  
na 380 čtverečních metrech? 
 007 – přečtu celý zápis: RMČ se seznámila s žádostí Ing. Karla Klečky. Jaké žádosti?  
O čem? To už tam chybí! A kde se to kdo má dozvědět? A tím bychom mohli jít dál. 
 Oprava Tatry v ceně 210 tisíc. Jaká oprava? Proč se opravuje? To prostě jsou zásadní 
informace, které v zápisech chybí. 
 Ještě bych mohl bod 053. V Mateřské škole I se dělaly nějaké dva zálivy. Mají to být ty dva 
záhony, které jsou uprostřed na té travnaté ploše? 
 
 Starosta pan Jiří Vintiška:  Nevím, jestli, kolegové, umíte takhle z hlavy odpovědět. Já teď 
nevím, se přiznám. 
 
 Pan Daniel Kajpr:  Já je vidím z okna. Nic jiného se tam nedělalo. A chci se zeptat, jestli na 
to bylo výběrové řízení, protože podle zápisu z rady cena byla 110 tisíc korun. Střízlivým odhadem, 
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kdybych na tom hodně vydělal, tak je to za 50 tisíc korun. Tak proto se ptám, jestli bylo výběrové 
řízení. 
 
 Starosta pan Jiří Vintiška:  Omlouvám se. Já na tohle neumím z hlavy teď odpovědět. 
 
 Pan Daniel Kajpr:  Tak si počkám na odpověď potom písemně. Nevadí. 
 
 Starosta pan Jiří Vintiška:  Určitě. 
 
 Pan Daniel Kajpr:  Ke komisím. Z nějakého důvodu nebyl náš zástupce pan Klouda zvolen 
do kulturní komise. Zase, není tam vysvětlení, proč nebyl, proč o něm nebylo hlasováno. Rád bych 
to věděl. 
 A z mně absolutně nejasného důvodu byli do bytové a bezpečnostní komise zvoleni dva 
zástupci SPD. Tomu nerozumím dvojnásob. SPD není v tomto zastupitelstvu, pokud dobře vím. 
SPD je extremistická strana. Snad rada předpokládá, že v následujícím období se tady bude stavět 
mešita nebo přijede 50 uprchlíků, nebo z jakého důvodu je SPD konkrétně v těchto dvou komisích? 
 A poslední věc. Byl bych i rád, kdybych dostával mnohem dřív informaci o tom, kdy bude 
zastupitelstvo. Takže se dopředu omlouvám, v 19.10 odcházím. Mám nějaký kulturní program. 
Děkuji. To je celé. 
 
 Starosta pan Jiří Vintiška:  Děkuji za příspěvek. Pokusím se odpovědět. Písemně určitě 
odpovím na ty věci, které teď z hlavy nevím. Můžu říct svůj názor, proč jsem hlasoval pro dva 
zástupce SPD v komisích, protože jsem pro ně ruku zvedl. Je to úplně jednoduché. Předseda místní 
organizace nás oslovil, jestli bychom nedali jednoho člena do bezpečnostní komise, jednoho člena 
do bytové komise. Mně v tom nepřipadalo nic divného. My máme asi 80 nebo 90 členů komisí, to 
znamená, máme dva lidi v těch komisích. Nemyslím si, že by to bylo něco divného. Neodporuje to 
ani pluralitní demokracii, tomu poměru. Vlastně výsledku voleb to, si myslím, odpovídá, takže to je 
můj názor na to. Když v té komisi nebudou ti lidé fungovat, tak jako jakýkoliv jiný člen, když v ní 
nebude fungovat, tak samozřejmě rada – na návrh předsedy může být ten člověk odvolán, doplněn 
někým jiným, nahrazen atd. 
 
 Pan Daniel Kajpr:  Já ti, Jirko, rozumím, ale oba víme, co je SPD. 
 
 Starosta pan Jiří Vintiška:  Je to strana, která je registrována tady normálně Ministerstvem 
vnitra, funguje v této republice jako všechny jiné strany, je v Parlamentu, je to parlamentní strana... 
 
 Pan Daniel Kajpr:  Dobře, do Parlamentu se dostala, ale my jsme měli to štěstí, že tady se 
nikam nedostala. Mohli jsme se jí tímhle způsobem elegantně vyhnout. 
 
 Starosta pan Jiří Vintiška:  Dobře. Jsou to názory proti názoru. Tady Katka Arnotová se 
hlásí. 
 
 Zástupkyně starosty paní Kateřina Arnotová: Já bych měla dvě věci k tomu, co jste říkal. 
Jednak k těm zápisům z rady, protože jako místostarostka, která má v kompetenci také oblast 
transparentnosti, to znamená komunikace navenek, komunikace s veřejností, a jsem si vědoma toho 
i z předchozího období, že zápisy jsou opravdu nedostatečné nebo jsou velmi stručné a pro někoho, 
kdo si je čte zvenku, můžou být nesrozumitelné. Ráda bych tuhle věc změnila a věci, které je možné 
do zápisů veřejně dávat, a ty zápisy tím zpřístupnit širší veřejnosti, aby byla seznámena s tím, co se 
tam děje, tak o to se zasadím. To je jedna věc. 
 A druhá věc – k té účasti zástupců strany SPD. My jako sdružení ČMT, já jako 
místostarostka a radní Petr Novák, jsme se vyjádřili proti tomu, aby v těch dvou komisích, které 
zmiňujete, zástupci SPD zasedli, a to z toho důvodu, že tuto stranu považujeme za populistickou a 
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xenofobní a nemyslíme si, že názory této strany by měly zaznívat v komisích, které jsou poradními 
orgány rady. 
 
 Pan Daniel Kajpr:  Děkuji. Aspoň někdo. Já jenom se ještě vrátím... 
 
 Starosta pan Jiří Vintiška:  Já bych poprosil jenom, Dane, musíme trošku dodržet – tady je 
přihlášen teď Alex, takže jestli můžeme podle nějakého pořádku. A ještě pan Seidl se také hlásil, 
takže nevím. Nebo Michal Seidl? Prosím. 
 
 První zástupce starosty pan Alexander Lochman: Můžu, pane Seidle? (Ano.) Děkuji. Já 
bych chtěl jenom říct malou věc k usnesením rady, že to je úřednický úkon, ke kterému se vždy 
nebo zpravidla vztahují nějaké jiné dokumenty, což jsou v nejčastějším případě smlouvy, a tyto 
smlouvy jsou vždy k nahlédnutí na našich stránkách v Čakovicích, kde ta smlouva jasně a přesně 
definuje, co bylo základem těchto úkonů a proč jsme se tak rozhodovali. Já vím, kolikrát tvoříme to 
usnesení rady tak, aby úřednicky dávalo smysl. Ono to úplně není jednoduché, protože tam prostor 
pro důvodovou zprávu není, ale asi Katka najde tu správnou cestu k tomu, aby to bylo čitelnější. 
 
 Starosta pan Jiří Vintiška:  Takže Michal Seidl, pak Dan Kajpr. 
 
 Pan Michal Seidl: Děkuji. Děkuji Danovi Kajprovi, že ses vyjádřil k účasti SPD v 
komisích, protože to byl bod, na který jsem se chtěl zeptat rady také. Ono se zdá, že ty komise jsou 
vlastně poradním orgánem rady, takže to není zase tak závažný a důležitý orgán na rozhodování, ale 
prostě musíme si uvědomit všichni společně, že takovým zařazením SPD do komisí dáváme 
oficiální platformu pro vyjadřování těchto názorů tady u nás v Čakovicích. A myslím si, že občané 
ve volbách ukázali jasně, že prostě SPD se nemá podílet na řízení MČ. Tak to jenom bod ode mě. 
 
 Starosta pan Jiří Vintiška:  Daniel Kajpr. 
 
 Pan Daniel Kajpr:  Jenom, Alexi, k tobě. Ty jsi mi neporozuměl. Já mám za to, a nemusí 
být rozšířené usnesení rady, ale být k dispozici ty náležitosti, které měla rada k dispozici, podle 
kterých rozhodla. Rozumíš mi? (Ano.) 
 
 Starosta pan Jiří Vintiška:  Dobrá. Ještě někdo se hlásí do diskuze k bodu číslo dvě? Není 
tomu tak. Uzavírám diskuzi a dávám hlasovat. Kdo je prosím pro to usnesení, které přednesla paní 
tajemnice Pekařová? Kdo je pro? (Všichni – 19.) Všichni přítomní jsou pro. Kdo je proti? Kdo se 
zdržel? Nikdo. Usnesení k bodu číslo 2 bylo schváleno. 
 
 A můžeme pokračovat bodem číslo 
 

3. 
Rozpočtové opatření č. 4 ZMČ pro rok 2018 

 
 Poprosím o návrh a předklad tohoto bodu pana místostarostu Motyčku. 
 
 Zástupce starosty pan Michal Motyčka: Já ti děkuji, Jirko. Dobrý večer, dámy a pánové, 
přítomní hosté, kolegové. Teď mám pár klasických bodů, které jsou před koncem roku související s 
financemi a veřejnými rozpočty. 
 Ten první a zároveň nejdelší bod je poslední letošní rozpočtové opatření č. 4. Jedná se o 
celkem sedm bodů, přičemž čtyři se týkají zvýšení našeho rozpočtu, tři jsou úpravy rozpočtu a další 
jsou vlastně změny v rámci našeho již schváleného rozpočtu. 
 V prvním bodě Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením číslo 39/18 schválilo úpravu 
rozpočtu na rok 2018 naší MČ, která se vztahuje ke schváleným projektům v rámci operačního 
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programu Praha – pól růstu. Jedná se o multikulturní šablony pro ZŠ Dr. Edvarda Beneše ve výši 
95 200,- Kč, multikulturní šablonu rovněž pro základní školu ve výši 95 200,- Kč, komunitní 
centrum Sýpka Čakovice ve výši 2 999 800,- Kč a rovněž komunitní centrum Sýpka Čakovice ve 
výši 3 749 800,- Kč. Jedná se o celkové zvýšení rozpočtu v tomto usnesení o 6 940 000,- Kč. 
 Za druhé. Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 39/20 schválilo poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace naší MČ z rozpočtu hl. m. Prahy, která je určena pro školy a školská zařízení na 
posílení mzdových prostředků zaměstnanců v oblasti obecního školství. Jedná se o zvýšení rozpočtu 
o částku 362 800,- Kč. 
 Za třetí. Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením číslo 39/71 schválilo poskytnutí 
finančních prostředků naší MČ jako doplatek podílu z obdrženého odvodu z výherních a hracích 
přístrojů a jiných technických herních zařízení za období 1. 1. 2018 – 30. 6. 2018 v celkové částce 
874 000,- Kč, přičemž opět polovina bude určena na kulturu, druhá polovina na sport. 
 Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením číslo 39/50 schválilo poskytnutí účelové 
investiční dotace naší MČ na akci výstavba cyklostezky na katastru Čakovice sloužící k propojení 
naší MČ s Kbely a Letňany. Jedná se o zvýšení rozpočtu v částce 7,5 mil. Kč. 
 Dále Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením číslo 39/52 schválilo změnu charakteru 
neinvestiční účelové dotace původně určené na opravu chodníků MČ Praha-Čakovice, která byla 
poskytnuta v letošním roce, na investiční účelovou dotaci s názvem Investiční potřeby v oblasti 
údržby chodníků v hodnotě 10 mil. Kč. 
 A Rada hl. m. Prahy usnesením číslo 2677 schválila úpravu rozpočtu na rok 2018 naší MČ o 
účelovou neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu z Ministerstva školství v rámci výzvy podpora 
škol formou projektů zjednodušeného vykazování, tzv. šablony pro mateřské školky a základní 
školy I na akci EU – Šablony MŠ Čakovice III., Schoellerova, ve výši 162 900,- Kč. 
 Rovněž Rada hl. m. Prahy svým usnesením číslo 2719 schválila úpravu rozpočtu na rok 
2018 naší MČ o účelovou neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu z Ministerstva financí ČR na 
úhradu výdajů vzniklých hl. m. Praze a městským částem hl. m. Prahy v souvislosti s konáním 
voleb do jedné třetiny Senátu Parlamentu České republiky a do Zastupitelstva hl. m. Prahy a 
zastupitelstev městských částí hl. m. Prahy v roce 2018 v celkové výši 356 000,- Kč. 
 Poslední v řadě jsou zde vlastně úpravy v rámci již schváleného rozpočtu. V oddílu rozpočtu 
MČ „činnost místní správy“ jsou v běžných výdajích na položce 5169 „nákup ostatních služeb“ 
alokovány finanční prostředky, které budou použity na navýšení provozního rozpočtu Základní 
školy Dr. Edvarda Beneše ve výši 300 000,- Kč. 
 Dále zde byl převod finančních prostředků ze správy MČ Čakovice na bezpečnost a veřejný 
pořádek, kdy jsme zjistili, že bude větší investice v rámci kamerového systému, a to v celkové výši 
1 mil. Kč. 
 A v poslední řadě je to vrácení provozní dotace z roku 2007 (správně 2017) ZŠ 
Dr. E. Beneše ve výši 635 792,- Kč, což byl zbytek vlastně na posílení náhradního provozu pro 
zajištění stravování pro základní školu, a zároveň se obratem poskytla dotace do investičního fondu 
základní školy ve stejné výši a schválilo se čerpání investičního fondu základní školy na nákup 
interaktivních panelů v celkové výši 874 104,- Kč. 
 Dovolil bych si tedy rovnou přečíst návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ schvaluje rozpočtové 
opatření č. 4 roku 2018 dle přílohy – tabulka č. 1 a 2. 
 Děkuji. 
 
 Starosta pan Jiří Vintiška:  Já moc děkuji za předklad a otevírám diskuzi k tomuto bodu. 
Michal Seidl. 
 
 Pan Michal Seidl: Já bych se chtěl zeptat k tomu bodu, který se týká výstavby cyklostezky. 
Je tady dotace, což jsem velice rád, 7,5 mil. Kč, což je bezvadné, protože jsem příznivcem výstavby 
cyklostezek na území naší MČ, a jenom se chci zeptat, jestli to nějak zapadá do nějaké celkové 
koncepce cyklostezek u nás, případně – a to je možná moje neznalost – prostě jestli taková celková 
koncepce existuje. 
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 Starosta pan Jiří Vintiška:  Ano. Já na to odpovím. Existuje cyklogenerel vlastně 
čakovických, miškovických a třeboradických cyklostezek a rekreačních cest, který je zveřejněn na 
webových stránkách MČ v rubrice rozvoj. Ten generel je, teď prosím tolerujte případnou chybu, ale 
myslím si, že z podzimu 2013, to znamená, je zhruba pět let starý. A tohle, co přijímáme tu dotaci, 
tak je na projekt, který se jmenuje etapa 14, 15, 16, což jsou v podstatě cyklostezky, které byly v 
tom cyklogenerelu definovány. Ta investice nestačí na všechny tyto etapy – 14, 15, 16, ale na jejich 
část. Takže jestli takhle stačí odpověď. 
 
 Pan Michal Seidl: A co je etapa 14, 15, 16? 
 
 Starosta pan Jiří Vintiška:  To jsou cyklostezky, které jsou v jihovýchodní části Čakovic 
vedle čakovického stadionu na těch polích, co jsou vlastně severně od železniční trati a směřují k 
Cukrovarské ulici, na Miškovice do té aleje a do Ctěnic na tu silnici, která vlastně je 
nepojmenovaná na území hl. m. Prahy. (P. Seidl: Děkuji.) Není zač. 
 Další připomínky nebo další přihlášení do této diskuze? Žádnou další ruku nevidím, 
uzavírám diskuzi a dávám hlasovat o usnesení, tak jak bylo přečteno panem místostarostou. 
 Kdo je prosím pro návrh usnesení? Vidím 18 pro. Kdo je proti? (Nikdo.) Kdo se zdržel? 
Jeden se zdržel. Unesení bylo schváleno. 
 
 A můžeme přistoupit k bodu číslo 
 

4. 
Pověření rady městské části k odsouhlasení rozpočtových opatření s platností do konce 

volebního období Zastupitelstva MČ Praha-Čakovice 
 
 Předkladatelem je opět pan místostarosta Motyčka. 
 
 Zástupce starosty pan Michal Motyčka: Děkuji za slovo. Jak si jistě, kolegové, 
vzpomínáte, v minulém volebním období byla rada pověřena k odsouhlasení a provádění 
rozpočtových opatření v celém svém období, a je to samozřejmě z pragmatického důvodu, že 
zastupitelstvo se koná zpravidla jednou za tři měsíce, pokud nebylo nějaké mimořádné, a 
samozřejmě bylo potřeba občas velmi rychle reagovat na ať už přidělené dotace, nebo na nějaké 
rozpočtové změny, pokud se dokončil nějaký projekt nebo se zpozdil. 
 V letošním roce vlastně navrhujeme znovu pověřit radu MČ s tím rozdílem, že to provádění 
rozpočtových opatření bude pouze v maximální výši 2 mil. Kč na jedno rozpočtové opatření, nebo 
taktéž v maximální výši 2 mil. Kč za jedno období mezi jednotlivými zastupitelstvy MČ Praha-
Čakovice. 
 Co se týká bodu schvalování nebo rozpočtových opatření souvisejících s přidělením 
jakýchkoliv dotací, ať už to bude v rámci strukturálních fondů, nebo od Magistrátu hl. m. Prahy či 
samozřejmě jiných institucí, často jsme měli buď životní prostředí, anebo Ministerstvo školství, tak 
tam samozřejmě žádný limit není. Tam je potřeba ty dotace přijmout bezodkladně, nebo je to 
ideální samozřejmě, aby se rovnou dalo plánovat jejich využití. A samozřejmě to, co je asi důležité, 
na hned následujícím zastupitelstvu je uloženo radě MČ seznámit zastupitelstvo s těmi schválenými 
rozpočtovými opatřeními. 
 Dovolil bych si tedy přečíst usnesení zastupitelstva MČ. Tedy Zastupitelstvo MČ schvaluje: 
Zastupitelstvo MČ Praha-Čakovice pověřuje Radu MČ odsouhlasením a provedením rozpočtových 
opatření v maximální výši 2 000 000,- Kč jedno rozpočtové opatření nebo v maximální výši 
2 000 000,- Kč za období mezi jednotlivými zasedáními zastupitelů MČ Praha-Čakovice, s platností 
do konce volebního období Zastupitelstva MČ Praha-Čakovice. 
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 Dále zastupitelstvo MČ Praha-Čakovice pověřuje Radu MČ odsouhlasením příjmu dotací z 
rozpočtu Magistrátu hl. m. Prahy, dotací ze státního rozpočtu, dotací od ministerstev a dotací EU s 
platností do konce volebního období Zastupitelstva MČ Praha-Čakovice. 
 Zastupitelstvo MČ Praha-Čakovice ukládá Radě MČ seznámit Zastupitelstvo MČ se 
schválenými rozpočtovými opatřeními na nejbližším zasedání Zastupitelstva MČ. 
 Děkuji. 
 
 Starosta pan Jiří Vintiška:  Já děkuji za předklad a otevírám diskuzi k tomuto bodu. Nikdo 
se nehlásí, uzavírám diskuzi a dávám hlasovat o návrhu tak, jak byl teď přečten. 
 Kdo je prosím pro? 19, to znamená, všichni jsme pro. Kdo je proti, pro formu? (Nikdo.) Kdo 
se zdržel? Nikdo. Takže usnesení bylo 19 hlasy schváleno. 
 
 A můžeme pokračovat bodem číslo 
 

5. 
Návrh zásad rozpočtového provizoria pro rok 2019 

  
 který opět předkládá pan místostarosta Motyčka. 
 
 Zástupce starosty pan Michal Motyčka: Děkuji. Takže opět takový ten reciproční bod, 
který máme každý rok, protože jak jistě víte, nemáme schválen rozpočet, a proto jsme nuceni 
schválit tzv. zásady rozpočtového provizoria do té doby, než bude schválen nový rozpočet pro rok 
2019. Jak v důvodové zprávě, tak vlastně v usnesení jsou ty zásady, tak já bych si je dovolil rovnou 
přečíst. Jsou stejné jako každé roky jiné, které nás předurčují k tomu, abychom se chovali podle 
těchto zásad provizoria: 
 Zastupitelstvo městské části schvaluje Zásady hospodaření v období rozpočtového 
provizoria za rok 2019: 
 MČ bude čerpat měsíční výdaje maximálně do výše 1/12 schváleného rozpočtu předchozího 
roku. 
 MČ v období rozpočtového provizoria přizpůsobí reálný průběh svých výdajů skutečnému 
objemu použitelných finančních prostředků. 
 Plynulost finančního hospodaření vyžaduje, aby včas a řádně byly plněny zákonné i smluvní 
povinnosti městské části. 
 V období rozpočtového provizoria by městská část neměla uzavírat nové smluvní vztahy, 
pokud není jistota, že na jejich plnění bude mít finanční prostředky. 
 Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a 
výdaji rozpočtu po jeho schválení. 
 Děkuji. 
 
 Starosta pan Jiří Vintiška:  Děkuji za předklad a otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo 
se nehlásí, uzavírám rozpravu a dávám hlasovat o návrhu, tak jak byl přečten. 
 Kdo je prosím pro? (Všichni – 19.) Kdo je prosím proti? (Nikdo.) Kdo se zdržel? Nikdo. 
Takže opět 19 hlasy bylo schváleno usnesení, které se týká rozpočtového provizoria, čímž jsme 
uzavřeli bod číslo 5. 
 
 Můžeme pokračovat bodem číslo 
 

6. 
Způsob odměňování členů zastupitelstva územních samosprávných celků od 1. ledna 2019 

 
 Předkladatelem je opět pan místostarosta Motyčka. 
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 Zástupce starosty pan Michal Motyčka: Já ti děkuji za slovo. Jirko. Tady hned na začátek 
toho bodu bych chtěl upozornit na technickou chybu. V podstatě v důvodové zprávě máte bod číslo 
2, že v případě souběhu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva se v podstatě vyplácí ta 
nejvyšší odměna. To by mělo být logicky součástí usnesení, kde jsou vlastně v tom prvním bodě 
navrženy ty výše odměn, které byly schváleny na prvním ustavujícím zastupitelstvu, kdy jsme 
schvalovali způsob a výši odměňování, a za druhé, aby to bylo limitováno tím, co jsme i měli v 
zastupitelstvu v minulém období, kdy ta výše je vlastně určena tak, aby nedocházelo k souběhu 
odměn, že vždy se vyplácí ta nejvyšší. 
 Tato odměna nebo to, proč to schvalujeme, je to, že byl aktualizován počet obyvatel, co 
máte v důvodové zprávě, že k 1. 1. 2018 bylo v MČ Praha-Čakovice trvale hlášeno celkem 10 785 
obyvatel a z toho 997 cizinců. Účinnost této normy odměňování je platná od 1. 1. 2019. 
 Dovolím si tedy přečíst návrh usnesení: Zastupitelstvo městské části schvaluje: 
 
Zastupitelstvo MČ Praha-Čakovice stanovuje odměnu neuvolněného člena zastupitelstva podle 
počtu obyvatel v městské části. Ke dni 1. 1. 2018 bylo v MČ Čakovice trvale hlášeno celkem 
10 785 obyvatel z toho 997 cizicnů. 
 1. odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši podle funkce 
takto: 
   neuvolněný místostarosta   38 509,- Kč 
   radní        8 557,- Kč 
   předseda výboru nebo komise      4 279,- Kč 
   člen výboru nebo komise     3 566,- Kč 
   člen zastupitelstva bez dalších funkcí   2 139,- Kč 
Odměna bude poskytována od 1. 1. 2019 a v případě nového člena zastupitelstva po 1. 1. 2019, ode 
dne složení slibu. 
 
 2. V případě souběhu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva MČ Praha-Čakovice se 
stanovuje, že bude vyplácena jen jedna odměna, a to ta nejvyšší schválená Zastupitelstvem MČ 
Praha-Čakovice. 
 
 A jelikož se ještě někdo dotazoval, jenom upřesňuji, že navržené odměny jsou v hrubém a 
jsou vypláceny měsíčně. Děkuji. 
 
 Starosta pan Jiří Vintiška:  Já děkuji za předklad a otevírám rozpravu k tomuto bodu. 
Michal Seidl. 
 
 Pan Michal Seidl: Já vím, že jsme se na prvním zasedání zastupitelstva dohodli a 
odhlasovali si, že se bude vyplácet maximum podle zákonem daných výší, což tady to je 
samozřejmě. Vzhledem k tomu, že došlo také k navýšení odměn, jsem přesvědčen, že bychom se 
měli společně zamyslet nad tím, a je to vlastně hodně peněz potom, když se to sečte i směrem k 
počtu komisí a výborů, které tady máme, tak bychom se měli společně zamyslet nad tím, jak práci 
komisí zefektivnit, aby ty komise opravdu pracovaly, aby se nestával ten případ, že se komise za 
rok sejde jednou, dvakrát nebo možná vůbec, aby také komise poskytovaly nějaké zprávy o svých 
činnostech. Prostě celý nějaký systém toho, aby to byly výkonné součásti, poradní sbor rady, který 
skutečně funguje, protože peněz, které do toho MČ bude vkládat, je hodně. 
 
 Starosta pan Jiří Vintiška:  Děkuji. Hlásím se rovnou také do diskuze. Souhlasím s tím, že 
opravdu je potřeba se nad efektivitou komisí zamýšlet a vyžadovat... Například uvedu komisi pro 
územní rozvoj, která má velmi formalizovaný zápis, vrací se k předchozím úkolům, čísluje úkoly, 
sleduje je, systematicky s nimi pracuje. Takže tam to můžeme vzít jako příklad – na příkladu toho, 
co dělá pan Vávra, jak tu komisi vedl v minulém období. Předpokládám, že ji povede stejně, takže 
tam můžeme vzít takový etalon toho, jak by mohly zápisy z komisí vypadat. 
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 Michal Motyčka se hlásil. 
 
 Zástupce starosty pan Michal Motyčka: Já jenom pro pana kolegu Seidla. My 
samozřejmě to víme a už jsme to řešili s kolegy v minulém volebním období. Zrovna teď ve středu 
bychom měli schvalovat odměny komisím za rok 2018, kdy právě zrovna víme o dvou nebo o třech 
komisích, které se nesešly ani jednou. Těm samozřejmě odměna nebude udělena. My se zatím 
dotazujeme těch předsedů, ať oni rozdělí tu částku, která byla alokována na každou komisi, ale 
samozřejmě to rozhodnutí je vždycky v rukou rady. Ale ty komise, které nebudou mít zápis, tak 
samozřejmě odměnu nedostanou, a budeme přemýšlet i o jejich zrušení, což jsme učinili vlastně v 
loňském volebním období, že jsme zrušili dvě komise, které se opravdu nescházely, a nebyla 
činnost. Tady schvalujeme samozřejmě jenom zastupitele, ale většina členů komisí nejsou 
zastupitelé. Takže tam ty odměny jsou dobrovolné, je na to alokována částka 10 tisíc na komisi na 
jeden rok. Je to spíš taková symbolická částka, ale i tak je potřeba samozřejmě jednat efektivně, jak 
říkal kolega Vintiška, a je důležité, aby fungovaly. Já třeba můžu zmínit komisi pro Miškovice, 
která pod vedením Soni Černé fungovala také velmi fundovaně, a ty zápisy měla pravidelně 
čtyřikrát za rok minimálně, co jsme se scházeli. Děkuji. 
 
 Starosta pan Jiří Vintiška:  Pořadí přihlášených: Daniel Kajpr, pak Alexander Lochman. 
 
 Pan Daniel Kajpr:  Tady jde jenom o to, aby se nějaká komise nescházela jenom proto, aby 
se sešla. V tomhle případě už to nebude, jako to bylo, že nebude žádná páka na to nevyplatit 
odměnu. 
 
 První zástupce starosty pan Alexander Lochman: To samozřejmě Dan má pravdu a je to 
komise rady, to znamená, nikoliv zastupitelstva. A je na každém radním, aby si hlídal své komise, a 
pochopitelně, pane Seidle, každý radní bude muset jak radě, tak předpokládám, že i dobrovolně 
zastupitelstvu skládat nějaké účty. Takže máte pravdu, ale musí si to radní hlídat. 
 
 Starosta pan Jiří Vintiška:  Další přihlášený do diskuze k tomuto bodu? Nikoho nevidím, 
takže rozpravu k tomuto bodu uzavírám a dávám hlasovat o návrhu usnesení, tak jak jej přednesl 
pan místostarosta. 
 Kdo je prosím pro? 18 pro. Kdo je proti? Jeden je proti. A kdo se zdržel? Nikdo se nezdržel. 
Usnesení bylo schváleno, čímž jsme uzavřeli bod číslo 6. 
 

7. 
Volba členů kontrolního výboru 

 
 A můžeme pokračovat bodem číslo 7 a zároveň i 8, který úzce souvisí. Jsou to volby členů 
kontrolního výboru v bodě číslo sedm, v bodě číslo 8 potom volba členů finančního výboru. 
 Protože to jsou volby, tak bychom měli podle jednacího řádu zvolit volební výbor, který nás 
volbami provede. Já navrhuji, abychom volební výbor složili z lidí, kteří nás minule vedli volbou na 
ustavujícím zasedání. To znamená, jestli pánové souhlasíte, tak bych navrhl pana Střelce, pana 
Slavíka a pana Seidla. Martine, jsi pro? (Ano.) Druhý Martin – Slavík? (Ano.) Také. A Michale? 
(Ano.) Také souhlasíš. Takže já vám děkuji, pánové. A ptám se ostatních kolegyň a kolegů, jestli 
mají nějaký jiný návrh ohledně složení volebního výboru. Nevidím žádný jiný návrh. 
 Kdo je prosím pro, abychom schválili pana Střelce, Slavíka a Seidla? Vidím všechny ruce. 
Pro formu se zeptám, kdo je proti. (Nikdo.) Kdo se zdržel? Nikdo. Takže máme zvolen volební 
výbor. 
 Poprosím tedy volební výbor, jestli by nás provedl volbou, a zeptám se, jestli potřebujete 
nějakou krátkou přestávku, abyste se domluvili. (Ano.) V tom případě navrhuji – stačí pět minut? 
(Ano.) Vyhlašuji pětiminutovou přestávku. Budeme pokračovat tedy v 18.50 hodin. 
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(Přestávka.) 
(Po přestávce.) 
 
 Starosta pan Jiří Vintiška:  Můžeme pokračovat v projednávání bodu číslo sedm, což je 
tedy volba členů kontrolního výboru. A poprosím tedy pana Martina Střelce, aby nás provedl 
volbou členů kontrolního výboru. 
 
 Pan Martin Střelec: Dobrý den, vážení kolegové a vážení občané, dovolte mi, abych 
zahájil tedy tento bod, a to je volení členů jak do kontrolního výboru, tak do finančního výboru 
Zastupitelstva MČ Praha-Čakovice. Předsedy jsme zvolili na minulém zastupitelstvu, takže nyní 
budeme volit členy. A k tomu, abychom mohli přistoupit k volbě, tak vyzývám nyní zastupitelstvo, 
aby podalo návrhy na kandidatury jednotlivých členů. Nyní bych poprosil o návrhy kandidátů 
kontrolního výboru. Prosím, pane Vintiško. 
 
 Starosta pan Jiří Vintiška:  Já se hlásím do diskuze a do kontrolního výboru navrhuji 
slečnu Lucii Horáčkovou, pana Josefa... 
 
 Pan Martin Střelec: Můžu pomaleji? Já si to musím zapsat. 
 
 Starosta pan Jiří Vintiška:  Ano. Takže slečnu Lucii Horáčkovou. (Ano, děkuji.) Pana 
Josefa Záluského. Josef Záluský. (Děkuji.) Potom pana Romana Šemíka. (Děkuji.) A pana Michala 
Krejčíka. 
 
 Pan Martin Střelec: Děkuji vám za návrhy. Ještě nějaké další návrhy, poprosím? (Nikdo se 
nehlásí.) Jenom si chci ujasnit a zeptat se, jestli skutečně volíme čtyři členy kontrolního výboru. Je 
to tak? (Ano.) Děkuji. 
 Takže před tím, než uzavřu kandidátku, tak musím zopakovat tu oblíbenou frázi, že poté, co 
bude uzavřena, není možné nikoho opětovně navrhovat, ani se vyjadřovat k navržené kandidátce. Je 
považována tedy za uzavřenou a nelze to již měnit. 
 Před tím, než kandidátku uzavřeme, je potřeba jednotlivé kandidáty oslovit, zda s 
kandidaturou souhlasí. Já některé souhlasy tady mám písemně a předpokládám, že někteří jsou zde 
naživo. Paní Lucie Voráčková (správně Horáčková) je zde? (Ano.) Souhlasíte s kandidaturou? 
(Ano.) Děkuji.  
 Pan Josef Záluský s kandidaturou souhlasí písemně. To mám zde před sebou. 
 Pak tady máme pana Romana Šemíka. Chtěl bych se zeptat, zda souhlasíte s kandidaturou. 
(Souhlasím.) Děkuji. 
 A jako poslední je pan Michal Krejčík. Souhlasíte s kandidaturou? 
 
 Pan Michal Krej čík:  Souhlasím. Jenom jestli můžu, jsem jeden z mála přeživších z 
bývalého výboru. Pokud výbor osloví radu nebo zastupitelstvo s něčím, tak bych rád poprosil, aby 
se tím rada nebo zastupitelstvo zabývalo, protože tam docházelo k nějakým takovým jednostranným 
komunikacím. Takže do tohoto takto s tímhle konstruktivním příspěvkem vstupuji.  
 
 Pan Martin Střelec: Já vám ještě po uzavření kandidátky dám samozřejmě prostor 
promluvit. Takže to můžete potom říci. 
 Takže máme zde čtyři kandidáty: paní – slečnu Lucii Voráčkovou (správně Horáčkovou), 
pana Josefa Záluského, pana Romana Šemíka a pana Michala Krejčíka. Ještě jednou zopakuji, je 
zde nějaký jiný návrh? Pokud ne, dovoluji si tímto uzavřít kandidátní listinu na členy kontrolního 
výboru a nyní abecedně alespoň přítomné členy vyzývám a dávám jim prostor, pokud by chtěli 
promluvit k zastupitelstvu či k občanům. Nemusíme abecedně, přednost bych dal dámě. Paní 
Voráčková, chcete? (Ano.) Prosím. 
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 Paní Lucie Horáčková: Dobrý večer, dámy a pánové. Vážený pane starosto, 
místostarostové, a jakož i zastupitelé, jmenuji se Lucie Horáčková, jsem studentkou Právnické 
fakulty, věnuji se právu jako mému zájmu i jako mé profesi. Proto jsem se rozhodla i využít své 
znalosti v rámci tohoto kontrolního výboru, který vlastně má pravomoci kontroly souladu se 
zákonem, jakož i dodržování usnesení zastupitelstva. Chtěla bych vás tedy poprosit o vaše zvolení a 
předem vám velice děkuji. Hezký večer. 
 
 Pan Martin Střelec: Také vám děkuji a nyní bych dal prostor panu Krejčíkovi. U 
mikrofonu to budete mít snazší. 
 
 Pan Michal Krej čík:  Dobrý večer, já budu krátký. Moje jméno je Michal Krejčík. Jsem 
právník, vyučil jsem se jako právník a pracuji jako právník. Jak už jsem tady přednesl, ona ta 
funkce kontrolního výboru není z povahy věci vděčná. Je to takový šťouravý výbor ze své pozice, 
má to v popisu práce, čili je zde nezastupitelná role, aby tam byla zastoupena i opozice, což vnímám 
jako pozitivní. Já bych tady jenom rád požádal, pokud kontrolní výbor k něčemu dospěje, tak aby 
rada případně jiné orgány obce nebo MČ na to reagovaly a snažily se to vnímat konstruktivně, že se 
tím snažíme něco vyřešit. To je asi všechno. Děkuji. 
 
 Pan Martin Střelec: Také vám děkuji a ještě zde máme zde přítomného pana Romana 
Šemíka, kandidáta do kontrolního výboru. Prosím vás. 
 
 Pan Roman Šemík: Děkuji. Dobrý večer, pane starosto, milé zastupitelky, vážení 
zastupitelé. Jmenuji se Roman Šemík. V předminulém volebním období jsem byl členem 
kontrolního výboru. Mí předřečníci v kostce řekli, čím se zabývá kontrolní výbor, ať už formální či 
neformální formou, ale já bych se zastavil u dvou věcí. 
 V minulém i předminulém volebním období jsem zmiňoval, že bývá dobrým, byť nepsaným 
zvykem, aby vedení kontrolního a konec konců i finančního výboru bylo uděleno opozici. V 
minulých volebních obdobích tomu tak nebylo. Pokud jde o kontrolní výbor, tak v tomto volebním 
období opoziční zastupitel vést výbor bude. To kvituji a jsem rád. 
 A druhá poznámka je k efektivitě práce výboru. U komisí, které jsou poradním orgánem 
rady, je to na radních, ale v tomto případě je to na vás, na zastupitelích. Na začátku minulého 
volebního období jsem zmiňoval, že my jsme si tehdy tuším navolili devítičlenný kontrolní výbor. 
Už tehdy jsem říkal, že to nebude fungovat, a také podle zápisů, jak vidím, poslední zápis z 
kontrolního výboru byl tuším v březnu 2017. To znamená, že se letos vůbec ani nesešel snad, a v 
roce 2016 se snad sešel také jenom jednou. Takže to je možná podnět i pro zastupitelstvo, aby 
nějakým způsobem dávalo zpětnou vazbu kontrolnímu výboru potom. Děkuji za pozornost. Děkuji 
za pozornost. 
 
 Pan Martin Střelec: Já vám také děkuji a nyní bychom přistoupili k volbě jednotlivých 
členů, a to tedy abecedně. Jako o prvním kandidátovi... Já si ještě skočím pro svoje hlasovací lístky. 
(Vyzvedává si je na svém místě.) 
 Jako první kandidát na člena kontrolního výboru je navržen, beru to v abecedním pořadí, 
pan Michal Krejčík. Proto se tedy ptám, kdo je pro zvolení pana Michala Krejčíka jako člena 
kontrolního výboru. 19 je pro. Je někdo proti? Nikdo. Zdržel se? Také nikdo. Pane Krejčíku, 
gratuluji, jste zvolen členem kontrolního výboru. 
 Jako druhý kandidát dle abecedy je pan Roman Šemík. (Oživení v řadách pro veřejnost.) Co 
se děje? (Paní Horáčková je dle abecedy první.) Já jsem to bral podle abecedy. (Horáčková!) Já 
mám „V“. Já se omlouvám. Právě proto jsem žádal o papírový zápis. Tímto se za své faux pas 
omlouvám. Považoval jsem vás za paní Voráčkovou. 
 Dovoluji si vyzvat, kdo je pro, aby se paní Lucie Horáčková stala členkou kontrolního 
výboru. Bylo 19 pro? 
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 Tajemnice Milena Pekařová: Ano. Ale měl by si to počítat výbor. Ale já vám to klidně 
spočítám. (Pobavení.) 
 
 Pan Martin Střelec: Měl by si to počítat výbor. Souhlasím. Já jsem viděl 19. Můžeme to 
ještě jednou zopakovat pro transparentnost? Kdo je pro, aby se paní Lucie Horáčková stala členkou 
kontrolního výboru? (19.) Byl někdo proti? (Nikdo.) Zdržel se někdo? (Nikdo.) Čili 19 pro. Paní 
Horáčková, ještě jednou se omlouvám za zkomolení vašeho jména. A gratuluji vám ke zvolení do 
kontrolního výboru. 
 Jako další v pořadí by tedy měl být pan Roman Šemík. Ptám se tedy zastupitelstva, kdo je 
pro, aby se pan Roman Šemík stal členem kontrolního výboru. Já opět vidím 19. Kdo je proti? 
(Nikdo.) A kdo se zdržel hlasování? Nikdo. Čili 19 je pro a pan Šemík se stal tímto členem 
kontrolního výboru. Já vám gratuluji, pane Šemíku. 
 A posledním kandidátem je pan Josef Záluský. Kdo je prosím pro, aby se pan Josef Záluský 
stal členem kontrolního výboru? Tentokrát se domnívám, že je to 18. Kdo je proti? (Nikdo.) A kdo 
se zdržel? Jeden se zdržel. Takže 18 pro, 1 se zdržel. Pan Josef Záluský je zvolen do kontrolního 
výboru. Tímto si dovoluji volbu do kontrolního výboru uzavřít. 
 
 A přistoupit k volbě do výboru finančního. 
 

8. 
Volba členů finančního výboru 

 
 A poprosím zastupitelstvo o návrhy jednotlivých kandidátů do tohoto výboru. Pan Vintiška. 
 
 Starosta pan Jiří Vintiška:  Takže já bych navrhoval pana Michala Říčku. Michal Říčka. 
(Ano.) Pak Miloslav Krejčíček. Miloslav Krejčíek. (Ano.) Potom Marcela Palová. (Palová?) Palová. 
(Děkuji.) A Kateřina Vacíková. 
 
 Pan Martin Střelec: Tak já je ještě jednou zopakuji. Doufám, že správně. Navrženými 
kandidáty jsou: Michal Říčka, Miloslav Krejčíček, Marcela Palová, Kateřina Vacíková. Jsou zde 
ještě nějaké další návrhy na členy finančního výboru? Pokud ne, dovoluji si tedy ověřit, zda 
jednotliví kandidáti souhlasí se svým navržením do tohoto výboru. Od paní Vacíkové to zde mám 
písemně. Pan Říčka je zde? (Ne, ale souhlasil.) Máte to tedy potvrzeno? (Pan Kajpr: Ano.) Pan 
Říčka není tohoto času na území ČR a potvrdil svou kandidaturu jak telefonicky napřímo, tak SMS. 
Svoji kandidaturu přijímá. 
 Pan Miloslav Krejčíček? (Písemně.) Ano, mám to zde písemně. 
 A paní Marcela Palová? (Souhlasím.) Souhlasíte. Děkuji. 
 Nyní si tedy dovoluji oznámit, že poté, co uzavřu kandidátní listinu, už není možné ji 
jakkoliv měnit či nějakým způsobem v rámci diskuze rozporovat. Vyhlašuji tímto kandidátní listinu 
do finančního výboru za uzavřenou a dávám slovo jednotlivým kandidátům. Jestli jsem to dobře 
zaregistroval, je zde přítomna pouze paní Palová. Dávám vám tedy tímto slovo. 
 
 Paní Marcela Palová: Dobrý večer všem. Jmenuji se Marcela Palová. V Čakovicích žiji už 
11 let. Ve své profesní kariéře se věnuji financím, pracuji jako hlavní účetní a součástí mé práce je 
také controlling. V MČ Praha-Čakovice jsem v minulém volebním období působila jako členka 
finančního výboru. Děkuji za pozornost. 
 
 Pan Martin Střelec: Já vám také děkuji a dovoluji si tedy přistoupit k hlasování o volbě 
jednotlivých členů finančního výboru. Jako první bychom hlasovali o volbě pana Miloslava 
Krejčíka. Kdo je pro, aby se pan Miloslav Krejčíček stal členem finančního výboru? Já vidím opět 
18. Kdo je proti volbě pana Krejčíčka? Nula. A kdo se zdržel hlasování? Jeden. Děkuji. Čili 18 pro, 
1 se zdržel. Pan Miloslav Krejčíček je zvolen do finančního výboru. 
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 Jako druhou bychom volili paní Marcelu Palovou. Kdo je prosím pro, aby se paní Marcela 
Palová stala členkou finančního výboru? Vidím 19. Pro jistotu, kdo je proti? (Nikdo.) A kdo se 
zdržel? Nikdo. Gratuluji, paní Palová, k volbě do finančního výboru. 
 Další bychom volili pana Michala Říčku. Kdo je prosím pro, aby se pan Michal Říčka stal 
členem finančního výboru? Myslím, že vidím opět 18. Kdo je proti? (Nikdo.) A kdo se zdržel 
hlasování? Jeden. Děkuji. Pan Říčka je zvolen 18 hlasy. 
 A jako poslední budeme volit paní Kateřinu Vacíkovou. Kdo je prosím pro, aby paní 
Vacíková byla zvolena členkou finančního výboru? 18. Kdo je proti? (Nikdo.) A kdo se zdržel 
hlasování? Jeden. I Kateřina Vacíková je zvolena členkou finančního výboru v počtu 18 hlasujících 
pro. 
 Tímto si dovoluji uzavřít volby jak do finančního, tak kontrolního výboru a předávám opět 
slovo panu starostovi. Děkuji. 
 
 Starosta pan Jiří Vintiška:  Já moc děkuji za provedení oběma body, které se týkaly voleb. 
Gratuluji všem nově zvoleným členům jak kontrolního, tak finančního výboru. 
 
 A můžeme pokračovat v našem jednání zastupitelstva bodem číslo 
 

9. 
Smlouva o zřízení služebnosti – věcného břemene se společností Pražská teplárenská, a.s. - 

pozemky parc. č. 1151/1 v obci Praha, k.ú. Čakovice 
 
 A poprosím o předklad bodu paní místostarostku Černou. 
 
 Zástupkyně starosty paní Soňa Černá: Děkuji za slovo. Jedná se o smlouvu o zřízení 
služebnosti – věcného břemene se společností Pražská teplárenská na pozemku parc. č. 1151/1 v 
obci Praha, k.ú. Čakovice. Paní Bartošová, zastupující Pražskou teplárenskou, požádala o uzavření 
smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu odloučeného pracoviště Základní školy v Jizerské 
ulici. Cena za zřízení věcného břemene je 10 000,- Kč + DPH. Návrh smlouvy o zřízení věcného 
břemene byl schválen radou MČ usnesením č. 471/2018 z 30. 7. 2018. 
 Návrh usnesení zní: Zastupitelstvo městské části schvaluje uzavření smlouvy o zřízení 
služebnosti – věcného břemene se společností Pražská teplárenská a.s. se sídlem Partyzánská 1/7, 
170 00 Praha 7, IČ: 45273600, na stavbu: „Výstavba objektu ZŠ – dostavba areálu odloučeného 
pracoviště při ul. Jizerská, Praha-Čakovice,“ v pozemku parc.č. 1151/1 v obci Praha, k.ú. Čakovice. 
Věcné břemeno se zřizuje za účelem zajištění provozu, oprav a údržby stavby. Věcné břemeno se 
zřizuje za cenu 10 000,- Kč + příslušná sazba DPH, spatnou do 30 dnů od doručení vyrozumění o 
povolení vkladu. 
 
 Starosta pan Jiří Vintiška:  Já děkuji za předklad. Pro formu do zápisu prosím zapsat, že 
jak avizoval pan Kajpr, tak odešel. To znamená, je nás teď přítomno 18. 
 Otevírám rozpravu k bodu číslo 9. Nikdo se nehlásí, rozpravu tedy uzavírám a dávám 
hlasovat. Kdo je pro návrh usnesení, tak jak jej přednesla paní místostarostka? Prosím, kdo je pro? 
18 pro. Pro formu se zeptám, kdo je proti. (Nikdo.) Tady Michal Motyčka, koukám, asi bude proti, 
ale zeleně, tak nevím... Tak ještě jednou, kdo je proti? Nikdo. A kdo se zdržel? Nikdo. Usnesení 
tedy bylo schváleno 18 hlasy. 
 
 A můžeme pokračovat bodem číslo 
 

10. 
Smlouva o zřízení služebnosti – věcného břemene se spol. První rezidenční investiční fond s 

proměnným základním kapitálem, a.s. – pozemek parc. č. 1280/213 v k.ú. Čakovice 
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 který předkládá opět paní místostarostka Černá, a je to opět smlouva o zřízení služebnosti. 
 
 Zástupkyně starosty paní Soňa Černá: Děkuji. Jedná se o smlouvu o zřízení služebnosti – 
věcného břemene se společností První rezidenční investiční fond s proměnným základním 
kapitálem – pozemek parc. č. 1280/213 v k.ú. Čakovice. 
 Pan Ševěček, člen představenstva ING Real Estate, v zastoupení společnosti První 
rezidenční investiční fond s proměnným základním kapitálem, požádal o uzavření smlouvy o 
zřízení věcného břemene na stavbu vybudovaného kabelového vedení a stožárů veřejného osvětlení 
v rámci bytného souboru Čakovický park v pozemku parc. č. 1280/213 před bytovým domem 
Theinova 1001/1, kde se v přízemí nachází mateřská škola. Věcné břemeno se zřizuje bezúplatně a 
předložený návrh smlouvy rada MČ schválila usnesením 568/2018 2. 10. 2018. 
 Návrh usnesení zní: Zastupitelstvo městské části schvaluje uzavření smlouvy o zřízení 
služebnosti – věcného břemene se společností První rezidenční investiční fond s proměnným 
základním kapitálem, a.s., IČ: 24130249, na stavbu kabelového vedení a stožárů veřejného 
osvětlení v rámci stavby: „Obytný soubor Čakovický park,“ v pozemku parc.č. 1280/213 v k.ú. 
Čakovice. Věcné břemeno se zřizuje za účelem zajištění provozu, oprav a údržby kabelového 
vedení a stožárů veřejného osvětlení. Věcné břemeno se zřizuje jako bezúplatné. 
 
 Starosta pan Jiří Vintiška:  Děkuji za předklad a otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo 
se nehlásí, rozpravu tedy uzavírám a dávám hlasovat o návrhu usnesení, tak jak byl přednesen paní 
místostarostkou. Kdo je prosím pro? 18 pro. Kdo je proti? (Nikdo.) Kdo se zdržel? Nikdo. Usnesení 
bylo schváleno. 
 
 Pokračujeme bodem číslo 
 

11. 
Odkoupení stavby garáže č. 62 postavené na pozemku parc. č. 1348/302 v obci Praha, 

k.ú. Čakovice 
 
 Návrh předkládá pan první zástupce starosty Lochman. 
 
 První zástupce starosty pan Alexander Lochman: Děkuji, pane předsedající. Vážené 
kolegyně, vážení kolegové, přistoupíme k hlasování o odkupu stavby garáže. Jak asi většinou víte, 
garáže stojí většinou také na pozemku ve vlastnictví naší MČ. Máme jako vlastník tohoto daného 
pozemku možnost uplatnit předkupní právo ke stavbě dané garáže, a to právě tímto bodem, tímto 
tiskem činíme. 
 Pan Vlastimil Zelenka se na nás obrátil a navrhl nám uplatnění našeho předkupního práva na 
odkoupení stavby garáže č. 62. Jak můžeme obecně konstatovat, ta je na parcele 1348/302, a je to 
garáž – pokud sjedete, jestli můžu poprosit, tak uvidíte, že je u ulice K Sedlišti. (Zobrazeno na 
plátně.) To je v té kolonii těch ne úplně krásných garáží, nicméně je to garáž, která je rohová, která 
je velká, má přes 29 metrů a je ve velmi dobrém stavu. A cena, za kterou máme možnost uplatnit 
naše předkupní právo, činí 40 000,- Kč. Cena je velmi dobrá. Nechci, aby to bylo v zápisu, 
abychom neprozrazovali nějaké cenové levely, ale doporučuji, abychom toto předkupní právo 
uplatnili. 
 Já si dovolím tedy přečíst návrh usnesení: Zastupitelstvo městské části schvaluje uplatnění 
předkupního práva ke stavbě garáže – budova bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na 
pozemku parc.č. 1348/1 v obci Praha, k.ú. Čakovice za cenu 40 000,- Kč, od Vlastimila Zelenky, 
bytem Miroslava Hajna 740, 199 00  Praha 9. 
 
 Starosta pan Jiří Vintiška:  Děkuji za předklad a otevírám diskuzi k tomuto bodu. Nikdo se 
nehlásí, diskuzi tedy uzavírám a dávám hlasovat, kdo je pro návrh usnesení, tak jak byl přečten? 
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Kdo je prosím pro? 17 pro. Kdo je proti? (Nikdo.) A kdo se zdržel? Jeden se zdržel. Usnesení bylo 
schváleno. 
 
 Pokračujeme bodem číslo 
 

12. 
Odkoupení stavby garáže č. 46 postavené na pozemku parc. č. 1348/224 v obci Praha, 

k.ú. Čakovice 
 
 Opět předkládá pan místostarosta. 
 
 První zástupce starosty pan Alexander Lochman: Děkuji, Jirko. Podobný bod jako ten, 
co jsme právě schválili. Tady se jedná o jinou garáž. Je to garáž číslo 46, de facto téměř sousedí s 
tou garáží, kterou jsme schválili v předchozím tisku, akorát že není rohová a je standardizovaná. Já 
si dovolím, ještě než přečtu návrh usnesení, pokud se podíváte na ty fotky, jestli sjedeme dolů, ještě 
jsou tam nějaké jiné, (zobrazeno na plátně) ta garáž není úplně v nejlepším stavu. To je také důvod, 
proč ji odkupujeme za 15 tisíc. Víte dobře, že hladina prodejních cen jednotlivých garáží dnes je 
okolo 150-200 tisíc korun. Tím pádem ta garáž bude potřebovat podle našich odhadů kolem 50-60 
tisíc korun investic. 
 Dovoluji si přečíst návrh usnesení: Zastupitelstvo MČ Praha-Čakovice schvaluje uplatnění 
předkupního práva ke stavbě garáže – budova bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na 
pozemku parc. č. 1348/224 v obci Praha, k. ú. Čakovice za cenu 15 000,- Kč, od Jiřího Horáčka, 
bytem Úslavská 590/6, 196 00 Praha-Čakovice. 
 
 Starosta pan Jiří Vintiška:  Děkuji za předklad a otevírám rozpravu k tomuto bodu. Nikdo 
se nehlásí, rozpravu uzavírám a dávám hlasovat o návrhu usnesení, tak jak byl přednesen. Kdo je 
prosím pro? 17 pro. Kdo je proti? (Nikdo.) A kdo se zdržel? Jeden se zdržel. Usnesení bylo 
schváleno, čímž jsme uzavřeli bod číslo 12. 
 
 A můžeme přikročit k bodu číslo 
 

13. 
Interpelace 

 
 Takže otevírám rozpravu k tomuto bodu. Zeptám se, máme přihlášené občany? (Ne.) 
Nemáme. Tedy rozpravu uzavírám. 
 

14. 
Závěr 

 
 Tím pádem jsme vyčerpali pořad dnešního jednání zastupitelstva. Vážené kolegyně, vážení 
kolegové, milí hosté, dovolte, abych vám poděkoval za dnešní účast na jednání zastupitelstva a 
popřál vám krásné Vánoce, hodně štěstí do nového roku a budu se těšit na příštím zasedání 
zastupitelstva opět na viděnou. Hezký večer všem! 
 
Zapsal: Ing. Pavel Dibelka v.r. 


