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P Ř E H L E D 

dotazů, připomínek a podnětů členů Zastupitelstva hl. m. Prahy 
přednesených na 4. zasedání ZHMP dne 19.2.2015 

_____________________________________________________________ 
 
                                       Termín vyřízení:  - dotazů, připomínek a podnětů členů ZHMP 
                                                                              přednesených na 4. ZHMP dne 19.2.2015:   
                                                                   19.3.2015       
Ú S T N Í 
 
 
INT.- č. 4/1 -  Marta Semelová 
– interpelace směřovala na radního Wolfa 
 
ve věci vyvěšeného transparentu s fotografií Václava Havla na budově Národního muzea na 
Václavském náměstí  
 
na interpelaci reagoval  radní Wolf 
 
vyřízeno přímo na zasedání ZHMP 
  
 
P. Semelová: Děkuji. Vážený pane radní, moje interpelace se týká, jak už bylo řečeno, 
vyvěšeného transparentu s fotografií Václava Havla na budově Národního muzea na 
Václavském náměstí. Nebudu zde hodnotit osobu Václava Havla, na tom bychom se asi těžko 
shodli. Nicméně v úvodu dnešního jednání Zastupitelstva zde zazněla kritika oslav čínského 
nového roku na Staroměstském náměstí, nakonec si toho všímali i novináři a někteří další 
odborníci, s mnohým se dá tady asi souhlasit, že některé záležitosti na Staroměstské náměstí 
nepatří. Ovšem na druhou stranu si myslím, že tyto záležitosti nepatří ani na budovu 
Národního muzea.  
 Jenom připomínám, že se jedná o národní kulturní památku, chráněnou budovu. 
Jakékoli změny, úpravy podléhají velmi přísným pravidlům. Já bych se v té souvislosti chtěla 
zeptat, kdo to povolil, jak je vůbec možné něco takového povolit. Do kdy bude Václav Havel 
viset na budově Národního muzea a v souvislosti s tím žádám i o jeho odstranění. Děkuji.  
 
 Nám. Dolínek: Prosím o vyjádření pana radního.  
 

P. Wolf: Děkuji za slovo, pane předsedající, vážené Zastupitelstvo. Co se týká budovy 
Národního muzea, tato instituce je zřizována Ministerstvem kultury ČR, které odpovídá za to, 
co na oné budově je. Můžete říci, ano, ten vzhled tam je, mimochodem, já s tím bannerem 
souhlasím, je tam Václav Havel, nemá smysl se bavit o tom, jestli tam je, nebo není.  

V každém případě, jestli by někdo měl být interpelován, tak je to živnostenský odbor, 
protože podle stavebního zákona věc, která nemá trvalé ukotvení, nespadá do dikce 
památkové péče našeho odboru, tedy spíš poprosím, aby byl interpelován živnostenský odbor. 
Takto to je a to je, myslím, ucelená odpověď. Děkuji.  
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INT.- č. 4/2–  Adam Zábranský 
- interpelace směřovala na radní Novákovou 
 
ohledně  návrhu složení grantové komise pro sport a tělovýchovu 
 
na interpelaci reagovala  radní Nováková 
 
stenozáznam předán radní Novákové k písemné reakci 
 
 
P. Zábranský: Dobrý den, vážená paní radní, chtěl bych se zeptat na návrh grantové komise 
pro sport a tělovýchovu, který jsem obdržel na výboru pro sport a volný čas, a to konkrétně na 
následující věci. 

Za prvé, proč navrhujete na pozici předsedy grantové komise člověka, který byl před 
nějakými čtyřmi měsíci pravomocně odsouzen za trestný čin podvodu. Mám samozřejmě na 
mysli zastupitele za ČSSD Karla Březinu. Váš návrh považuji za naprostý úlet, protože 
komise bude Radě radit, jak rozdělovat finance za nějakých 350 mil. Kč na tento rok. 

Další otázka se týká návrhu členky Radmily Kleslové, starostky Prahy 10. Chtěl bych 
se zeptat na důvod této nominace, protože Radmila Kleslová, bývalá spolupracovnice Státní 
bezpečnosti, nepodařilo se mi zjistit, jaké odborné zázemí má v oblasti sportu. Chtěl bych se 
zeptat, proč je navrhována do grantové komise pro sport.  

Když se podívám na celý návrh, vidím, že tam všichni členové mají být politici, 
z nichž 6 lidí má být členy Zastupitelstva a 7 lidí jsou zástupci koalice. Ale myslím si, že 
grantové komise by neměly být tvořené z politiků, ale spíše z nezávislých odborníků, ne 
proto, že bych si myslel, že nezávislí odborníci jsou zárukou spravedlivého rozdělení grantů, 
ale jsou alespoň jakousi protiváhou politické reprezentaci. Chtěl bych se tedy zeptat, jestli váš 
návrh, který jsme obdrželi, jestli je konečný a spíše jestli by nebylo možné toto přehodnotit. 
Děkuji.  

 
Nám. Dolínek: Děkuji. Než požádám paní radní o reakci, chtěl bych říct na mikrofon, 

jestli je zde pan Mařík, máme zde jeho mobil, který zapomněl v jídelně. Nemusí ho hledat, má 
ho zde u mě. Prosím paní radní o reakci.  

 
P. Nováková: Pane Zábranský, reagovala bych na to asi tak, že komise ještě není 

ucelená, protože ještě nemáme veškeré návrhy, a jinak vám ostatní věci dám písemně.  
 
Nám. Dolínek: Děkuji. Chce pan zastupitel položit doplňující dotaz?  
 
P. Zábranský: Jen spíš připomínku, že si uvědomuji, že komise není ustavena, ale 

návrh byl váš návrh, proto jsem se na to ptal.  
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INT.- č. 4/3 - Václav Novotný 
– interpelace směřovala na primátorku  hl. m. Prahy 
 
ve věci  včasného předkládání  podkladů k jednání Rady  
 
na interpelaci reagoval náměstek  primátorky hl. m. Prahy  Dolínek  
 
stenozáznam předán primátorce hl.m. Prahy Dolínkovi k písemné reakci 
 

P. Novotný: Děkuji. Vážená paní primátorko, v tuto chvíli nepřítomná paní 
primátorko, konec konců, milá paní primátorko, jste tady nebyla téměř celé interpelace 
občanů. Že kašlete na mě, to chápu, já ostatně si o vás také nic velkolepého nemyslím. Že 
kašlete na občany, to je podle mého soudu dost tristní vysvědčení vaší činnosti.  

Leč k věci. Milá paní primátorko, doufám, že aspoň si to poslechnete ze záznamu, co 
vám říkám. Bývalo dobrým zvykem, že podklady k jednání Rady, program jednání Rady byl 
k dispozici v pátek předchozího týdne, tak aby nejenom občané, nejenom zastupitelé, ale i 
novináři věděli, o čem se bude jednat. Vy máte plná ústa otevřenosti, fakticky dnes je to tak, 
že podklady k jednání Rady jsou k dispozici v pondělí večer, tak zřejmě aby se k věci nikdo 
nemohl vyjádřit, nebo se nikdo na nic zeptat. A nedosti na tom, že program jednání Rady je 
znám takto pozdě, ale ty podklady jsou nám zastupitelům prakticky nedostupné. Tedy přesněji 
řečeno, ne všem. Je tady jistý nejmenovaný čtyřčlenný klub, který je zřejmě dostává v plném 
rozsahu, ale my je nedostáváme.  

Milá paní primátorko, buďte tak laskavá, my bychom ty podklady také chtěli jako klub 
TOP 09 a nezávislých, rádi bychom s věcí byli seznámeni s dostatečným předstihem, a za 
dostatečný předstih bych považoval, kdybyste program jednání Rady zveřejňovali v pátek 
předchozího týdne, tak jako tomu bylo tady po léta zvykem a jak jsme na to všichni zavedení. 
Děkuji pěkně.  

 
Nám. Dolínek: Děkuji. Paní primátorka, která požívá vašeho nevalného mínění, celou 

dobu byla tady na boku, tzn., že slyšela vaši interpelaci. Nevím, zda chce paní primátorka 
odpovědět písemně.  

Jenom jednu technickou věc bych rád sdělil, a to je, že bylo dohodnuto, že bude 
konání operativy pevně zařazeno na pátek na 10.00 bez ohledu na možnosti účasti radních 
nebo dalších, tak aby přesně toto se nedělo a bylo s tímto vypořádáno. Myslím si, že toto by 
mělo fungovat, a bylo to dohodnuto již na počátku tohoto týdne. Myslím si, že v tomto 
bychom měli vyjít vstříc, nebo aby skutečně každý měl čas, kdo se k materiálům dostane, si je 
prostudovat.  

Máte, prosím, doplňující dotaz, pane zastupiteli? V 10.00 hodin, tzn., že kolem třetí by 
měl být program vždycky, aby byl k dispozici.  

 
P. Novotný: Ano, děkuji za odpověď. Vyrozuměl jsem, že od paní primátorky dostanu 

písemnou odpověď. Je to tak? Děkuji.  
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  INT.- č. 4/4 - Ivan Hrůza 
– interpelace směřovala na Radu HMP 
 
k problematice zvýšení informovanosti všech členů zastupitelstva o záměrech politiky 
vládnoucí koalice a rozhodnutích Rady hl. m.  Prahy 
 
na interpelaci reagoval náměstek  primátorky hl. m. Prahy Dolínek   
 
stenozáznam předán primátorce hl.m. Prahy k zajištění společné písemné reakce 
 

P. Hrůza: Děkuji za slovo. Ještě bych předem reagoval na svého předřečníka, aby 
totiž nebylo pochybností, neb jsou zde dva kluby, které mají čtyři zastupitele, tak prohlašuji 
tímto veřejně, panu Novotnému dávám zřetelně najevo, že komunisté podklady od Rady 
k projednávání nedostávají.  

A nyní k interpelaci. Nazval jsem ji Požadavek na zvýšení informovanosti členů 
Zastupitelstva. I přes na poslední chvíli vyvíjenou snahu vedení radnice v Praze mám důvod 
se domnívat, že členům Zastupitelstva z opozičních klubů nadále chybí včasná informovanost 
o záměrech politiky vládnoucí koalice, a rozhodnutích Rady hl. m.  Prahy. K oněm snahám o 
zlepšení situace lze přiradit doplnění programu dnešního jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy o 
informativní zprávu, obsahující stav klíčových pražských témat, stejně tak jako úsilí radní 
RNDr. Plamínkové z poloviny února tohoto roku, spočívající v pozvání zástupců klubů na 
schůzku 11. března s tématem desetiletého tendru na svoz odpadů v Praze. Stále však 
přetrvává stav, kdy k nám celá řada informací proniká pouze cestou sdělovacích prostředků, a 
to členové politického klubu KSČM považují za vážnou chybu.  

Navrhujeme proto, aby Rada přezkoumala současný stav a začala urychleně vyvíjet 
aktivity na zásadní změnu. Jednou z možností je pravidelné svolávání politických grémií před 
jednáním každého Zastupitelstva hl. m. Prahy, či v naléhavých případech případně e-mailové 
informace členům Zastupitelstva od odpovědných radních, nebo schůzky radních se zástupci 
klubů nejen na ožehavé otázky. Posílením informovanosti členů Zastupitelstva a politických 
klubů předejde vedení radnice v Praze nedorozuměním a zbytečnému vzniku napětí. Děkuji 
za pozornost.  
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INT.- č. 4/5  - Petr Prchal 
– interpelace směřovala na primátorku  hl. m. Prahy 
 
ohledně stavu a realizace oprav protipovodňových opatření  
požadována písemná odpověď  co se z plánovaných úprav, oprav, přestaveb a rekonstrukcí 
nepodařilo splnit v plánovaném termínu a proč 
 
na interpelaci reagoval  náměstek primátorky hl.m.  Prahy  Dolínek 
 
stenozáznam předán primátorce hl. m. Prahy k písemné reakci 
 
 
 

P. Prchal: Vážená paní primátorko, jednak jsem rád, že mohu interpelovat takhle téte 
á téte a děkuji za to. Já mám jednu otázku, resp. bych vás rád požádal o písemné vyjádření, 
které se týká protipovodňových opatření, což je záležitost, kterou řešila řada různých odborů a 
organizací, dneska vlastně některé věci se budou scelovat, což je správně, ale ještě zůstávají 
věci mimo tento rámec, a proto se na vás obracím jako na šéfa krizového štábu, protože ve 
vašich rukách se všechno sbíhá.  

Při minulých povodních se ukázalo jednak, že některá fixní opatření nejsou dokonalá, 
některá zařízení, stavby, pevné bariéry apod. byly poškozeny, a po vyhodnocení povodní 
Magistrát soustředil všechny požadavky, rozhodl, které jsou oprávněné, které ne, a dal je na 
určitou časovou osu, tak jak postupně mají být naplňovány, protože samozřejmě nešlo 
všechno udělat okamžitě.  

A já bych měl zájem právě o tuto informaci, co ještě z těch plánovaných úprav, oprav, 
přestaveb a rekonstrukcí je vlastně ještě před námi, případně co se nepodařilo splnit 
v plánovaném termínu a proč, abychom měli nějaký obecný přehled, kde vlastně zůstávají 
ještě nějaká konkrétní slabá místa. Děkuji.  
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INT.- č. 4/6  -  Jakub Michálek 
– interpelace směřovala na ředitelku MHMP 
 
k problematice fungování Magistrátu hl. m. Prahy 
předán otevřený dopis s návrhy klubu Pirátů 
 
na interpelaci reagovala ředitelka MHMP s příslibem společné diskuse k naznačeným 
problémům a návrhům 
 
vyřízeno přímo na zasedání ZHMP 
 

P. Michálek: Dobré odpoledne. Zatím všechny interpelace byly na politiky, já mám 
svoji připomínku nebo výstup zaměřený na paní ředitelku, čímž bych ji chtěl za Zastupitelstvo 
přivítat, opět za nás všechny, protože je to v podstatě hlava celého úřadu, a bude nést 
zodpovědnost za celý úřednický, já nevím, dvoutisícový aparát. Tudíž bych jí rád poblahopřál 
k tomu, že byla do funkce jmenována, a chtěl bych jí za klub České pirátské strany popřát 
mnoho trpělivosti a štěstí při výkonu funkce, přičemž jí držíme palce a doufáme, že ji čekají 
samá dobrá rozhodnutí. 

My Piráti jsme v rámci Zastupitelstva funkční asi čtyři měsíce a za tu dobu jsme i 
poznali některé věci, které považujeme za ne úplně dobře fungující, některé z nich souvisí i 
s fungováním Magistrátu, některé se překrývají s programovým prohlášením. Tudíž jsme 
považovali za vhodné, že jsme připravili seznam těchto našich poznatků, přičemž já je tady 
stručně vyjmenuji, ale jde o otevřený dopis, takže se je můžete přečíst podobně např. na 
našem blogu. Byli bychom rádi, kdyby se podařilo některé nebo všechny z věcí, na kterém 
tam upozorňujeme při výkonu funkce, zahrnout.  

Za prvé navrhujeme zlepšit systém vykazování práce úředníků, což je něco, co funguje 
už u nás mezi zastupiteli. My máme open source systém, který se jmenuje Redmine, kde 
vykazujeme každou hodinu naší práce. Jsou tam schůzky, zpracování materiálů, je tam plnění 
úkolů atd. Funguje to pro projektový management, je to zadarmo, a myslím, že by to 
usnadnilo sledování úkolů a vyhnuli bychom se takovému tomu přeposílání, kdy u pátého 
telefonátu zjišťujete, který člověk má skutečně věc na starosti. 

Za druhé je to návrh na zjednodušení organizace a zvýšení platů úředníků, či zavedení 
jakési jejich větší flexibility, aby funkce úředníka byla přitažlivá v hl. m. Praze i pro např. 
absolventy a další kvalitní zaměstnance, kteří zvažují, jakou funkci si vybrat.  

Dále samozřejmě je to naše obligátní téma poskytování informací občanům a 
zastupitelům, kde Magistrát je i odvolací orgán, dohlíží nad tím, že se korektně poskytují 
informace v městských částech, a pak je tady hodnocení výkonu zaměstnanců, otevřená 
výběrová řízení, zveřejňování, aktivní kontrola veřejnosti.  

 
Nám. Dolínek: Chtěl bych upozornit na čas.  
 
P. Michálek: Dokončím větu. Kontrola městských společností. Pozor na IT zakázky. 

Elektronizace informatiky, menší míra outsourcingu a osobní zodpovědnost za zjištěné 
nedostatky. Dovolím si ten otevřený dopis tady námi zastupiteli podepsaný předat paní 
ředitelce. Děkuji.  

 
Nám. Dolínek: Děkuji. Chce paní ředitelka zareagovat?  
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P. Děderová: Jenom stručně. Děkuji, všechny poznatky vítáme. Tak jak jste mi to četl, je to 
práce na několik dalších let. A hlavně není to práce jenom pro úřad. Doufám a věřím, že tím 
jsme započali spolupráci jak s jednotlivými politickými kluby, tak i s jednotlivými členy 
Zastupitelstva. Prostudujeme a budeme diskutovat. Děkuji. 
 
 
 
INT.- č. 4/7 -  Václav Novotný 
– interpelace směřovala na radního Wolfa 
 
ve věci využití a výzdoby  Staroměstského náměstí  při příležitosti čínského nového roku 
 
na interpelaci reagoval radní Wolf a náměstek primátorky hl.m.  Prahy  Dolínek 
 
vyřízeno přímo na zasedání ZHMP 
 
 
 
P. Novotný: Děkuji za slovo, vážený pane radní. Tak tady máme čínský nový rok a to se 
projevuje pozoruhodnou exhibicí na Staroměstském náměstí. V iDnes doslova píšou „svítící 
kozy zaplavily Staroměstské náměstí“. To je trochu matoucí tedy, ale v každém případě je to 
pozoruhodná modernistická variace na čínský folklór. A asi se shodneme, že jestli někam 
nepatří a jestli něco dehonestuje, tak je to Staroměstské náměstí. Přinejmenším si to tedy 
myslí magistrátní památkáři a tak zahájili s hlavním městem správní řízení, což není úplně 
obvyklé, aby odbor Magistrátu s hlavním městem zahájil správní řízení. To správní řízení 
pravděpodobně vyvrcholí udělením pokuty, tedy městu vznikne škoda. Tak já bych se chtěl 
zeptat, kdo tu pokutu zaplatí. Napadá mě několik možností. Může to být rukou společnou a 
nerozdílnou celá Rada HMP, protože zrušila komisi pro koordinaci aktivit na Staroměstském 
náměstí a v důsledku absence této komise zřejmě se stalo, že tam tahle ta nepřiměřená 
záležitost je. Můžete to být osobně vy, protože jste věci dal záštitu. Můžete být do té míry 
šikovný, že tu pokutu přenesete na čínskou ambasádu a ta ji zaplatí, nebo eventuálně taky na 
pana Tvrdíka jako předsedu Česko-čínské smíšené hospodářské komory. 
 Prosím vás, jestli byste nás informoval, až město tu pokutu dostane, jako že dostane, 
kdo z výše jmenovaných to, prosím vás, zaplatí. 
 

P. Wolf: Děkuji za slovo, vážený pane zastupiteli. Těch otázek bylo několik, budu to 
brát tak, jak si je pamatuji. Co se týká otázky zrušené komise, tak v té době, kdy bylo 
rozhodnuto o této akci, komise ještě existovala a byla v tom původním složení, tedy v tom, 
kterou jste vy instituciovali a ustavili. To je jedna věc. 

Druhá věc. Záštitu nad danou akcí jsme dali, ne ovšem nad místem, místo bylo volné, 
ale co se týká místa, to nepřísluší pod můj odbor, tedy pod odbor kultury a památkové péče.  

Co se týká případné udělené pokuty, určitě na to náš odbor památkové péče má právo 
jako odbor státní správy, samozřejmě je na panu řediteli Skalickém, jak se rozhodne, v jaké 
výši ji udělí. V každém případě byla udělána – a jsem rád za to, že takto to bylo uděláno – 
smlouva mezi organizátorem dané akce na Staroměstském náměstí, což tedy – jak jsem říkal – 
nespadá do mé gesce, ale to nevadí, a hlavním městem Prahou, mám tady u sebe tu smlouvu, 
kde je napsáno, že jakékoliv pokuty případné z jakýchkoliv pochybení z toho důvodu, že akce 
bude na Staroměstském náměstí nebo kdekoliv jinde v Praze, bude hradit realizátor dané věci. 
Takže jestli bude odborem památkové péče udělena pokuta hlavnímu městu Praha, tak hlavní 
město Praha bude vymáhat tuto pokutu od provozovatele této akce. 
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Nám. Dolínek: Děkuji. Než dám čas na reakci, chci pouze podotknout, že recipročně 

Generální konzulát České republiky bude pořádat v Šanghaji v historickém centru na 
Bandungu Czechinvest (?Czech-x-vest). To znamená, tam potom nějaká reciprocita je 
vzájemná. To znamená, je potřeba tu diskusi zjevně vést a vyhodnotit, zda a jak to má vypadat 
v budoucnosti tady. 

Prosím, pane Novotný. 
 
P. Novotný: Chápu tedy, že tu pokutu vyměřenou lze převést na realizátora. 

Realizátorem je tedy, prosím, kdo? Čínská ambasáda, anebo Česko-čínská smíšená obchodní 
komora reprezentovaná panem Tvrdíkem? 

 
P. Wolf: Já nevím, kým je reprezentovaná. V každém případě akce je realizovaná 

Česko-čínskou komorou vzájemné spolupráce. Jen bych asi doplnil, že tato akce, tato 
reciprocita, jak pan předsedající doplnil, bude i v Čínské lidové republice, je podpořena 
premiérem České republiky, stejně tak Ministerstvem místního rozvoje a Ministerstvem 
kultury. To byl jeden z důvodů, proč potom záštita na základě potvrzení oddělením 
zahraničních vztahů byla udělena. 

 
Nám. Dolínek: Děkuji. Tímto jsme vyčerpali interpelace. 
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