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Dotazy a interpelace členů ZMČ Praha 20 
 
Na zasedání zastupitelstva MČ Praha 20 konaném dne 15.3.2021 zazněly tyto níže uvedené dotazy z řad 

zastupitelů. 

 

Ing. Milan Herian se zeptal: 

• na kdy je plánovaná investiční akce výměna oken na Chvalském zámku. 

Odpověď: Dle uzavřené SOD bude provedena vlastní montáž oken na Chvalském zámku v termínu 30.4. 

2021 – 14.5. 2021, což je současně termín pro konečné předání díla. 

 

Jana Hájková, BBA požádala o: 

• aktuální informaci o výběrovém řízení na nového tajemníka úřadu 

 

Odpověď: Proces výběru tajemníka ÚMČ Praha 20 stále probíhá. Výběrové řízení před výběrovou komisí 

proběhlo a v současné době čekáme na vyjádření stanoviska ředitele MHMP. 

 

• odpovědi na emaily zastupitelů alespoň v rámci jednoho týdne 

Odpověď: Kolegové, radní, na e-maily odpovídají tak, jak jim to jejich časové možnosti dovolí. Z rozhodnutí 

zastupitelstva městské části vykonávají radní své kompetence povětšinou neuvolněně, vedle svých 

občanských zaměstnání. Možnosti jednotlivých zastupitelů k vzájemné komunikaci nebo schůzkám žádným 

způsobem neomezujeme. 

 

• možnost nastavení pravidelných schůzek s vedením pro poskytnutí informací o probíhajících 

akcích, jednáních, na čem se právě pracuje, tak aby byli zastupitelé průběžně informováni dříve, 

než se bude konat zasedáni zastupitelstva, např. písemnou formou nebo online schůzka cca 30 

minut přes aplikaci teams 1 x za 14 dní, kde bude shrnuto, jak se radní posunuli ve své práci a jak 

by mohli případně pomoci ostatní zastupitelé 

Odpověď: Bereme požadavek na vědomí. 

 

• sdělení, jestli je možno začít s vypsáním výběrového řízení na „Kuprův dům“, když uběhla 60-ti 

denní lhůta od požádání o stavební a územní rozhodnutí. 

Odpověď: Vzhledem k tomu, že nebylo vydáno společné rozhodnutí, nelze dle uzavřené SOD vypracovat 

realizační projektovou dokumentaci, která bude součástí zadávací dokumentace na výběr zhotovitele. 

 

• odpověď JUDr. Lukšovou na svůj dotaz z loňského roku za své působnosti v Radě, aby bylo 

zjištěno, jestli nevznikl protiprávní vztah mezi MČ Praha 20 a Studiem 66, konkrétně jestli 

nemohlo dojít k bezdůvodnému obohacení nebo obohacení bez smlouvy, která skončila 

k 31.8.2019 a vývěsní desky byly využívány neoprávněně. 

Odpověď: Rada MČ Praha 20 neuložila odboru OHSaI a ani OKÚ v uvedené věci žádný úkol k provedení 

analýzy případného vzniku bezdůvodného obohacení, tito se však problematikou zabývali. Podle 

předložených dokumentů k bezdůvodnému obohacení nemuselo dojít, protože i přestože původní smlouva 

skončila k 31.8.2019, šlo o smlouvu, která zavazovala obě smluvní strany k vzájemnému plnění a obě 

smluvní strany se podle toho chovaly i po jejím skončení. Smlouva jako taková nemusela navíc být uzavřena 

v písemné formě. O bezdůvodné obohacení jde tehdy, je-li plněno bez spravedlivého důvodu. Ne každé 
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obohacení, ke kterému eventuálně dojde bez právního důvodu, musí být nutně bezdůvodné, o což půjde 

v tomto případě. 

 

• informaci jakým způsobem vedení hodlá vývěsky, které jsou prázdné (nevyužívané), využít 

Odpověď: V případě, že RMČ nerozhodne o jiném způsobu využití, plánujeme na vývěskách zveřejnit mapu 

městské části s doprovodnými informacemi. 

 

• aktuální informace k analýze na Místní akční plán 

Odpověď: Místní akční plán vzdělávání (dále jen MAP), je v současné době druhým projektem městské 

části. MAP I byl ukončen v roce 2017, současný MAP II běží od r. 2018 do 31. 8. 2021. V rámci MAP II 

byla zpracována aktualizovaná Sociodemografická analýza v oblasti sociálních věcí a školství. V této 

analýze byla ověřena stávající a budoucí kapacita MŠ a ZŠ. Bližší informace k analýze MAP jsou na webu 

městské části. 

 

• informace, jestli již městská část obdržela od MHMP výsledek možného dopravního řešení na 

Robotnici, který by měl MHMP doručit v březnu. Tato informace vzešla na jednání u kulatého 

stolu.  

Odpověď: Stanovisko MHMP MČ doposud neobdržela. 

 

Mgr. Pavel Skalický se zeptal: 

• v souvislosti s participativním rozpočtem, jestli byla již uzavřena smlouva s vítězem projektu a 

případně v jaké jsme realizační fázi projektu. 

Odpověď: SOD nebyla uzavřena. 

 

Technická poznámka: Ing. M. Vacek měl prosbu, až se budou řešit okna na Chvalském zámku,  

aby bylo předloženo technické řešení. Pan starosta odpověděl, že se nejedná o technickou poznámku, a že 

se tato záležitost řešila na pátečním (12.3.) jednání RMČ. 

 

Odpověď: Vzhledem k tomu, že se jedná o památkový objekt, byly podmínky pro provedení výměny 

stanoveny odborem památkové péče MHMP a jako takové byly součástí zadávací dokumentace pro výběr 

zhotovitele a jsou závazné pro vybraného dodavatele, se kterým byla uzavřena SOD. 

 

K. Polydorová se zeptala:  

• v jaké fázi je rozšíření RC MUM-studie řešení ve společenské místnosti, změna stavby před 

dokončením a jestli se bude realizovat.  

 

Odpověď: Ve věci rozšíření RC-MUM o v projektové dokumentaci navrženou místnost tělocvičny doposud 

nebylo rozhodnuto. Vlastní stavební řešení lze realizovat v rozsahu zpracované projektové dokumentace, 

nicméně náklady na stavební úpravy by v této podobě převýšily částku, která by na tyto úpravy připadla 

v případě, že by byly realizovány jako součást kompletní rekonstrukce a minimálně v podobě vybudování 

nových ležatých rozvodů by nebyla možná jejich realizace za provozu RC MUM. 

 

• jestli jsou nějaké nové informace ohledně vyjádření MHMP k dopravnímu řešení v lokalitě 

Robotnice  

 

 Odpověď: Stanovisko MHMP MČ doposud neobdržela. 

 

Mgr. Petr Růžička, Dis.: 

• se obrátil na místostarostku, paní Evu Alexovou s prosbou o zřízení potravinová banky na úřadě 

(nejlépe na OSVŠ).  

 

Odpověď: Po vzájemné spolupráci je již projekt v provozu.  
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• tlumočil dotaz od občana ve věci poškozených úseků na komunikaci Náchodská. Sám pan 

zastupitel informace o takovýchto úsecích předává správci komunikace a stále nejsou opravené. 

Požádal paní místostarostku, jestli by mohla správce komunikace zaurgovat. 

 

Odpověď: Probíhají opakovaná jednání ve věci.  

 

Dále se zeptal místostarosty, pana Ing. Viléma Čápa a radního pro kulturu, pana Ing. Zbyňka Římala 

v souvislost s finančním a personálním auditem. Tuto zprávu obdržel v rámci pozvánky na jednání 

finančního výboru. Jedná se o audit v našich kulturních příspěvkových organizací. V této souvislosti položil 

následující 3 dotazy: 

 

• Zdali se chystá nějaká změna ve vedení v našich kulturních příspěvkových organizacích? 

 

Odpověď: Jedná se o kompetenci RMČ Praha 20, na její jednání v roce 2021 takový tisk předložen nebyl. 

Vzhledem k tomu, že dotaz směřuje do budoucna, je třeba obecně konstatovat, že možnou změnu ve vedení 

kulturních PO zřízených městskou částí není v budoucnu možné vyloučit, stejně tak ji ale nelze předjímat. 

V tuto chvíli žádné změny aktivně neplánujeme. 

 

• Jestli se chystá nějaké sloučení do kulturních organizací ať už do společnosti s ručeným omezeným 

nebo do jedné super příspěvkové organizace? 

 

Odpověď: Jedná se o kompetenci ZMČ Praha 20, na jeho jednání v roce 2021 takový tisk předložen nebyl. 

Vzhledem k tomu, že dotaz směřuje do budoucna, je třeba obecně konstatovat, že možnou změnu ve struktuře 

kulturních PO zřízených městskou částí není v budoucnu možné vyloučit, stejně tak ji ale nelze předjímat. 

V tuto chvíli žádné změny aktivně neplánujeme. 

 

• Jestli se nechystá někomu nějaká pozice na míru super ředitele právě v této příspěvkové 

organizaci? 

 

Odpověď: Ne, „někomu nějaká pozice na míru super ředitele právě v této příspěvkové organizaci“ se 

nechystá. 

 

• A na konec se zeptal, jestli bude na webových stránkách zveřejněno programové prohlášení Rady. 

 

Odpověď: Je možno připustit, že taková situace nastane. 

 

Ing. Miloš Vacek přednesl interpelaci za zastupitele, pana Zbyňka Muchu, který se omluvil: 

• v jakém stavu je realizace přechodu pro chodce v ul. Mezilesí u Penny marketu a jestli byla již 

např. vypracována nějaká projektová dokumentace. 

Odpověď: Na záměr přechodu byly zpracován situační výkres ověřující možnost technického řešení 

přechodu. Ze stanoviska OŽPD a SÚ vyplynulo, že přechod lze technicky realizovat pouze jako přisvětlený 

a vzhledem k finanční náročnosti tohoto řešení nebyly doposud pořízeny další stupně projektové 

dokumentace. 

 

• Přednesl svou interpelaci na vymáhání smluvní pouty a uplatnění reklamací u společnosti IPOS 

BOHEMIA za chybně provedené zahradnické a stavební práce zakázky Park s přírodním dětským 

hřištěm Houslový klíč – Jizbická I. etapa – ostatní dotazy jsou podrobněji rozepsány v příloze, 

kterou předal zapisovatelce a požaduje podrobné odpovědi.  

Odpověď: Kompletní prohlídka díla za přítomnosti objednatele a zhotovitele za účelem uplatnění 

reklamačních vad se uskutečnila 6.4. 2021. 

 

Mgr. Jiří Beneda tlumočil dotaz od občanů, a to: 

• jestli je pravda, že se vedení městské části zabývalo prodejem „Domečku“ (KC Horní Počernice). 
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Odpověď: Ne. 

 

Za sebe se zeptal: 

• v souvislosti s uzavřenou smlouvou o spolupráci s firmou Konhefr v rámci výstavby na Bílém 

vrchu, jestli došlo k nějaké změně ve smluvním ujednání mezi firmou Konhefr a městskou částí.  

Odpověď: Usnesením RMČ/15/22/0160/19 ze dne 14.3.2019 byl schválen dodatek č.1. ke smlouvě o 

spolupráci č. S/120/17/0008 ze dne 11.7. 2017. 

 

Bc. Jiří Šebek : 

• upozornil, že zastupitelům nebyl zaslán slibovaný list vlastnictví k pozemkům v zahrádkářské 

kolonii lokalita Zábrodí.  

Odpověď: V příloze k interpelacím je přiložen snímek z ortofotomapy a katastrální mapy se zvýrazněním 

pozemků KN parc. č. 4416/4, 4423/1 a 4416/1 v podílovém vlastnictví MČ Praha 20 ( 7/48 ), paní Plachtové 

( 36/48 ) a pana Doležala ( 5/48 ).  

 

• Zeptal se na jmenovité jednání RMČ, jestli se nějak postoupilo. (pozn. zapisovatelky-zřejmě se 

jedná o jmenovité hlasování členů Rady). 

Odpověď: jmenovité hlasování bylo projednáváno na Radě MČ dne 9.4.2021. Změna Jednacího řádu Rady 

MČ ohledně jmenovitého hlasování byla odmítnuta.  

 

• Požádal pana místostarostu a pana Ing. Římala o písemné zaslání zdůvodnění za co přesně dostali 

ředitelé příspěvkových organizací (Divadlo, Knihovna, Chvalský zámek) odměny v r. 2020 - proč 

byly odměny uděleny, za jaké výkony, co udělali navíc, co změnili, co přispělo k tomu, aby 

odměnu dostali.  

Odpověď: Odměny ředitelů příspěvkových organizací navrhuje dle Pravidel pro stanovení výše příplatku 

za vedení, k poskytování osobního příplatku ředitelům škol, předškolních zařízení, školských zařízení a 

kulturních organizací zřizovaných Městskou částí Praha 20 Radě městské části Praha 20 vedoucí odboru 

sociálních věcí a školství. Rada městské části pak její návrh projedná a dle svého uvážení výši jednotlivých 

odměn upraví. V roce 2020 byly odměny ředitelům přiděleny za mimořádné úsilí zejména v souvislosti s 

nouzovým stavem v ČR z důvodu šíření nemoci COVID-19. Podrobné informace k odměnám jsou k dispozici 

u vedoucí OSVŠ. 

 

 

 

 

členové Rady městské části Praha 20 


