
Tak dámy a pánové, vážené zastupitelky vážení zastupitelé budeme pokračovat v nově 

zařazeným bodem sloučení Středního odborného učiliště Písnice s podobnou školu a Praze 14 já 

jsem si tedy dovolil vám rozdat materiály materiál pro jednání o tom ještě jednou připomenout 

první 2 stránky jsou návrh usnesení, které mají být do zastupitelstva hlavního města Prahy a tento 

čtvrtek potom je tam důvodová zpráva dnes bez těch všech příloh, a protože jsem nějak 

zaznamenal opravdu v tom virtuálním světě spoustu polopravd tak jsem si dovolil navrhnout teda 

nějaký návrh usnesení, protože jsem měl nějak avizováno, že bysme to tady projednávat mohli si 

dovolíte, já bych ale nejprve dal slovo zástupcům Středního odborného učiliště, takže ještě 

jednou tady vítám paní ředitelku paní Mgr. Daniel řepa s novou potom se asi ujme slova buď 

paní Mgr. Milada Valentová dnešní zástupkyně ředitelky a případně pan Mgr. Ondřej Chaloupka 

v nějakém pořadí máte teď prostor, prosím paní ředitelko, dobrý den vážení zastupitelé já se 

jmenuje Daniela Rázková a nepovažují se přímo za ředitelku jsem pouze pověřená řízením jsem 

tedy statutární zástupce školy a samozřejmě jako ten kapitán týmu si osvojí právo tady zde vám 

hovořit chtěla bych jenom říci nějaká pozitiva a nechci se tu zabývat žádnými negativy, ale těch 

pozitiv je dost, která zde mohu povědět naše škola má 42 let tradice ve škole opravdu 

vychováváme odborníky, které už po 42 let posíláme do světa, kde pracují nejen tedy jako běžní 

řemeslníci svého oboru řezníci uzenáři nebo kuchaři číšníci pracují ve vedoucích funkcích po 

celé republice jsou velice vážení a jsou uznávanými, tedy v tom svém oboru a vždycky se k nám 

vracejí a vychováváme tedy už druhou někdy i třetí generaci těchto řádků chtěla jsem říci, že tady 

vaše lokalita právě Libuš zde od Písnice vychovává tyto děti a máme zde stádnost tedy 

celorepublikově to tedy není tím, že by k nám přicházely děti z celé republiky vychováváme 

především žáky Prahy tady toho konce, který je tedy Praha jihozápadu bych řekla nejenom tedy 

Praha Libuš Praha 4, ale ti se potom rozptýlí po celé republice právě proto, že těchto absolventů 

je velice málo ten trh je tedy po nich lačný, a to nejen náš český celý evropský a řeknu hned 

důvod abych, abych vás uvedla do té problematiky celý svět se dnes ptát co jíme celý svět 

sleduje, odkud zvíře tedy pochází tam dostane čip s tímto čipem pochod pohybuje se po světě až 

do svého tedy šance na jeho rozporcování, který potom přichází na náš stůl my jsme dnes schopni 

vysledovat to v historii zvířete od a až do zet mohu říci, že žáci, kteří u nás absolvují jsou právě 

tímto velice cení na trhu práce a jsou velice dobře placení dárci, kteří od nás odchází všichni mají 

práci mohu říci, že právě tím, že všichni nalézají dobré zaměstnání mají dobré výdělky zakládají 

rodiny, tudíž ještě další věc začínají podnikat právě proto, že jsou odborníky ve svém oboru 

nezatěžují tedy daňový rozpočet poplatníků a nakonec vytvářejí pracovní místa pro další lidi totiž 

to je to co jsem chtěla říci absolventům našeho oboru ale řeknu ještě další škol stejného typu, 

jako je naše je pouze 10 v celé republice těch 10 škol má v sobě 111 řezníků momentálně z těch 

111 kusů je u nás momentálně jenom my myslím přijatých je u nás přijato 40 je to tady přes 

30 %, které je z celé republiky u nás těžko to neznamená, že by tady to bylo něco, že tady jsme 

pouze pro Prahu Libuše my jsme vyhlášení a samozřejmě tady v té vaší lokalitě jenom řeknu my 

vychováváme žáky všech základních škol my jsme dnes po úzké spolupráci se všemi základními 

školami tady toho regionu, a právě to, že na tý školy dochází nejen pro nějakou náborovou 

činnost mi tam dokonce dochází dnes osvětovou činností já sama docházím z tzv. system at risk 

to je, znamená to etické stravování, kdy učíme děti základních škol, jak se tedy bezezbytku 

vyspravovat, jak neplýtvat, jak si připravit zdravou stravu jenom malá ukázka brokolice 

wehrmacht jsou to věci, kdy tedy sama Fine připravuju čokoládové ji ale brokolice je já chci říci, 

že ta úzká spolupráce znamená pro nás dneska to, že my se nemusíme objednávat škol na nábor 

nám naopak výchovní poradci škol telefonují a musím říct, že i teď v červnu, abychom je ještě 

teď navštívili a vy už měli představu pro další školní rok musím říci, že nevím čím to tady je, 

jestli je to nějakou osvětou nebo nadšením našich žáků, ale je to také to, že oni v tom oboru 



zůstávají možná je to tím, že jsou dobře placení, že také dostávají dostatek hypoték dostávají 

pronájmy bytů totiž právě proto se mají dobře a přichází se nám pochlubit chci říci, že ty základní 

školy toto pochopili, protože ne každý Žák tady ve vašem regionu může jít na gymnázium ne 

každý Žák může studovat nějaké ekonomické či strojnické školy tady ty naše děti pochází z 

takových těch méně studijně nadaných žáků ale samozřejmě vychovám z nich dobré odborníky, 

kteří se v životě budou dobře mít a budou zabezpečení zabezpečí bezpečně své rodiny a nebudou 

mít problém s uplatněním na trhu práce já vám řeknu jednu věc můj syn pracuje v bankovnictví a 

vždycky řezník dostane hypotéku nedostane ji úředník, protože ten se dneska křivě podívá na šéfa 

zítra tam není řezníka nikdo nevyhodí ten má práci stále, takže se může říci, že to je jistota 

nějakého zaměstnání tady ty děcka, která opravdu v neuplatní se na gymnázia, tak si najdou 

dobrou práci, a právě proto přichází rodiče, kteří více tlačí děti do našeho oboru nyní jenom 

řeknu další věc jsme školám menší rodinného typu, znamená to že nejsme gigant sama jsem učila 

14 let na gigantické škole, které sem přišla do Písnice jen proto, že jsem se stěhovala a našla jsem 

zde velmi vlídné zacházení a příjemné a dcery vyučující mým šéfem byla tedy tady paní Ing. 

Valentová a paní Blanka Kohoutová s tím jsem zde tedy absolvovala velkou část své profesní 

dráhy chci jenom říci, že když jsem žezlo převzala vzala jsem si za své to, protože upadala 

demografická křivka, že opět udělá renesanci tohoto oboru myslím přizvala jsem k tomu nějaké 

sociální partnery a oni velmi rychle pochopili co musí udělat pro to, aby byly kvalitní lidé v tom 

oboru a přijmuli nás tím, že nám tedy přidali stipendia my máme výborná stipendia od magistrátu 

hned řeknu jedná se o prospěchové stipendia pan starosta váš byl přítomen bysme předávali 

62 000 díky tomu, že magistrát umožňuje našim řezníkům uzenářům právě proto, že sám 

magistrát ví, kolik jich je potřeba, jak strašně jich málo ženám tedy dává prospěchová stipendia 

těch 62 005 žáci nezískaly za válení se v lavicích a oni přichází a učí se o nich ještě to má 

následný efekt, a to chci říct pro celou společnost to, že se žáci tedy lépe učí, aby na stipendia 

dosáhly a další neméně výrazný efekt navštěvují pracoviště ta stipendia mají pouze když mají 

stoprocentní docházku, když nemají neomluvené a zanedbané hodiny a ještě další výsledek je, že 

nesmí mít kázeňské opatření, což znamená, že tito žáci, kteří třeba zazlobí a já řeknu tak nezlobte 

já a ti nám zápis do třídních knih ne, prosím vás ani vcelku ne já bych přišel o stipendia až budu 

hodnej moc hodnej a že tyto lidi máme vychované díky tomu, že magistrát nám umožňuje právě 

ta prospěchová stipendia je to třeba 800 Kč měsíčně pro toho Žáka a pokud má vyznamenání, což 

také váš pan starosta u nás měl tu možnost předávat několika žákům řeznického oboru, že mají 

vyznamenání ještě za 2000 k tomu za půl roku, takže chci říci, že je toto není ještě vše co vám 

povím následně mi máme žáky umístěné v těch nejlepších pracovištích tedy Prahy já mohu říci, 

že se s námi spolupracují pouze špičková pracoviště, a to prosím, díky mé zástupkyni paní Ing. 

Valentové, která je v tomto odbornicí po 40 let a umí pracoviště vybrat natolik, že se nestane, aby 

někde na pracovišti neměli vynikající technologie, prosím vás bod já se vrátím potom k těm 

bodům Jana se omlouvám možná přesáhnout 3 minuty opět ale tady v bodě 3 máte tam mylné 

informace, že my disponujeme moderně vybavenými pracovišti odborného výcviku, prosím vás 

dotknete se tím těch nejlepších v naší republice Kaufland glóbus dále soud to má snad Dolejší a 

hotely, jako je tedy hotel opera, jako je hotel diplomat z Assisi tam nejsou technologie a odborné 

vybavení těch pracovišť tak už nikde, protože to je Vienna Group ty mají všechno co mohou mít 

tam se jenom podíváte a zítra už to není pravda je technologie nová pokrokový vyšší, takže naši 

žáci umí manipulovat s těmito šoféry s těmito stroji, které jsou v okamžiku prostě zchladí na 

minus, kolik stupňů po dovaření umí dnes farmy, které zajíždějí pánové do země to jsou 

dlouhodobé vaření a chci říci těch technologií strašně moc rychle se vyvíjí, což byste žádné 

školní dílně si nemohli mít, protože vy nemůžete ufinancovat ten rychlý rozvoj tu akceleraci 

která, tedy v té gastronomické technologie, a to už vůbec nemluvím o řeznictví, kde jsou 



míchaček to jsou všechno digitální stroje, které samy navazují hodnotí kvalitu atd. takže to 

všechno je u nás těch sociálních partnerů, kde naše děti od prvního ročníku praktikují my tady 

máme dílny sporadické pouze na nějakou výkon zkoušek atd. nebo příležitostné akce, ale jinak 

všechny děti jsou právě na těch luxusních pracovištích, což ještě chci říci k pochvale naší školy, 

kde se říká, že budu hovořit o těch kladných stránkách pak se tedy bohužel musím také zmínit o 

něčem, abychom tu svod analýzu dokončili něčím negativním, ale teď tedy ještě k tomu 

pozitivnímu, prosím vás nemám na to čas jsem vytížená Max, ale chci říci nevolala jsem nikomu 

a přesto naši sociální partneři pro letošní školní rok, který říkám tím další, který bude následující 

zvýšili stipendia, aniž bychom se o to přičinili o NATO přidají žákům až 15 000 měsíčně sama se 

tomu divím ale oni řekli ano mají 100 % docházky jsme spokojení nezlobí pracují jsou čistí jsou 

slušní máme tady výbornou spolupráci, takže i to, že navýšili stipendia je ta pochvala toho, jak ti 

žáci jsou ještě chci říci jednu věc ne všichni, kteří k nám nastoupí dokáží absolvovat i pan 

starosta vášnivý přejezd nějaký odliv těch žáků někteří musí opakovat ročník, a to právě proto, že 

držíme tu kvalitu a tu laťku hodně vysoko musím říct, že se s námi není srovnatelná žádná škola 

v republice možná Nový Jičín, ale chci říci, že současné době já vám pošlu tabulku nebo 

poprosím kolegu a být tady dál na kraji, ať vám jde i jak v těch 10 školách v republice jsou tedy 

současné stavy přijatých žáků jsou to povinně zveřejňované informace, které nad 1000 letových 

stránkách školy musí uvádět řeknu pro porovnání my jsme žádali 30 30 žáků magistrát nám 

povolí 30 tady je mylná informace v bodě 3, kdy máme uvedeny nějaké cílové kapacity, které 

nám ale magistrát nepovolí my máme povolených 30 a nabrali jsme 30 my máme povolených 60 

kuchařů číšníků a nabrali jsme 60 kuchařů číšníků, prosím vás já si o ty počty žádám já 

nevycházím z cílové kapacity já vycházím z reálných možností trhu a z reálných možností 

lokality samozřejmě, že vím, že nemohou žádat víc než 30 řezníků a nemají nikde v republice 

máme jen my v naší škole nemohou žádat víc než 60 kuchařů číšníků po Mgr. Rath, když vím, že 

bych to nenaplnila základnu jsme rozšířili ale samozřejmě cílové kapacity, které jsou někde z 

roku 77, kdy byla tady nějakých masokombinátů já nevím kolik, a to se nedá naplnit, a to nemají 

naplněné nikdo to, prosím, ale neuvádí v tom porovnání ani s Černým Mostem ani s jinými 

školami já chci říci to co mi magistrát povolí máme naplněno, což je 30 řezníků až 60 kuchařů 

číšníků a samozřejmě přiznávám, že do finiše do evropského výročního listu pustím pouze ty lidi, 

za které mohu dát ruku do ohně a po celý jejich profesní život se za jiné zas vidím, tudíž 

neabsolvují všichni ale pravdou je, že kdo od nás odejde také skutečně kvalitním odborníkem to 

je to, co se nám k tomu chtěla říci, tak samozřejmě nebudu polemizovat, že v dojezdu jsme tady 

někde na Černý Most, když sami víte, jaký ten dojezd je a sami víte, že my si nekonkurujeme, 

prosím vás po Praze je třeba já nevím 9 typů škol v nějakých jiných jiných druhů a nikde 

neslučuje my jsme pouze 2 tohoto oboru a je tady nějaká snaha nás spojí nechci k tomu hledat 

důvody, proč to je jenom chci říci, že my si nekonkurujeme já velice, uznávám paní Matoušovou 

na Černém Mostě za to co dokázala uhájila budovy, kdy tady mí předchůdci je nedokázali uhájit 

já jenom chci říci to nemyslím paní Valentovou ještě chci říci, že tedy vybudovali velké 

impérium je tam 1000 žáků nebo 600 700 žáků ovšem toto není vždy vhodné pro každého ještě 

chci říci, že my jsme školou malou ale máme své místo tady právě Libuši a ještě chci říci to, že 

právě, protože také dáváme tu možnost vyučit se v Haškových oborech, což jsou obory s 

výučním listem, které mohou dál pokračovat do maturitního studia i žákům, kteří mají nějaké 

specifické poruchy učení jsou to děti, které nemají běžné výukové metody zvládnuté a tím, že 

máme menší školu menší kolektiv a můžu říci, což by asi nám potvrdili i zde mí kolegové a že 

ten tým, který máme vybudovaný velice erudovaný každý z nich by mohl řídit sám svou školu 

jenom řeknu, že to právě že umí přistupovat k těm žákům méně studijně nadaným, aby se 

dokázali do života postavit a získali ten evropský výuční list i řezníci v angličtině píši závěrečné 



zkoušky, takže chci říci písemně píši angličtinu, že toho je vše co vám chci říci, že si myslím, že 

tady na Libuši máme své místo 40 let to s vámi žijeme, že se nám zde s vámi dobře s panem 

starostou máme velice krásnou spolupráci a myslím, že i s občany tady poblíž, a když ty děti 

neuplatní mé přejdou do jiného oboru, protože oni nebudou dojíždět na ten Černý Most to víme 

všichni, že ta dojezdová vzdálenost jedním z důvodů, kdy rodič vybírá také proto také jsme 

obsazeni co nejvíce tady v místních místních škol a místními tedy žáky těch mimopražských 

nebo z druhého konce Prahy Prahy východ nemáme proto říkám, že paní Matoušové naprosto 

neodebírá naopak, když si někdo hlásí jejich lokality pošlu ho přímo k nim nekonkurujeme si a 

velice paní Matoušovou, uznávám ale samozřejmě vím, že i naše škola by měla mít tady své 

místo na tom a není tady nic nekvalitního co bych chtěla říci ve škole pokud je tedy zodpovězeno 

z mé strany děkuji vám za to, že jsem zde mohla promluvit, a když budete mít nějaké dotazy jsem 

schopna na ně reagovat zatím jako rizikový dáme přednost zástupcům učiliště ano takže, prosím, 

paní Valentová Milada Valentová a prosím vás já na té škole jsem začínala před 42 lety jako 

učitel odborných předmětů svého času jsme tady měli 720 řeznických učňů v osmdesátých letech 

se to začlo všechno hroutit se zavíraly se masokombinát Písnice v Čakovicích a ten úbytek 

řeznických učňů byl strašně markantní chtěla bych říct akorát to, že my jsme opravdu malá škola 

a kromě těch řezníků, protože tady to asi nezaznělo dost výrazně máme ještě další 2 obory, které 

nám byly přes přiřazeny v roce 98, a to jak kuchař a Kucharčík vždycky ten učňák byl založený 

na těch sliznicích a my řeknu to otevřeně se na tom budeme točit i. Protože nabrali jsme opravdu 

poměrně dost těch dětí chtěli bychom ty děcka vyučit a potřebovali bychom vaši podporu měl 

bych vás moc prosila požádala vás o to, abyste hlasovali pro toho, aby ten učňák tady na Písnici 

zůstal, prosím vás na těch sociálních sítích jsem se dočetla, že já, která vlastně ten učňák 

zřizovala nebo začínala, že jsem v podstatě jako iniciátorem a likvidace a že lobbují za to jako 

interně, aby tu školu zrušili musela by být padlá na hlavu nezlobte se námět je vzala bych si tu 

větev nesedím, protože já jsem vlastně tu školu jako ředitelka sice ten post opustila ale zůstala 

jsem tam jako zástupkyně, kromě toho tam mám zaměstnanou dceru v pedagogickém sboru, 

takže asi těžko bych byla pro všema 10 zavřete nás tady bude to jedině lepší nebude, takže děkuju 

dobrý den Chaloupka Ondřej předseda školské rady vážený pane starosto vážení zastupitelé já si 

myslím, že tady toho ohledně našeho učiliště bylo řečeno, už dost pro to nějakým způsobem 

nebudu zdržovat vy jste obdrželi do podatelny veškeré materiály, které jsem podával na 

zastupitelstvu vaše a na zastupitelstvo hlavního města Prahy byl tam nějaký podnět o tom zápis z 

jednání školské rady a usnesení školské rady k tomu jednání mimořádnému jednání školské rady, 

tak jak je to napsané v zápisu takhle to tam skutečně ano nakonec svým podpisem stvrzené, já vás 

jenom, prosím, jednu věc teď tady stojíme před váma a jakosti, prosím, chci, ale ty děcka 

opravdu ten obvod ty obory studovat chtějí já v tom mám nějakým způsobem své vlastní srdce, 

protože já jsem původně vyučený kuchař chtěl kuchařem, a přestože jsou vedle na vedlejší koleji, 

přestože tam primárně hrajou roli řezníci tak těma, kterými se už 2 roky co to, tak se snažím 

jezdit na soutěže loni jsme měli ohromný úspěch v Karlových Varech na českém kaprovi obě 

soutěže ty jsou certifikovány asociací kuchařů cukrářů kapr druhý místo stříbrné ani místo a 

Karlových Varech Grandhotelu neskutečná akce, čili ty profese sbírat předloni loni loni měli 

úžasný je v poháru 55 pohárů valašským Meziříčí řezníci, takže ta škola opravdu děkovali, já vás 

žádám a pokud někdo já jsem tady, bohužel měl možnost číst to usnesení pana starosty, který 

navrhne jeho Žák a já vás žádám pravý opak nedopustit to, abyste zavřeli 42 let práce nedopustit 

děkuju za pozornost hlásí se 2 Melichar a jsem viděl snad ani o tom s pane starosto jako tady 

prodá prostě chci říct, že za těch zmíněných 40 trvale si nepamatuju nějaké problémy mezi 

interakci mezi obcí a tímto naopak vláda jako já bych to vzal z jiného soudku, protože já 

samozřejmě měl možnost jenom krátkou dobu připravit na tento problém samozřejmě se omluvili 



a sociálních sítí se příliš nevyskytuje lze zhruba 40 lidmi je to samozřejmé sociální bublina tzn. 

lidé tady většinou se nové zástavby, případně sympatizanti sociální demokracie je totiž možná 

poznamenáno neví ale z těch téměř 40 nevím asi 38 lidí pouze 7 nebo osoby to bylo jedno nebo 

byly proti zachování tohoto téměř 30 28 29 lidí se vyslovilo pro zachování tohoto jednoho 

orientační nemám to podloženo, jak říkám to provádí pro vaši informaci, tak to je, no a já bych k 

tomu chtěl připojit i fakt je samozřejmě, které kolují mezi lidmi, protože si myslím, že při svém 

rozhodování je musíte vědět slyšel jsem nějak jsem si nezjišťoval, že dvacátého bude jakési 

hlasování na hlavním městě, kde vy budete prostě ten, kdo bude žádat vlastně o sloučení těch 

učilišť takhle jsem to slyšel, jak pro vaši informaci, pokud se jich mám, říká tohle se říká mezi 

lidmi máte možnost reagovat tak, abyste se vlastně z toho jakoby vyvinil stejně drahá, když k 

vozu a stejně tak i z toho, že rozhodování, jak jsme říkali, jí má jako soud takové, že podléhá 

někdy takové té nemoci z úspěchu může je nová, jak jste reagoval v případě toho sice toho sice 

rád, že tomu tak není, takže zrovna tady bych chtěl apelovat na vás zastupitelé dnes rozhodovali 

lidé sami na sebe, protože letiště fámy tvrdí, ať je to odloženo nebo není podloženo nemá a říkám 

jako fámu, kterou jsem slyšel takové prostě na zdejších ulicích, že tam skutečně důvody a učiliště 

je to lukrativní místo na budoucí stanici metra a navázání na 1 bylo, který tlačí na lukrativní 

místo získat to je pravý důvod a vy máte jedinečnou možnost, když se zase není, aby prostě tento 

dojem, protože v případě, že tomu tak nebude tak nikdo nevyvrátí z pole s, bohužel to je jako 

paní Tůmová, jak bych chtěla poděkovat zástupcům Středního odborného učiliště, že tady 

vystoupili a jednoznačně řekli, že nás žádají o to, abychom podpořili, aby to učiliště tady zůstalo 

a já chci říct, že jsem zástupce zřizovatele školské radě EU učiliště. Vlastně třetím rokem končí 

vy a volební období a že jsme jako školská rada a vyslovili nesouhlas s tím záměrem sloučení já 

osobně jsem také proto, aby to učiliště tady zůstalo, aby intenzivně spolupracoval s městskou 

částí, aby se hledaly možnosti, jak přivést naše žáky základních škol do učiliště propojit ty 

činnosti, a tak a trochu mě překvapilo, že tady v návrhu usnesení, které jste pane starosto 

zastupitelstvu předložil nikde není od vyjádření toho nesouhlasí se sloučením obou učilišť, takže 

bych si dovolila jako bod číslo 3 a prohřátí označuje dát alternativní usnesení zařadit bod číslo 3 

zastupitelstvo městské části Praha Libuš nesouhlasí se záměrem sloučení SOU potravinářského v 

Praze Písnici se školou SOU gastronomie a podnikání na Praze 14 a stejně tak tady jsme slyšeli 

od zástupců učiliště, že informace ve stávajícím bodě 3, kde bereme na vědomí jakési informace 

z důvodové zprávy radního hlavního města Prahy neodpovídají realitě, takže jako vyřazují bod 

číslo 3 tak bych prosila vyškrtnout tento bod 3 bereme na vědomí tyto informace, neboť tento 

moment nemáme možnost si je ověřit a máme tady zástupce školy, kteří je a vyvracejí tak, že tyto 

2 změny zařadit nesouhlasí se záměrem a vypustit bod číslo 3 bere na vědomí následující 

informace z důvodové zprávy děkuju já bych se ještě jednou chtěla také poděkovat zástupcům 

Středního odborného učiliště a jak někdy s takovou mírnou úsměvnou ironií, říká pan starosta 

řekl něco z historie, protože to opravdu pamatuji a bylo tehdy ctí Libuše, že jsem tady bylo 

zřízeno tato střední odborné učiliště tato škola, protože nejenom žáci z Libuše tam samozřejmě 

jsem volit ušáci ale dojíždí sem i dnes žáci třeba i z Prahy východ a někteří absolventi pracují 

dále na Libuši třeba na pozici člena Městské policie a podobně, takže je třeba si uvědomit, že to 

vedlo k prestiži zvýšené prestiže této lokality, protože ne všichni budou potom posléze chtít 

studovat nástavbové obory ekonom, protože se neuživí to víme velmi dobře, ale ten řezník 

opravdu kuchař se uživí vždycky a i potom dobře si, že máme tuto lokalitu, protože tito studenti 

si toho váží samozřejmě přináší i pracovní příležitosti a musím říci, že stále tady platí z antiky už 

ono, proč je tady taková najednou snaha chtít sloučit opravdu na každé straně Prahy tato 2 učiliště 

tak 1 věc, o které tu spadl, že ta lukrativní pozemek a developeři se samozřejmě perou o 

předpokládanou trasu metra a byť nejspíše potřebujeme tedy tu tramvaj s modře nahoru, což 



doufám, že teda také budete vložená věta jenom do toho, ale to není jistě záměrem rozvoje té 

městské části, abychom developerům úplně ve všem se na ruku a navíc ono to samozřejmě to se 

opravdu po těch ulicích říká, že to tak krásně navazuje na některé ty pozemky u Písnice, že se to 

nabízí samo to doufám, že pravda není druhou věcí je, že se může klidně stát upozorní, že 

neznám odborné učiliště na na Proseku a přeměnu úspěch není důvod, abychom toto slučovaly, 

protože tady opravdu konkurence ani býti nemůže oni tam mají sever Prahy my máme jich Prahy 

je to otázka rozdělení možná i marketingu a potom, jestliže slyšíme, že máme v republice asi, 

jestli jsem slyšela 111 řezníků a 145 u nás to tak asi spíš by možná ti řezníci mohli přejít z Prahy 

9 ze dne, což bychom teda navrhli takovéto věci není absolutně žádný důvod, aby tam si 

vzdělával opět řezníků pokud já vím tak v tomto roce mají zapsáno asi 5 studentů řeznického 

oboru, tak to je věc, která je jaksi dokazatelná a my máme téměř 40, no tak mně řekněte, kde asi 

by se mělo slučovat dohromady, čili ono to je celé takové trošku divné a písně skin výukový 

systém byl s velikou s velikou úctou bráno, a protože znám velmi dobře několik představitelů 

české asociace kuchařů cukrářů a mohu vám říci, že ta Písnice měla veliký s rukama ho dodnes 

naproti tomu při vší úctě k té paní ředitelce z Prahy 9, kterou neznám a jsem nikdy neslyšel její 

jméno, takže i to by mohlo svědčit o tom, že opravdu je to trošku jinak, proč nejenom tedy 

Magistrát hlavního města Prahy tak nutně musí slučovat 2 školy mi vysvětlete mu neuvěřím 

tomu, že to je pouze z entuziasmu opravdu ne na to už se příliš rád bych tomu věřila ale 

navrhněme jim, že samozřejmě všechno chápeme, že teda, jestliže mají 5 řezníků tak je zbytečné, 

aby tím zatěžovali svůj provoz, protože teď tak neefektivní tak neekonomické, že klidně to přijme 

naše střední odborné učiliště jsem hluboce přesvědčena, že příjmy jejich kuchaře, takže bude? Co 

s čím by se asi slučovaly a jestliže tedy pominuto, že opravdu tam nepůjde o to lukrativní místa 

játra jsem chci doufat a chci být přesvědčena chci mít důvěru ve vás všechny, že tomu tak není 

tak nevidím důvod, proč bysme se měli zbourat školy to svědčí o našem teda opravdu potom 

neřekla dosti divné rozumu, protože ta škola kdekoliv byla tak byla vždycky výrazem určitého 

zvýšení kvality té lokality, protože tam přijížděli kantoři byla tam pracovní příležitost, že tam je 

účtem nějaká uklízečka příď a podobně, čili nevidím nejmenší důvod, proč bychom toto měli 

podporovat a vidím v tom opravdu snahy jiné ale rozhodně ne tedy zájem o kvalitu vzdělávání 

naší mladé populace Nikola tak děkuji moc jsem se hlásil do rozpravy já nemám mlíko potom 

naše přihlášení, a tak se, případně přihlašte dobře děkuju story poznamenám tak já moc si tam 

jste přišli, protože mám možnost přesně reagovat na ty pomluvy, které se tady šíří, protože jako 

nepřítomný zastupitel pan Novotný napíše, že jsem strůjcem toho sloučení, tak to že za všechno 

můžu já na to už se tady pomalu zvykám, ale to, co se mě dotklo je, že pan Novotný zbaběle z 

toho obvinil paní Valentovou, tak to jsem se musel uhradit ten tak snad to Facebook je naprosto 

trucku nehodu rázný a musím říci, že když mi to paní Valentová volala, že se to dozvěděla tak 

řeknu nějak kulantně se velmi pohnutým hlasem mi to volala jako žena, která té škole zasvětila 

40 let tak potom je tady jako s někým obviňována, že prostě jako napomáhala zničení té školil 

jako naprosto neuvěřitelný a ten texty, které jako dost dost krutý a jimi, která jsem říct je mi líto, 

že tady pan zastupitel není nerad mluvil o někom, kdo tady není ale teďka nehájím ČEZ svoji ale 

aj tady často napadené ženy, protože ta je prostě jako sprostý útok ze strany pana zastupitele na 

paní Valentovou a myslím si, že by bylo na místě a dovolím si teda tady požádat vás paní 

Novotná jakožto maminka pana Novotnýho a zároveň učitelka v této škole, abyste požádal svého 

syna, aby ten tu část, kde se takhle nedůstojným způsobem vyjádřil paní Valentové, aby byla 

smazána já vám potom dám slovo budu budu hrozně rád jako není to nic proti vám ho svým 

poprvé v životě ale fakt tohle mě namíchlo, protože paní Valentovou znám víc jsme samozřejmě, 

protože nejsme zřizovatelé školy tak nepřicházím do styku a středním odborným učilištěm tak 

jako s našimi jinými školami ale tohle mě teda opravdu jako velmi žhavým urazil, takže nejsem 



žádným strůjcem toho slučovat to jsem se o tom dozvěděl tak jsem se o tom dozvěděl od pana 

radního sebrala přiznám se, že poprvé to byly takový náznak během nějaké společenské akce, kde 

jsme se spolu potkali, že připravuje, nebo že uvažuje o takovémhle prostě materiálu od Pořádka. 

Fakt dobrý tak budu taky na výboru dostaneme nějaké podklady k žádné pod člena výboru pro a, 

promiňte, na výboru pro výchovu vzdělávání zastupitelstva hlavního města Prahy čekal jsem a co 

bude ten výbor se konalo až po návštěvě, kdy pan radní Šimral přijel 28. května, u kterých vám 

do školy a tam bylo mi, kdy jsme si prohlídli školu a šli jsme z té školy internát, který je vzdálený 

30 50 m tak jsem během té cesty jsem se ptal pana radního Šimral a co bude vstup do. V případě, 

že by s mělo dojít k tomuto sloučení tak bych vás chtěl požádat, aby ta budova nadále sloužila 

školství, protože přesně jsem slyšel to co tady zaznívalo jsou to atraktivní pozemky u metra 

budou prostě využitý a jenom jakoby pro vaši představu nám pan radní čas od času jsem za to rád 

pošle takový Newsletter od pana radního pro školství a vždycky v závěru je uvedeno následující 

tenhleten je někdy si z dubna není to podstatný a Werich píše nadále evidujeme žádosti 

následujících institucí o nové prostory někde v Praze pokud pro ně máte vhodné prostory a chtěli 

byste některou ze škol mít ve své městské části, prosím, určitě se s nabídkou obraťte: a teď co 

tady vyjmenovány 4 školy, které hledají umístění naše škola základní škola kombinované lyceum 

první hity gymnázium a trh a tedy, neboli po Praze je mnoho škol, které hledají nějaké umístění 

pro na co já jsem v tu chvíli myslel od té cesty ze školy naopak internát tak vím, že prostě máme 

zoufalý nedostatek míst už základní škola meteorologická a prosím říkal pane radní kdybych 

tomu škody by k tomu slučování mělo dojít tak prosím, kdybychom toho využili i pro zvýšení 

kapacity základního školství u nás, protože v naší základní škole sídlí střední grafická škola mi 

dříve nebo později budeme muset hledat pravděpodobně výpověď, protože počet dětí nám roste a 

bylo by tedy možnost, že kdybychom dali tu výpověď a ta budova by byla prázdná tak bych chtěl 

být první na pásce, kdo bude usilovat o to, abysme mohli uskutečnit pouze posun v rámci té 

městské části, že by ta střední grafická škola, která tady, že by tady zůstala s ní nemám 

společného nic, kromě toho že nám platí nájem a jsou v našich prostorách a měst se uvolní škola 

pro rozšíření základního školství až 9 tříd podotýká já se v tuto chvíli stále neměl ani rozhodnutí 

pana radního Šimral a o to, zda si na to konče neměl jsem opravdu žádné rozhodnutí o tom, že 

pan radní Šimral se rozhodne tak nebo tak my jsme potom následně byly na obědě tam ještě 

rozhodnutí nepadlo a potom odešel pan radní o několik pater níže na zasedání školské rady, kde 

jsem si teda potom přečetl a děkuji panu předsedovi nám poslal a myslím si, že ten zápis velmi 

věrně odpovídá tomu, co se tam odehrálo, protože pan radní pro náročnější hrál tak jsem si to 

založil Vary pardon, přesně to tady pan radní všem říkám uvedl, že ke sloučení škol vede 

ekonomická situace optimalizace systému odborných škol a potom uvedl, že do budovy školy se 

pravděpodobně přesune soukromá grafická škola volá a troufnu si říci informace, kterou měl půl 

hodiny nebo hodinu čerstvou ode mě během té cesty a závěrů je dobře psáno od paní Mgr. 

Němcové ředitelky odboru školství paní magistrem a uvedla, že prvotní impuls nebyl, aby se 

budova uvolnila pro grafickou školu ale optimalizace školství sloučit školu stejného typu, neboli 

po sloučení se dlouhodobě připravuje na magistrátu tím, že někdy v roce 2011 už bylo připraveno 

už bylo také domluveno nebylo odhlasováno ten materiál tam vlastně dlouhodobě leží a nebyl 

jsem já, kdo by byl iniciátorem pouze jsem chtěl v rámci toho, aby přesně došlo k tomu, že ta 

budova bude prodána věnována někomu jenom, protože na metru, anebo ještě v té druhé variantě, 

že bude postoupena k nějaké jiné škole a vlastně, myslím si že bych potom čelil dotazům vás 

zastupitelů pane starosto co jste udělal proto, když nám základní škola metro lidská praská ve 

švech co jste udělal proto, abysme mohli hru, která magistrát uvolnil a dali nějaké jiné škole, aby 

vlastně jí poskytl sekundárně pro rozšíření kapacit základního školství, tak myslím si, že tím 

jsem, odpověděl na na to jaká vlastně se moje moje role v celé objevila a asi budu moci předat 



slovo, byť jsem tam toho měl pardon, ještě toho mám jenom se podívám a no a co se týče té 

důvodové zprávě to bych mohl ještě zareagoval paní ředitelka byla výboru pro výchovu 

vzdělávání a dobře víte, že já jsem se právě na to ptal na tu obsazenost na tu kapacitu to co tam 

máte v bodě 3 říkat tak vy říkáte, že máte kapacitu plnou zároveň pan radní to odůvodňuje tím, že 

ta kapacita není úplná v tom jednom oboru je to 18 % drží 35 celkově to pod 30 % internet 

ponechávám trochu stranou, že tam je 20 lůžek obsazených 70 to není tak asi podstatný, ale že ta 

kapacita je tak nízká vy jste říkala, že máte paní ředitelka Němcová to poměrně bych řekl 

autoritativně utnula s tím, že se to jsou čísla, která prostě platí a který si stojí nemám důvod 

zpochybňovat tato čísla to bych potom komise zpochybnil tedy také někdo předloží jiná čísla, 

jestli máte tu kapacitu nějak jako uměle nějakou zbytkovou z minulosti nebo cokoliv my jsme 

snižovali kapacitu školy základní školy meteorologická, a to je jako o tom není něco co by se 

neměnilo já jenom konstatuji nemám důvod nevěřit tomu, co je a poslední věc bych uvedl já jsem 

se na ten Černý Most podívat jaká ta škola je, protože přesně první co mě napadlo, zdali to 

slučování není opravdu účelový kvůli tomu, že chce někdo využít ten pozemek, u kterého bude 

prostě výstup z metra ono se to nabízí a já jsem to také slyšel musím říci, že ta škola na Černý 

Most na mě udělá velmi pěkný dojem mohl bych vám ukázat nějaké fotky, které tam byly prostě 

já sám jsem prošel učňovským školstvím původně, tak si pamatuju, jaké jsme měli být trapně z 

jiného oboru jaké jste měli dílny tam jsem to viděl tak ty odborná pracoviště, která mají studenti 

v rámci té školy pak jsou prostě kvalitní to se nedá zpochybnit, jestli učí horší řezníky a tady lepší 

věřit tomu tohle já neposoudím jenom rozhodně to na mě nemůže dělat dojem, že ten, kdo chodí 

na Černý Most do té školy, že by ta škola jakoby s tím zázemím nebyla kvalitní, no to bych 

opravdu to by neposuzoval bál jsem se toho, že přijdu řeknu si pak pozor to něco je, ale jako 

rozumím přesně těm argumentům geograficky možnosti rozmístění o to, že ten ta šla na mě 

udělal dobrý dojem to není nic proti střednímu odbornému učilišti v Písnici to prostě to učiliště je 

i dobré paní ředitelka je tam od prvního dne, kdy se ta škola otevřela 1. září 1590 po celou dobu 

tam paní ředitelka působí je vidět, že se do té školy hodně investuje do nějakých vnitřních 

prostorách vidět na těch provozovnách jako já mít dítě které, které bych chtěl, aby jako mělo 

dobré zázemí, tak tam ho prostě bude mít tím já neříkám, že tady paní Valentová mnoho let 40 

let. Paní ředitelka před páskou a že ho nevytváří pro děti prosil ty opravdu nestavím do kontrastu 

tyto 2 školy, jenomže tak na mě ta škola udělá takový dobrý dojem a tedy když jako z odboru 

školství říkají chceme optimalizovat školství chceme šetřit náklady začínáme tam, kde prostě 

nemáme naplněnou kapacitu a důvodová zpráva to tak, říká nemám důvod jakoby nevěřit, když 

to řeknu v ty úmysly, že se jedná o optimalizaci školství, nikoliv o zcizení toho majetku tím chtěl 

zareagovat na ty tržby, které tady jsou a snad jsem dostatečně, vysvětlil svoji roli, kterou mám 

pokud tam všechny ty čísla prosí takto od čtvrtka sportujte a jako zásadní věc jako ta čísla pokud 

vám vychází, že máte kapacitu 28 % žáků proto to jako argument jako bič tak prosím, máte to v 

rukou tyhle ty materiály už máte dlouhodobě v ruce, tak to prosím, nějaký takový vraťte a 

řekněte, že máte kapacitu obsazenou ze 70 % a ne ze 30 to je myslím, že je dost se mi tak prosím, 

paní Novotná máte slovo dobrý večer a svého člověka Novotná na tom Středním odborném 

učilišti učil už 30 let od, omlouvám se před třema zajímavé, protože asi to tak vyznělo opravdu 

teda to vidím vyříkáme si to prostě ten ale chtěla jsem jenom říct, že opravdu třeba když mu do 

budoucna, protože tam vůči primáře Jitka malá obec s těma studentama někdy těžká práce a 

zatraceně fajn život strašně těší Hertla naplňuje účel a řezníky a všechny učit jazyky je těžký 

život je naučit naostřit jejího ale my to asi ještě jedno dítě, i když to, tak se promítne do 

budoucna, takže když vemu teďko, jak narůstají další ty další ty mají tedy budou dávat větší, a 

tak střední škola základní škola meteorologická, když poroste a bude to velká škola a ještě i 

ostatní školy jsou vedle tak pracovní příležitost a vůbec to současné školství pojede, takže to je 



otázka já třeba v důchodu atd. takže to je otázka jenom připomenu, aby zde, když ta škola pojede 

dnes k dnes sloučí se vznikem, i když teda je tam teda ten do toho budoucna já věřím, že tam 

budou tyto dále bylo bude umět dělat pořád na ty ale bouřky nebo má něco dobrýho a 4 zní dech, 

který dneska u nás účet fakticky úžasný opravdu to oni už za chvíli už budou mít v důchodovém 

věku a odejdou, ale nikdo je v tomhle tom našem státě nemá možnost je tak perfektně něco na 

vše, abysme se, když teda jako vyzněla tohleto všechno a Lhoty pod texty věřil tomu, že to teda 

je trošku, jinak paní/se znovu omlouvám, protože to bych měl pravdu tvrdě a já sama jsem a vím, 

jak to teda já chci, aby to další trasy či jako hlásí se tovární tým hodně my doma podle Lucie 

Rottová alias té problematice slovy neví a celé to na mě působí zde vlastně připraveno hrozně 

narychlo Ivě se to vlastně říkal, že naši hráli s vaší strany ze strany magistrátu vědci se prostě 

měli promyslet podloží vlastně fakty, protože i tady v tom prostě jsou informace, které ukazuje, 

že jsou v rozporu se skutečností, jež podle části nelze nic dělat taky tady není taková emotivního 

a nebo jestli v Karviné se na hlavách to nedokážu soudit nicméně historie, kterou Libuš 4 a řekl k 

tomu prostě váže mě příběhy z naší strany bychom to měli podpořit prostě je tady nějaká historie 

řezníků také jí tedy proti proudu a optimalizaci, a to i z toho důvodu, že tady prostě u nás není 

jiná státní a kdybychom ty dary ze strany otce ani na školách prostě není a my bychom podle ni 

mého názoru měly usilovat vžité nejenom tady mohli chtít studovat ale Ing. Jiřího Bartoně staví 

tu obec z takového, řekněme, vyššího než já tu střední školství je můj názor, jinak by tedy bylo 

teda možnost takto i gymnázium nad severním a ryzí charakter toho středního učiliště, že to 

přijde prostě dobrá příprava střední školy já jsem se chtěla zeptat jenom vy jste hovořil o tom 

projednávání, a to magistrátu vy jste člen vlastně výboru pro výchovu vzdělávání hlasovalo se o 

tom, jak jste hlasoval vy tady o tom sloučení a poté co jsem si tam položil tu otázku můžu 

odpovědět k tak nemám důvod tomu nevěřit těm těm číslům a pokud prostě koncepce, že se budu 

prostě optimalizovat školy, které nemají naplněnost tak jsem hlasoval pro v souladu s tím, jak 

vlastně koalice tam dohodnuto, podotkl bych jednu věc materiál, který my jsme dostali tak ten 

tisk tisk rady, na který se tomu odvolávat tak ten sice nemáte Viamont před sebou tak mnoho 

zajímavých, že ten tisk byl zpracován tak uvedeno 2. dubna 2019, no to, což bylo teda v době, 

kdy jsem ještě ani já netušil, že vůbec vlastně takovýhle materiály připravený pan radní Šimral 

semka přijel 28. května, no a já jsem potom ten materiál dostal asi do 30. května snížena o 23 dny 

později po té návštěvě jsem ho dostal jakoby dojímá vás, neboli jako ten materiál prostě 

připravený dlouhodobě já jsem vítal, že pan radní Šimral semka přijel, že se přijede na tu situaci 

osobně podívat nevěděl jsem, aniž v tu chvíli už oznámí na při tom jednání ani s při vší úctě ani 

ten oběd to nenaznačoval, tak jak jsme tam byly naznačoval, že už byl vlastně oznámí, jako by to 

sloučení muška mým zájmem od samého začátku Voltaira, když už k tomu má dojít tak prosím, 

zachraň mě teda jako teď řeknu tu budovu tak, abysme prostě mohli jít, případně využít pro nás a 

aby to nemám nic proti Haiti gymnáziu, ale jako budeme řešit jako rozšíření základní školy 

meteorologická, no jako kam, kam půjdeme jeho tak prostě jako pokud stravy povíme EGAP 

neznám tu letní školu ale z kapel máme velmi dobré zkušenosti ono se to ani nepotká, protože 

střední odborné učiliště i kdyby k tomuto kroku došlo tak tady bude pokračovat po dobu co jste 

ještě co ještě máte studenty emise z kapes budeme muset rozloučit dříve, ale to já jsem v tu chvíli 

vůbec netušil, jaký ten materiál vlastně koncipovaný, ke kterému dni bude sloučeno vitality žáci 

přestanou studovat do rtů se v zásadě jakoby míjí je teď vlastně i do budoucna to už opravdu 

nejde o to, že bysme mohli zřejmě se budeme muset v kapele asi do budoucna rozloučit pokud 

ten trend bude pokračovat, jaký je a nebudeme mít možnost jim nabídnout žádnou jinou školu a 

budeme muset uvažovat, jak teda rozšíříme tak jenom tím vysvětluji, že jsem měl na mysli naše 

žáky a odpovědnost, kterou neseme my jako zřizovatele naší základní školy, protože jenom k 

dnešnímu dni je podstav našich žáků našich základních školách je 190 žáků 190 a ten výhled 



bude jenom růst za několik málo let vznikl v roce 2030 je to spočítáno, kdy se nic moc nedělo tak 

ten podstav bude 280 žáků, takže prostě my ten podstav jako vyloženě nám chybí tyto a zatím je 

to jenom dáno tím, že žáci z naší městské části, které mají tedy spádovost ještě stále chodí někam 

jinam a postupně už prostě jako se na základní škola rozšiřuje pardon, podstatný nedostatek 

nedostatek jeho, kdyby se všichni žáci, které mají spádovost přišli a chtěli umístění tak nám 

dneska chybí 190 míst tak je to vypočítali území a architekt účast ve studiu JUDr. architektky v 

případě, když si nechali je naše čísla ne to je ta územní studie Libuška tamní to tak vyšlo mě to 

taky překvapilo, že to vyšlo na tolika tam si ministr Holcát jednu hru prostě jakou máme, takže 

jako nikdo se nemůže divit, že prostě pokud by tady měla vzniknout volná škola tak nechci, aby 

on dostal nějaký lyceum, které dneska jako CD někde někde jinde, ale že v prvé řadě mám na 

mysli zájem městské části paní Adámková tomu pana Kadlece panu mě napadla ještě na taková 

technická věc protože, pokud se dobře pamatuji tak tou střední odborné učiliště bylo koncipováno 

několik stovek žáků tak v tom případě nevím, jestli není možné prostě grafickou školu tam 

přesunuty, že tam jsou učebny svíravé prostor, že tam je možnost ubytování tak není důvod, aby 

tam nebyly 2 střední školy misi uvolnil místo v ulici meteorologická v naší základní škole, o 

kterou se musíme opravdu starat nemyslím, že opět viskozita mohou být kantor může mít půl 

úvazku není čeho tam půl úvazku tam úplně bez problémů asi bych měl úplně přesně zavřenou 

KB a dneska 9 tříd, jak to využitím nových já nechci to dávám jako podnět není od vás nechci 

odpověď jenom chci říct, že ono těch možností alternativního řešení se samozřejmě skládá je moc 

ráda výrokovou logiku, a to se mi nabízí nemusí mít ten dopad na dotacích, v němž měli 12 kříže 

jsme sebrali 3 třídy předloni, že už jako plakali hodně, že už mají problém, že už rozdělují 

dopoledne odpoledne, že všecko snížení, takže vznikl v tom já naopak úpí úlevu, když bychom 

grafickou školu dali do prostor Středního odborného učiliště tady lžete koncipováno na několik 

stovek žáků je čas si neuvědomuje ptalo tolik volných místností Jakuba z učilišť, ale ta jednota 

asi, kdyby otázka technická vos inzulinové ohně možnost eventuálního řešení tak pan Kadlec Oto 

pan Loukota vzhledem ke vzdálenosti na Černý Most to je čas je možná víc než třeba Hradec 

Králové Pardubice, tedy v podstatě nejde o sloučení ale fakticky o zrušení, protože já tipuji, že 

potom ty studenti z jihu Prahy jezdili na sever a ať to, tedy s tím souhlasíte nebo ne, tyto faktické 

zrušení bylo tak mám pocit, že se vlastně více zajímáme. O existenci Nikole státního učiliště ale 

střední školy grafický, která je ale soukromá a v případě se tehdy pokud prostě ta budova školské 

zařízení není naplněna také možné s tím pracovat i bez jejího zrušení a prostě se tady dívám do 

těch materiálů předložených magistr, že jde o vlastní efektivitu a ekonomické důvody tak mě to 

přijde tak mohli začít s velmi podivuhodné a pronáší městskou část je přítomnost tak ve škole tak 

vlastně tu hru prezentací, protože pokud někdo zná vesnici tak většinou dosti drůbežářských 

závodů, což byly už, anebo teda, jak Písnice, a protože se to písničce prostě někdo o tom zpívá a 

pokud se setkávám s dětmi v republice tak řeknu tisíce opět vypraví právě tenhleten informace 

zpracovány tak, že já si myslím, že zrušení není na místě pokud škola nenaplní kapacitu jsou tam 

prostory pro Winston způsobem s tím se ztotožňuje s paní Heda, jestli bych ještě mohl mít 2 

otázky paní ředitelku jednak máte nějakou vizi co bude s internátem, protože pokud magistrátní 

čísla jsou v pořádku tak mi vychází obsazenost asi 28 % a potom ještě druhá otázka stran dostala 

tabulku počet přihlášených žáků na obor řezník uzenář a vaše škola tam jako s největším počtem 

počtem přihlášených žáků a po letech magistrátních čísel na tomto oboru přihlášenou do toho 

odborného učiliště Černý Most 45 žáků nebo má kapacitu 45 žáků tak sem můžete myslet jako z 

vás vy jste připojeni někde na internetu můžete se podívat tohle jsou tvrdá data, která jsou 

povinně uváděná na všech našich školních webech, kdy jsme uváděli, kolik jsme přijali žáků, do 

kterých oborů a jednoznačně toto je výtah z před včera, kde je všechny ty školy uvádí tato čísla, 

čili já jsem si nic nepřekazilo ani neubrala jenom chci říci to se mi tak kapacity, prosím, to se 



týká nově přijatých žáků do prvního ročníku na školní rok 2019 20, protože skutečné stavy tak 

jako já jsem vám tady řekla odhalila úplně ten počet těch 37 momentálně se vyučující řezníků ve 

škole plus k tomu je v těchhle 30 nově přijatých, takže já na ty kapacitě, kde tam uvádíte 

nějakých 70 budou téměř, ale těch 210, které jsou z roku 77 to samozřejmě jsou cílové kapacity, 

které jsou zastaralé a které mohly být možná upraveny já nevím, jak tedy dlouho zůstávají tam asi 

mělo dojít ke změně zřizovacích vietnamský vzorek dna neseme otázka zněla trošičku, jinak 

pardon, já už tam dostala tabulku, která obsahuje dohromady 109 žáků, asi 10 učilišť a proč tato 

ruce není tou frustraci nemocných tam je máte ho tam hnedka v druhém a 15 a svou a takto 

izolován, takže tím pádem otázka otázka padá tak prosím, ta druhá otázka s tím s těmi granátem 

mi tak prosím vás internát já jsem v loňském roce pracovala s obsazeností internátu, a protože 

jsem se tehdy soustředila na to co mi dovoluje školský zákon tento monument ten sedmipatrový 

objekt je tedy spadající do legislativní úpravy školského zákona 561, kde mi tedy dovolují 

pronajmout tedy žáků na tzv. přihlášku, kdy já jsem tedy dává přednost žákům středních škol 

nejprve naší naší střední školy následně žákům, protože dostala jsem se tedy k té funkci třicátého 

tedy 1. 8. v podstatě, kde už tady běžel obsazenost, tedy toho školního roku, protože každý rodič 

už si předem dojednán, kde bude jeho dítě bydlet, když se dostane v Praze do střední školy, tudíž 

už jsem paběrkoval a potom co zůstalo jenom chci říci postupovala jsem takto žáci státních škol 

nejdříve naši žáci přihláška je, že může platit Žák za to pouze 1 600 Kč dnes jim zvýšit mohou 

ubytovat žáky státní tzn. státních škol dále jsem nabídla vyšším odborným školám dal jsem 

nabídla vysokým školám ubytování, když ani toto nepokračovala nebo bylo tam minimální počet, 

protože už bylo září jsem se opravdu do té funkce dostala na přelomu srpna a září tak chci říci 

nabídla jsem i vyučujícím, kde jsem obsadila nějaká místa vyučujícím státních škol nenabízela 

jsem ten objekt do komerce a prosím následně vždy pro po projednání s paní ředitelkou 

Němcovou, protože nepřekračují nikdy žádné kompetence vždycky respektuji subordinaci a 

zákon, tudíž jsem si nedovolila pronajmout tuto budovu komerčně víte, kolik je inzerce akcí, kteří 

k nám přichází a chtěli by tu budovu komerčně pronajmout ovšem je tam bydlí žáci, kteří tam 

přespávají, čili tam musí být dodržován tzv. doma hře řád, který z domova mládeže, kdy já 

skutečně pronajímám tak, aby ty žáci se nám vyspali, aby ráno vstávali v 5 hodin samozřejmě už 

jsem i s paní ředitelkou Němcovou, protože nejsme žádných špatných vztazích projednala i to, že 

by tam byli tady jiné subjekty, což se mi povedlo projednat, ale vždycky jsem postupovala 

prvotně nabídnout žákům dále nabídnut k vyšším odborným dále vyšším, a to všechno pracovalo 

měsíce to není ze dne na den, když to dáte do inzerce pracují i tady se soukromým realitním 

makléřem Janem Novákem, který je pro Prahu 4 je to velice hodný člověk vezme si za ubytování 

200 Kč za zprostředkování, takže já si nemohu dovolit mrhat státní prostředky nějakou plošnou 

inzercí a chci říci teď jsem dospěla k tomu, že pronajímáme tam buňku také psychologům, což 

vlastně související s pedagogickou činností ale nedovolala jsem se zatím ještě pronajmout 

komerčně nyní jsem začala jednat tam původní prostor lékaře a jeho čekárny, že bychom tady 

mohli pronajmout opět této činnosti lékař a čekárna, protože zase mi to připadá vztažené k tomu 

pedagogickému oboru samozřejmě uvolnit tento objekt komerčně, tak i pronajatý téměř hned 

nedovolila jsem si to, protože v té pozici nejsem ani v roli ředitele po já jsem pouze tedy 

statutární zástupce a každý svůj krok já, prosím, komentujte paní ředitelkou Němcovou 

ředitelkou školského odboru odboru, takže tam, kdyby přišly jakékoliv momenty, kdyby řekly 

pusťte to venku jste to do komerce, tak to tady v Praze máte pronajaté hned, jenže toto jsem si 

nedovolila, protože pracují, tedy s nějakým zákonem a pracují, tedy s nadřízenými a opravdu 

postupují velmi opatrně, protože sama, jak říkám přede mnou mí předchůdci se do komerčního 

pronájmu nebo nepouštěli umím si představit prodejnu řeznickou našich výrobků máme několik 

našich receptur umím si představit další možnosti kdybychom tedy pronajali třeba jazykovým 



školám, kdy už jsme letos rozšířili a hodně se mi hlásí cizincům, kteří zde studují na vysokých 

školách, ale já jsem teď tedy zaražená v tom, že mohu podepisovat pouze do konce srpna, takže 

to už jsem teď nepodepsala s nikým, protože obava z toho, že se budu někomu zodpovídat se 

podepíše smlouvu na příští rok a ty potom nedostojí a ode mě někdo popotahovat právní stránkou 

věci tak jsem si teď nedovolila ale připravenost nějakou mám samozřejmě zase ve spolupráci teda 

z realitních kanceláří, přes kterou všechno jde přes jejich právníky a přes magistrát, kde se 

dotazují na každý svůj krok tam jsem tedy já podřízenou osobou, takže možností je plno 

samozřejmě vás jistě napadá ledasco mně teď napadalo i s v souvislosti s tím datem nějaké 

možnosti ale nedokážu říci v tuto chvíli, jak by na to reagovali mí nadřízení na magistrátě jsem 

člověk opatrný v tomto možná méně odvážný, ale na druhou stranu ty kroky vážím a nechce 

udělat nějakou problematiku, protože zvyšuje se zájem o obor a samozřejmě napadá mě i pořádat 

zde nějaké kursy, na což zatím jsem za ten rok tu kapacitu neměla to co ještě chci říct co jsem 

tady nezmínil a abych nebyla dlouhá na místě projednány rekvalifikace jako jsme jako jediní v 

Česku, protože máje akorát vysoká škola Masarykova univerzita v Brně a my jsme získali druhé 

jako certifikace od ministerstva zemědělství tzv. rekvalifikace a řezníka uzenáře, dalo by se zde 

konat i toto nápadu je plno ovšem v jedné osobě vykonávám zde 3 funkce celý rok, kde ten 

magistrát trošku si pohrál i s těmito situacemi já se ničeho nezdráhal žáky chci vychovávat dál a 

ti to jste nebo jinde ale rozhodně si myslím, že i vy pokud byste měli nějaké podněty k využití 

internátu a měli pro ně nějaké nápady a využití rozhodně s panem starostou já jsem velmi dobré 

spolupráci a rozhodně budu dále, protože myslím, že tady některé ty fámy, které šly byly kolem 

mě také jsem se prvně šla vystoupit sama řekla, že nebudu mluvit nic hanlivého a nic negativního 

pouze chválu na školu, takže ani tohoto jsem daleka, abych kohokoliv kritizovala, protože 

vždycky, když stojíme v té židli je to jiné, než když to vidí někdo zvenku, takže i v tomto bych 

ráda také, abyste všichni věděli, že tady s panem starostou mám dobrou spolupráci a vím, že naši 

školu jistě také bude podporovat děkuji vám jenom technickou tady máte opravdu v té tabulce 

chybu jste tam napsali Čakovice má David Černý most na tom druhém řádku to se nic neděje to 

číslo sedí/omylu v Čakovicích na nový obor uzenář řezník není na nich žádat? Tím se vysvětlilo 

kolega Loukota se ptal věcně to jenom, že jste, k čemuž rotná majora? Podobně i učilišť aranže 

obdržela jsem od paní asistentky já jsem to z centra a samozřejmě tím se vysvětluje ten omyl tak 

jsem se díval na ty čísla sedí přesně počet žáků uváděných černým mostě i 15, tak jak to tady 

máte uvedeno a po tom v hlase paní Adámková a potom paní Tůmová nám ještě jednu věc, která 

je na podporu zachování tohoto našeho učiliště Písnického, a to mě, omlouvám se nenapadl při 

předchozích otevřených po hovorech, a to je, že jste schopni vychovávat jaksi i děti s poruchami 

učení, a to prosím vás jistě jste tu někdo vzdělanější vpravo více než a nic jsme tím myslím řada 

bank cenu třeba nicméně není úplně mnoho škol, které by tyto akreditace mělo a nevím, jestli má 

Černý Most nebo nemá, ale v každém případě tzn. velké zvýhodnění této školy, protože ty děti 

potřebují zvláštní péči a pak ti pedagogové opravdu musí být velmi kvalitní, aby tuto akreditaci 

získali, čili dovedu si velmi živě představit naopak rozšíření těch směrných čísel, protože to co 

jste říkal není příliš známých mladých let se to řeklo směrná čísla, která opravdu, jestli tam byla v 

roce 77, kdy toto bylo pro celou spádovou oblast víceméně nečetl, protože tady byla ta jablka 

přesunuta z hole s Holešovice a říkám to správně a kde se nebylo mnoho provozovat byla největší 

ve své době, takže měli takovouto kapacitu patřil Tůmy ten bazén a podobně, což je teda dávno 

tomu pryč ale jestliže s ním máte tuto akreditaci tak na to je třeba postavit naopak oporu pro to, 

aby ta škola zůstala, protože tzn. že můžeme nabídnout dětem, ať jsou tady odsud nebo z 

blízkého okolí, které by prostě, jinak nebyli schopni nikam docházet, protože není-li tam 

akreditace i pro děti s poruchou učení, ať už jakýkoliv disk a nebudu specifikovat tak oni vlastně 

jsou ochuzeni o možnost teda toho vzdělání, takže to se naopak myslím, že velké pozitivum pro 



tuto školu je třeba ho opravdu zúročit tak, co se týče těch směrných čísel tam se pravděpodobně 

stala chyba technická a asi nebylo ani zlým úmyslem, že tam zůstalo to číslo 100 v takové, 

protože rok 77 už neplatí žádné školy žádné změny číslo z roku 70 neplatí nikde opravdu vůbec 

nikde, tak to mě napadlo, že to je ještě na podporu toho, aby opravdu tu zůstalo zachováno no a 

jak bych chtěla moc apelovat na kolegy zastupitele pojďme projet, no jako zapomenout, že tady 

nějaká opozice, že tady je jiná parta jako v rámci vedení městské části. Je to hrozně důležité a 

usnesení, o kterém budeme hlasovat a myslím si, že bychom měli vyjádřit nesouhlas s tím 

sloučením, přestože třeba pan starosta to osobně podporuje ale věřím, že třeba, když uvidí, když 

slyšel tuto diskusi, ale že se přikloní k tomu, aby se vyjádřili nesouhlas, protože jinak vlastně od 

1. 7. pokud to magistrát schválí tak jako prakticky ta škola zaniká jeho pouze tady doběhnou pár 

pár ročníků otázka, kdy přijde příkaz v těch zbylých prostě 30 dětí přesuňte se na Prahu 9, 

respektive Prahu 14 ale máme tady 40 dvouletou tradici za námi a v ten náš hlas, přestože to tak 

nevypadá může být velmi silný a pan zastupitel a pan starosta a toto usnesení a zprostředkuje 

zastupitelstvu hlavního města Prahy to je bod číslo 8 toho usnesení, které on navrhuje, a když 

jsem se s některými zastupiteli hlavního města Prahy ptala jak, jestli toto podpoří nebo, nebo 

jestli budu proti tomu sloučení, tak se to víno ale jaký je názor zastupitelstva Libuši co vy si o 

tom myslíte, takže teď je jako hrozně důležitý říct čím, jako že mi tady chceme, aby to učiliště 

tady pokračoval, že máte tady tradici a mastnoty budoucnost panely Melichar krátce já bych chtěl 

já chtěl znovu na vás apelovat abyste, tedy v tomto případě obzvlášť každý sám zvážili, protože 

se nehlasuje pouze jaksi o zániku jedné školy ale jedno dalekosáhlé symbolika vyhrála vyhrála 

vyvrátilo by to prostě tady některé informace, které kolují, kdybyste se vyslovili pro zachování 

osobně si myslím, že tady doopravdy je daleko přínosnější škola a není nikde nikde řečeno, 

prosím, vás, že stoprocentně by to přišlo víc než škole to se může stát věcí mohl život naučil jo, 

takže moc na vás apeluji na všechny, abyste se za korektní zpráv měli žáci a místní žáci a tuhle 

školu, tedy v pondělí ráno. A inženýra tak, abyste zachovali těch se do nitra přihlásit do diskuse 

řádné tak jenom po těch osmi letech co jsem v politice už možná některé procesy zvládám 

kdybych chtěl podporovat aktivně sloučení učiliště s Černým Mostem tak první co jsem udělal, 

že bych navrhl zařazení tohoto bodu na toto zastupitelstvo, protože já jsem vycházel z důvodové 

zprávy pana radního sebrala nemám důvod mu nevěřit pak se to může ukázat, že tam nějaký 

rozpor, který jsem tam viděl, který se nepodařilo viset na tom výboru a zase já, uznávám určitou 

míru loajality prostě tím i těm úředníkům, které prostě ty podklady připraví, a když vám ta paní 

ředitelka řekne já jsem těch číslech trvám a stojím a tohle to je prostě trend, který tady je tak 

nemám důvod jako loajální člen koalice na zastupitelstvu hlavního města Prahy vlastně tím 

směrem uvažovat i kdybych to ale chtěl tak jsme to opravdu jen zařadily nevěnujeme se tady 

tomu už hodinu a čtvrt nechali bychom paní ředitelku vystoupit v interpelacích ona by nám řekl a 

co by chtěla paní Valentová by nám řekla co chtěla pana chalupy by to podpořil a tím by to celý 

skončilo nevzešla by odsud žádné usnesení, jestli si myslíte, že jsem se kašel s usnesením, že 

nebo smyšlenkou, že třeba tady navrhl jakoby sloučení a že to podporujeme tohle usnesení je 

reakcí na ty lži, které se tady začaly šířit zejména paní Valentové a časem tedy to uvést, jako by, 

řekl bych ne na pravou míru ale prostě je to tak, řekl doslova do písmene a moc jsem se takto 

vyjádřil tady před dámama ale fakt mě to naštvalo jakože já jsem nějaký strůjcem toho sloučení 

či prostě jako, tak se tady bavíme o nějakých číslech a opravdu jediný, co se přesně chtěl, aby 

nedošlo k tomu, že když teda už ten materiál tak připraveny a evidentně asi několik let to jenom 

se čekalo na to, kdo ho zvedne takhle to bych řekl tak tak sem prostě chtěl přesně zachránit tu 

budovu vlastně pro účely městské části, myslím si že toto bylo snad dostatečně pochopeno a 

doufám, že se od nikoho ze přítomných nedozvím jen na Facebooku jsem navrhl usnesení jako 

podporu sloučení to jenom bych byl rád, žes už jsme se asi vzájemně vzájemně pochopili játra 



vidím hlavně cestu v tom, že třeba otravy se tyto naplněnost a zejména to, že máte letos úspěšné 

přijímací řízení, kdy vlastně značně, která roste to může mít jakoby druhej trend já musím říci, že 

oceňuji nebudu ukazovat ty pak odborná pracoviště, která má střední odborné učiliště na Černém 

Mostě já oceňuji, že odvádíte tak kvalitní práci, když nemáte ono je to skoro jako jednodušší jako 

skautský skoro jednodušší jako mít ta odborná pracoviště a mimo jiné jsou opravdu pěkná to jako 

jsem tam byl mě to mile překvapilo, že asi tak jako učiliště opravdu může být tak jako je milé, 

když prostě dokážete zajistit pro vaše studenty odborná pracoviště v Kauflandech hloupostech 

všechno jste mi ukazovali všechno vím, takže úplně bez problémů jsme se posunout asi v rámci 

té debaty k tomu usnesení, jestli dovolíte, a pojďme to nějakým způsobem scelit a opravdu budu 

rád přijímám ten výzvu opozice, abysme to nedělali politiku ani nás to nebude dělat politiku a 

doufám, že v tomhle případě to bude platit i na straně opozice tak, když bysme si dovolili, která 

jít první bod bych ponechal bereme na vědomí informaci radního, že předložil návrh sloučení 

střední odborné učiliště potravinářské se školou gastronomie podnikání na Praze 14 a myslím si, 

že tady není není rozpor druhý bod bych si tam, prosím, opravdu zachovat, protože spousta lidí a 

ono to i z toho příspěvku prostě vyplývá, že já jsem ten který, nebo že tady zastupitelstvo to 

prostě může zvrátit náš hlas může být důležitý, ale v těch mi opravdu nejsme zřizovatelé a je 

potřeba to vysvětlit setkal jsem se i starý s našimi lidmi spřízněnými dříme psali ale proč tu, která 

ruší špatného tak taky myslím, že důležitý opravdu vysvětlit, že zřizovatelem a že a že je hlavní 

město Prahy výhradně v kompetenci zastupitelstva navrhnout redukci školských a zatřetí mám 

tedy problém s tím bodem to, uznávám a těžko říct nedá, které záhy já se omlouvám Mirku ale 

fakt bych to tam tak chtěla nechat prostě myslím, že to pro vysvětlení těch lidí jo, že to je prostě 

opravdu už je to navrhujeme my a je to prostě jenom v kompetenci zastupitelstva hlavního města 

Prahy já jsem říkám to, že jsem zastupitelem hlavního města Prahy, ale spíš bych řekl, že se to 

týká netýká se to 16 ze 17 nás, když to takhle řeknu konec, říká se to vás týká se to jenom mě 

třetí věc je ta by asi bych viděl nějak neumím. Zformulovat a jako dřív sice na vědomí, že podle 

důvodové zprávy je malá obsazenost kapacity, ale současně bereme na vědomí informaci 

předloženou zástupci Středního odborného učiliště v Písnici, že v cílové kapacity neodpovídají 

skutečnému stavu a obsazenost školy je výrazně vyšší, než se uvádí v důvodové zprávě já jako ne 

já jenom jako nemůžu prostě jít a přehlídnout prostě důvodovou zprávu pokud jako máme někde 

něco jako oponovat bychom měli oponovat ty podklady zřejmě nejsou úplně přesné tzn. musíme 

upozornit a říci zástupci střední odborné učiliště Písnice už nevím, jak jsem ho se snažil 

zformulovat, ale že prostě jako bereme na vědomí zprávu zástupců střední odborné učiliště 

Písnice a tyto hlasy přímo paní ředitelky, jak to má tu váhu či prostě obsazenost je výrazně vyšší 

a uváděná kapacita je prostě jakoby zastaralá nevím, no na to písemně Helenu jako zatím. Ještě 

víří myšlenky jeho, že prostě nechci ten třetí bod úplně vypustit zákon nemůže popřít prostě tento 

materiál tak v rozporu víme ale nemůže se tváří, že neexistuje tato čísla vůbec tohle škrtneme to 

úplně škrtneme někde říkal tenhle sport kapacity, no tak časem bereme na vědomí důvodovou 

zprávu pana radního Šimral všechny tituly nízké obsazenosti kapacity jsou Písnice a současně 

informaci ředitelky jsou Písnice paní magistry řepa mozkové že, no musím říct na vědomí tohoto 

cenami v paní ředitelka, říká noviny zveřejnily informaci, že četl, že tyto údaje byly neodpoví 

neodpovídají neodpovídají skutečnosti skutečností a já si to tam dovolí nějak v té rozpravě, 

prosím paní ředitelko, je tam asi tam ruští rozprávěl skoro bych řekl, jestli tam ještě tak přijdete, 

jako že asi ano tak dáme potom pojďme dál jenom, abysme něco dali čtvrtý bod můžeme klidně 

vypustit netrvám na něm netrvám na něm to bylo pátý bod předpokládám, že nikdo nerozporuje 

ale jestli chcete vypustit do haly a 5 a na ztotožňuji se ano takže, které budu věnovat žákům svou 

potravinářského v Písnici tak teďka máme od 6 a 7 a opravdu já se omlouvám já bych byl rád, 

aby tenhleten apel v případě, že nás, že to opravdu bude sloučeno, aby jako zaznělo, že opravdu 



zastupitelstvo tady jako já třeba taky obavu o tom, co se s tím má budova má obstarat, jestli si to 

berete šestku sedmičku, že by to šlo opravdu jde o to, aby tam nedošlo osmička bude, že se s tím 

seznámen tak hlásí se nám paní Francová vedoucí našeho odboru školství dobrý den, Francová já 

se omlouvám čistě technickou poznámku, protože střední školství neřeší nicméně chápu tedy tu 

situaci a docela rád bych byla, abyste tam nebyli schopni magistrátu vlastně sdělit informaci, že 

ten trend se mění prostě ta informace o tom nástup toho trendu přímá přijmutí toho nového 

ročníku je naprosto zásadní teď jsem se ptala paní ředitelky, kdy ona vyplňovala sběr dat, ale ten 

sběr dat vyplňovali teď tzn. při zpracování důvodové zprávy magistrát nemohl mít k dispozici 

aktuální data o tomto zápisu to je všechno co jsem chtěla říct to už na vás se se mnou chtěla sdělit 

to, že nemohli mít informace k dispozici a že to považuju za zásadní pro ten obrat, že sám 

skutečně ta vlna přibývá těch středních škol jako Hong, jestli dovolíte, tak ten by o to, abych 

zformuloval hrané na vědomí výsledky přijímacího řízení a ty bych tam přesně obsah to tam máte 

pro školní rok 2019 2020 ukazující nám asi bych něco jsem si tady dál za smlouvu s za rostoucí 

zájem o studium na SOU potravinářské v Písnici a myslím si, že potom je tam jenom na nás i v té 

diskusi obhájit nebo vy, abyste řekla, kolik bylo loni přijatý, kolik máte letos pokud mu Kateřina 

Černá je pokud může mít jenom připomínku já si myslím, že by bylo vhodné zmínit to vzdělávání 

žáků se speciálními potřebami, protože si myslím, že to je zrovna segment, který opravdu 

nepokrývá většina škol a chce to tam objeví tak já si myslím, že by to mohlo mít taky určitou 

váhu má to vytáhla do praxe 2 ta přátelé, myslím si že to mám, a tak jak to teď bych v zásadě 

přečetl tak potom plus minus písmenko, aby bylo naše finální usnesení ano tak, jestli dovolíte, 

absorbují si na sebe úkol návrhové komise a kdyby mě, prosím, pečlivě kontrolujte, takže 

zastupitelstvo městské části Praha Libuš za prvé bereme na vědomí informaci tam se nemění nic 

první bod druhý bod konstatujeme neměníme nic za třetí bere na vědomí důvodovou zprávu pana 

radního přibrala zaplní všechny tituly nízké obsazenosti kapacitu jsou potravinářské v Písnici a 

současně informaci ředitelky SOU potravinářské v Písnici paní Mgr. Daniely před páskou a o 

tom, že tyto údaje jsou zastaralé a neodpovídají skutečnosti další bod bereme na vědomí výsledky 

přijímacího řízení pro školní rok 1902 2019 2020, které ukazují na mnoha zvýšili vzestupný 

zájem, co je lepší slovíčko vzestupně nebo zvýšený zájem rostoucí na rostoucí zájem o studium 

na SOU potravinářské v Písnici za páté děkujeme s tím, že tam bude pedagogickému sboru za 

úsilí, které vinu nadále budou věnovat žákům. A za šesté zasedne za osmé zůstává určitě, takže 

bod 5 tam máme děkovat pedagogického sboru jsou potravinářské v Praze Písnici za úsilí, které 

věnuje nadále budou věnovat žákům, co je to, ale ani nijak nerozporoval, že jakoby z tak 18 

formulují tak tak bezvadný, takže jak by znělo z doplnění děkujeme pardubickému sboru Petr 

vymazal; které věnuje a nadále budu věnovat žákům a žákům se speciálními vzdělávacími 

potřebami, včetně žáků se speciálními cílem po pře vámi tak paní černá Kateřina Černá já se ještě 

zeptat, jestli by tam nemohl být, tedy od že zastupitelstvo městské části Praha Libuš nesouhlasí se 

sloučením já nechci protinávrh posílíme to tam jo, já jsem říkal, že jo, že prostě potřeboval to je 

bod 7 je internát, a to klidně vynechá mně jde o to jenom, aby prostě až potom jednou někdo tu 

budovu ukradne a oni řeknou, vždyť vy jste neřekl, že se s tím internát chcete nějaký úmysly no, 

jak já to klidně nechám, ale myslím si, že se cítí jako dost jako ale klidně, jestli máte pochybnosti 

o tom bodu nemám netrvám na něm tato byla to opravdu zrovna 67 byl přesně to moje reakce od 

co mě v tom případě šlo tak paní Tůmová já tvrdím, ale jako zásadní vidím do řady osob, a to 

vcelku nahoru toho usnesení jako potřeba číslo 3, že nesouhlasíme se záměrem slučování tak, jak 

se tady to bylo předneseno a zastupitelstvo městské části Praha Libuš nesouhlasí se záměrem 

sloučení SOU potravinářského v Praze Písnici škola SOU gastronomie a podnikání na Praze 14 

chat jako bod číslo 3 a všichni ostatní další body by prostě dostali od číslo já si osobně myslím, 

že ten nesouhlas by měl být, poté co jsme konstatovali, že zvýšený rostoucí zájem o tu školu mi 



to přijde jako logika bereme na vědomí že, že jen předložený návrh na zrušení bereme na vědomí, 

že to je která jako záležitost magistrátu bereme na vědomí rozpor, který tam je v důvodové 

zprávě, a to co nám, říká paní ředitelka zakázkové bereme na vědomí výsledky přijímacího řízení 

a pro to nesouhlasíme se sloučením jsou stoletou školou a já myslím že, kromě toho věc chtěl by 

mu co tady padlo v mlze a jestliže sloučením je pro zánik to je evidentní z tohohle materiálu, 

protože zanikající organizace celkem vypovídající termín a už jsem byl u firmy zažil několik 

optimalizaci tarifního znamenalo zánik nějaký jednotky zkrátka to je to jsem tomu tak, říká on 

bude líp vypadá teď teda já jsem tady ještě vyzýval nějaký čísla, takže stav tento školní rok, který 

končí plnou žili ještě 149 žáků přijímají vřetenových 39 řezníků, jak bylo řečeno, a jak asi nebylo 

řečeno, 60 těch druhých to je teda ten kuchař číšník a s tím, že teda absolventů mají dohromady 

29 4 řezníci končit tento rok a 25 kuchařům čili, jestli jsem se dobře spočítal to, že zatímco dnes 

má tedy učiliště, což pro neznalého, řekněme, před měsícem v minulosti 49 žáků na příští rok 

bude Mýto 70 víc to, jestli dobře počítám, tak to je téměř padesátiprocentní nárůst toho na mě 

působí téměř neuvěřitelným dojmem, čili to jsou určitě čísla, která podporují hody 34 oka otcem 

ještě vnímal tady na druhou stranu to, že určitě mám to podložený čísly v čele myslím, že to je v 

pořádku pan Melichar technická vlastně ponechá, ale já tě já jí za takhle rozumném povídám to je 

dáno tím autem ale řekl bych, že to je zhruba zkrátka teď hlasujeme o tom, jestli vůbec Thomas 

Vanek routa vonná budeme teda se přimlouvat nebo aktivita magistrátu, aby to nezrušili a pakliže 

se rozhodnou obráceně roztrhat novináři se k tomu vrátíme budeme žádat mu v ne příliš vzdálené 

budoucnosti ty baráky. Tak se mi to zdá předčasné, protože by to vlastně působilo dojmem, že už 

to bereme jako o život tak dopadne blbě já se tady firmy jsem se hlásil mi taky přikláním tady k 

tomu závěru, že bych to nedávala teď tu variantu, že to nedopadne ani vyhne naznačoval, že to 

nedopadne naprosto ztotožňuju se, takže asi jsme na konci první bereme na vědomí zrcadlí 

konstatujeme zatřetí bereme na vědomí to bude ten tu důvodovou zprávu o nízké kapacity a 

současně informaci paní ředitelky o tom, že se tyto údaje již tyto údaje jsou zastaralé a 

neodpovídají skutečnosti bereme na vědomí výsledky přijímacího řízení, které ukazují na 

rostoucí zájem o strunách SOU potravinářské v Písnici, no ano o téměř 50 % a další bod 

nesouhlasíme se záměrem sloučení jsou Písnice se SOU gastronomie podnikání a černým mostě. 

Děkujeme dopadla poslední odjezd má seznámit zastupitelstvo hlavního města Prahy ano ano tak 

dosáhli jsme schody z a prosím paní Tůmová, čili bod číslo 5 nesouhlasí se záměrem bod číslo 6 

děkuje to jsme tam ty jako nepostihne jasně neupravené hvězdně 6 a odřízl od 7 pověřili starostku 

zprostředkovat informace ano to děkování tak víme všichni o čem budeme hlasovat sami a nadále 

budou věnovat žákům, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami dobře tak tak dávám 

hlasovat, myslím si že ani nemusíme počítat řekl, kdo je pro tak bezvadnýho vám děkuji přijato 

ve své vlasti tak bych chtěla vám popřát, aby se vám asi zklidnila situace uvnitř školy, protože to 

dělalo teď to a připravit tělo sboru, protože musím říci, že jsem opravdu otřesen z toho co takový 

jako 1 nešťastný článek, když to teď řeknu, že jsme tak nějak tak smířlivě tak už nazvu 

nešťastným a co taky může způsobit vůči dámě, která jako 40 let tou školou žila, takže snad snad 

i tohle napomůže tomu, že se ta situace můžu vás taky trošku jako zklidnit děkuji, že jste přišli a 

ty často nám taky věnovali přisoudíme ve čtvrtek, řekněme, díky svému musí čekali jsme čekali 

jsme chcete kauzu teď jsme tak hezky rozjeli na jednom tak hlásí se nám pan Kuta, kde jste tu 

technickou, protože za osoby nikdy jsem tady ještě byl z respektu než tady byli občané a máme 

vždy, 1 žalovanému pozadu tak my tady předseda představenstva bytového družstva k dobru 

přidám ohlas začíná mít obavu z EU zůstane tak, jestli byste rád dobře řekl, že tento podpis byl 

tak asi tak jako ano je to návrh, kterým se ztotožňuji tedy moderuje s zároveň se ztotožňuji s 

bodem předřadit bod, který není bod číslo 13, ale je to bod revokace text uzavření dohody o 

rozpuštění sdružení vypořádání majetku a zřejmě s městskou část zprávy však bytovým 



družstvem Libuše na daný takže, kdo je pro předřazení tohoto bodu, takže z těch přítomných 15 

jednomyslně 1 za 100 až 16 ani zastupitelé Stříteže jednomyslně 16 00 děkuji a já si ho 

vyhledáme a hrnec se ujmu slova podle, takže dámy a pánové, pokračujeme, takže revokace textů 

takže, prosím vás tady po připojení k poměrně docela bouřlivém zasedání zastupitelstva loni v 

září byla odsouhlasena dohoda o rozpuštění sdružení podotýkám, že tam jsme hlasovali všichni 

jednomyslně a potom následně se prostě ukázalo, že jsme tam použili špatná čísla já se za to 

můžu jenom omluvit dokonce vím, jak vám to technicky, bohužel vzniklo, což už jenom pro nás, 

abysme se tomu propříště vyvarovali, takže tam prostě potřeba opravit čísla čísla pozemků, a 

když jsme trávili v téhle věci tak jsme si to všimli, že jsme tam špatně uváděli ten geometrický 

plán tak jsme to tam přesně jakoby zpřesnili nám to vypadlo i na čísi rukou roku 2016 byl tam 

jenom 201 a takže tady prostě máte to, co se vlastně mění doplnili jsme tam ale mění se pouze ty 

čísla pozemků není to v rozporu s ničím, abych si chce pan Kozák předseda bytového družstva 

vystoupit ani co k tomu říci pane inženýre, máte slovo ahoj dobrý večer já myslím, že tam 

všechno asi dobře popsáno, že my jsme vlastně žádnou chybu nějak neudělali je to spousta 

takových drobných drobností, které jsme se neodvažovali změnit bez toho, aniž byste to posvětili 

na revokaci, takže doufám, že to nebude dělat větší problémy, nikoliv tak otevírám rozpravu hlásí 

se někdo do rozpravy pokud tomu tak není takto rozpravu uzavřu a opravu sešitem technická 

technická věc za úřad se omlouvat, že dávám hlasovat, kdo je pro předložený návrh usnesení, což 

tedy zastupitelstvo městské části pravdu schvaluje revokaci textu dohody o rozpuštění sdružení o 

vypořádání majetku sdružení mezi městskou částí Praha Libuš bytovým družstvem v repríze dnes 

20. 6. 2005 schválené zastupitelstvem městské části Praha Libuš usnesením číslo 35 2018 ze dne 

12. 9. 2018 dávám hlasovat, kdo je pro, takže tady vidím 15 14, která je nedílnou součástí tohoto 

usnesení ano děkuju, který je nedílnou součástí tohoto usnesení, takže nám to hlasování 

prohlašuji za zmatečné a poprosím ještě jednou hlasování takže, kdo je pro toto usnesení takže, 

včetně hlasu stále na chodbě, takže vidím 14 rukou 14, kdo je proti nikdo zdržel se 1 a 1 hlasoval 

jenom, abysme měli chci jenom odskočil ta počítá s paní Tůmová je započítaná pan Makovský 

nám odskočil z konce ale my omlouval, že v průběhu bude muset jít na 10 dnů přeparkovat auto, 

takže přišla tahle chvíle tak bezva, takže tím to odhlasováno já vám pane předsedo, děkuji a 

budeme pokračovat ještě dál Tropicana vypořádávání já vám všem děkuje samozřejmě ještě 

nejsme u konce a my se budeme snažit, abysme to už ukončili a dále se tady zbytečně 

nezdržovali muziky hodně sil další jednání tak jsme u bodu číslo 5, respektive 6 návrh ke 

schválení roční účetní závěrky městské části Praha už za rok 2018 teď nevím, jestli je potřeba 

udělat pauzu myslíte abych, abych pokračoval dál a vím, že únava padá Monika trénink v minulé 

zasedání zastupitelstva hlavního města Prahy trvala od devíti od rána do půl osmé druhého 

následujícího dne v kuse, takže na mě asi tak nepřijdete oni nás to takhle cepuje opozice, takže ty 

ruce po vás tak tisk SZ 0 29 úřad mě miluje návrh ke schválení roční za závěrky a poprosím pana 

předsedající na pana předkladatele, takže já navrhl tisk shrnul 29 návrh ke schválení roční účetní 

závěrky městské části Praha Libuš za rok 2018 v přílohách má též důvodovou zprávu rozvahu 

výkaz zisků ztrát přílohu přehled peněžních tocích přehled o změnách vlastního kapitálu 

důvodovou zprávu podle ustanovení § 2 vyhlášky č. 220/213 Sb. o požadavcích na schvalování 

účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek se tato vyhláška vztahuje na městskou 

část Praha Libuš, která se řídí jejími ustanoveními v rámci schvalování účetní uzávěrku závěrky 

se městská část Praha Libuš současně řídí ustanovením zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě 

Praze ve znění pozdějších předpisů zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších 

předpisů otevírám rozpravu pan Kadlec za slovo Kadlec já předně chci začít tím, že se 

omlouvám, že nemáte zápis z finančního výboru a v tuto chvíli rozmnožený před sebou na stole 

nicméně ten zápis existuje, a proto, tedy v těch bodech a který k dispozici vyjádření finančního 



výboru vždycky přečtu usnesení tak řekl tak činím nyní a finanční výbor bere na vědomí roční 

účetní závěrku městské části Praha letos v únoru 2018 a také doporučuje její schválení nejsou, 

tedy k tomu žádné připomínky tak otevíráme bod v rámci otevřené rozpravy nikdo další, prosím, 

paní Dr. Radovana jsem se chtěla zeptat těch příloh, co se týká účetní závěrky nebo proč tady i 

závěrečný účet co co patří teda k tomu usnesení a co ne moment to se mu o tom myslíte o tom 

myslíte ty popisky ručně psané co jsou nahoře nebo celý ten dokument zahrnuje výkaz zisku 

ztráty příjmy výdaje a v bilanci ale zahrnuje i závěrečný účet a další podklady, které ale, podle 

nichž je tento požádal paní Vajnerovou protože, omlouvám se tohodle z toho jsem si nevšiml 

takže, prosím, paní Vajnerovou 5 věta přesně obráceně musí se schválit roční závěrka městské 

části Praha a součástí závěrečného účtu je povinnost, aby byla účetní závěrka byla jsem na to 

upozorní na auditory tak schválení účetní závěrky se ptám, proč přílohy i závěrečný účet 

materiálu, který se má týkat účetní závěrky takto já teda roční účetní závěrku včera to teda nevím 

já z elektronicky jako tak já to totiž na oddělení, takže mi to připravil úřad tak já to právě nevidím 

asi ten rozpor se jenom zeptat, jestli to pak nemůže vyhrát mech Mark John já myslím, že to 

jednoduchých tomuhle sportu patří do stránky 29, no rozumíme si za tak děkujeme zůstaňte nám 

tady asi poblíž paní vedoucí a nikdo další rozpravě paní Tůmová, jestli chtěla a stavy nešlo 

propříště účetní závěrku schvalovat při nevím čím je to, ale vím že to schvalujeme až teď k, 

protože podle metodického pokynu z magistrátu měly městské části schválit účetní závěrku 

25. května, protože a vlastní účetní závěrka je součástí vlastně velké účetní závěrky hlavního 

města Prahy, která bude schvalována. Jsem hlavního města Prahy ve čtvrtek a kam už vlastně 

všechny účetní závěrky měly být schváleny před tímto schvaluje rada města Prahy a mi vlastně 

tady jdeme jako s úplným zpožděním, tak ne částí ví to zvládají někteří to řeší tak, že účetní 

závěrku schvaluje pouze rada, anebo schválení účetní závěrku už třeba na dubnovém zasedání byl 

teď vlastně nemáme schválenou účetní závěrku a ve čtvrtek vlastně už musí být schválena 

zastupitelstvem hlavního města Prahy 8 měla být schválena a mělo to vy jste žil předtím při 

schvaluje rada hlavního města Prahy tak jenom jsem to teda spočívá a že to schválen až později 

ryku, abych opět poprosil ty Vánoce hlásí po nich Vajnerová, aby nám tento technický problém 

sdělila, protože já si to teda nejsem vědom já jenom co já vím že, že závěť má hned 

pětadvacátého s tím, že v případě, že některé z těch částí schválit tak musí dát mu magistrátnímu 

jediné s tím, že a je okamžitě až po schválení zadám do účetnictví protokol, takže je to v pořádku 

jeho dráha není s tím problém s tím, že jakmile zastupitelstvo schválit tak já to musím dát do 

30. 6. já taky Z děkuju a propříště trasa zkusíme trefit do toho termínu dřív, no říkám tam teď na 

tom ekonomickém provést právě proto říkám udělat paní jmenovala sama je to poměrně náročná 

práce tam jsem tam přišli po nich několikrát po nocích, kdy ona opravdu se vrací z úřadu a nerad 

bych jako zase, aby se nám zhroutila měli jsme úřad bez vedení jakoby týhle tý desce no, takže 

děkuju tak v rámci rozpravy nikdo další tak ukončili rozpravu poprosím o přečtení návrhu 

usnesení jako z návrhu výboru ještě jsme dneska jsme suplovali tak po přečtení návrhu usnesení 

jako návrh usnesení zastupitelstva městské části Praha Libuš schvaluje roční účetní závěrku 

městské části Praha letní za rok 2018 přílohy jsou nedílnou součástí tohoto usnesení ano, a proto 

přijali do strany 29, jak jsme si to vyjasnili tak děkuji dávám hlasovat, kdo je pro, takže vidím 16 

00 děkuji tak tisk 37 návrh závěrečného účtu městské části Praha Libuš 2018 předkládá pan 

Michal Korbel jezdcům na slovo potom se vaše otázky pak jsme vám předkládám trati SZ nad 30 

věc návrh zavrhnout městské části už za rok 2018 návrh usnesení ten samozřejmě tam můžete 

přečíst jsou tam schvalování příjmů výdajů převodů a financování já bych ještě pokud tady budou 

nějaký nejasnosti, tak tam samozřejmě tam samozřejmě jsme schopný to všechno odpovědět 

většinou se to může týkat rozdílu mezi vyždímat příjmy a výdajem a toho převodu, což je vlastně 

vratka za rok 2017 z běžného účtu naší městské části na účet hlavního města Prahy 7 Třešť 17 17 



tak otevírám rozpravu pan Kadlec já mám tedy 16 let vlastní výtvor na závěrečný účet projednal 

a Vít doporučuje zastupitelstvu městské části schválit závěrečný účet pro rok 2018, včetně zprávy 

o výsledku přezkoumání hospodaření my jsme na finanční podporu a podcenili práci 

ekonomického odporu a vedením paní Vajnerová, protože v té zprávě o výsledku přezkoumání 

hospodaření nejsou žádné chyby připomínky z auditu tak děkujeme nikdo další se hlásí nikoho 

nevidím vidíme tak paní Tůmová filé system, která objasnit nejasnosti, které jste zmínil bych za 

psy na běh her, tak samozřejmě tam se jedná o tom, že v položce příjmy máme nějakých 

105 396 107,88 Kč výdaje 100 736 620,54 a přímém to jsou v podstatě všechny ty finanční 

prostředky skutečnost, kterou jsme obdrželi výdaje to je složené číslo běžné kapitálové výdaje 

převod vratky za rok 2017 to jsou finanční prostředky z roku 2017 z běžného účtu městské části 

převedeny na běžný účet had had Magistrátu hlavního města Prahy tomuhle se jinak taky, říká 

konzoli konsolidace finančních prostředků tak já myslím, že to je asi rozdíl tam zásadní, že 

financování s přebytkem, který tam zprávy vidíte já spíš já jsem to nechci nějak zamotávat máte 

ještě něco konkrétního já nechci, aby zase jsem dopad po zkušenostech, kdy jsem si špatně se 

špatným slovíčkem, kterými doteďka omíláno, tak by se tímto chtěl tak jakoby omluvit že, co se 

takto blbě vyjádřil a že proto já radši se budou více zdržovat radši přenechám tuhletu odbornost 

ani Weinerovi pokud bude potřeba jenom jsem se chtěl tím to ještě trošičku obhájit ohledně toho 

co jsem furt propírá zase na sociálních sítí poměrně se mi to dost dost poměr se mě to zasáhlo 

vadí mi to ale chápu názor můžete mít každej jinej tak paní Tůmová druhé vystoupení chápu 

správně, že teda počítány pouze 3 vystoupení, přestože třeba v předchozím bodě jste nepočítal. 

Jenom, abych viděl, jak ho určitě jo, já jsem to předchozí desku jsme teda já se držím tak bych já 

nevystupoval opravdu tak 3× to se asi všímáte, když bych někdy víc co říci, ale to případ ten 

předcházející otce považoval za dost jako výjimečný, no tak já jsem teda schválení závěrečného 

účtu považuju také za důležitý bod ale nicméně pokusím se dal shrnout svoje připomínky bylo 

hotové topení chtěla bych se zeptat, proč pan předkladatel předkládal jiné usnesení radě a jediné a 

zastupitelstva městské části zase teda lišil ten závěrečný účet, který schválila rada, který 

schvalujeme. Na to rád odpovím, bohužel tam se tam vznikla technická chyba na odboru 

ekonomickém, kdy materiál, který byl předkládán radě o tom nějakým způsobem rozporován my 

jsme se tam právě bavili o té konsolidaci, pak nám to bylo paní Vajnerovou vysvětleno byla 

prostě technická chyba prostě stalo se to, a to je asi víc by možno ještě řekla paní Vajnerová, 

protože ta nám to motor připravovala a děkujeme máte druhé vystoupení stále poprosím, aby syn 

bral mikrofon nikdo není zvanou Parker byl dobře ale my se to stačí jako zralému neměl jste 

slovo můžeme nechat paní Tůmovou říci všechny otázky a potom budeme, jak rozumně a pořád, 

čili chápu. Z toho vašeho vystoupení, co schválila rada je špatně a o co je připojeno zastupitelstvu 

je dobře možná teda chápu a špatně daří se to už bylo, jestli můžu poprosit nenašlo manželský pár 

jistě na tom s IT procenta a usnesení vyšší určitě stejně tak mě zajímalo, proč se liší dokument, 

který je na zápas na úřední desce s tím, který jsme dostali ke schválení stejně tak by mě zajímalo, 

proč nesouhlasí čísla usnesení a ve finančních výkazech především, co se týká celkových výdajů 

hlavně zajímalo, proč šel v rámci vedlejší hospodářské činnosti uvádíme, že se nejedná o 

výsledek hospodaření před zdaněním a že se jedná o výsledek hospodaření před zdaněním, 

přestože už tu předběžnou daňovou povinnost jsme uplatnili v rámci výnosů, čili ta toto číslo 

vlastně už je je to vše 49, kdy začal 195 000 jakožto ta daňová povinnost z této odečetl od těch 

minus slovy tady vlastně v tom usnesení. Není to výsledek před zdaněním dále vlastně celá 

50 Sb. slovy o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků klade nějaké požadavky 

na závěr, a to co jste i tak předloženo tak požadavky nesplňuje, především proto že jsme nedostali 

výsledek hospodaření příspěvkových, takže je to hlavně v takto předložen závěrečný účet měl být 

stažen a v pravém do formy, která je hlasovatelná pak mám ještě třeba tady před tak předpoklad, 



že paní Vajnerová bude chtít zareagovat, no dáme prostor k vlastně ten já jsem fondu zřejmě asi 

není měli mě to strašně náročný, takže mě jeho výslech já stejně věc krát měli mít samozřejmě 

doplňuje, protože mě ano na otázky, které nebylo odpovězeno bude odpovězeno písemně a paní 

Malinová z moře pochopil slíbila zaslat výsledky hospodaření příspěvkových organizací dobře 

tak paní Radová asi tak budu chtít asi přímo paní Vajnerová předpokládám a paní Venerová a ty 

výdaje to list 37, když jsem se tak jako orientační dívala tak chápu to správně, že ty modré řádky 

mají tvořit součet těch položek nad prvními knížkami modrý řádek je to teda obecně v celém 

vlastně té výdajové části nebo i příjmové, která se jela 

A tyhle ty pro vás bude řádky jsou vlastně mezi šéfy položek, protože některé položky jsou 

jednorázové, ale že tak já vyčíslil oba vyzdvihuje Andora je dáno hlavně tu výdajovou byl vydán 

k tak potom teda upozorňuju, že nesouhlasíte mezi součty, konkrétně třeba nákup ostatních jsme 

tady ne o nákup ostatních služeb ne, ale třeba elektrická energie je SDH Písnice celkem je řádek 

20 000 nad tím jsou 4 položky, které jsou 9080 20 000 let mluví o 1000 ano list 37 je to váhu 

Händel, která 5512 položka 5154 to tady přímo označené 55124 energie, takže já jsem jen 

účelová dotace 2 1,1 a na výhodách vyčerpali 200 zní rozpočet tedy 1 000 Kč na a ten součet 

doletem od modré nebo fialové by se ty položky nad se tedy nesčítají studená voda a k názoru 

ještě víc dělat vyhrál já nemám vůbec nic společnýho, no proto se zeptal, jak to funguje tady ty 

modré řádky 8,2 třetin se jedná o 1 tak dává HN řekl jenom tím jasně jasně, takže si je musí najít 

ani, jestli je sečíst jasně a věc patří rasově já, no jsou tady jasně řekl Praha byla tak mě to nebylo 

jasné, jestli nemám takové vzdělání jako vy, bohužel jsem to nepochopila proto se vás já kapitán 

předpokládá je vidět jiné, takže to necháme mluvit pan Dr. Radan událo díků dá tak potom jsem 

se chtěla zeptat na mzdové náklady než jsem si všimla, že se zvýšily o 1 000 000 oproti 

předchozímu období účetnímu, jenomže to bylo způsobeno, jestli to možné nějak vysvětlit možná 

zvládne pan Korbel ne nebo taky víte, proč vyšlo nařízení vlády, kde mnoho okolí mzdové 

prostředky, takže všem všem zaměstnancům jsme byli povinni ze zákona na základě nařízení 

vlády zvýšit plat v Praze tak zase hlásí pan Richard můžete z který nelze vzít podle z vlastně to 

mohl paní Vajnerová odpoví hlásí se v městské části Praha Libuš nic neschvaloval pouze vzala za 

návrh závěrečného účtu na vědomí já souhlasím s tím souhlasí souhlasí tak neschvaluje schvaluje 

zastupitelstvo rada souhlasí zastupitelstvo schvaluje jsou to 2 je znát ano tak objasněno hlasy se 

nikdo další přesně nevím, no jako lhal bych, no já jsem si na to, jak on má bohužel to usnesení 

tady teď nemám já beru na vědomí to, že prostě potřebujeme schválit, a to je jediný orgán, který 

to může schválit zastupitelstvo, nikoliv rada, že se podíváme na to o čem teď mi tam ten problém 

upřímně říkám, jaké je klíčový je ten návrh usnesení, kterým dneska zastupitelstvo může schválit, 

prosím, paní rodová bych měl technickou poznámku, abychom si to ujasnili, jak zastupitelé, na 

koho teda máme adresovat dotazy, protože předpokládám, že koncept a toho závěrečného účtu 

má na starosti pan radní ne paní Vajnerová paní Vajnerová zřejmě má řešit technikálie vedení 

účetnictví já už nevím koho vám klást dotazy, kdo odpovídá vlastně zavedení účetnictví nebo 

vůbec za koncepci toho na co vynakládáme prostředky, jak hlásí se pan Korbel odporem a 

technici opravdu za to zodpovídá paní Vajnerová já jsem předkladatel a paní Vajnerová za to 

zodpovídá je to opravdu i v tom návrhu jasně, takže třeba ty otázky náklady mzdy to je na vás 

jakoby jo, ty věci, které nebudu fit a z hlavy s odpovědí a nebudu vám muset dávat zákon lhůtu 

30 dní na odpověď a takováto zodpovím pokud nejsem schopen na místě vám to zodpovědět tak 

požádám paní Vajnerovou, která to zajisté ví pardon, pokud neví tak taky má zákonnou lhůtu 30 

dní, dokdy má odpověď paní Tůmová tak já se na vás znovu obracím jako na předkladatele, proč 

jste předložil, která radě městské části jiné usnesení není tam nejsme jako od technikálií ale 

celkové 32 a výdaje a proč šel předkládat zastupitelstvu jako jiné usnesení tak změnilo se něco 



během těch 14 dnů co něco jako jste co to rada schválila souhlasila, tak to je potom stát pan a 

místostarosta, odpověděl a pak mám ještě dotaz na obecně obecně tedy, jak to hospodaření 

dopadlo, jestli byste mohl tedy nějak zdůvodnit Ves technika, ale její že jsme, které z 

plánovaného schodku skončili v přebytku, tak to jsme ušetřili jsme ušetřili jsme neinvestovali, 

nebo co se vlastně v tom rozpočtu stalo a jenom mě tady jako jsem se pozastavila nad tím, že sme 

investiční akce z vlastních zdrojů čerpal jenom z 50 %, čili to co jsme si dali do rozpočtu letos 

jsme byli schopni realizovat jen z 50 % také se tu můžete nějak okomentovat a potom ještě mám 

dotaz k organizačním složkám, které jsme tady dostali dnes strana 95 96, kde jako součástí 

vyúčtování nebo hospodaření organizačních složek jsou i velké investiční náklady stavba 

hasičárny Klause to tady říkala loni, když vlastně zákon přikáže organizační složky dostávají 

pouze provozní zálohu a tedy jenom takové prostředky, které slouží k a na běžnou pravidelnou 

činnost, což nejsou investice a v řádech tří desítek milionů, takže si myslím, že přechod zrovna 

tenhle ten dokument taktéž on není připraven správně jsem to říkala loni poprosím, abyste se jako 

na to zaměřil, jak má vypadat jako vyúčtování organizačních složek, ale ty moje předchozí 

dotazy jako byly zásadnější asi ne jako, pokud se dočtou v základním finančním výkazům, že je 

naše celkové výdaje jsou 102 000 000 a tady v obou usneseních máme, že celkové výdaje jsou 

100 000 000 tak mi vysvětlete, kam se ty 2 000 000 ztratili nebo proč tady neschvalujeme ta 

čísla, která máme těch účetních výkazech hlásí se pan Macháček já se musím přiznat, že jsem 

ekonomický diletant to bych použil oblíbený výraz našeho místního tisku, kde se to ztratilo já to z 

práce beru tak, že nejsem ekonomický diletant tak zodpovídáme za hospodářský výsledek toho, 

aby to bylo správně za přiřazeno činí konkrétní položka motorkami účetní zkrátka já tomu 

nerozumím a tady ten úplně stejně nám to mletý radě tím byl rozdíl v tom, že to čemu se tedy, 

říká převod vratky těch 12 tak nám to bylo o to byly vyšší věž, která je, protože z mýho vyloženě 

diletantským úsudku je to zkrátka vítají, protože se to vracelo na magistrát byl tady neupřesněný, 

protože podle odborné terminologie paní vedoucí to zkrátka výdaj není, ale je to speciální 

terminus technicus někde se taky to objevuje pod nárazem konsolidace, takže já skutečně se 

orientují pouze v tom co do baráku, čili plus tady se tomu říká příjmy k odchodu z baráku to jsou 

výdaje a zkrátka ten rozdíl a potom teda přepětí nebo naopak, že se něco prošustroval věc tady to 

dopadlo zkrátka přebytkem myslím, že jako jakožto ekonomický diletant stoly a vysvětlit 

neumím a skutečně nejsem ekonom, takže tomu někdy ani rozumět nebudu muset v tomto věřitel 

odbornému útvaru s technickou se hlásí pan Řezanka dobrý je Řezanka strážci času já navrhuju 

hlas je prodloužit jednání po třiadvacáté hodině a procedurální návrh, kterým se hlasuje bez 

rozpravy, takže dávám hlasovat, kdo je pro tím 14 14, kde proti 1 zdržel se 2, a to nám nesedí tak 

prosím, ještě jednou hlasování, kdo je pro 13 proti 1 zdrželi se 2 děkuji tak potom se hlásí paní 

Vajnerová 2017 lidí je rád, ale její výdajové tím byla toho výkazu, tak tam je nějaké 2 1000 

výdaje 102 milionu výdaje ale tady se stává, když vlastně Kapitánové a běžné výdaje, což činí 

výdaje, které výdaje váhy i ve vodách, že 20 domů žijí, protože na výběr položkách vídá, který je, 

takže to tomu, že faktura přesně do úvahy také konsolidace krásně dohromady těch 102 milionu z 

nich má 1000× lepší, takže de facto to, jak jsme získávali jejich jejímu odečteme výdaje 

5 000 000 odečteme od vrat je, jak toho všeho účtu na účet doktor práv nicméně je, takže věnují 

každý rok počítá výdaje, takže za dobré jízdní dráhy Jareš a počítá samozřejmě musí žít jako 360 

je to velmi v jeho, říká David Čeněk, takže já bych to, aby je sice výdaje ale nyní čerpaný za 2 je 

to vrácení peněz na ty peníze ale toho, která věc vím není to prostě její výdaje, ale jen jedno já 

můžu na to dělat já nevím právě dnes níže bilionu dovídají se o tom diskutovat a tomu rád dělá 

tak prostě, ale je jen visí na zápasy tomu lidi házeli maximálně tak zastupitel tím děkujeme tak 

hlásí se nikdo nevidím takže, prosím, už za uzavírám rozpravu a poprosím o přečtení návrhu 

usnesení žena zastupitelstvo městské části Praha schvaluje celoroční hospodaření za částí Praha 



už za rok 2018, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha už za 

rok 2018, a to bez výhrad plnění rozpočtu příjmů krajů městské části Praha 2018 financování 

příjmy 105 000 393 se za výdaje 100 000,54 z toho kapitálové účty milionů 760 ES 1780 80 Kč 

běžné 50 000 960 50 560 863 EUR 2017 již nic 1 290 513 3 000 001 plnění akčního plánu 

městské části 2018 hospodář nižší 43 090 inženýr městská část zajistí podle § 17 8 zákona číslo 

250 000 první ve znění pozdějších předpisů veřejný zájem či zpráv z přezkoumání hospodaření 

na těch oznámení zveřejní za určitých zpráv přezkoumá děkuji jsme v plném počtu 11 16, takže 

dávám hlasovat, kdo je pro 12, kde proti 3 hlasy vidím zdržel se 1 hlas počty nám sedí vnikli 2 

tisky ze 0 31 návrh na změnu rozpočtu městské části Praha Libuš pro rok 2019 607 provedeno 

rozpočtovým opatřením číslo 21 a číslo 22 2019, prosím, pana předkladatele slovo předkládám ti 

scházet 0 31 5 návrh na změnu rozpočtu městské části pro otce 19 číslo 82 19 provedeno 

rozpočtových opatření číslo 21/2 19 číslo 22/2 19 číslo změny rozpočtu číslo 21 na základě 

darovací smlouvy číslo 2019024015 byl posunut poskytnut dárcem centrálu Košíře a.s. 

obdarovanému městské části Praha Libuš finanční dar ve výši 2 700 000 Kč jedná se o účelové 

investiční prostředky na činnost uvedené v ustanovení § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb. o 

daních z příjmů v plném znění únavy nás na vědu vzdělávání kulturu školství na policii na 

požární ochranu na podporu a ochranu mládeže naučily sociální zdravotnické ekologické 

humanitární charitativní tělovýchovné sportovní a účelové investiční prostředky budou převedeny 

do fondu rezerv rozvoje a identifikačním označením číslo darovací smlouvy pak číslo 22 na 

základě usnesení zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 7/38 ze dne 24. 5. 2 19 bylo schváleno 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši 10 000 000 Kč 

na průběžné financování přístavby mateřské školy k rukám a na základě usnesení zastupitelstva 

hlavního města Prahy číslo 7/39 ze dne 24. 5. 2 19 byly městská část Praha Libuš schváleny 

finanční prostředky na spoluúčast na tomto projektu ve výši 988 900 Kč dne 27. 5. 2 19 bylo 

odesláno avízo zhotoviteli společnosti urbia si to s s.r.o. na zahájení výstavby nového pavilonu 

vlastní stavba může být dokončena do konce letošního roku stávající školní kuchyně nemá 

odpovídající kapacitu v přípravě zvýšeného počtu jídel rekonstrukce školní kuchyně lze provádět 

pouze o hlavních prázdninách pokud byt 2 nové třídy mateřské školy měly být uvedeny do 

provozu dříve než 1. 9. 2 20 je nutné provést dovybavení zkapacitnění kuchyně je v termínu 

sedmý měsíc až osmého měsíce roku 2019 v rozpočtu městské části Praha Libuš na rok 2019 jsou 

po úpravách jsou vyčleněny investiční prostředky na povinnou spoluúčast na tomto projektu ve 

výši 969 400 Kč z výše uvedeného důvodu se zmíněné prostředky mohou použít na dovybavení 

školní kuchyně jedná se o změnu účelu a výdajové položky budovy haly a stavby na výdajovou 

položku stroje přístroje a zařízení a o změnu charakteru z investičních prostředků na investiční 

výdajové položky budovy haly stavby na výdajovou položku po pořízení Ph.D. děkuji za úvodní 

slovo otevírám rozpravu, tak to byly ty 2 ruce tak stejně ženy pak paní Dr. Adámková potom pan 

Kadlec děkuji já bych chtěla zeptat, kde se ztratila kapacita školní jídelny, protože byla původně 

koncipovaná na 4 třídy dětí plně obsazené takže, pokud vím, tak jsou pouze 2 to zbytek 

používáme jako městská část, kde se ztratila kapacita té kuchyně tak pokud cokoliv vám 

odpovíme ale tak další se vznáší odpovím otázkou další se hlásí do rozpravy pan Kadlec v tom 

případě musím zkonstatovat, že finanční výbor nemá stanovisko pro zastupitele hlasování 

nepotěšil jsme se o této o tom těchto dvou rozpočtových opatření obecné dozvěděla jen periferně 

prodiskutovány a já bych opět poprosil, abys to předpokládalo a do finančního výboru zvlášť 

pokud rozpočtová opatření pro zastupitele dobře tak já si na to chce někdo odpovědět na dotaz, 

jestli ne vyvolávají dnes já si tady píšu pořadí vzkaz, že odpovíme odpovíme ano jako kdysi chtěl 

zeptat a NATO, že se najednou teda změnila koncepce rozpočtových změn, protože dosud zde 

dary a schvalovala rada v podstatě je to ze zákona o městě Praze v kompetenci rady nicméně 



zastupitelstvo se to může na sebe stáhnout, což se děje, ale třeba ohledně právní důvod je, že pak 

vyloučili jsme na vědomí tak jako, jestli v tom je. Nějaký nový přístup, že všechny dary půjdou 

do zastupitelstva rot. Matas a co se týká toho rozpočtového opat 22, a tak tam bych chtěla vědět, 

proč se domníváte, že má být provedeno rozpočtové opatření, protože se nemění závazný 

ukazatel, který byl schválen při schvalování rozpočtu pouze se mění položky rozpočtu vlastně 

výdaje byly schváleny pouze jenom jako jedno číslo, takže to prostě ztrácí smysl jako rozpočtová 

opatření tak poprosil bych odpověď paní Vajnerovou a čerstvé paměti pak odpovíme na kuchyň 

vyčítáno, že zastupitelstvo neschválilo vlastní rozpočet, který převyšuje 400 000 tak proto dávám 

ke schválení zastupitelstvu jedná se o miliony 700 000 a těch 900 teď nevím přesně, kolik tam 

zastupitelé shledává schvalovala předem z toho důvodu, že zastupitelstvo schválilo 

předfinancování jedné výdajové položky na budově haly a stáhli ty se tahle situace změní 

změnila tím, že nám přispěje magistrát na to spolu, takže vlastně nemůžeme tyto prostředky 

využít jinak, ale za prvé je tam změna charakteru, což si myslím, že zastupitelé neschválili, a 

proto dávám ke schválení a navíc je tam zase kradl položte na 400 000 a i se tam mění účel a 

měla zastupitelstvo schválilo účel budovy haly stavby více mění účel dělal hlasatele na staré 

zařízení, a dokonce změna charakteru s investiční dotace na neinvestiční z toho důvodu se 

předpokládá, že vila vhodné předložit zastupitelstvu ke schválení vězení já se pokusím odpovědět 

na to, kam se ztratil tak kapacita těch dvou asi jsme to poměrně logický vývoj je to nějakých asi 

18 let jsou v tom není co tam jsou 4 třídy kteří, jinak se to obměňuje, tak se samozřejmě 

dokupovali šla koupit řekl Čunek to má tak prostě musíte v tu chvíli vědět, jestli máte 2 třídy 

nebo 4, že kdybychom byli té situace třeba před dvěma lety neplánovali jsme rozšíření se prostě 

koupí na 2 třídy, které tam jsou teď jsme situaci, kdy už asi to musíme rozšířit to je dáno 

historicky že, že budeme potřebovat tak nikdo další rozpravě není tomu tak, takže uzavírám 

rozpravu, prosím, přečtení návrhu usnesení zastupitelstvo městské části Praha za prvé schvaluje 

změnu rozpočtu městské části Praha Libuš pro rok 2019 číslo 07/2019 provedenou rozpočtovými 

opatřeními číslo 21/2019 a číslo 22/2019, která jí je nedílnou součástí tohoto usnesení a za druhé 

ukládá za a Ing. Jindřichu Hovorkovi tajemníkovi Úřadu městské části podle ustanovení § 11 

odst. 4 zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejnit změnu 

rozpočtu na webových stránkách městské části Praha Libuš po schválení změny rozpočtu 

zastupitelstvem zavést Ing. Jindřichu Suchánkovi tajemníkovi ÚMČ zajisti vyvěšení oznámení o 

zveřejnění změny rozpočtu MČ Praha Libuš 2019 číslo 07/2019 na úřední desce děkuji dávám 

hlasovat, kdo je pro 11 no, kdo je proti nikdo zdrželi se 5 jako vítěz byl schválen tak a teď máme 

po představení projektu přístavby mateřské školy – Mšeno 32 přeskočil jsem víno 0 32 omlouvat 

se informace o změnách rozpočtu, promiňte, děkuji a provedených rozpočtovými opatřeními, a 

tak si dovolit asi nebudeme všechny předčítat máte tam usnesení rady městské části 89 až až na 

další, tak jak jsou uvedeny a kdybychom vzali na vědomí, takže poprosím rovnou otevřít 

rozpravu asi bez úvodního slova, chcete-li se zeptat na některé z konkrétních těch položek pan 

Kadlec jenom uvedl, že tyto rozpočtová opatření finanční výbor projednal, protože předcházet 

těm dvoum co jsme tu už měli z toho jsme jednali zejména číslo 16 a akce závlahových systémů 

na hrací plochu fotbalového hřiště v Písnici, neboť pozemek hřiště má městská část pronajatý 

nicméně jsme se dozvěděli k akci už realizovaná, což neznamená, že jsme nějak byli proti ale 

prostě to bylo předmětem jednání a tělesné síly vybudování City parku, což je ovšem ještě 

záležitost v parku v ulici Ještědská a několik teda toho, který zde byl dnes projednáván v parku k 

jezírku jsme skutečně teda v současném a v aktuálním rozpočtu či rozpočtových změnách nenašli 

vy v rámci otevřené rozpravy nikoho nevidím, takže uzavírá rozpravu a poprosím o přečtení 

návrhu usnesení zastupitelstvo městské části Praha Libuš 9 na vědomí usnesení rady městské 

části číslo 89/2019 ze dne 5. 4. 2011 a změnu rozpočtu MČ Praha Libuš pro rok 2019 číslo 



04/2019 provedeno rozpočtovými opatřeními 15/2 19 až číslo 17/2 19 dále usnesení rady městské 

části číslo 107/2 19 ze dne 13. 5. 2 19 a změnu rozpočtu MČ Praha rok 2019 05/2 19 provedenou 

rozpočtovými opatřeními číslo 18/2 19 až číslo 19/2 19 usnesení rady městské části číslo 133/19 

ze dne 31. 5. 19 a změnu rozpočtu MČ Praha Libuš pro rok 2019 16 06/2 19 provedenou 

rozpočtovým opatřením číslo 20/2019 změny rozpočtu v roce 2019 byly schváleny radou městské 

části Praha už na základě zplnomocnění zastupitelstvem městská část městské části Praha Libuš a 

jsou nedílnou součástí tohoto usnesení za přečtení návrhu usnesení a dovolte, abych dal hlasovat, 

kdo je pro předložené usnesení 12, kdo je proti nikdo, kdo se zdržel 4 hlasy sedí na to tak máme 

před sebou tisk ze 30 33 před sebou máme bod takhle to, řekněme, představení projektu přístavby 

mateřské školy koukám, abych poprosil bych asi se nám trošku setmí a poprosil bych slovo paní 

vedoucí odborů paní Píchovou, a to si mikrofon tak dobrý večer já jsem požádána, abych vám 

představila projekt investiční a určitě vám všem dobře znám jedná se o přístavbu mateřské školy 

k rukám by to výstavba nového pavilonu a součástí toho je i úprava zahrady ale tady už bylo 

řečeno, navýšení kapacity kuchyně tady jsem si dovolila jenom takových pár poznámek se to jako 

vlastně, jak jsem teďko řekla jedná se o výstavbu nového pavilonu od běžných třídách s 

kapacitou až 28 dětí každá z nich teda pavilon je závislý na hlavní budově ale není s ní propojen 

v každé třídě je bude výdejna stravy, která bude zásobována z hlavní kuchyně školky pavilon v 

mezipatře mezi patry je bezbariérový bude tam umístěn schodolez, takže v případě, kdyby tam 

bylo možno umístit i invalidům dítě revitalizace zahrady projekt na www revitalizaci zahrady 

máme teda jakoby maximalistický nicméně ještě pojednání s paní ředitelkou a s vedením obce 

jsme se usoudili, že sadový úpravy nebudeme dělat nakonec tak rozsáhlý vzhledem k tomu, že ty 

květinový záhony a další takovýhle výsadby jsou poměrně dost náročný potom na úpravu tak, 

nehledě na to, že také jsou tam děti alergičtí potom tak jste říkal, že bude jednodušší jenom 

otravní prostě ty zelený zelený části budou osazeny nové herní prvky, protože ty starý slovy za 

hranicí životnosti a v tom rozsahu, kterým bylo požádáno teda o dotaci, kdy jedná se o to, že jsme 

čekali na přidělení, která té investiční dotace a na spolufinancování od hlavního města Prahy to 

nám zastupitelstvo schválilo, takže jsme zaslali firmě na základě smlouvy o dílo a firmě odbyl sis 

to avízo k tomu, že teda mohou začít připravovat, která k realizaci té zakázky a zatím to nemám o 

nich písemně ale po telefonu nás informovali, že pravděpodobnost zahájení v srpnu roku 2019 

podle smlouvy by měli dokončit projekt respektuje výstavbu, včetně kolaudace šesti měsíců, 

takže dokončení předpokládáme někdy během února 2020 s přípravou teda vybavení atd. 

pravděpodobnost otevření čtyř pavilonů pokavaď bude samozřejmě i její paní ředitelka mít 

zaměstnance, protože to zatím ještě není jisté, takže pravděpodobnost otevření toho pavilonu by 

měla být 1. 9. 2020 důvodů si myslím, že jsou jako poměrně dost jasný jedná se o kapacitní se 

hlavně z toho důvodu, že studie, která nám vykazuje rozvoj městské části a tím i vlastně navýšení 

počtu míst v mateřských školách máme tady 2 velké výstavby bytových domů. V srpnu bude 

začínat výstava bytového domu mýdlová společnosti Central Group bytový dům bez budov v 

české společnosti rezidence Měcholupy je, jak víte, tak ten už se pomalu dokončuje, takže určitě 

rozvoj, které dětí do mateřských škol bude velkým, myslím si že určitě ta školka bude zaplněná 

tak já ano ohleduplně k zahradě tak, aby samozřejmě nic neubylo proto městská část věnovala 

část pozemku maximálně co šlo i toho té části, která Billa, která v městské části, nikoliv mateřské 

školy snažili jsme se to umí si opravdu maximálně tak, aby se ty zahrady už bylo co nejméně to 

uvidíte za chviličku, která na té situaci celková investice do té školky se pohybuje kolem 

23 000 000 jasně to ještě nevíme záleží samozřejmě na rozsahu té zahrady na rozsahu těch 

herních prvků, které se na definitivní odsouhlasí tak vlastně ta přístavba by měla být tady v té 

slepé části, když se na to podíváme do půdorysu tak vlastně maximálně, kam šla tam ten pavilon 

posunout do téhleté části severní je tady vstup bude z ulice na domovině říkám správně na 



domovině bezbariérový vstup bude vchodem, co je k rukám úřadu, zda je bezbariérová rampa 

tzn. že opravdu ta školka má vstup bezbariérový zde vidíte nějaký návrh teda těch herních prvků 

zde měl být nějaký centrum měly být upraveny pískoviště zde by mělo vzniknout nové 

pískoviště, které tady ještě není nakreslené, ale už v rámci nějakých jednání bude budou osazeny 

stromy tyhlety květinový záhon tam nebudou tady by z toho pavilon měl být vstup na terasu, aby 

děti měly, které nějaké jakoby vstup do zahrady přímo z učebny nicméně, jinak budou propojený 

s hlavním vchodem tady do zahrady teď trošku technicky tady vidíte pardon, tady vidíte teda v 

zákresu v katastru FK katastrální mapě je přesně vypadat pavilon přístavbě školky a dieta ještě 

jednou technicky celej ten pavilon bude napojena inženýrský sítě, která z hlavní budovy tady v 

tom kanále, kde budou všechny přípojky to asi tak jakoby, no jo, venku budou 3 parkovací stání, 

kteří budou vymezený pouze pro mateřskou školu s tím, aby tam rodiče měli samozřejmě 

možnost zaparkovat Pukovec přijedou autem bude tady jedno parkovací stání pro invalidy 

vzhledem k tomu, že školka je bezbariérová tady máte trošku pohledům, takže tahleta strana je to 

strana do zahrady tady budou mít francouzský okna 2, respektive dveře vstup na terasu tohle to je 

pohled severní pardon, tohle tempo z pohledu zahrady, omlouvám se tohle vstupní z ulice na 

domovině tak tady máme druhýho patra únikový schodiště a jižní vstup tohle v severní máte 

pultovou střechu tak tady máme výkyvy staré kuchyně všechny červeně označené všechny 

červené označené části jsou nové tzn. budou nové bude Novy parní kotel bude nová pánev budou 

vyměněny ve skládku všechny lednice chladící boxy, které jsou za hranicí životnosti budou 

nerezové stoly, které jsou ještě v části ve dřevě atd. prostě to vybavení tý kuchyně jsme opravdu 

si kupovali maximalistický tak, takže děkuji vám za pozornost a teď, jestli máte nějaký dotaz 

bezva ke mně paní Píchové vedoucí a vidím dvoje ruce pan Melichar a potom pan Stehlík, 

prosím, já si to vám nedokážu říct, protože já jsem nezaměřuje na Ostravu ale paní Fuchsová já 

řeším pouze technickou záležitost dobrý den Francová školka kulkám řeší dneska dietní stravu, 

tudíž nebude problém, aby stejná školka to řešila i pro další 2 nové třídy já si kdysi chtěl zeptat, 

jak to bude s těma vzroste na Habera Mach, který má asi tak 20 25 let na této straně tý budovy na 

straně vlastně teď úřadu, která je zaplacena a na straně tý zahrady jsou vlastně kniha prostřeno 

borovicemi já bych požadoval, aby nebyly káceny, protože jsou to hezký vzrostlý strom dnes ty 

výdaje dávají stín těch těch vlastně z těch habru, který přijdou pokácet ty vlastně ten 1, který je 

zde můžete dát jasně, že jel tam, no ty lety, když tam dáte asi 66. Tak s Patty Patty Patty brát jeho 

tak ten už jedná se tady a požadoval bych teda, jestli by je mohli zůstat tyhlety habry a tyhlety 

Presleyho borovice, prosím, tam se rozhodne, jak řekl a ten habr na tý druhý straně ten tam není 

žádný obchod ochoten do té budovy, kdyby to teda šlo, jestli by ten chodník mohli jít kolem toho 

kolem toho bude ten byl jako špatný a realizace bude teda v rámci roku v rámci roku 2019 1. 8. 

první a bude to bude to teda jako nějak ohraničený, takže na jedné straně pro dobře a děkuje a v 

jenom chci říct, že je škoda, že jsme vlastně ty materiály nedostaly přílohou, že bysme se na to 

mohli doma podívat a v detailu, případně to zkonzultovat s našimi vlastně kolegy odborníky, 

protože já teda pardon, tady odsaď vůbec tam nakonec ale; co tam jsou ty detaily a určitě by mě 

nějaký věci tam zajímaly chci se zeptat, zda se uvažovalo vůbec o nějakém jiném řešení, 

například na stavbě, aby se nedošlo vlastně záporů velké části té zahrady, což je asi jako 

zastavěná plocha taktéž já nevím 200 m² a přece jenom počet dětí se tam dvojnásobně zvýší a 

zahrada se ukrojí, tak co bránilo tomu, abychom teda kapacitu zvýšili jiným způsobem za 

zodpovězení paní Dr. Adámková mně evokuje otázku, která samozřejmě, že pouze teoretická 

nicméně položím efekty položím 2 za prvé, kolik se přihlásilo vůbec uchazečů o toto výběrové 

řízení a za druhé v tom případě, že by tam nástavba byla možná neuvažoval jsem o tom, že by ta 

nástavba sloužila potom pro MÚ nepotřebuje pro kanceláře až tolik hygienických a povinnosti a 

ty 3 chyby zůstaly pro děti podlimitní veřejná zakázka normálně ve věstníku při nás, prosím, říct 



jméno Pius stoprocentně to nemůže tvrdit snad Grossovo letos mu připadne, že není podlimitní 

druhého vystoupení pana Melichara je zájem jsem vynechal 8; k.s. z této neprobíhá stav vos 

rotného vrátí tam vsunul ruku z navštívil asi nejsem jistá jasné není zachytila s 1. září změní 

generál ale panely, že jenom děkuji paní Pechová většinu řekla v podstatě jsou to 2 řízení 1 na 

hygieně pak řízení na školském rejstříku a mezitím již potřeba tu školu dovybavit paní učitelky 

nové musí tu školu převzít v podstatě lze zahájit ten prostě tu přípravu a ten provoz kdysi chtěl 

zeptat já jsem si obstarala výkres zařízení staveniště a slovními a myslím si, že to potvrzuje i ten 

výprask který máme co jste ukazovala před chvílí, že vzhledem k tomu, že tam je potřeba 

manipulační prostor k tomu, aby ta přístavba mohla být přistavená by mělo být pokáceno až 18 

položek tam jen 3× vykácet 4× vykácet tam nahoře vlastně severně 3× vykácet podél plotů 1× 

krát 1×, čili můžete jako vyloučit, že tam dojde k tomu krátce kácení, tak jak je to ve výkrese 

vlastně s ním souhlasí Jana Klase a nejenom, co se týče zachování té zeleně samozřejmě at 

maximum to je pochopitelné na druhou stranu musím říct že, co se týče školek jako takových, tak 

i třeba, že tam nesmí být žádné suché větve a podobné věci, protože to přináší nebezpečí pro ty 

děti, takže já se domnívám, že bude potřeba to pojmout tedy komplexně a opravdu by tam bylo 

bezpečí pro děti tam nesmí být ani napůl Procházka stromy vystoupení, no a se vlastně jakoby 2 

projekty všeho Sadové úpravy nosu je ta dotace 4 milionů myslím a projekt přístavby na slovy 

všemocný vládce 1 000 000 a správy projektových dokumentací pouze k té přístavbě netýká těch 

sadových úprav žil tam ještě, jak jste říkala budeme snažit všechno zachovat částí debility Sadové 

úpravy, ale pokud ta firma jako vlastník té realizaci ten projektant tam nakreslil, že jsou potřeba 

je potřeba toto kácení tak nějak jakoby to ohlídáte, když tohle je všecko dané stavební, že jste 

dobře chápu tak vlastně v tomhle výkresů jsou oba 2 ty projekty spojení, jak se do přístavby a 

poštu není vlastně aktuální z výkresy z konce loňského roku vlastně výkresy nejsou aktuální stav 

11 18 vše co kolem 50 pan Stehlík jistě servis úprav je tam teda nějak já nějaký opatření ke 

zdravotnímu stavu těch současných stromů bude bude se to v rámci tý jako v té realizaci tý 

zahrady dělat nebo potřeba prostě, že to někdo zkontroluje, jak no, ale já jsem to ostrov kondice 

nebo já já jsem prostě ta zahrada letce na revitalizovaná že, tak se tam souhra v rámci revitalizace 

jako bude, jestli dost líp, když se ty 4 a půl milionu, jestli se tam postaví jako 11 chodník jedno 

pískoviště v textech teď se to nepůjde, a to ti díky nevidím nikoho dalšího, kdo by se hlásil, takže 

máme bez usnesení děkuji paní Pechové za představení projektu a zodpovězení všech otázek 

můžeme přistoupit k tisku OZ 34 uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční 

výpomoci v hlavním městem Prahou na průběžné financování projektu, který nabyl právě teďka 

představen tak toto předkládám já i to pokračujeme v tom co jsme tady minule požádali na 

zasedání zastupitelstva o návratnou finanční výpomoc bezúročnou ve výši 10 000 000 Kč máte 

tam usnesení číslo 7/38 ze dne 4 20. 5. 1 zastupitelstvo hlavního města Prahy tuto návratnou 

finanční výpomoc schválilo, takže teď jde o to, abychom my zase ještě recipročně schválili 

uzavření této smlouvy o návratné finanční výpomoci s tím, že peníze bychom měly splatit do 

31. 8. 2021 a otevírám rozpravu k tomuto ta paní Tůmová paní Radová no, jestli jsem chtěla 

zeptat, jestli ta smlouva nebo proč není přílohou toho usnesení myslíte jakoby konce a kterou 

schvalujeme ale tady příloha číslo 1 a toho usnesení zastupitelstva hlavního města Prahy 

Christine majitel tady má v podkladech od teď jenom při, no příloha číslo 1, no a my na využití 

pavilonu bylo v pořádku mohlo by se stát, ale to je ono bezvadný paní Tůmová se hlásilo, jestli 

měl ten samý dotaz já jsem tam nějak strašně viděla tam si příhodné naznak nazvaný usnesení a v 

důvodové zprávy je tady napsáno, že schopnost je předkládán ke schválení návrh veřejnoprávní 

smlouvy, takže člověk čekal, že ten návrh těsnou nalezli dobře tak nevidím nikoho dalšího dobře 

uzavírá rozpravu a po přečtení návrhu usnesení děkuji zastupitelstvo městské části Praha za prvé 

schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoc hlavním 



městem Prahou pro zajištění realizace a průběžného financování celého tu přístavby mateřské 

školy a PRE ve výši 10 s platností do 31. 8. 2001 druhé pověření pana starostu Mgr. Jiřího Bise 

smlouvy, která je částí děkuji dávám hlasovat, kdo je pro živými zlomyslně 16 hlasů děkuji vám 

tak k hlavnímu městu Praze tak následující tisk od 0 35 tématicky navazuje tak máte informace o 

přijatých opatřeních rady městské části investiční akci tedy bychom zde na zastupitelstvu vám 

předkládáme bychom vzali na vědomí uzavření smlouvy o financování projektů z operačního 

projektu pro náplň účtů schválena usnesením zastupitelstva již zmíněné uzavření veřejnoprávní 

smlouvy schválené usnesením zastupitelstva hlavního města Prahy o poskytnutí účelové 

investiční dotace na spolufinancování projektu podpořeného z tohoto operačního programu ve 

výši 980 900 Kč tedy 50 % naší povinné spoluúčasti a současně, která svůj dopis, kterým jsme 

vyzvali společnost podle smlouvy avízo k zahájení prací v rámci třetí etapy jsem si, že asi vše už 

bylo poměrně dost vysvětleno tak jenom poprosím máte nějakou další otázku není tomu tak, 

takže uzavírám rozpravu a poprosím přečtení návrhu usnesení návrh usnesení zastupitelstva 

městské části Praha Libuš bere na vědomí za a uzavření smlouvy o financování projektů v rámci 

operačního programu Praha po pól růstu za schválené usnesení zastupitelstva hlavního města 

Prahy číslo 7/38 ze dne 23. května 2019 uzavře první veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

návratné finanční výpomoc na průběžné financování projektu přístavby mateřské školy k rukám 

Praha 4 Libuš zase schválené usnesením zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 7/39 ze dne 

23. května 2019 pro poskytnutí účelové investiční dotace a spolufinancování projektu 

podpořeného z operačního programu Praha pól růstu ve výši 988 900 Kč, za které dopis pana 

starosty na společnost Cokeville Assets to dnes o avízo k zahájení prací třetí etapy děkuji dávám 

hlasovat, kdo je pro jednomyslně 16 Slovanu, protože nyní přecházíme k těm dvěma odloženým 

tiskům 2 jsme schválili byly předkládány zbylých 51 byla stažena a její, že jsme schválili tisíci 

jsme probrali a můžeme pauzu tak, kolik máme čas 23 52 tak 10 minut 


