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 Slibuji, že hovo�ím již naposled. Ne�íkal jsem, co si myslím, popsal jsem politiku 
hospoda�ení ODS na M� Praha 5 za období, kdy jsem tady zastupitelem, což je 12 let.  

P.  Z e l e n ý : 
 S technickou vidím paní kol. Peterkovou. Než jí dám slovo, prosím, aby si pánové 
levo-pravé konflikty nechali na pozd�ji.  

P.  P e t e r k o v á : 
 Postrádám odpov�� od pana radního Kukrleho, kdo je tím sty�ným d�stojníkem. 

P.  Z e l e n ý : 
  Velmi se omlouvám, až si váš p�edseda klubu s panem kolegou z kontrolního výboru 
vy�íkají, kdo �í ideje bude vykládat, tak p�íslušný radní bude p�ipraven odpov�d�t. 
P�edpokládám, že pan radní na to chce zareagovat. 

P.  K u k r l e : 
 Sty�ným d�stojníkem jsem já, n�kterých jednání se ú�astním ve spolupráci s panem 
starostou. Když mi sd�líte termín zasedání komise, na kterou chcete pozvat pana �editele, 
pana �editele požádám, aby se komise nebo výboru zú�astnil. 

P.  Z e l e n ý : 
 Další p�ihlášky do diskuse nevidím, diskusi kon�ím. Prosím návrhový výbor. 

P.  N a j m o n : 
 Nemáme jiné návrhy, hlasujeme o p�vodním návrhu usnesení k materiálu 25/30. 

P.  Z e l e n ý : 
 D�kuji. Dávám hlasovat. Pro 31, proti 0, zdrželi se 4, nehlasoval 0. Usnesení bylo 
p�ijato.  
 Dovoluji si vyhlásit 15minutovou p�estávku, sejdeme se zde v 15.15 hod. 

(P�estávka) 
  
 Dalším blokem podle jednacího �ádu je vystoupení ob�an� na zasedání dnešního 
zastupitelstva m�stské �ásti. P�ihlášky zde mám. Prvním p�ihlášeným je pan  . Upozor�uji, že 
na jednotlivá vystoupení jsou t�íminutové limity. Prosím pana  , aby se ujal slova.

P.    : 
  Vážení zastupitelé, nebudu vás zdržovat detaily ohledn� kauzy Na Pláni, protože je 
všechny znáte, také posílám maily atd. Cht�l bych se vyjád�it k právnímu bodu. 
 Jde o to, že v parku Na Pláni m�l za�ít Geosan stav�t v b�eznu. V b�eznu pan starosta 
�íkal, že bude právní rozbor, který si zadala m�stská �ást, a ukáže, co se s touto neš�astnou 
situací zd�d�nou z minula dá d�lat. Pan starosta poté v televizi tvrdil, že nemá velký prostor 
k možným postup�m. My, ob�ané, máme vlastní právní rozbor, který ukazuje naopak, že by 
m�stská �ást mohla od velmi nevýhodné smlouvy s firmou Geosan odstoupit bez sankcí. 
 Když byly tyto dva právní názory tak odlišné, zažádal jsem oficiální cestou, aby mi 
byl podle § 106 zákona o informacích materiál vydán. Dostal jsem odpov��, že tento právní 
rozbor požívá zvláštní právní ochrany podle autorského zákona a podle zákona o advokacii. 
Toto ovšem není pravda, je to v rozporu se zákonem o advokacii i s autorským zákonem. Na 
toto oficiální stanovisko pana starosty jsme podali odvolání k Magistrátu. 
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 Cht�l bych se pana starosty zeptat, kdo mu takovéto protiprávní odpov�di ob�an�m 
radí?  

P.  Z e l e n ý : 
 Další p�ísp�vek má pan kol.  . Op�t prosím o t�i minuty. 

P.    : 
 Chci také vystoupit ke kauze Na Pláni. P�emýšlím, pro� je postup vedení M� Prahy 5 
ve v�ci odstoupení od smlouvy s Geosanem pon�kud liknavý. Bu� zaneprázdn�ní Uzdravení 
politiky je takové, že stavba Na Pláni se dostala pod rozlišovací schopnost vedení radnice 
nebo zastupitel�, nebo že my jako ob�ané, kterých je zdánliv� hrstka, nestojíme za tu námahu, 
kterou by bylo t�eba vynaložit pro projednání zm�ny tohoto stavu. Upozor�uji, že se jedná o 
n�kolik set ob�an�, kte�í bydlí v této lokalit� a kterým hrozí, že se nevratn� poškodí krajinný 
ráz a životní prost�edí a budou se muset na �ty�patrové �inžáky koukat ze svých oken do zdi 
místo toho, aby se  dívali jako dosud do zelen�. 
 Nebo se nabízí myšlenka, se kterou se neztotož�uji, že se �eká, až Geosan zahájí své 
práce, a potom už bude obtížné stavbu zastavit, i když by to právn� asi šlo, jak tvrdíme my. 
Tady se nabízí myšlenka, komu zdržovací postup prospívá.  
 Pokud neplatí ani jedna tato domn�nka, pak se ptám a divím, pro� se kauza dostane 
podle p�íslibu pana starosty na po�ad jednání až v �ervnu, když radnice má sv�j právní rozbor 
už od 29. b�ezna a náš rozbor je zve�ejn�n zhruba od poloviny dubna. Na formulaci 
argument� podle mého bylo �asu dost a mohlo se to projednávat už na tomto zastupitelstvu. 
 Krátce bych se cht�l zmínit o zve�ej�ování zápis� z jednání zastupitelstev na webu 
radnice. Dosud tyto zápisy uve�ej�ovány nejsou. Kvitujeme s povd�kem, že jsou p�ímé 
p�enosy, ale nejsou archivovány. Prost�ednictvím webu info pro všechny jsem požádal o 
p�edání zápisu z minulého jednání. Dostal jsem ho, ale bez uvedení jmen vystupujících 
ob�an�, což chápu jako ochranu osobních údaj�. K tomu bych m�l nám�t, že by bylo možné 
p�i registraci ob�an� je vyzvat, pokud cht�jí být uvedeni v zápisech, aby to podpisem stvrdili, 
a pak by se v zápise mohlo objevit jejich jméno. 
 Pan Dr. Tomáš Havel mi odpov�d�l mimo jiné, že tímto podn�tem se – jeho slovy -  
budeme zabývat jako o podn�tu ob�ana. Proto se ptám, kdy p�edpokládáte rozhodnutí o 
uve�ejn�ní záznam� z jednání zastupitelstva na web M� Praha 5? Bude možnost, aby ob�ané 
po souhlase uvád�li své jméno? Až o tom bude rozhodnuto, prosím o odpov��, jaký je 
výsledek. 
 Tento dotaz jsem zopakoval p�es uvedený server, takže p�edpokládám, že odpov�� by 
m�la p�ijít. Mohlo by to být zajímavé i pro vás jako zastupitele, protože byste asi m�li být v 
této v�ci dotazováni. D�kuji za vaši pozornost. 

P.  Z e l e n ý : 
 Dalším p�ihlášeným je pan  . 

P.    : 
 P�ipojuji se k tomu, že to za�ínáme vnímat jako úmyslné zdržování. Pokud od b�ezna 
�ešíme n�co, co jsme si mohli vysv�tlit v dubnu a v kv�tnu, nechápu, pro� se to nechává až na 
�erven, kdy následuje letní období, kdy máme dovolenou a kdy tady nejsme. V posledním 
�ervnovém týdnu nebo za�átkem �ervence se t�žko n�kdo bude bavit o t�chto d�ležitých 
v�cech, když m�žeme být u mo�e.  
 Vzbuzuje to velkou nevoli mezi ob�any. Nebudu tady konkrétní, ale to, co se snáší na 
vaši hlavu, pane starosto, rady a zastupitel�, není nic pozitivního. Bojujte o svou �est, bu�te 
aktivní a �ešte v�ci. Ne�eknu vám, co se �íká na zastávce autobusu a p�ed kv�tiná�stvím na 
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malvazinském h�bitov�, protože bych to t�žko prokazoval, ale je to velmi nep�íjemné. Chci, 
abychom tady žili v klidu a v míru. 
 Možná si zasloužím jednu odpov��, pane starosto. Máte v úmyslu prodat Geosanu 
pozemek za 49 mil.? Vadí mi na tom, že je to pod rozlišovací schopností Magistrátu, který 
tuto sumu nemusel schvalovat. Byl v tom úmysl, nebo o co jde? Máte v úmyslu to prodat? 
Chystáte se na to a vyjád�íte n�co takového v �ervnu? D�kuji za odpov��. 

P.  Z e l e n ý : 
 Další p�ihlášenou je paní  . 

P.    : 
 Cht�la bych se zeptat pana starosty, jestli je Geosan pro n�j d�v�ryhodný partner jako 
nájemce m�stské �ásti. Za ob�any Radlic a Malvazinek bych �ekla, že se tento partner nezdá  
být d�v�ryhodným i z hlediska lidského i právního, protože p�edevším porušil dv� základní 
podmínky nájemní smlouvy s m�stskou �ástí, to znamená �ást stavebního zákona. Geosan 
nemá rozhodnutí o umíst�ní stavby, toto rozhodnutí bylo soudn� zrušeno v �ervenci 2012. To 
je pro nás dob�e. To, že si Geosan ve své smlouv� dává takové nerealizovatelné závazky, jako 
že kolaudace m�la prob�hnout už v b�eznu 2011, už také nep�sobí dob�e.  
 Dovoluji si ocitovat z webu naši politici cz, co je spole�nost  Geosan. 
 Nejv�tším ú�astníkem spole�nosti je firma Duples Investment Limity sídlící 
v da�ovém ráji na Kypru. Druhým neznámým vlastníkem je firma Britain Developmen 
United se sídlem v Londýn�. Jediným známým vlastníkem je Lud�k Kostka, v jehož držení se 
nachází 152 kmenových akcií, a ten na valných hromadách zastupuje kyperskou spole�nost. 
 Te� n�co z minulosti Geosanu Byl jedním ze t�í finan�ních ú�astník� vládou nakonec 
zrušeného ob�ího ekologického tendru. Média upozornila na výraznou spolupráci  Geosanu a 
dvou spole�ností Marius Petersen a �eská inženýrská.  
 Firma Geosan p�i získávání zakázek na Praze 5 lhala ve svém vyjád�ení, že nikdo 
z jejího vedení není vyšet�ován. P�edseda p�edstavenstva Lud�k Kostka byl v té dob� trestn�
stíhán. 
 Starosta Prahy 5 Milan Jan�ík �elil v r. 2007 trestnímu oznámení. N�kte�í ob�ané 
m�stské �ásti jej podezírali ze zvýhod�ování spole�nosti Geosan. Starosta Milan Jan�ík nap�. 
umožnil spole�nosti  Geosan rozší�ení bytových dom� z p�vodn� plánovaných 16 na více než 
130 byt�.  
 Firma v minulosti �elila insolventnímu návrhu ze strany n�kolika spole�ností, své 
závazky ale uhradila a soud  rozhodl v její prosp�ch.  
 Vlastník Geosanu Lud�k Kostka �elí soudnímu �ízení kv�li podez�ení z korupce. M�l 
zaplatit n�kolikamilionovou pokutu spole�nosti Tender Group Radovana Sita�e za 
zprost�edkování zakázky. 

P.  Z e l e n ý : 
 Dovoluji si upozornit na �asový limit.  

P.    : 
 Ješt� toto je hrozn� d�ležité. 
  V r. 2000 byly na vlastníka spole�nosti Geosan spáchány dva útoky. V dubnu 
vybuchla p�ed jeho domem nálož a v �ervenci zaúto�il neznámý pachatel na Kostku p�i jízd�
automobilem st�elbou ze samopalu. 
 Ptám se vás, pane starosto, jestli je pro vás tento nájemce d�v�ryhodný. Opakuji – pro 
nás, ob�any Prahy 5, ne. 
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P.  Z e l e n ý : 
 Další je paní  . 

P.    : 
 Dámy a pánové, d�vodem mého dnešního vystoupení je prohlášení školské rady 
Tane�ního centra Praha k vizi Žvahov a také navázání smysluplné spolupráce mezi Tane�ním 
centrem Praha  a M� Praha 5.  
 Byla jsem statutárními orgány tane�ní konzervato�e pov��ena, abych p�edložila ZM�
Prahy 5 dv� konkrétní otázky. 
 Ve kterém nejbližším termínu prob�hne jednání o platné nájemní smlouv� Tane�ního 
centra Praha, protože oba dokumenty byly radnicí v minulosti opakovan� zpochybn�ny? 
 Kdy dojde k jednání o další správ�, opravách a rekonstrukcích Tane�ního centra Praha 
na areálu Žvahov, protože sou�asný stav je porušením n�kolika norem pro školní provozy a 
objekty? Dále jsem byla pov��ena, abych zde potvrdila všechny plány a vize týkající se 
využití školního areálu Žvahov, které konzervato� prezentovala již v r. 2005 p�i zahájení 
spolupráce s M� Praha 5.  Revitalizace areálu byla tehdy  rozd�lena do šesti etap, z nichž dv�
etapy byly již realizovány z prost�edk� školy. Další rekonstrukce byla bohužel p�erušena 
zrušením dvou stavebních povolení ze strany bývalého starosty pana Milana Jan�íka v r. 
2007.  
 V dopise zaslaném v minulých dnech radním i zastupitel�m M� Praha 5 Tane�ní 
centrum shromáždilo základní kroky, které považuje za nezbytné pro zahájení nové 
spolupráce. V�ele uvítáme, jestliže se budou sou�asní zastupitelé ve�ejn� distancovat od všech 
nep�átelských krok�  bývalých starost� a n�kterých radních z let 2007 – 2012. P�edevším se 
to týká vytvo�ení dlouhodobé nejistoty podáním žaloby na Tane�ní centrum Praha a také 
vyhlášením soudní exekuce. 
 Statutární orgány TCP se rovn�ž vážn� pozastavují nad ne�inností radnice p�i správ�
majetku a p�i ne�innosti radnice p�i odstra�ování vážných stavebn� technických havárií 
v obecném majetku dlouhodobým zanedbáváním svých povinností v tomto areálu. 
 Po 7 letech t�žko popsatelných zkušeností s radnicí Prahy 5 jsme nyní s nad�jí p�ijali 
sebekritické prohlášení n�kterých zastupitel�, že – cituji – uzdraví svou politiku. Jako u�itelé 
a um�lci máme pro tyto p�ípady celou �adu ú�inných lék�. P�ístup radnice v��i konzervato�i i 
areálu  Žvahov byl dosud opravdu vysloven� patologický. Naším p�áním je za�ít s uzdravující 
terapií a pokud možno nejlépe ihned.  

P.  Z e l e n ý : 
 Další je paní  . 

P.    : 
 Omlouvám se, že se ješt� jednou vracím ke kauze Na pláni. Mám dotaz. 
 Jestliže zhruba v r. 2000 prob�hla úplná rekonstrukce školky, která by m�la být 
v rámci druhé etapy výstavby viladom� Na Pláni Geosanem zbourána, nelituje radnice 
vynaložených finan�ních prost�edk� a chce se vydat stejný sm�rem s Geosanem? Nebylo by 
lepší objekt využít nap�. jako mate�skou školku nebo jiné školské za�ízení? Pro mne by to 
bylo nap�. velmi výhodné, celý rok vozím  dít� z Malvazinek do školky až do Motola, protože  
blíže místo nebylo. Je to škoda, protože pozemek o to vysloven� žádá. Myslím si, že 
s minimálním vynaložením finan�ních prost�edk� by šlo ud�lat krásnou mate�skou školku.  
 Ke druhé etap� výstavby se m�že m�stská �ást vyjad�ovat a p�ipomínkovat to. U�iníte 
tak a ke komu se p�ikloníte jako naši zastupitelé? 

P.  Z e l e n ý : 
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 Další je paní  .  

P.   : 
 Mám podobnou p�ipomínku jako paní doktorka. Celý život žiji v blízkosti školi�ky, 
naše d�ti tam chodily. Díky své profesi jsem si vždycky p�edstavovala, že jednou tam  bude 
bu� škola, školi�ka, nebo n�jaké sociální za�ízení pro pot�ebné lidi.  

P.  Z e l e n ý : 
 Dalším p�ihlášeným je kolega . 

P.    : 
 Vrátím se k problému rozši�ování golfového h�išt� v lesoparku Motol-Koší�e. Vracím 
se k tomu z toho d�vodu, že na minulém zastupitelstvu zde zazn�l slib, že golfové h�išt� se 
nebude rozši�ovat za Bucharovu ulici. Z usnesení rady z 30. 4. t. r., které se zabývalo revokací 
zm�ny 2760, kterou m�stská �ást p�edkládala na Magistrát, vyplývá, že minimáln� dva 
pozemky zasahují za ulici Bucharovu. Cht�l bych se zeptat, zda stále platí slib, že za ulici 
Bucharovu se nebude golfové h�išt� Motol rozši�ovat? Toto mi p�ipadá trochu v rozporu. 
 Další výsledek usnesení je ten, že minimáln� 4 ha p�ed Bucharovou je les, o kterém 
p�edpokládám, že bude vykácen. M�j dotaz je: pokud dojde k rozší�ení golfového h�išt� p�ed 
Bucharovou ulicí, z�stane les na t�ch 4 ha, nebo nikoli?  
 Z toho vyplývá zásadní fakt pro místní obyvatele. Nelíbí se jim, že Golfový klub Praha 
p�ednesl sv�j zám�r oplotit rozší�ené h�išt�. Na oploceném pozemku zanikne historická polní 
cesta, která vedla od viaduktu sm�rem dol� na Plze�skou. Ob�ané ji po mnoho let využívali a  
te� po dobu padesáti let ji asi nebudou moci využívat.
 Poslední dotaz. Když se na minulém zasedání hovo�ilo o návrhu zm�ny ve 4. vln�, 
nezazn�lo zde, že by na tomto pozemku mohlo být n�co jiného než golf. Automaticky se 
po�ítá pouze s tím, že pozemek je možný využít pouze pro rozší�ení golfu. Opravdu je jedinou 
možností jak využít tento pozemek rozší�ení golfu? D�kuji. 

P.  Z e l e n ý : 
 Pokusím se rychle zareagovat. Co se týká tane�ního centra, poprosím kol. Šestáka o 
reakci.  
 Co se týká golfu, ulice  Bucharovy a usnesení. Slovo, které jsem zde dal, samoz�ejm�
platí, to znamená, že si nep�eji  golf za cestou, nep�eji si, aby se dále rozši�oval. 
 Co se týká vypsaného zám�ru na pronájem, nebyl v �ásti za Bucharovou ulici 
realizován, bylo to znovu vypsáno na tu �ást, kterou dnes již golf provozuje.  
 Vy se ptáte na pr�b�h zm�ny územního plánu. Ten má n�kolik stup��. Podn�t na 
zm�nu územního plánu už tam leží pes rok, toto byla pouze aktualizace. Musíme si uv�domit, 
že vlastní rozhodnutí, co bude s pozemky, je až v poslední fázi. Te� jsme ve  fázi, kdy se �íká, 
které zám�ry zm�n budou pušt�ny do vlastní zm�ny. Kdybychom od toho dnes ustoupili, tak 
zablokujeme celou zm�nu – je to pod jedním projednávacím �íslem.  
 Naprosto s vámi souhlasím, že za Bucharovou ulicí nechceme v tomto okamžiku golf. 
Možností využití je tam mnohonásobn� víc. P�ijde to na zastupitelstvo, bude to má pozice, že 
co se týká sou�asné �ásti, kde již golf je a jedná se o drobné zm�ny, to jsem p�ipraven 
podpo�it, co se týká za ulicí Bucharovou, s tím problém mám, aby to bylo svázáno na golf. 
Držím to, co jsem slíbil ob�an�m, pozice  je konzistentní. Usnesení, které jste citoval, je 
proto, abychom nezablokovali zm�nu, která je pot�eba v té �ásti, která je historicky funk�ní.  
 K Pláni. Jestli se mi líbí Geosan, jestli mám úmysl mu prodat, zda nelituji 
vynaložených prost�edk� do školky. M�j soukromý názor je  jedno, protože k tomuto se zde 
zavázalo zastupitelstvo pod vedením Milana Jan�íka, které uzav�elo smlouvy o smlouvách 
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budoucích, které zavázaly m�stskou �ást k n�jakému konání. My pouze m�žeme �ešit, jestli 
z t�chto smluv jsme schopni utéct, nebo neutéct. Vaše otázky jsou relevantní, chápu je, 
kdybych tam bydlel, budu se ptát úpln� stejn�. Ptáte se ale v r. 2013 na n�co, co bylo tímto 
zastupitelstvem schváleno a podepsáno v r. 2005 a v následujících letech. Toto je typický 
kostlivec Milana Jan�íka. Jestli se z n�j dá utéct, budu jen rád. Na rovinu ale �íkám, že nejsem 
p�ipraven k tomu, abych dostal m�stskou �ást do situace, že bude platit n�jaké miliony 
developerovi jen proto, že odstoupí od smlouvy. Musím nést odpov�dnost v��i všem 80 
tisíc�m ob�an� na m�stské �ásti. Situaci mohu chápat, m�že mi být velmi nep�íjemná, ale 
musím dbát s pé�í �ádného hospodá�e zájmu všech ob�an�. 
 Jestli si myslíte, že o takto vyhnilém – promi�te mi ten výraz – problému, který zde 
založil Milan Jan�ík, se dá rozhodnout b�hem 14 dn� – možná dá, ale  bude to z Jan�íkovy 
kauzy kauza pana Zeleného, protože on vyrobil z developerského projektu nesmyslnou 
soudni�ku pro m�sto, a všichni budou �vát – on za to m�že.  
 Pokud se toto zastupitelstvo má odpov�dn� rozhodnout, musí dostat všechny podklady 
tak, aby v�d�lo, o �em to je, jaká rizika m�stské �ásti hrozí �i nehrozí, a odpov�dn� se 
rozhodnout, která z rizik je toto zastupitelstvo p�ipraveno na sebe p�evzít. Není to o tom, že se 
rozhodnu, že je to moje zahrada a pokud si to zpackám – omlouvám se za tento výraz, tak si 
to ponesu sám. Toto zastupitelstvo nese odpov�dnost v��i 80 tisíc�m ob�an� této m�stské 
�ásti a musí se chovat s pé�í �ádného hospodá�e.  
 Myslím, že toto byla v�tšina v�cí, které se zde objevily. 
  	íkáte právní rozbor, kdo mi radí – máme zde právní odd�lení, máme advokátní 
kancelá�. 	íkáte, že p�ístup je liknavý. Je tady liknavý p�ístup, když sedm let se toto válelo, a 
my jsme za  t�i m�síc, kdy je tato rada  ve funkci, tento problém za�ali �ešit, a v tomto 
okamžiku máme rozklí�ovanou n�jakou pozici, kterou chceme p�estavit zastupitelstvu 20. 
�ervna? Toto je liknavý p�ístup? Sedm let kontra t�i m�síce? Jestli je toto liknavý p�ístup, tak 
potom jsem liknavý. 
 Co se týká právního rozboru, neznám žádnou státní instituci, ani žádnou m�stskou 
�ást, která v p�ípad�, že hrozí soudní spor, vyv�sí nebo za�ne postupovat právní rozbor, 
kterým je m�stské �ásti doporu�en n�jaký právní postup, aby si  to protistrana mohla v klidu 
prostudovat, p�ipravit se na n�j, najít si p�íslušné záplaty a pak m�sto nebo stát oholit.  
 Celý právní rozbor zastupitelé dostanou 20. �ervna. K tomuto termínu by m�l být celý 
materiál složený, m�l by být jasný a všichni bychom m�li být schopni se na základ� tohoto 
materiálu kvalifikovan� rozhodnout, co zastupitelé v oblasti Na Pláni cht�jí. Do 20. �ervna 
nepustím tento právní rozbor, protože bych mohl poškodit  ekonomické zájmy m�stské �ásti. 
 Myslím si, že je to reakce na celé téma Na  Pláni. Prosím pana kol. Šestáka o reakci na 
téma TCP. 

P.  Š e s t á k : 
 D�kuji za slovo. Pokud se týká dotazu k TCP, resp. areálu Pod Žvahovem, je to velmi 
složitý problém, který nás moc trápí. Je velmi zkomplikovaný nedávným rozhodnutím 
Ústavního soudu, které není zcela jasné ve vztahu  k údajným nájemním smlouvám, které 
údajn� existují.  V sou�asné dob� celý problém analyzujeme ve  spolupráci s advokátní 
kancelá�í. Mám p�edb�žné informace, že záv�ry bychom m�li mít koncem p�íštího týdne. 
V návaznosti na to ur�it� zvolíme další postup a s nájemcem areálu povedeme další jednání. 
 Cht�l bych k tomu �íci n�kolik dalších fakt�, které by bylo dobré, aby tady zazn�ly. 
Ústavní soud ne�ekl, že údajná nájemní smlouva je platná, ve svém výroku �ekl n�co zcela 
jiného. Pokud jde o samotnou údajnou nájemní smlouvu, m�stská �ást žádnou takovou 
nájemní smlouvu nemá a TCP nikdy originál nájemní smlouvy neukázalo. Je velmi složité 
diskutovat o n��em, co nikdo nevid�l. 
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 Co se týká dalších v�cí, stále platí usnesení zastupitelstva, které schválilo zám�r, aby 
se do areálu Pod Žvahovem p�esunula Základní škola waldorfská, což je základní škola 
z�izovaná m�stskou �ástí Praha 5, tedy zastupitelstvem, a je povinností zastupitelstva se o 
svou organizaci, o materiáln� technické zabezpe�ení svých žák� starat co nejlépe.  V sou�asn�
dob� Základní škola waldorfská sídlí v Jinonicích. Je tam 1. stupe� v malé historické budov�, 
2. stupe� sídlí ve velmi ned�stojných podmínkách starých tesko-barák� rozptýlených 
pom�rn� daleko od sebe, kde  jsou problémy s vytáp�ním. Je to energeticky nevyhovující a 
nešetrný prostor. Bylo a stále je legitimním zájmem ob�an� Prahy 5 a tohoto zastupitelstva, 
aby areál Pod Žvahovem mohl být využíván  ve prosp�ch vzd�lávání d�tí z M� Praha 5. To je 
velmi zásadní. 
 Situace je taková, jaká je. �etl jsem dopis, který TCP poslalo v minulých dnech všem 
zastupitel�m. Je to líbivé �tení, ale musím konstatovat, že v�tšina uvedených návrh� jsou 
v�cn� a právn� nesprávné, možná i naivní. Neumím si nap�. p�edstavit, jak by byl v souladu 
s �eskou legislativou realizován návrh, který je tam zmi�ován, že soukromá st�ední škola 
bude v pronajatém objektu provozovat obecnou základní školu. Obávám se, že  toto i p�i 
sebelepší v�li není možné. 
 Pokud jde o další v�ci, kdy argumentace ze strany TCP je, že m�stská �ást zám�rn�
poškozuje TCP, nevím, �ím m�stská �ást by ekonomicky mohla TCP poškozovat. 	ekl bych, 
že je dobré zamést si p�ed vlastním prahem. TCP se nikdy nechlubí, že za areál a jeho provoz 
m�stské �ásti dlouhodob�  neplatí. Ponechme stranou otázku nájemného, která je p�edm�tem 
soudního sporu, te� je aktuální 2,5milionový dluh za energie, to je za elekt�inu, vodné, 
sto�né, školnický byt, který je neoprávn�n� užíván, aniž by byl zanesen v údajné smlouv�, 
kterou m�stská �ást nikdy nevid�la. 
 Pokud mám �erstvé informace, tak dnes dopoledne m�lo prob�hnout jednání mezi 
zástupci TCP a správní firmou Centra, kde si m�ly vyjasnit metodiku, jak se k vyú�tování 
dosp�lo. Pokud mám informaci, zástupci TCP na toto jednání bez jakékoli omluvy nep�išli, 
by� jednání iniciovali. Na telefonický dotaz, zda mají zpožd�ní, reagovali, že na to zapomn�li. 
 Pokud se zde hovo�í o tom, že bychom m�li  najít spole�nou cestu, je to cíl, ke 
kterému musíme spole�n� dosp�t, ale bylo by dobré, aby se necht�lo jen po m�stské �ásti, aby 
si zametala p�ed vlastním prahem, ale aby si p�ed vlastním prahem zametlo i TCP. Aby se 
mohlo hovo�it o n�jaké spole�né budoucnosti, tak je pot�eba vy�ešit své závazky z minulosti. 
D�kuji. 

P.  Z e l e  n ý : 
 D�kuji. Vidím pokus  pana Velka o p�ihlášení. Odkazuji na jednací �ád u tohoto bodu 
– není diskuse. Pokud má pan Velek technickou, žádám, aby opravdu byla technická. 

P.  V e l e k : 
 D�kuji, pane p�edsedající, že jste to akceptoval. Vaše šestiminutové expozé a pana 
Šestáka .... 

P.  Z e l  e n ý : 
 Prosím o technickou, pane kolego, jinak vás vypnu. Není rozprava, p�e�t�te si jednací 
�ád. 
 Dalším  bodem dnešního zasedání zastupitelstva M� je nepen�žitý dar pro Policii �R, 
materiál 25/33. Prosím pana p�edkladatele. 

P.  L a c h n i t : 
 Vážené kolegyn�, vážení kolegové, dovoluji si vám p�edložit ke schválení nepen�žitý 
dar pro Policii �R. Pln� jsem reflektoval na p�ání zastupitelstva z minulého roku, aby se 


