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P. H e j m a : 

 Kolegyně a kolegové, vážení hosté, dovolte, abych zahájil 17. mimořádné zasedání 

ZMČ Praha 1. Omluveni jsou: Eva Špačková, Richard Bureš, Tomáš Heres, Petr Scholz, Jan 

Votoček a Vladimír Mařík.  

 Mandátový a volební výbor bude fungovat v počtu dvou osob, a to pod předsednictvím 

pana zastupitele Cabana a paní zastupitelky Nazarské, Návrhový výbor bude fungovat pod 

vedením pana zastupitele Kračmana a účast v něm bude mít pan zastupitel Brož. Nemáme 

přítomného předsedu Návrhového výboru pana zastupitele Bureše. 

 K doplnění a ke změnám programu. Materiál k jedinému bodu dnešního programu byl 

rozdán ve středu 24. 6. Předpokládám, že ho všichni mají k dispozici. 

 Otevírám rozpravu k návrhu programu.  

 (Pokřik v sále) 

 Prosím o zajištění klidu a pořádku v sále. Do rozpravy se hlásí pan zastupitel Čižinský. 

 Pane kolego, máte slovo. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Může mít slovo druhý přihlášený Vladan Brož? 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Vladana Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Dámy a pánové, chtěl bych vás požádat o podporu mnou připraveného tisku. Na jeho 

podporu vám přečtu slova paní radní Kordové-Marvanové, která uveřejnila včera na svém 

facebookovém profilu. 

 „Zítřejší ZMČ Praha 1 se bude zabývat vyhláškou o regulaci hazardu. Budu velmi 

ráda, pokud Praha 1 podpoří podobně jako většina městských částí schválení nové vyhlášky, 

kterou chci předložit na zastupitelstvo hl. m. Prahy v září. Navrhla jsem vyhlášku po vzoru 

Ostravy, která úplně zakázala technické hry, automatový hazard, na území města a zároveň 

tato vyhláška podporuje nulovou toleranci hazardu ve všech městských částech, které o to 

požádaly. Jejím cílem je v souladu s naším programovým prohlášením zcela odstranit herní 

automaty z heren a kasin při zachování možnosti provozování zábavního průmyslu v kasinech 

s přísným režimem, kde riziko návazných negativních jevů je minimalizováno důkladnou 

evidencí hráčů provozovateli i skladbou návštěvníků“.  

 Předkládaný tisk není o ničem jiném než o tom, v jakém duchu je připravovaná 

městská vyhláška. Domnívám se, že v okamžiku, pokud u nás necháme navrhovaných  

10 provozoven s více než 600 automaty, staneme se vedle Prahy 8 jedním z hlavních center 

hazardního průmyslu v centru naší metropole. Vzhledem k tomu, že to s sebou přináší mnohé 

negativní jevy, zvýšenou kriminalitu atd., domnívám se, že takový svod negativních jevů si 

naše městská část nezaslouží. Máme v tuto chvíli šanci rozhodnout o tom, že se tak nestane.  

 Pokud nechceme zhoršit kriminalitu v naší městské části, měli bychom pro to hlasovat. 

 Jsem trochu rozladěn z toho, že tady nejsou kolegové z ODS, ale počítal jsem s tím, že 

je skolí nějaká záhadná choroba. Pevně doufám, že to není covid. Je asi zřejmé, kdo v tomto 

businessu má nějaké zájmy. Vzhledem k tomu, že stranická kolegyně našeho pana starosty 

podporuje mnou připravený tisk, měl bych se domnívat, že to bude jednoduché a podpora se  

v tomto zastupitelstvu najde.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Čižinského. 
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P.  Č i ž i n s k ý : 

 Stávající koalice, zejména ODS, dala najevo, co si o tomto tématu myslí a najevo to 

dal i Jan Votoček. Jan Votoček zde často má příměry z dob komunismu, tak já také jeden 

řeknu. 

 Koncem 80. let jedno z hesel opozice bylo „nechceme demokratizaci, ale demokracii“. 

Myslím, že dnes máme obdobný případ, kdy tady koalice s ODS říká, že jsou strašně pro 

snižování automatů, a my říkáme, že chceme nulovou toleranci – zákaz automatů. Prosím, 

nebuďte jako komunisté koncem 80. let, kteří cítili, že už to dál nejde, ale přesto nebyli 

ochotni sáhnout k tomu kroku, který je nutný. 

 Prosím, podpořte schválení programu a schválení tohoto tisku.  

 

P.  H e j m a : 

 Dovolím si upozornit, že všichni zatím zneužívají Jednací řád. V rámci jednacího řádu 

máme pouze zdůvodnit zařazení tisku, případně zdůvodnit návrh na vyřazení tisku, čili 

nesouhlas s daným tiskem. Vzhledem k předloženému tématu jsem to jako předsedající 

toleroval.  

 Dovolím si krátce reagovat, že nebudu osobně pro schválení programu jednání, 

protože tato rada několikrát deklarovala, že je tolerantní k technickým hrám, že v tomto směru 

jsme v koordinaci s paní radní Marvanovou. Podporujeme její legislativní iniciativu a s ní 

hledáme řešení, jakým způsobem technické hry redukovat. Má podobný duch jednání s jinými 

městskými částmi. V tomto směru musíme konat tak, jak nám zákon umožňuje. 

 Rozumím tomu, co koná opozice, asi bychom na vašem místě dělali totéž. Svolali 

jsme toto mimořádné zasedání zastupitelstva. V tomto směru deklaruji, že nám jde o stejnou 

věc jako vám, že se budeme společně snažit dojít do cíle. Za mne ať se zruší všechna kasina, 

která tady máme. Víme, že to není možné, že by to bylo jen populistické říkání něčeho, co si 

každý i na hl. městě uvědomuje, že nemůžeme realizovat, že nulu tady nikdy mít nebudeme. 

Zaplať pán bůh, nemáme tady herny, máme tady 20 adres kasin. Musíme je zredukovat a 

pokud možno je eliminovat tak, aby zůstaly jen v hotelích pod tím nejpřísnějším dohledem, 

aby se nestalo to, co navrhovatel píše v důvodové zprávě, aby se nedostávali do kasin sociálně 

slabší, duševně labilní a podobní, kteří propadli nějaké závislosti. V tomto směru se budeme 

snažit toho dosáhnout. 

 Svým usnesením rady jsme navrhli vytvořit pracovní skupinu, do které zveme opozici, 

a společně to budeme vymýšlet a pomáhat Haně Marvanové, aby návrh byl co 

nejpregnantnější a abychom dosáhli cíle, kterého chceme. V tomto směru vás mohu za radu 

takto ujistit.  

 V důvodové zprávě jsou špatná čísla. V tomto směru máme loňské statistiky, kde 

nedošlo k nárůstu téměř 500 automatů, jak navrhovatel píše, ale o několik kusů. Je potřeba si 

data srovnat a postupovat společně.  

 Prosím hlasovat o návrhu programu, nechám to na zastupitelích. Ukončeme rozpravu. 

Vidím, že se přihlásili další, kteří asi budou chtít obhajovat to, co chcete předkládat. V tomto 

směru máte možnost to udělat případně při schválení programu v rozpravě k diskutovanému 

bodu.  

 Technická poznámka pan zastupitel Nazarský. 

 

P.  N a z a r s k ý : 

 Vážení kolegové, pane starosto, také si myslím, že jste porušil Jednací řád. Pokud se 

tak stalo, navrhuji, abychom neukončovali rozpravu k programu, protože jsou tam přihlášeni 

další lidé. Myslím si, že by bylo vhodné na vaše slova reagovat.  
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P.  H e j m a : 

 Prosím pana zastupitele Kotase o technickou poznámku. 

 

P.  K o t a s : 

 Myslím, že nemáme možnost se vyjádřit, ale máme právo. To je ten základní rozdíl v 

demokracii. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím pana kolegu Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Mrzí mě, že se nedržíme té dobré praxe, že by bylo toto zastupitelstvo živě přenášeno, 

nevšiml jsem si nikde kamery. 

 Druhá věc je, že pokud by nemělo dojít ke schválení programu, bylo by to – jak jste 

nazval ve svém mailu, pane starosto – plýtvání veřejnými prostředky a časem úředníků.  

V případě, že se nebude schvalovat program, je to výsměch všem přítomným. 

 Pokud jde o přesná nebo nepřesná čísla. Vycházel jsem z čísel, která jsou oficiálně 

uváděna na stránkách Ministerstva financí. Počet licencí na herní automaty vzrostl za pět 

měsíců o 500 nebo 600 kusů, jejich počet se papírově téměř zdvojnásobil. Domnívám se, že to 

bylo z toho důvodu, aby vaše rada mohla říct, že to o 50 % redukuje. Už jen to mi přijde 

nevýslovná drzost. Rovněž z toho důvodu předkládám tento tisk.  

 Jsme často nazýváni, že jsme aktivisté a že usilujeme o nemožné. Nechceme zrušit 

kasina - tento tisk tady byl minule, čekal jsem o tom nějakou debatu – chápeme, že hra má 

nějaký společenský smysl, nějakou přidanou hodnotu. Jak říkal kolega – tam aspoň někdo 

vždycky vyhraje, ale u automatů vyhrává jen ta společnost, která automaty provozuje a okrádá 

lidi, kteří jsou v tomto smyslu často nesvéprávní.  

 Rád bych uvedl, že většina kasin není ani u hotelů, čtyři z kasin, která mají být 

zachována, jsou sice u hotelů, ale mají samostatný vchod a jsou do nich vpouštěni všichni, 

kdo ukáží občanský průkaz. To, že se v tisku rady, který schvaluje deset provozoven hracích 

automatů, uvádí, že se jedná vždycky o nějaká kasina, která se nacházejí v palácích nebo ve 

větších domech, těžko si lze na Praze 1 představit – možná ve Zlaté uličce – nějaké menší 

provozovny nebo menší domy.  

 To, co schválila rada, je zcela účelové. Podívejme se na Prahu 2, kde vládne ODS 

dlouhodobě. Zřejmě je to městská část, kde není ODS s hazardním průmyslem spjata, jako je 

to tady. Nerozumím tomu, proč pan starosta říká něco jiného, než říká jeho stranická 

kolegyně. Všechny městské části, které sousedí s Prahou 1, požádaly o nulovou toleranci vůči 

hracím automatům, kromě MČ Praha 3, které mají 5 kasin, ale radnice s nimi uzavřela 

dohodu, která je plněna a z nějakých desítek heren, které tam byly před několika roky, 

zredukovali to na číslo 5. Myslím, že v této městské části je to velmi markantní. Dále je to 

MČ Praha 8. Z Florence se budou táhnout lidé, ty, co vyhodí na Praze 8, půjdou k nám Na 

Poříčí. Už se na to těšíme.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím kol. Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Vítám veřejnost, která zvládla dostavit se na 9. hodinu. Než budeme mluvit o tomto 

tématu, dnes ráno jsem byla rozladěna, že nenecháte toto mimořádné zastupitelstvo vysílat 

on-line. Nerozumím tomu a nechápu, proč tato praxe byla narušena, zvlášť když se koná od 

9.00 hod. Chápu, že rada potom zasedá. Zastupitelstvo mohlo zasedat od 14 nebo od 16 
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hodin, mohlo být přenášeno a mohli jsme očekávat větší veřejnost a větší debatu. Chci 

konstatovat, že je to určité gesto a přijde mi to zcela zbytečné.  

 Petře, jsem konsternovaná, že nebudeš hlasovat pro program. Požádala bych 

zastupitele z koalice, aby se k tomu vyjádřili, abychom nemuseli mluvit k materiálu, ale 

abychom k němu mohli věcně mluvit v rámci toho bodu. Nerozumím tomu proč, jaký je 

důvod. Je to gesto toho, že se o tomto tématu nechceš bavit. 

 Toto jsou věci, které mě konsternují, a nechápu, že jako starosta, který se snažíš vyjít 

vstříc, nastavit komunikaci mezi opozicí a koalicí, být s námi v kontaktu, nejít agresivně proti 

nám, tak teď při tomto materiálu, který řeší tvá stranická kolegyně na Magistrátu, řekneš, že 

se o tom bavit nechceš.  

 Prosím ostatní zastupitele, zda by se k tomu mohli vyjádřit, abychom nevedli diskusi k 

programu.  

 

P.  H e j m a : 

 Není to o tom, že bych se nechtěl o tom bavit, napsal jsem e-mailem každému 

zastupiteli, abyste zvážili svolávání mimořádného zastupitelstva. Mimořádné zastupitelstvo se 

svolává v nezbytném případě, v případě, že je ohrožen chod městské části, že je zapotřebí 

řešit závažnou věc. Byl bych rád, abychom se naučili v tomto směru využívat institut 

mimořádného zastupitelstva skutečně z těchto důvodů. Není to o tom, že bych se o tom 

nechtěl bavit, ani nikdo z mých kolegů, bavíme se o tom neustále, pracujeme na tom ve 

spolupráci s radní Marvanovou. V tomto směru to berte tak, jak to je. 

 V tomto směru si dovolím upozornit na jednací řád, budeme ho muset začít 

respektovat, protože nemůžeme vést nekonečnou diskusi v tomto směru v rozporu s jednacím 

řádem. Gentlemansky jsem dal možnost, aby každý sdělil svůj názor, proč chce nebo nechce 

podpořit schválení programu, na to má každý právo, ale prosím postupovat podle jednacího 

řádu.  

 Zastupitel Kučera. Ještě splníme dohodu a dojedeme diskusi.  

 

P.  K u č e r a : 

 Nebudu zneužívat Jednací řád. Vnímám tady snahu koalice, že nechce, aby opozice 

prohlasovala zákaz automatů, ale věřím, že až pracovní skupina zasedne, projedná, tak tady v 

září budeme sedět znovu a pro zákaz ve stejném znění budeme hlasovat všichni – pro větu 

„zákaz technických her“.  

 Co se týká akutnosti, tak si myslím, že je to akutní, protože další měsíce tam závislí 

lidé budou házet své úspory a lidské neštěstí bude pokračovat. Zastavme ho co nejdřív.  

 

P.  H e j m a : 

 Určitě toto téma bude na zářijovém zastupitelstvu. Byl to rozumný příspěvek.  

 Pan zastupitel Skála. 

 

P.  S k á l a : 

 Trochu mě mrzí, že tady není pan Bureš, který říkal větu, která se mi zaryla do paměti:  

 „Když máme možnost udělat usnesení zastupitelstva, to je přece vždy silnější než 

usnesení rady“. 

 To jsou jeho slova. Proto nerozumím tomu, proč Petře říkáš, že stačí usnesení rady. 

Pokud má být usnesení rady v logice stejné jako usnesení zastupitelstva, proč se na tom 

neusneseme, když je to ten silnější a nejvyšší orgán? Bavili jsme se tady o tom několikrát. 

Myslím si, že v tom má pan Bureš pravdu. Mrzí mě, že tady není. Rád bych věděl, jaké jsou 

konkrétní důvody, proč tady členové ODS nejsou.  
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P.  H e j m a : 

 Pan kol. Bureš má nemocniční vyšetření, ze zdravotních důvodů je omluven.  

 Víme, že na vyhlášce se bude celé léto pracovat a ještě se předpokládá v průběhu září. 

Bude dostatek prostoru a času se k tomu vyjádřit. Věřte, že budeme mít snahu se k tomu 

vyjádřit společně. 

 Prosím paní kolegyni Talackovou. 

 

P.  T a l a c k o v á : (místy velmi nesrozumitelné) 

 Debatovat, že plošný zákaz je právně složité, proto bych se ráda dozvěděla, proč je to 

právně složité. Byly dvě možnosti. Jedna složitá nebyla, což byl plošný zákaz technických 

her. S tím nebude mít antimonopolní úřad žádný problém, protože je to plošný zákaz. Vy jste 

si zvolili tu složitou cestu, že jste si vytipovali místa. To si myslím, že antimonopolnímu 

úřadu se líbit nebude. Jsou tam hotely, přičemž řada hotelů se na seznam nedostala, jsou tam 

paláce. Další kategorií je velké kasino, které má 123 automatů. Chcete argumentovat, že čím 

je větší kasino, čím má víc beden, tak tím je to bezpečnější – nevím. Jsem zvědavá, co na to 

antimonopolní úřad řekne. 

 I proto si myslím, že je třeba mít ..(nesrozumitelné), aby nám mohl vysvětlit, proč je to 

tak složité. 

 

P.  H e j m a : 

 Všechny argumenty bude možné vyslechnout v pracovní skupině.  

 Prosím zastupitele Kotase. 

 

P.  K o t a s : 

 Zajímá mě důvod, proč dnes nemáme přímý přenos, a mrzí mě, že tady nejsou 

kolegové z ODS. 

 Nebudu se odchylovat od Jednacího řádu. Chtěl bych říct, že bych rád podpořil tento 

program, a to z jednoduchého důvodu. Jsem liberál a myslím si, že kasina na území Prahy 1 

patří, že hry typu ruleta apod. je věc, která sem patří. Když tady minule kolega Ulm popisoval 

krásná kasina, tak se domnívám, že ty bedny nedělají krásná kasina, ale herny. Odjakživa se 

tomu říká jednoruký bandita. Myslím si, že to přináší nedobré věci do této čtvrti a můžeme 

odpovědně říct, že to tady nechceme. Je to na nás. Proto program podpořím. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím kolegyni Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Budu se také držet Jednacího řádu. Hlasováním pro program umožníte debatu. To je to 

hlavní. Všechny vás prosím, abyste umožnili debatu.  

 Program je vůči výherním přístrojům, videoloterijním terminálům, jde čistě o 

automaty, nejde o rulety nebo o poker. Musím říct, že jsem v dětství strašně ráda na krupiéra, 

sbírá ty peníze, co se tam vsadili, vyhrál brácha..a ruleta, to samý…vždycky to spadlo na tu 

nulu, budiž, mě to přijde zajímavý, super. James Bond, kasino patří k tomu.  Bavíme se jen o 

automatech, o kterých tady veďme debatu. Proč to bylo předloženo teď? Právě kvůli tomu, že 

se připravuje vyhláška a ne až vyhláška bude hotova. Proto se už teď přihlásilo mnoho 

městských částí, byla zmíněna Praha 2, ale je jich celá řada. Umožnit debatu jen o 

automatech, ne o kasinech, které by část z nás zrušila, část ne. Rádi bychom věděli důvody, 

proč to nejde.  
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P.  H e j m a : 

 Prosím pana kolegu Čižinského. 

 

P.  Č i ž i n s k ý : 

 Petr Hejma zmiňoval svůj e-mail, vezmu také svůj e-mail, který jsem také posílal 

všem zastupitelům a žádal jsem je, aby se starostou dohodli, kdy mohou a kdy nemohou na 

přelomu června a července, kdy hodně lidí odjíždí na dovolené, abychom tady byli v co 

největším počtu. Pokud se ODS nechala dnes ráno hromadně hospitalizovat, věděli to už před 

týdnem, mohli to starostovi říci a ten to mohl svolat na jiný termín tak, aby tady ODS, o 

kterou hodně jde, mohla být.  

 Urgentnost je také v tom, že na Magistrátu radní Marvanová připravuje vyhlášku. 

Podle mých informací bylo a stále je ve hře, že na zářijovém zasedání Magistrátu by to bylo 

předloženo. Praha 1 zdržuje přípravu vyhlášky, nebo než se rozhodne, aby se to předložilo bez 

Prahy 1, nevím, jaká je tady taktika Richarda Bureše a Petra Hejmy. Urgentnost spočívá  

v tom, že zdržujeme práci paní radní Marvanové, aby vyhlášku mohla připravit. 

 Koalice se tady chová velmi netransparentně. Na jednu stranu se neschválí program, 

pak se neschválí usnesení, pak jeden zastupitel na ODS napíše na facebook, že je pro nulovou 

toleranci. Proto jsme to zkusili svolat, abychom nezdržovali práci na Magistrátu. 

 Možná by bylo férové, abychom přestali dělat pracovní skupiny, předložte tisk – jsme 

pro hazard, chceme automaty, bude to férové. 

 

P.  H e j m a : 

 Důrazně se ohrazuji, že jsme něco zdržovali, paní Marvanová nepotřebuje usnesení 

zastupitelstva, musíme s ní vyjednávat podmínky a zároveň cestu k cíli, abychom měli co 

nejméně hracích přístrojů. Nic nezdržujeme, naopak pracovní skupina bude moci pružně 

reagovat, může se s ní scházet, naopak paní radní pomáháme a jsme s ní v koordinaci.  

 Prosím pana zastupitele Vícha. 

 

P.  V í c h : 

 Jsem jednoznačně pro schválení programu, protože herní automaty vnímám jako 

nebezpečný fenomén. Jen mě na tom fascinuje dvojí tvářnost dnešního vedení radnice, kdy na 

jedné straně říkáte, že jste proti, a na druhé straně stále chcete vyjednávat, aby tady ještě něco 

bylo. Nepřipadá mi to skandální, ale vím, že i tak jednáte v jiných případech, kdy navenek 

říkáte A, ale ve skutečnosti děláte B. Je to další důkaz vašeho politického standardu. 

 

P.  H e j m a : 

 Prosím zastupitele Brože. 

 

P.  B r o ž : 

 Ohradil bych se vůči několika věcem. Jednak k mimořádným zastupitelstvům.  

V okamžiku, kdy začátkem září má vzniknout obecně závazná vyhláška, k jejímuž textu 

máme přispět našimi požadavky, mimořádnost zastupitelstva si to žádá.  

 K pracovní skupině. To mi připadá jako v Poslanecké sněmovně vyšetřovací komise. 

Pokud se nemá něco rozhodnout, zřiďme pracovní skupinu, tam si všichni budeme povídat o 

tom, jak je to všechno báječné. Udivuje mě, že debata na MČ Praha 1 je o tolik složitější než 

na jiných městských částech. Chápu specifičnost naší městské části, ale myslím si, že v tomto 

smyslu se příliš nelišíme od MČ Prahy 2, kde už absolutní zákaz herních automatů asi pět let 

funguje.  

 Co se týká mimořádného zastupitelstva, bylo svoláno proto, že v minulé debatě např. 

pan kol. Ulm se vyslovil také pro to, že je proti herním automatům, ale má rád živá kasina. 
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Tento tisk není o ničem jiném. Pokud chcete podpořit boj proti herním automatům, pane 

kolego, máte šanci, teď je ten okamžik.  

 Všichni členové ODS jsou asi hospitalizováni v Motole, protože tady není ani pan  

dr. Votoček, ale kol. Mařík se vyslovil jasně – jsem rovněž proti herním automatům. Tady se 

krásně ukazuje, kde je politická rétorika a kde je odvaha do věcí říznout, vzít je na svá bedra a 

rozhodnout o nich.  

 Chtěl bych ještě uvést skutečnost, že v r. 2012 zastupitelstvo MČ Praha 1 rozhodlo o 

21 provozovnách, kde budou jak živé, tak technické hry. V r. 2012 to dělalo zastupitelstvo. 

Nevidím důvod, proč by to v dnešní době nemělo dělat zastupitelstvo, proč jsme si vymínili 

to, že o stejném principu, vymínění 10 provozoven, rozhodne pouze rada. Pokud jsme dělali 

rozhodnutí v radě, dělali jsme je na to, že nechceme žádné provozovny. Toto rozhodnutí je 

velmi podobné tomu, co proběhlo v r. 2012, a proto nevidím důvod, aby to neudělalo 

zastupitelstvo.  

 

P.  H e j m a : 

 Prosím paní kolegyni Talackovou. 

 

P.  T a l a c k o v á : 

 Připomeňme si, že na těchto 10 místech je aktuálně 627 automatů a může jich tam být 

víc.  

 

P.  H e j m a : 

 Pan zastupitel Skála. 

 

P.  S k á l a : 

 Chtěl jsem se zeptat na stejnou otázku: Petře, proč si myslíš, že by vaše rozhodnutí 

rady nemělo podpořit zastupitelstvo? 

 

P.  H e j m a : 

 Jsem pro to, aby zastupitelstvo podpořilo cokoli, co je reálné udělat. Musí to 

vyplynout z debaty na půdě pracovní skupiny a v interakci s Hanou Marvanovou. Pak 

můžeme dát silný signál do zastupitelstva, na kterém se společně shodneme. V tomto směru 

rada neschválila žádných deset adres, bylo to pouze vzetí na vědomí návrhu možného modelu, 

jak redukovat kasina. Je to jeden z možných modelů, může být zcela jiný. Pojďme se o tom  

v klidu domluvit a pak můžeme vyslat signál z tohoto zastupitelstva, až to bude aktuální, až 

budeme mít srovnaná data a všechno budeme mít vyjasněno. Jde nám všem o stejnou věc. 

 Prosím ještě kol. Počarovskou. 

 

P.  P o č a r o v s k á : 

 Co může rada udělat? Jako je to v jiných městských částech a obcích – rozhodne, a 

potom Ministerstvo financí postupně odebírá licence. Není to ze dne na den. Je to jednoduchý 

postup.  

 

P.  H e j m a : 

 Končím rozpravu. Prosím hlasovat o návrhu dnešního zasedání. Pro 12, proti 0, 

zdrželo se 6, nehlasoval 1. Program nebyl schválen.  

 

Tím končím dnešní zasedání. Přeji krásné léto. 
 Samozřejmě zvu k účasti do pracovní skupiny, budeme na tom společně pracovat. To 

vám slibuji.  


