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M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   1 3 

Zastupitelstvo městské části 
 
 
 

Zápis  

z 11. zasedání zastupitelstva MČ konaného dne 14.09.2016 

 

od 10:00 hodin v zasedací síni radnice MČ Praha 13 

 
 
 
Zasedání v 10:00 hodin zahájil a dále vedl pan starosta, který v úvodu uvítal všechny členy 
zastupitelstva, hosty a pracovníky Úřadu MČ Praha 13. 
Na začátku jednání bylo přítomno 35 členů a zastupitelstvo bylo tudíž usnášeníschopné ve 
smyslu § 90 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění. 
 

 

Přítomni : 

 
dle prezenční listiny, která je uložena u originálu zápisu v organizačně-administrativním 
oddělení  
 

 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 

P. Murňák upozornil, že v zápisu z minulého zasedání ZMČ je u bodu Záměr zřízení 
Transparentních účtů MČ byl chybně uveden text „rozklikávací rozpočet“ místo 
„transparentní účet“. Zároveň požádal, aby byl zvolen ověřovatelem zápisu z tohoto 
zasedání. 
 
O navržených ověřovatelích zápisu bylo hlasováno jednotlivě. 
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Miloš Drha 

Hlasování č. 1: pro: 30 , proti: 0 , zdržel se: 1 
Návrh byl přijat. 
 
Jan Mathy 
 
Hlasování č. 2: pro: 30 , proti: 0 , zdržel se: 0 
Návrh byl přijat. 
 
Tomáš Murňák 
 
Hlasování č. 3: pro: 19 , proti: 4 , zdržel se: 10 
Návrh byl přijat. 

 

Návrhový výbor: 

Ing. Iva Arnoštová 
Ing. Vít Bobysud 
Mgr. Antonín Krejčík 

 

 

Hlasování č. 4: pro: 34 , proti: 0 , zdržel se: 1 
Návrh byl přijat.  

 

 

Program 

 
1. Rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. pololetí 2016 a účetní závěrka MČ 

Praha 13 za 1. pololetí 2016 
BJ 
0890/2016 

 

2. Rozpočtové změny za měsíce červen - srpen 2016 BJ 
0929/2016  

3. Informace o výsledku zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13 BJ 
0951/2016  

4. Poskytnutí dotací na rozvoj sportu BJ 
0898/2016  

5. Dokončení revitalizace veřejného prostranství P13 – dětské hřiště 
Neustupného 

BJ 
0914/2016 

 

6. Návrh na prominutí příslušenství dluhu (úroku z prodlení) BJ 
0876/2016  
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7. Úplatné postoupení pohledávek a přistoupení k dluhu vzniklých neplacením 
nájemného a služeb 

BJ 
0863/2016 

 

8. Vykoupení spoluvlastnického podílu na pozemcích parc.č. 2342/498, 
2342/499 a 2342/500 v k.ú. Stodůlky, zastavěných bytovým domem č. p. 
2222-2228 

BJ 
0945/2016 

 

9. Narovnání majetkoprávních vztahů - prodej pozemku parc.č. 2211/2 k.ú. 
Stodůlky 

BJ 
0937/2016 

 

10. Narovnání majetkoprávních vztahů - prodej pozemku parc.č. 2173/43 k.ú. 
Stodůlky 

BJ 
0935/2016 

 

11. Případy projednané v komisi škodní a pro likvidaci majetku BJ 
0963/2016  

12. Technická zhodnocení budov - předávací protokoly 
 

BJ 
0868/2016  

13. Zřizovací listina "Mateřské školy, Praha 13, Ovčí Hájek 2174, příspěvková 
organizace" 

BJ 
0872/2016 

 

14. Zpráva o plnění usnesení ZMČ Praha 13 BJ 
0877/2016  

15. Stanovisko MČ k pronájmu pozemků parc. č. 2109/1, 2109/2, 2210/1, 
2110/2, 2111/1 v k.ú. Stodůlky (halda Makču Pikču) 

BJ 
0934/2016 

 

16. Rekonstrukce objektu Ovčí hájek 2174 na mateřskou školu - žádost o dotaci v 
národním programu Ministerstva školství ČR 

BJ 
0965/2016 

 

17. Personální změna ve složení Sociálního výboru ZMČ Praha 13 BJ 
0989/2016  

18. Dotazy a interpelace   

19. Různé   

 

P. starosta požádal o zařazení dvou materiálů, které byly předloženy na stůl: 

- Rekonstrukce objektu Ovčí hájek 2174 na mateřskou školu - žádost o dotaci v národním 
programu Ministerstva školství ČR 

- Personální změna ve složení Sociálního výboru ZMČ Praha 13 

P. Pastrňák upozornil, že v bodě č. 7 se zdrží hlasování z důvodu střetu zájmů. 

O navrženém a doplněném programu bylo hlasováno. 

Hlasování č. 5: pro: 35 , proti: 0 , zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
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Jednání 

1. Rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. pololetí 2016 a účetní závěrka MČ 
Praha 13 za 1. pololetí 2016 

 
Vypracoval: Ing. Tomáš Pekař, odborný pracovník, Ing. Martina Švorcová, odborný 
pracovník, Ing. Světla Džmuráňová, vedoucí oddělení plánu a rozpočtu, Ing. Kamila 
Nátrová, vedoucí oddělení zdaňované činnosti, Ing. Hana Fatorová, odborný pracovník 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. D. Vodrážka, starosta MČ Praha 13 
 
Dotazy a připomínky:  

J. Zeman poukázal na nízké čerpání finančních prostředků odboru sociální péče a Střediska 
sociálních služeb. 

P. starosta sdělil, že další čerpání bude probíhat ve II. pololetí. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 6 - pro: 23, proti: 0, zdržel se: 12 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0184/2016 

 

2. Rozpočtové změny za měsíce červen - srpen 2016 

 
Vypracoval: Ing. Martina Švorcová, odborný pracovník, Ing. Tomáš Pekař, odborný 
pracovník, Ing. Světla Džmuráňová, vedoucí oddělení plánu a rozpočtu 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. David Vodrážka, starosta MČ Praha 13 
 
Dotazy a připomínky: 

J. Zeman požádal o podrobnější informace k rozpočtovému opatření č. 100. 

Odpověděl p. starosta, že se jedná o částku na znalecký posudek týkající se průsaků 
v budově radnice. 

Pí Drhová požádala o doslovný přepis svého příspěvku. 

Já jsem chtěla v rámci tohoto tisku vyjádřit nesouhlas s rozpočtovým opatřením č. 94, 
které se týká přesunu finančních prostředků z oblasti kulturních, tělovýchovných a 
sportovních činností na kancelář starosty-sekretariát, na zástupce starosty Ing. Jaroše, na 
zástupce starosty RNDr. Plesníkovou a zástupce starosty Zemana. Je to vlastně opatření, 
které se opakuje stejně jako minulý rok, když jsem na to koukala, říkala jsem si to téměř se 
stejnou jistotou, jako že po jaru přijde léto, tak my víme, že prostě schvalujeme v červnu 
volnočasové dotace na volnočasové aktivity. 
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Vlastně stejně jako minulý rok v roce 2015 i letos máme v rozpočtu na volnočasové aktivity 
600 tisíc, což my opakovaně kritizujeme, že nám vlastně přijde málo ve srovnání s tím, co 
rozdělují jiné městské části, a myslím si, že my nejsme významně chudší městskou částí než 
je třeba Praha 5 nebo Praha 6, že jmenuju ty, které s námi sousedí. Vlastně rada městské 
části, která se ustaví jako výběrová komise, rozhodne o seškrtání těch dotací nebo těch 
grantů, těch žádostí v podstatě o třetinu, takže se ušetří 200 tisíc a následně rozpočtovým 
opatřením se tyto peníze rozpustí do sekretariátů členů rady. Takže já jsem úplně 
nepochopila, proč teda to rovnou neuděláme při rozpočtu, proč prostě nesnížíme položku 
na volnočasové aktivity na 400 tisíc a rovnou si nenavýšíte každý o 50 tisíc peníze ve svém 
sekretariátu, proč tuto hru hrajeme každý rok s tím, že bych ještě chtěla upozornit, že 
vlastně my už jsme v rámci právě projednávání tohoto bodu tak navrhovali usnesení, aby 
právě byly rozděleny ty dotace alespoň v celkové výši 600 tisíc s tím, že bude dotace 
rozdělená těm jednotlivým subjektům tak, aby k té úspoře, s kterou jsme už předpokládali 
jak bude naloženo, vlastně nedošlo. Toto usnesení neprošlo. Já teda vyjadřuju nesouhlas 
s tím následným rozpočtovým opatřením a je to i důvod, proč náš klub ten tisk nepodpoří. 
Děkuji. 
 

Reagoval p. starosta, přesunem finančních prostředků se vytvářejí rezervy na úhradu 
mimořádných kulturních a sportovních akcí, které se jsou uskutečňovány během roku. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 7 - pro: 23, proti: 5, zdržel se: 7 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0185/2016 

 

3. Informace o výsledku zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13 

 
Vypracoval: Ing. Jaroslav Mareš, vedoucí odboru ekonomického 
Předkládá: Ing. David Vodrážka, starosta 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 8 - pro: 33, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0186/2016 

 

 



11. zasedání ZMČ 
14.9.2016 Stránka 6 
 

4. Poskytnutí dotací na rozvoj sportu 

 
Vypracoval: Jana Janotová, odborná asistentka, Bohdan Pardubický, asistent zástupce 
starosty 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. David Vodrážka, starosta 
 
Dotazy a připomínky:  

Pí Arnoštová s poskytnutím dotací souhlasila a navrhla navýšit částku paní Mrázové na 25 
tis. Kč. 

Odpověděl p. starosta, že paní Mrázové bylo poskytnuto, o co žádala, a při jednání 
s částkou 5 tis. Kč souhlasila. O další dotaci si může požádat. 

Pí Drhová ve svém vystoupení uvedla, že poskytnutí dotací podporuje, ale nesouhlasí 
s procesem přidělování financí. Doporučila zveřejnit na webových stránkách možnost 
požádat o finanční příspěvek. Dále požádala o upřesnění rozpočtové položky. 

Odpověděl p. starosta, že finanční prostředky přiděluje HMP z výnosů z hracích automatů. 
Sportovní organizace jsou o možnosti požádat o příspěvek informovány prostřednictvím 
svých sportovních svazů. 

P. Nejedlý se dotázal na dotaci pro klub Taekwondo. 

Odpověděl p. starosta, že klub provozuje svou činnost ve sportovní hale Bellušova. 

O návrhu usnesení pí Arnoštové bylo hlasováno. 

Navýšit dotaci pro pí Pavlu Mrázovou až o částku Kč 20.000. 
 
Hlasování č. 9 - pro: 9, proti: 8, zdržel se: 18 
Návrh nebyl přijat.  
 
Hlasování o původně navrženém usnesení. 
 
Hlasování č. 10 - pro: 35, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0187/2016 

 

5. Dokončení revitalizace veřejného prostranství P13 – dětské hřiště 
Neustupného 

 
Vypracoval: Ing. Dana Céová, vedoucí oddělení správy životního prostředí 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. Pavel Jaroš 
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Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 11 - pro: 35, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0188/2016 

 

6. Návrh na prominutí příslušenství dluhu (úroku z prodlení) 

 
Vypracoval: Mgr. Kateřina Benešová, odborný pracovník - byty 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, RNDr. Marcela Plesníková, zástupkyně starosty 
 
Dotazy a připomínky:  

J. Zeman navrhl prominutí celé dlužné částky. 

P. Zelený, předseda bytové a nebytové komise, doporučil řídit se Zásadami pronájmu, dle 
kterých může MČ odpustit nejvýše 50 % dluhu. 

Pí Hosnedlová se za klub připojila k návrhu J. Zemana. 

O návrhu J. Zemana a pí Hosnedlové bylo hlasováno. 

Zastupitelstvo MČ schvaluje prominutí 100 % z dlužné částky ve výši 143.101,91 Kč (úrok 
z prodlení) vzniklé neplacením nájemného a služeb za nebytový prostor v ul. Zázvorkova 
2007, Praha 5, xxxxxxxxxxxxxxx.  
Ukládá Ing. R. Uramové, vedoucí OMBAI, informovat xxxxxxxxxxxxxx a ex. úřad P5  
o tomto usnesení ZMČ P 13 
 
Hlasování č. 12 - pro: 18, proti: 1, zdržel se: 16 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0189/2016 

 

7. Úplatné postoupení pohledávek a přistoupení k dluhu vzniklých neplacením 
nájemného a služeb 

 
Vypracoval: Mgr. Kateřina Benešová, odborný pracovník - byty 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, RNDr. Marcela Plesníková, zástupkyně starosty 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
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O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 13 - pro: 26, proti: 0, zdržel se: 9 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0190/2016 

 

8. Vykoupení spoluvlastnického podílu na pozemcích parc.č. 2342/498, 
2342/499 a 2342/500 v k.ú. Stodůlky, zastavěných bytovým domem č. p. 2222-
2228 

 
Vypracoval: Ing. Naděžda Javorská, oddělení majetku 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Petr Zeman, zástupce starosty 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 14 - pro: 34, proti: 0, zdržel se: 1 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0191/2016 

 

9. Narovnání majetkoprávních vztahů - prodej pozemku parc.č. 2211/2 k.ú. 
Stodůlky 

 
Vypracoval: Eva Ivanova, oddělení majetku 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Petr Zeman, zástupce starosty 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 15 - pro: 33, proti: 0, zdržel se: 2 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0192/2016 
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10. Narovnání majetkoprávních vztahů - prodej pozemku parc.č. 2173/43 k.ú. 
Stodůlky 

 
Vypracoval: Eva Ivanova, oddělení majetku 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Petr Zeman, zástupce starosty 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 16 - pro: 33, proti: 0, zdržel se: 2 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0193/2016 

 

11. Případy projednané v komisi škodní a pro likvidaci majetku 

 
Vypracoval: Ing. Milada Martinovská, vedoucí oddělení rozpočtu SFP 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, starosta Ing. David Vodrážka 
 
Dotazy a připomínky:  

Na dotaz J. Zemana k odpisu vánočního osvětlení reagovali p. starosta a p. Krejčík. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 17 - pro: 35, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0194/2016 

 

 

12. Technická zhodnocení budov - předávací protokoly 

 
Vypracoval: Olga Faltejsková, vedoucí oddělení hospodaření školství 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, RNDr. Marcela Plesníková, zástupkyně starosty 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
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Hlasování č. 18 - pro: 35, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0195/2016 

 

13. Zřizovací listina "Mateřské školy, Praha 13, Ovčí Hájek 2174, příspěvková 
organizace" 

 
Vypracoval: Ing. Helena Václavová, pracovník pedagogicko - organizačního referátu 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, RNDr. Marcela Plesníková, zástupkyně starosty 
 
Dotazy a připomínky: 

P. Murňák se dotázal na důvod rozdílu ceny vyhlášené na projekt a vzešlé z výběrového 
řízení. 

P. starosta vysvětlil, že na otevřené výběrové řízení byl vyhlášen maximální limit 100 mil. 
Kč schválený zastupitelstvem a výše nejnižší nabídky činí cca 81mil. Kč. 

P. Praus se dotázal, zda u dalších dotací nebude problém se zřizovací listinou. 

Odpověděl p. starosta, že vše probíhá v souladu s platnými zákony. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 19 - pro: 35, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0196/2016 

 

14. Zpráva o plnění usnesení ZMČ Praha 13 

 
Vypracoval: Jana Krákorová, odborný pracovník – sekretariát, Helena Šlitrová, vedoucí 
organizačně-administrativního oddělení 
Předkládá: Ing. Zeman Jan, CSc., předseda Kontrolního výboru 
 
Dotazy a připomínky: 

Pí Helikarová požádala o informace k parkování v Bellušově ulici. 

Odpověděl p. starosta, že byla zpracována projektová dokumentace, uvolněné finanční 
prostředky a nyní se čeká na vydání stavebního povolení, aby mohlo být vyhlášeno 
výběrové řízení. 
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O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 20 - pro: 35, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0197/2016 

 

15. Stanovisko MČ k pronájmu pozemků parc. č. 2109/1, 2109/2, 2210/1, 
2110/2, 2111/1 v k.ú. Stodůlky (halda Makču Pikču) 

 
 
Předkládá: Ing. Zuzana Drhová, Ph.D., Zastupitelka MČ Praha 13, Tomáš Murňák, 
Zastupitel MČ Praha 13 
 

K materiálu bylo předloženo usnesení rady č. UR 0358/2016 ze dne 12.9.2016. 
Dotazy a připomínky:  

Pí Drhová konstatovala, že klub zastupitelů vítá předložené usnesení rady s nesouhlasem 
k pronájmu pozemků na haldě. Považují za dobré, aby ZMČ P 13 předložilo představu, jak 
pozemky využít. Doporučila uspořádat veřejné projednání v rámci Agendy 21. Navrhla 
úpravu usnesení, a to vypuštění bodů I. a II. (Po rozsáhlé rozpravě došlo mezi zastupiteli 
vč. pí Drhové k dohodě, že o tomto návrhu nebude hlasováno). 

P. starosta uvedl, že v minulosti se vyskytlo mnoho návrhů na využití haldy, které nebyly 
realizovány. Pozemky jsou ve vlastnictví hl. m. Prahy, stav navážky, která vznikala při 
výstavbě okolních sídlišť, by si vyžádal podrobný průzkum, na nějž nemá MČ finanční 
prostředky, chybí investor jakéhokoliv záměru. 

Do obsáhlé diskuse k tomuto tématu se zapojili zastupitelé Pastrňák, J. Zeman, Nejedlý, 
Helikarová, ZS Zeman, Drhová, Hošna a jiní. 

ZS Zeman m.j. zdůraznil, že za současného stavu, kdy nemá MČ k dispozici žádné 
podklady, by svolávat veřejné projednání s občany bylo nadbytečné a nerozumné. 

Do rozpravy se přihlásily dvě občanky městské části, které především zdůraznily potřebu 
ponechat haldu ve stávající podobě. 

P. Hošna, předseda výboru pro Agendu MA 21, ve svém příspěvku konstatoval, že bez 
konkrétního návrhu není s občany o čem jednat, nicméně se občané mohou zúčastnit 
veřejného fóra dne 13. 10. 2016.  
 
Diskusi uzavřel p. starosta s návrhem na změnu usnesení. 
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ZMČ P 13 

I. žádá, aby hlavní město Praha, jako vlastník pozemků, zpracovalo územní studii 
budoucího využití haldy "Makču Pikču" v souladu s územním plánem a 
autorskými právy 

II. ukládá starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi zaslat dopis v této věci na HMP 
III. ukládá starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi, aby v případě obdržení uvedené 

studie budoucího využití území haldy "Makču Pikču" tuto předložil k 
projednání na zasedání ZMČ P 13 

O takto navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 21 - pro: 34, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0198/2016 

 

16. Rekonstrukce objektu Ovčí hájek 2174 na mateřskou školu - žádost o 
dotaci v národním programu Ministerstva školství ČR 

 
Vypracoval: Ing. Libor Hakl, vedoucí oddělení EG a fondů EU 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. David Vodrážka 
 
Dotazy a připomínky:  

J. Zeman se dotázal, zda lze rekonstrukci stihnout do 1.9.2017. 

Odpověděl p. starosta, záleží na termínu obdržení dotace, termín otevření MŠ lze o rok 
odložit. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 22 - pro: 32, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0199/2016 

 

17. Personální změna ve složení Sociálního výboru ZMČ Praha 13 

 
Vypracoval: Martina Šimůnková, asistentka zástupce starosty 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. Pavel Jaroš, zástupce starosty 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
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O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 23 - pro: 32, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0200/2016 

 

18. Dotazy a interpelace 

 
Interpelace p. Nejedlého na p. starostu 
 
V médiích proběhlo, že hl. m. Praha plánuje začít stavět domov pro seniory na Stodůlkách, 
jak dlouho plánovali. Jaký dopad, co toto znamená pro plán stavět dům pro seniory MČ, kde 
je smlouva o smlouvě budoucí? 
 
P. Nejedlý podal podnět k sjednocení třídění odpadu ve školách a dotázal se, kam se mohou 
obrátit obyvatelé Hůrky ohledně obtěžujícího veřejného osvětlení. 
 
Odpověděl p. starosta:  

- správu veřejného osvětlení má na starosti spol. ELTODO, nezaznamenal žádné 
stížnosti občanů.  

- Dle dostupných informací dosud hl. m. Praha nevyčlenilo finanční prostředky na 
výstavbu domu pro seniory. Tento záměr nesouvisí se záměrem městské části Praha 13 
vybudovat dům pro seniory pro své občany. 

 
ZS Plesníková sdělila, že třídění odpadů na školách probíhá. Je zcela v kompetenci ředitelů 
škol. 
 
Interpelace p. Opatřila na p. Zobala, předsedu výboru pro dopravu a bezpečnost 
 
Pane předsedo, děkuji Vám za řešení dopravní situace na Lužinském náměstí a ulici 
K Vidouli a K Hájům. 
Nedávno se však na náš zastupitelský klub obrátili občané, žijící v bezprostřední blízkosti 
křižovatky ulic Armády a K Vidouli. Jedná se o to, že na této křižovatce chybí přechody pro 
chodce a samotný tvar křižovatky často vybízí některé řidiče k tomu, že za příznivého 
provozu projíždějí tímto úsekem neúměrně rychle a ohrožují bezpečnost. Jedním z problémů 
je, že je pro rezidenty v tomto úseku velmi nebezpečné vyjíždět auty ze svých pozemků právě 
kvůli rychlé jízdě ostatních řidičů. Dalším problémem je absence možnosti dostat se po 
chodníku a následně po přechodu pro chodce z ulice K Vidouli na autobusovou zastávku 
Mládí, ve směru na Nové Butovice.  
Proto bych Vás rád požádal o sdělení, zda v rámci plánů po toto volební období počítá Výbor 
pro dopravu a bezpečnost také s řešením dopravní situace na této křižovatce. Pokud je řešení 
v plánu, chtěl bych se zeptat, zda při plánování půjde cestou veřejného projednání v rámci 
Agendy 21, jako tomu bylo v případě Lužinského náměstí. 
 
Bude odpovězeno písemně. 
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ZS Jaroš doplnil diskusi o výstavbě domu pro seniory hl. m. Prahy a sdělil, že se zúčastní 
jednání na MHMP a očekává, že získá další informace. 
 
Interpelace J. Zemana na p. starostu 
  

1) Stav přípravy pořízení domu pro seniory (myšlen záměr městské části) 
2) Postup MČ Praha 13 ve věci velké změny územního plánu Prahy Z 2832100 

 
Odpověděl p. starosta, změna územního plánu se netýká konkrétního pozemku, ale odborně 
právní terminologie.  
K výstavbě domu pro seniory realizované městskou částí uvedl, že byla s investorem 
podepsána smlouva o smlouvě budoucí, po dořešení přípravy podkladů bude předložena 
kupní smlouva zastupitelstvu ke schválení. 
 
Interpelace p. Murňáka na p. starostu 
 
1. Zvukový záznam 
 
V září 2015 jsem požádal dle zákona o svobodě informací (InfZ) o zvukový záznam ze 
zářijového jednání zastupitelstva. Tato žádost mi byla odepřena s tím, že zvukový záznam 
slouží jen jako pomůcka pro zápis ze zasedání a je poté skartován a toto dokládáte skartačním 
protokolem. Na to jsem podal odvolání, které Magistrát vyhodnotil 7. 6. 2016 jako nedůvodné 
pro nedostatek důkazů o existenci záznamu. 
Jelikož dle mého názoru taková skartace byla v rozporu s tehdy platným skartačním plánem 
a šlo by o porušení archivního zákona, podal jsem dne 24. 6. 2016 podnět pro prošetření na 
Národní archiv v Praze. Oblastní archiv v Praze mi dne 15. 7. 2016 doručil odpověď, kde 
uznává můj názor, že jelikož k nabytí účinnosti nového skartačního plánu (který byl účelově 
změněn až po mé žádosti 12. 10. 2015) došlo až k 15. 6. 2016 tak záznamy před tímto datem 
musí být archivovány po dobu deseti let. 
Na dotaz zda záznamy ještě existují, bylo vaším úřadem Archivu hlavního města Prahy 
sděleno, že jsou plně k dispozici ve spisovně úřadu. 
Toto zjištění dokládá, že v rozhodnutí vašeho úřadu, které bylo předloženo v odvolacím řízení 
na Magistrátu, byly úmyslně sděleny nepravdivé informace, čímž byl pravděpodobně spáchán 
přestupek proti pořádku ve státní správě vyskytující se na více úsecích státní správy a je to 
předmětem šetření Úřadu MČ Praha 1. V odpovědi na mou interpelaci ohledně správnosti 
skartace záznamu před skartační lhůtou na prosincovém zastupitelstvu jste mě taktéž uvedli 
úmyslně v omyl. 
Je zřejmé, že zvukový záznam nadále existuje a jako taková informace mi dle InfZ má být 
poskytnuta, proto se ptám, bude mi tento záznam poskytnut po rozhodnutí magistrátu 
o novém vyřízení a z jakého důvodu děláte v této záležitosti takové zbytečné obstrukce, 
vystavujete zaměstnance úřadu přestupkovému řízení a uvádíte mě v omyl. 
 
2. Anketa sledovanosti TV13 
      
Na posledním zasedání jsem Vás interpeloval ve věci vyhodnocení ankety sledovanosti TV13, 
kde mi bylo přislíbeno její zveřejnění v zářijovém časopisu Stop. Jelikož se tak nestalo, tímto 
Vás žádám o písemné zveřejnění výsledku této ankety v odpovědi na interpelaci. 
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Ke zvukovému záznamu odpověděl p. starosta, že v současné době probíhají šetření 
Magistrátem HMP a na MČ Praha 1, která nebyla dosud uzavřena. 
K anketě sledovanosti uvedl, že vzhledem k nízkému počtu respondentů nebude výsledek 
zveřejněn. 
 

 

19. Různé 

Občanka městské části vystoupila s příspěvkem, který se týkal výstavby bytového domu na 
Velké Ohradě v místě bývalé prodejny Včela. Vyjádřila obavu z nárůstu dopravy, 
obtěžujícího hluku o víkendech, prašnosti a omezení parkování občanů po dobu výstavby 
objektu. 

P. starosta sdělil pí Kunvalské, že stavebním odborem jí bude zaslána písemná odpověď. 

P. Murňák znovu vznesl námitku, týkající se minulého zápisu ze zasedání, bodu Záměr zřízení 
Transparentních účtů MČ, kde byl chybně uveden text „rozklikávací rozpočet“ místo 
„transparentní účet“. 

P. starosta uvedl, že připomínka p. Murňáka bude porovnána se zápisem z minulého zasedání. 

Pí Drhová se vyjádřila k příspěvku občanky, doporučila výstavbu prověřit. 

Reagoval p. starosta, sdělil, že pozemek je ve vlastnictví soukromého investora, výstavba je 
v souladu s územním plánem. Musí být respektována vlastnická práva, územní plán a stavební 
zákon. Požádal stavební odbor o předání podrobné informace, která bude zveřejněna pro 
občany. 

 

 

 
 
 

Materiály k informaci 

 Zpráva o činnosti výborů ZMČ Praha 13 za I. pololetí 2016 
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Konec jednání:  12:00 hodin 
 
 
 

Zápis vyhotovil: organizačně-administrativní oddělení 
 
 
 
 
 
 

Ověřili: Miloš Drha v. r.  
 
 
 
Jan Mathy v. r.  
 
 
 
Tomáš Murňák v. r.  

 
 
 

 

 

 
 

Ing. David Vodrážka v. r.  
starosta 

 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1: přijatá usnesení z 11. zasedání ZMČ č. UZ 0184/2016 – UZ 0200/2016  
Příloha č. 2: protokol o hlasování  
                    (uložen u originálu zápisu v organizačně-administrativním oddělení) 
Příloha č. 3: prezenční listina 
                    (uložena u originálu zápisu v organizačně-administrativním oddělení) 
 


