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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 16. zasedání zastupitelstva MČ konaného dne 20.09.2017 

 

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 30 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  
 
 

 Složení slibu členky Zastupitelstva MČ Praha 13 Václavy Balabánové 
 
Nová členka zastupitelstva Václava Balabánová nastoupila jako náhradnice za rezignujícího 
Františka Nejedlého a složila slib člena zastupitelstva v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., 
o hlavním městě Praze, v platném znění. 
 

 Ověření a potvrzení platnosti mandátu členky zastupitelstva Václavy Balabánové 
 
Z důvodu složení slibu Václavy Balabánové a ověření jejího mandátu bylo nutné zvolit 
mandátový výbor. Jeho složení bylo schváleno na ustavujícím zasedání. 
Jakub Lapáček – předseda 
František Nejedlý – člen 
Jan Mathy – člen 
Michal Prošek, vedoucí OLP – tajemník výboru 
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Vzhledem k rezignaci Františka Nejedlého a dočasné nepřítomnosti Jakuba Lapáčka bylo 
navrženo personální doplnění výboru: 
Pavel Jaroš – předseda 
Alena Hosnedlová - člen. 
 
Hlasování č. 1: pro: 30 , proti: 0 , zdržel se: 0 
Návrh byl přijat. 
 
Mandátový výbor na základě zápisu o výsledku voleb ze dne 12. 10. 2014 a osvědčení 
o zvolení ověřil mandát zastupitelky Václavy Balabánové a potvrdil její mandát členky 
Zastupitelstva MČ Praha 13. 
 
 
 

 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
Ing. Michal Drábek 
Luboš Petříček, DiS. 
 
Hlasování č. 2: pro: 31 , proti: 0 , zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.    

 

Návrhový výbor: 

Vít Bobysud 
Antonín Krejčík 
Ivana Todlová 

 

 

Hlasování č. 3: pro: 29 , proti: 0 , zdržel se: 0 
Návrh byl přijat. 
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Program 

 
1. 1. Zánik mandátu člena Zastupitelstva MČ Praha 13 Mgr. Františka 

Nejedlého 2. Vznik mandátu nové členky Zastupitelstva MČ Praha 13 
Václavy Balabánové 

BJ 
0944/2017 

 

2. Rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. pololetí 2017 a účetní závěrka MČ 
Praha 13 za 1. pololetí 2017 

BJ 
0966/2017 

 

3. Rozpočtové změny za měsíce červen - září 2017 BJ 
0970/2017  

4. Informace o výsledku zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13 BJ 
0968/2017  

5. Uznání uvolnění finančních prostředků vynaložených BD Petržílkova na 
úhradu nákladů spojených s odstraněním vad a nedodělků v období 2008-
2011 - Bytový dům Petržílkova 

BJ 
1002/2017 

 

6. Změna účelu využití finančních prostředků z prodeje BJ BJ 
0972/2017  

7. Žádosti o dotaci na rozvoj sportu BJ 
1003/2017  

8. Akční plán zlepšování MA 21 pro rok 2018  BJ 
0948/2017  

9. Zařazení Mateřské školy U STROMU, MŠ Ovčí Hájek 2174 do akce MAP BJ 
0986/2017  

10. Uzavření kupní smlouvy se společností Trigema Smart byty s.r.o. BJ 
1001/2017  

11. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k 
pozemkům parc. č. 1235/30, 1236/28, 1236/78, 1236/126, 1236/127, 1237/10, 
2228/2, 2229/2 a 2694/4 v k.ú. Stodůlky 

BJ 
1006/2017 

 

12. 1.Revokace usnesení ZMČ č. UZ 0250/2017 ze dne 12.4.2017 2.Uzavření 
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 
2235/2 v k.ú. Stodůlky 

BJ 
1009/2017 

 

13. Souhlasné prohlášení k části pozemku parc.č. 2405 v k.ú. Stodůlky BJ 
1004/2017  

14. Využití/nevyužití zákonného předkupního práva k rodinnému domu č.p. 969 
na pozemku parc.č. 1547/2, k.ú. Stodůlky, ve správě MČ Praha 13 

BJ 
1010/2017 

 

15. Případy projednané v komisi škodní a pro likvidaci majetku BJ 
0920/2017  

16. Zpráva o plnění usnesení ZMČ Praha 13 BJ 
0884/2017  

17. Stanovení paušální částky náhrady ušlé mzdy nebo výdělku pro kalendářní 
rok 2018 pro neuvolněné členy ZMČ Praha 13 

BJ 
1005/2017 

 

18. Dotazy a interpelace   

19. Různé   
 

O takto navrženém programu bylo hlasováno. 

Hlasování č. 4: pro: 32 , proti: 0 , zdržel se: 0 
Návrh byl přijat. 
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Jednání 

1. 1. Zánik mandátu člena Zastupitelstva MČ Praha 13 Mgr. Františka  
Nejedlého  
    2. Vznik mandátu nové členky Zastupitelstva MČ Praha 13 Václavy 
Balabánové 

 
Vypracoval: Jana Krákorová, odborný pracovník – sekretariát, Helena Šlitrová, vedoucí 
organizačně-administrativního oddělení 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. David Vodrážka, starosta 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 5 - pro: 29, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 

 
USNESENÍ č. UZ 0276/2017 

 

2. Rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. pololetí 2017 a účetní závěrka MČ 
Praha 13 za 1. pololetí 2017 

 
Vypracoval: Ing. Světla Džmuráňová, vedoucí oddělení plánu a rozpočtu, Ing. Kamila 
Nátrová, vedoucí oddělení zdaňované činnosti 
Předkládá: Ing. David Vodrážka, starosta 
 
Dotazy a připomínky:  

J. Zeman přednesl své připomínky týkající se výše výdajů na sociální služby, nákladů na 
opravy ZŠ a MŠ, rozboru hospodaření RO Kozel, zdaňované činnosti. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 6 - pro: 22, proti: 0, zdržel se: 10  
Návrh byl přijat. 

USNESENÍ č. UZ 0277/2017 
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3. Rozpočtové změny za měsíce červen - září 2017 

 
Vypracoval: Ing. Světla Džmuráňová, vedoucí oddělení plánu a rozpočtu 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. David Vodrážka, starosta MČ Praha 13 
 
Dotazy a připomínky:  

p. Murňák se dotázal, zda úřad obdržel od Magistrátu finanční prostředky na zvýšení platů 
pracovníků úřadu. 

Odpověděl p. starosta, že městská část zatím neobdržela žádné finanční prostředky ani 
odpověď od předsedy vlády na zaslanou korespondenci. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 7 - pro: 22, proti: 0, zdržel se: 9  
Návrh byl přijat. 

 
USNESENÍ č. UZ 0278/2017 

 

4. Informace o výsledku zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13 

 
Vypracoval: Ing. Jaroslav Mareš, za ekonomický odbor 
Předkládá: Ing. David Vodrážka, starosta 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 8 - pro: 28, proti: 0, zdržel se: 2 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0279/2017 

 

5. Uznání uvolnění finančních prostředků vynaložených BD Petržílkova na 
úhradu nákladů spojených s odstraněním vad a nedodělků v období 2008-2011 
- Bytový dům Petržílkova 

 
Vypracoval: JUDr. Věra Adámková, právník 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. David Vodrážka, starosta 
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Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 9 - pro: 21, proti: 0, zdržel se: 11  
Návrh byl přijat. 

USNESENÍ č. UZ 0280/2017 

 

6. Změna účelu využití finančních prostředků z prodeje BJ 

 
Vypracoval: Evžen Mošovský, odborný pracovník 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, RNDr. Marcela Plesníková, zástupkyně starosty 
 
Dotazy a připomínky:  

pí Helikarová se dotázala na výši rezervované položky určené na kamerový systém. 

Odpověděl p. starosta, že v současnosti je to 40,5 mil Kč, po schválení tohoto materiálu by 
byla výše cca 36 mil Kč. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 10 - pro: 32, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 

USNESENÍ č. UZ 0281/2017 

 

7. Žádosti o dotaci na rozvoj sportu 

 
Vypracoval: Bohdan Pardubický, asistent zástupce starosty, Andrea Miškovská, asistentka 
zástupce starosty 
Předkládá: Ing. David Vodrážka, starosta 
 
Dotazy a připomínky:  
pí Drhová požádala o doslovný přepis svého příspěvku: 

Já se zdržím, a to z důvodu, ne že bych nesouhlasila s podporou těch aktivit, ale opakovaně 
nesouhlasím s procedurou, jakým se ty dotace přidělují. Děkuji. 

P. Lapáček prohlásil, že bude hlasovat pro, ale je ve střetu zájmu. 

P. Krejčík uvedl, že hlasovat nebude z důvodu střetu zájmu. 
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O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 11 - pro: 27, proti: 0, zdržel se: 4  
Návrh byl přijat.  

USNESENÍ č. UZ 0282/2017 

 

8. Akční plán zlepšování MA 21 pro rok 2018  

 
Vypracoval: Ing. Dana Céová, vedoucí oddělení správy životního prostředí 
Předkládá: Ing. Pavel Jaroš, zástupce starosty 
 
Dotazy a připomínky:  
 
pí Todlová se dotázala, z jakého důvodu se ÚMČ v rámci zvyšování kvality práce v roce 
2018 neuchází o dosažení kategorie B. 

P. Hošna, předseda výboru pro Agendu 21, důvody podrobně vysvětlil. 

P. Murňák poděkoval za organizování veřejných projednávání a doporučil v rámci Agendy 
21 také projednávat důležitá memoranda, budoucí výstavbu na městské části. 
Reagoval ZS Jaroš, že je to možné. 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 12 - pro: 32, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 

USNESENÍ č. UZ 0283/2017 

 

9. Zařazení Mateřské školy U STROMU, MŠ Ovčí Hájek 2174 do akce MAP 

 
Vypracoval: Evžen Mošovský, odborný pracovník 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, RNDr. Marcela Plesníková, zástupkyně starosty 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 13 - pro: 32, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ č. UZ 0284/2017 
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10. Uzavření kupní smlouvy se společností Trigema Smart byty s.r.o. 

 
Vypracoval: Libuše Všianská, 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: 32, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 

USNESENÍ č. UZ 0285/2017 

 

11. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
k pozemkům parc. č. 1235/30, 1236/28, 1236/78, 1236/126, 1236/127, 1237/10, 
2228/2, 2229/2 a 2694/4 v k.ú. Stodůlky 

 
Vypracoval: Věra Pinďáková, 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: 31, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ č. UZ 0286/2017 

 

12. 1.Revokace usnesení ZMČ č. UZ 0250/2017 ze dne 12.4.2017  
2.Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 
k pozemku parc. č. 2235/2 v k.ú. Stodůlky 

 
Vypracoval: Věra Pinďáková, oddělení majetku 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Petr Zeman, zástupce starosty 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
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Hlasování č. 16 - pro: 32, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ č. UZ 0287/2017 

 

13. Souhlasné prohlášení k části pozemku parc.č. 2405 v k.ú. Stodůlky 

 
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. 17 - pro: 32, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 

USNESENÍ č. UZ 0288/2017 

 

14. Využití/nevyužití zákonného předkupního práva k rodinnému domu č.p. 
969 na pozemku parc.č. 1547/2, k.ú. Stodůlky, ve správě MČ Praha 13 

 
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. 18 - pro: 32, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ č. UZ 0289/2017 

 

15. Případy projednané v komisi škodní a pro likvidaci majetku 

 
Vypracoval: Ing. Milada Martinovská, vedoucí oddělení rozpočtu SFP 
Předkládá: Ing. David Vodrážka, Rada MČ Praha 13 
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Dotazy a připomínky: 
 
pí Hosnedlová k postupu odepisování a likvidace majetku, navrhla doplnění usnesení: 

III. 3. ZMČ ukládá starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi zajistit ve spolupráci s OHS, OŠ 
a EKO (příp. dalšími), aby umožnil další využití odepisovaného majetku zveřejněním 
nabídky široké veřejnosti na webu MČ P 13, případně prostřednictvím dalších 
komunikačních kanálů MČ či např. praho.vevyhazuj.to, a možnosti odebrat si tyto 
předměty za odvoz.  
  
K tomu návrhu se rozvinula diskuze, ve které předseda komise škodní a pro likvidaci 
majetku p. Bobysud vysvětlil postup při nakládání s odepisovaným majetkem a jeho 
likvidaci. Zdůvodnil, proč s návrhem pí Hosnedlové nesouhlasí. 

Do diskuze se zapojili zastupitelé J. Zeman, Krejčík, Drhová, Pastrňák. 

P. starosta uvedl, že s návrhem pí Hosnedlové rovněž nesouhlasí. Městská část zajišťuje 
vždy ekologickou likvidaci odpisovaného majetku, 
 
Hlasování o návrhu pí Hosnedlové: 

Hlasování č. 19 - pro: 5, proti: 15, zdržel se: 10 
Návrh nebyl přijat.  
 
Hlasování o původně navrženém usnesení: 
 
Hlasování č. 20 - pro: 30, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ č. UZ 0290/2017 

 

16. Zpráva o plnění usnesení ZMČ Praha 13 

 
Vypracoval: Jana Krákorová, odborný pracovník - sekretariát 
Předkládá: Ing. Zeman Jan, CSc., předseda Kontrolního výboru 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 21 - pro: 30, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ č. UZ 0291/2017 
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17. Stanovení paušální částky náhrady ušlé mzdy nebo výdělku pro kalendářní 
rok 2018 pro neuvolněné členy ZMČ Praha 13 

 
Vypracoval: Jarmila Havelková, vedoucí oddělení personálního a platového 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. David Vodrážka 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 22 - pro: 31, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ č. UZ 0292/2017 

 
 
 
Před bodem Dotazy a interpelace upozornil p. starosta na předložené informace Zprávu 
o činnosti výboru ZMČ a Rozsudek Městského soudu v Praze ve věci určení neúčinnosti 
právního úkonu dlužníka – KEY INVESTMENTS a.s., v insolvenci, zastoupeného 
insolvenčním správcem JUDr. Švihlou. Proti tomuto rozsudku podala městská část 
prostřednictvím AK Brož & Sokol & Novák odvolání k Vrchnímu soudu v Praze. 
 

18. Dotazy a interpelace 

Interpelace J. Zemana na p. starostu 
 
Nad stanicí metra byl postaven velký dům. Od té doby si občané v okolí (ul. Neustupného) 
stěžují na prudký nárůst vibrací. Ptají se, co s tím, kdy bude zjednána náprava. 
 
Bude odpovězeno písemně. 
 
Interpelace p. Petříčka na p. starostu 
 
Jaký je záměr nové výstavby na Šostakovičově náměstí, informace se různí a přibývají 
protestní zprávy. Jestli by bylo možné do této akce vnést trochu světla. 
 
Odpověděl p. starosta, že vlastníkem OC Paprsek je soukromý investor, který požádal 
stavební odbor ÚMČ P 13 o územně plánovací informaci k zamýšlenému záměru budoucího 
využití území. Předložená studie zástavby dle vyjádření stavebního odboru vyhovuje  
z hlediska ÚPn a stanovených koeficientů. Následně záměr projednávala komise rady pro 
územní rozvoj, která doporučila uzavřít s investorem závazné memorandum s konkrétními 
podmínkami. 
Memorandum bude p. Petříčkovi zasláno písemně. 
P. starostu doplnil ZS Jaroš, že zápis z jednání komise rozvoje (který obsahu závazné 
podmínky) je dostupný na webových stránkách městské části. 
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P. Krejčík se dotázal, zda bude opraven chodník před novou bytovou zástavbou Trigema  
u polikliniky Lípa. 
Odpověděl p. starosta, že bylo vydáno stavební povolení na rekonstrukci daného území, 
investorem a zhotovitelem je hl. m. Praha prostřednictvím TSK. 
 
Interpelace pí Drhové na p. starostu 
 
ČT odvysílala reportáž o otřesných podmínkách na ubytovně v Třebonicích. Může pan 
starosta vysvětlit, proč se tím vedení MČ už dávno nezabývalo? Jaké podniknete kroky, aby 
se situace na ubytovně zlepšila a v tom lepším případě byla zrušena? 
 
Reagovali p. starosta a ZS Jaroš – jedná se o soukromý objekt, ve kterém bylo v minulosti 
provedeno několik kontrol stavebním a živnostenským odborem, věcí se zabýval sociální 
výbor ZMČ, proběhly kontroly ze stran hygienické stanice a odboru životního prostředí. 
Žádná z uvedených kontrol nezjistila nedostatky. P. tajemník Mareš doplnil, že po odvysílání 
pořadu v televizi proběhly ze strany příslušných odboru ÚMČ další kontroly, které neshledaly 
žádná pochybení. Uvedl, že v uvedeném případě šlo zřejmě o havárii v důsledku nadměrných 
dešťových srážek. 
Pí Drhová požádala o písemné vyjádření ke své interpelaci. 
 
Interpelace pí Drhové na p. starostu 
 
Zastupitelstvo nebylo dostatečně vysvětleno, proč vedení MČ ustoupila od záměru koupaliště 
na Velké Ohradě. Můžete k tomu upřesnit, z jaké rozpočtové položky byly hrazeny 
průzkumné vrty, zpracování studie a kolik tyto přípravy MČ stály? Můžete doložit povolení 
pro průzkumné vrty? 
 
Bude odpovězeno písemně. 
 
Interpelace pí Drhové na p. starostu 
 
Můžete odpovědět na dotazy občany Šeferny, které jsou v příloze? Týkají se firmy Vafo 
z Chrášťan, regulace výstavby uvnitř sídlištní zástavby a zajištění občanské vybavenosti.  
V nové zástavbě vně ulice Jeremiášova. S dotazy se ztotožňuji a prosím o písemnou odpověď.  
 
1) V Chrášťanech sídlí firma Vafo vyrábějící krmiva pro zvířata. Vedlejším produktem této 

výroby je zápach, který se za určitých okolností šíří po velké části Prahy 13, a to včetně 
oblastí, jako je Velká Ohrada, Luka, Lužiny, Stodůlky. Jaké kroky vedení městské části 
podniklo a hodlá dále podnikat, aby občané Prahy 13 již nebyli tímto zápachem 
obtěžováni? 

 
2) Nejen současný starosta a jeho strana, ale i představitelé ostatních stran, které jsou součástí 

vládnoucí koalice v Praze 13, ve volbách slibovali omezení rozbujelé výstavby, a to 
zejména ve vnitřních oblastech ohraničených Jeremiášovou ulicí. Co konkrétně se v této 
věci podařilo dosáhnout? Jaké vlastně další obytné či kancelářské stavby se v této oblasti 
plánují a jak je ze strany městské části zajišťováno alespoň jejich omezení na přijatelnou 
míru, jak z hlediska jejich samotné „stavební mohutnosti“ a tím narušení a zničení stávající 
estetiky sídlišť, tak i z hlediska dalšího zahuštění a zahlcení životního prostoru? 
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3) Na vnějším obvodu Prahy 13, tedy vně ulice Jeremiášova a případně v jejím těsném okolí, 

jsou postaveny, staví se a plánují se další zejména obytné projekty. Jak městská část 
zajišťuje občanskou vybavenost (školky, školy, zdravotnická zařízení atd.) pro lidi žijící 
v těchto oblastech tak, aby nebyla přetížena občanská vybavenost ve vnitřních částech 
sídliště? 

 
Bude odpovězeno písemně. 
 
Interpelace p. Murňáka na p. starostu 

 
1. Na výboru pro dopravu a bezpečnost jsem se dozvěděl o studii týkající se parkování 

na Praze 13. Je už k dispozici? 
2. Proč se vyměňují automaty na parkování podle pražského modelu, když modré zóny 

nejsou ještě schváleny? 
3. TV 13 – jak daleko nová smlouva na vysílání? 
4. Jak naloží Praha 13 s výsledkem průzkumu ohledně nízké naladitelnosti TV 13? 
5. Je nějaká šance zvrátit rozsudek soudu ohledně Key Investments, kde hrozí ztráta MČ 

Praha 13 ve výši třetiny rozpočtu (106.222.708,88 Kč). 
 
Reagoval p. starosta: 
ad 1) bude odpovězeno písemně. 
ad 2) jedná se technickou výměnu stávajících automatů tak, aby došlo ke sjednocení systému 
v celé hl. m. Praze, parkovacích zón se tento krok netýká. 
ad 3) rada bude projednávat schválení nové smlouvy. 
ad 4) sledovanost je otázka diskuse 
ad 5) dostupné informace jsou k dispozici, jedná se o právní spor. 
 
 

 
19. Různé 

P. tajemník informoval, že došlo k výměně označení vstupních portálů radnice, které je nyní 
pro občany viditelnější a přehlednější a dále byly instalovány před vchodem do radnice úvazy 
pro psy. 

 

Materiály k informaci 

 Zpráva o činnosti výboru Zastupitelstva MČ Praha 13 za I. pololetí 2017 
 Rozsudek v právní věci o určení neúčinnosti právního úkonu dlužníka KEY 

INVESTMENTS a.s. 
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Konec jednání:  11:15 hodin 
 

Zápis vyhotovil: organizačně-administrativní oddělení 
 

 

 

Ověřil: 

 
 
 
 
 
Ing. Michal Drábek v. r. 
 
 
 
Luboš Petříček, DiS. v. r. 

 
 
 

 

 

 

 
 

Ing. David Vodrážka v. r.  
starosta 

 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1: přijatá usnesení z 16. zasedání ZMČ č. UZ 0276/2017 – UZ 0292/2017  
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) 
 


