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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 20. zasedání zastupitelstva MČ konaného dne 04.06.2014 

 

od 10.00 hodin v zasedací síni radnice MČ Praha 13 

 
 
Zvukový záznam průběhu jednání je uložen v oddělení organizačně-administrativním. 
 
Zasedání v 10.00 hodin zahájil a vedl pan starosta, který v úvodu uvítal všechny členy 
zastupitelstva, hosty a pracovníky Úřadu MČ Praha 13. 
 
Na začátku jednání bylo přítomno 33 členů  a zastupitelstvo bylo tudíž usnášeníschopné ve 
smyslu § 62 zákona o hl.m.Praze. 

 

 

 

Přítomni : 

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

 
Pavel Sirotek 
Ing. Ladislav Strejček 
 
Hlasování č. 1 : pro: 30 , proti: 0 , zdržel se: 1 

 
Návrhový výbor: 
 
Mgr. Antonín Krejčík 
Ing. Vít Bobysud 
Mgr. Eva Montgomeryová 
 

 

Hlasování č. 2: pro: 29 , proti: 0 , zdržel se: 1 
 

 

 

Program 
    

1. Stanovení volebního obvodu pro komunální volby konané v roce 2014 a 
stanovení počtu členů Zastupitelstva městské části Praha 13 pro volební 
období let 2014 - 2018 

BJ 
0738/2014 

 

2. Volba přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 5 BJ 
0693/2014  

3. Rozbor hospodaření za 1. čtvrtletí 2014 a účetní závěrka za 1. čtvrtletí 2014 BJ 
0731/2014  

4. Rozpočtové změny za měsíc duben a květen 2014 BJ 
0694/2014  

5. Informace o výsledku zhodnocení volných peněžních prostředků MČ Praha 
13 

BJ 
0740/2014  

6. Informace o opravě tiskové chyby BJ 
0725/2014  

7. Schválení a uvolnění finančních prostředků na akci: "Revitalizace veřejné 
zeleně v majetku MČ Praha 13". 

BJ 
0734/2014  

8. Prodej nebytových jednotek vč. spoluvlastnického podílu na společných 
částech budovy a zastavěných pozemcích podle seznamu NJ č. 2 

BJ 
0531/2014  

9. Narovnání majetkoprávních vztahů - prodej pozemku parc.č. 2173/40 k.ú. 
Stodůlky 

BJ 
0683/2014  

10. Narovnání majetkoprávních vztahů - prodej pozemků parc.č. 2173/39 a 
parc.č. 59/2 k.ú. Stodůlky 

BJ 
0686/2014  

11. 1. Dohoda o ukončení smlouvy o zřízení věcného břemene č. 
S/251/033/1602/T/2014 2. Smlouva o služebnosti inženýrské sítě k 
pozemkům parc. č. 2020, 2018/1 a 2024 v k.ú. Jinonice 

BJ 
0737/2014 

 

12. Žádost na HMP o odejmutí vodohospodářského majetku BJ  
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0735/2014 

13. Úplatné postoupení pohledávek vzniklých neplacením nájemného a služeb BJ 
0742/2014  

14. Případ projednaný v komisi škodní a pro likvidaci majetku BJ 
0741/2014  

15. Předávací protokoly - svěření movitého majetku příspěvkovým organizacím BJ 
0739/2014  

16. Zpráva o plnění usnesení ZMČ Praha 13 BJ 
0658/2014  

17. Dotazy a interpelace   

18. Různé   

 
 
 
P. Lapáček navrhl za klub TOP 09 vypustit z programu body č. 7 a 8 pro jejich nedostatečné 
vypracování. Navrhl o vypuštění těchto bodů hlasovat odděleně. 
 
J. Zeman postrádal v navržené programu bod ve věci společnosti NJB Real. P. starosta 
doporučil toto projednat v interpelacích. 
 
P. Gregar navrhl zařadit bod programu 0. – Námitka člena zastupitelstva k zápisu z minulého 
zasedání. 
 
Hlasování o jednotlivých návrzích: 
 
1) návrh p. Gregara 
 
Hlasování č. 3 - pro: 8 proti: 10 zdržel se: 13 
Návrh nebyl přijat. 

 

2) návrh p. Lapáčka na vypuštění bodu č. 7: 
 
Hlasování č. 4 - pro: 10 , proti: 16, zdržel se: 6  
Návrh nebyl přijat. 

 

3) návrh p. Lapáčka na vypuštění bodu č. 8: 
 
Hlasování č. 5 - pro: 10, proti: 15, zdržel se: 8  
Návrh nebyl přijat. 

 

4) hlasování o původně navrženém programu: 
 
Hlasování č. 6 - pro: 22, proti: 0, zdržel se: 11  
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Jednání 

1. Stanovení volebního obvodu pro komunální volby konané v roce 2014 a 
stanovení počtu členů Zastupitelstva městské části Praha 13 pro volební 
období let 2014 - 2018 

 
Vypracoval: Mgr. Jana Dvořáková, vedoucí odboru občansko-správního 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. David Vodrážka, starosta 
 
Dotazy a připomínky: 
 
J. Zeman prohlásil, že klub KSČM tento materiál podporuje. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 7 - pro: 33, proti: 0, zdržel se: 0  
 
USNESENÍ č. UZ 0365/2014 

 

2. Volba přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 5 

 
Vypracoval: Mgr. Jana Dvořáková, vedoucí odboru občansko-správního 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. David Vodrážka, starosta 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 8 - pro: 33, proti: 0, zdržel se: 0  
 
USNESENÍ č. UZ 0366/2014 

 

3. Rozbor hospodaření za 1. čtvrtletí 2014 a účetní závěrka za 1. čtvrtletí 2014 

 
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 Prahy 13 
 
Materiál podrobně uvedl p. starosta. 
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Dotazy a připomínky:  
 
J. Zeman přednesl své dílčí připomínky k hospodaření MČ za 1. čtvrtletí. 
 
Pí Helikarová sdělila připomínky ke zdaňované činnosti, které se týkaly výše odměn 
správcovským firmám za 1 byt, výše finančních prostředků na mzdy a financování činností 
poradců, znalců a právníků. 
Dotazy zodpověděli pí tajemnice, ZS Zelený a vedoucí OMBAI pí Uramová. 
 
P. Dlesk prohlásil, že klub TOP 09 již dlouhodobě kritizuje sestavování rozpočtu MČ,  
a proto se neztotožňuje s předloženým materiálem. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 9 - pro: 22, proti: 1, zdržel se: 10  
 
USNESENÍ č. UZ 0367/2014 

 

4. Rozpočtové změny za měsíc duben a květen 2014 

 
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. D. Vodrážka, starosta MČ Prahy 13 
 
Dotazy a připomínky: 
 
Pí Sedláčková přednesla protinávrh usnesení, a to hlasovat o rozpočtovém opatření č. 33 
samostatně, ostatní rozpočtová opatření podporuje. 
 
P. Dlesk nesouhlasil s navyšováním rozpočtu a prohlásil, že klub TOP 09 se neztotožňuje 
s předloženým materiálem. 
 
P. starosta uvedl, že všechny předložené záměry byly zastupitelstvem schváleny, nyní jde 
pouze o přesun finančních prostředků na již schválené investice. 
 
Pí Vítková požádala o podrobnější vysvětlení k RO č. 2024 – poskytnutí účelového 
neinvestičního transferu na projekt integrace cizinců v MČ P 13. 
Vysvětlil p. Syrový z odboru sociální péče a zdravotnictví, že se jedná o obdrženou dotaci 
z Ministerstva vnitra ČR. 
 
Po rozpravě bylo hlasováno o protinávrhu pí Sedláčkové: 
 

I.  bere na vědomí rozpočtové změny za měsíc duben a květen 2014, a to rozpočtové 
opatření 25 až 32, 34 – 66 a další dle bodu I navrženého usnesení 

 
II.  bere na vědomí rozpočtové změny za měsíc duben a květen – a to konkrétně 

rozpočtové opatření č. 33 
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Hlasování č. 10 - pro: 1, proti: 18, zdržel se: 13  
Návrh nebyl přijat. 
 
Hlasování o původně navrženém usnesení: 
 
Hlasování č. 11 - pro: 22, proti: 0, zdržel se: 8  
 
USNESENÍ č. UZ 0368/2014 

 

5. Informace o výsledku zhodnocení volných peněžních prostředků MČ Praha 
13 

 
Vypracoval: Ing. Jaroslav Mareš, vedoucí odboru ekonomického 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. David Vodrážka, starosta MČ Praha 13 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 12 - pro: 31, proti: 0, zdržel se: 0  
 
USNESENÍ č. UZ 0369/2014 

 

6. Informace o opravě tiskové chyby 

 
Vypracoval: Ing. Kamila Nátrová vedoucí oddělení zdaňované činnosti, Ing. Světla 
Džmuráňová, vedoucí oddělení plánu a rozpočtu 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. D. Vodrážka, starosta 
 
P. starosta vysvětlil důvody předložení materiálu, sdělil, že touto opravou se nemění 
výsledek hospodaření městské části za rok 2013. 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 13 - pro: 30, proti: 0, zdržel se: 0  
 
USNESENÍ č. UZ 0370/2014 
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7. Schválení a uvolnění finančních prostředků na akci: "Revitalizace veřejné 
zeleně v majetku MČ Praha 13". 

 
Vypracoval: Renata Brabencová, odborný pracovník - sekretariát 
Předkládá: Petr Zeman, zástupce starosty 
 
Dotazy a připomínky:  
 
p. starosta navrhl změnu usnesení, a to v bodě II. doplnit text – …, a to v pouze v případě 
získání dotace ze SFŽP. 
 
P. Lapáček měl výhrady k předloženému materiálu, neboť v důvodové zprávě není 
podrobně uveden rozsah záměru. 
P. Bobysud informoval o veřejném projednání záměru revitalizace, které proběhlo za 
účasti občanů a zástupců MČ v rámci projektu Agenda 21 a setkalo se s kladným ohlasem 
veřejnosti. 
 
P. Chudoba postrádal vyjádření odboru životního prostředí a předložil doplňující návrh 
usnesení. 
Vedoucí OMBAI pí Uramová sdělila, že jde o společný  projekt OMBAI a OŽP. 
 
P. Dlesk postrádal v důvodové zprávě přesnější určení výměry dotčených pozemků. 
 
Návrh p. Chudoby: 
 
II. souhlasí 
.... v maximální výši 4 mil. Kč ....., pouze při získání dotace v předpokládané výši cca 8 mil. 
Kč.  
 
O navrženém usnesení doplněném o návrh p. Chudoby bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 14 - pro: 25, proti: 0, zdržel se: 8  
 
USNESENÍ č. UZ 0371/2014 

 

8. Prodej nebytových jednotek vč. spoluvlastnického podílu na společných 
částech budovy a zastavěných pozemcích podle seznamu NJ č. 2 

 
Vypracoval: Mgr. Iva Říhová, vedoucí oddělení majetkového 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Petr Zeman, zástupce starosty 
 
Dotazy a připomínky:  
 
P. Dlesk vyjádřil své výhrady k výši ceny a postrádal obsah znaleckých posudků, 
konstatoval, že klub TOP 09 předložený materiál nepodpoří. 
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Pí Helikarová se vyjádřila k prodeji nebytových prostor v ul. Heranova společnosti 
Intergate a požádala o doslovný přepis svého příspěvku. 
 
Nesouhlasím s tím, aby tyto čtyři jednotky byly tímto způsobem prodané, a to z toho 
důvodu, že je to v mnoha ohledech pouze nevýhodné pro městskou část, nikoliv výhodné. 
Za prvé, jsou to jednotky v domě v čísle popisném, kde všechny ostatní jednotky 100% 
patří hlavnímu městu se svěřenou správou městské části, to znamená, že péče o tyto 
jednotky se nezjednoduší pro městskou část, ale přinejmenším zůstane na stejné úrovni. 
Takže ten důvod prodeje jednotek, abychom zjednodušili správu individuálně rozmístěných 
jednotek, v tomto případě neplatí. 
Za druhé, jsou to jednotky ve třetím, pátém a šestém podlaží toho domu, to znamená, že 
neplatí ani další důvod, kterým na minulém zastupitelstvu byli zastupitelé přesvědčeni, že 
je třeba prodávat, protože ty ostatní jednotky, které se prodávají, jsou většinou v přízemí 
nebo v suterénech. Toto jsou jednotky uprostřed, vlastně rozmístěné v tom domě. Všechny 
ostatní jednotky patří městské části v tomto domě a používají se jako byty. To znamená, že 
tady se navrhuje, aby městská část se zbavila těchto prostor za situace, kdy tady existuje 
zásobárna několika desítek poměrně složitých případů občanů, kterým by městská část 
potřebovala pomoci a nemá k tomu zdroje. Dalším důvodem je cena, o které už mluvil pan 
Dlesk, kde v této oblasti je možné prostory tohoto typu koupit za ceny od 33 tis. Kč/m2, 
tady se navrhuje prodávat za necelých 12 tis. Kč/m2, takže na těchto čtyřech jednotkách 
rozdíl ceny činí přes  5 mil. Kč ve prospěch nabyvatele a v neprospěch městské části. A 
poslední důvod, který považuji za docela vážný, je ten, že tady je jasný střet zájmu, o 
kterém se nám tady cudně předkladatel nezmínil, a to ten, že tyto jednotky spravuje 
společnost Ikon. Tato společnost Ikon vybrala a najala znalce, jak mi potvrdil pan 
místostarosta Zelený v bodě 3, že tito znalci jsou najímání správci. Já rozhodně nechci 
podezírat znalce z toho, že nepracuje přesně podle zákona, ale určitě to nevypadá dobře, 
když tento znalec je najímán správcovskou firmou a zároveň tyto jednotky se mají prodat 
společnosti Intergate, která je 100% vlastněná společností Ikon. Neboli správce těchto 
prostor sám administruje přípravu a prodej prostor obce sám sobě a on má od nás 
mandátní smlouvu, aby s péčí nejlepšího hospodáře se staral o nemovitosti městské části. 
Takže tady v tomto případě o péči dobrého hospodáře se nedá mluvit v žádném případě. 
Proto s prodejem těchto konkrétně těchto čtyřech jednotek nemohu souhlasit . Děkuju. 
 
V další obsáhlé diskusi vyjadřovali zastupitelé Lapáček, Drhová, Helikarová, Chudoba, 
Dlesk, Dóžová své námitky proti předloženému materiálu, které se týkaly zejména výše 
kupní ceny, případné změny nebytových prostor na bytové, znaleckých posudků, 
obchodního vztahu SF Ikon a Intergate, výhodnosti prodeje pro městskou část apod. 
 
Na vznesené připomínky reagovali p. starosta, ZS Zelený, ZS Zeman, pí Lerch, ZS 
Mareček, kteří sdělili argumenty pro prodej, m. j. uvedli, že záměr prodeje byl schválen 
zastupitelstvem, nyní jde o jeho realizaci, jedná se o nebytové prostory, které nelze užívat 
k bydlení, cena vychází zcela ze znaleckých posudků. P. starosta upozornil na schválené 
usnesení zastupitelstva č. 301 z 11.9.2013, které ocitoval. 
 
 
K diskusi byl vyzván vedoucí OLP p. Prošek. 
P. Chudoba požádal, aby vystoupení p. Proška bylo doslovně zaznamenáno. 
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Vážené dámy a pánové, podívejte se, městská část je přece v první řadě veřejnoprávní 
korporací. Za druhé, podle zákona musela zveřejnit ten záměr na úřední desce, tím se to 
bere, že to je de facto a zvláště pak podle příslušných ustanovení nového občanského 
zákona, jako určitá forma veřejného příslibu. Ty parametry byly nastaveny, samozřejmě 
z toho můžou plynout nějaké důsledky. Vy teďka máte pouze schválit formu té smlouvy, to 
znamená, jestliže vidíte, cítíte nějakou chybu v té smlouvě, tak můžete vznášet námitky. 
Jinak já to považuji, i když to není mým úkolem, ale celou ostatní diskusi za 
bezpředmětnou, protože ať teda dá někdo návrh na revokaci toho přijatého usnesení 
předešlého zastupitelstva, potom se může rozeběhnout ta debata znova. To je asi tak 
všechno.  
 
Po diskusi bylo hlasováno o protinávrhu usnesení p. Lapáčka, a to revokovat usnesení 
ZMČ č. UZ 0301/2013 ze dne 11.9.2013. 
 
Hlasování č. 15 - pro: 9, proti: 16, zdržel se: 6 
Návrh nebyl přijat. 
 
Hlasování o původním návrhu usnesení: 
 
Hlasování č. 16 - pro: 17, proti: 8, zdržel se: 8 
Návrh nebyl přijat. 
P. Lapáček prohlásil, že hlasoval proti. 
 
Při projednávání bodu č. 11 pí Montgomeryová prohlásila, že u posledního hlasování 
k bodu č. 8 hlasovala pro. 
 
Po odhlasování bodu č. 11 na základě upozornění vedoucího OLP p. starosta označil 
hlasování č. 16 k bodu č. 8 za zmatečné a vyzval zastupitele k novému hlasování.  
 
Hlasování č. 20 - pro: 18, proti: 7, zdržel se: 5  
 
USNESENÍ č. UZ 0372/2014 

 

 

9. Narovnání majetkoprávních vztahů - prodej pozemku parc.č. 2173/40 k.ú. 
Stodůlky  

 
Vypracoval: Eva Ivanova, oddělení majetku 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Petr Zeman, zástupce starosty 
 
Dotazy a připomínky:  
 
Paní Drhová požádala o sdělení důvodu prodeje pozemku. 
P. starosta odpověděl, že o prodej požádal nájemce, jedná se o oplocenou zahradu, cena 
byla stanovena znaleckým posudkem a prodej doporučil majetkový výbor i rada. 
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O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 17 - pro: 20, proti: 2, zdržel se: 1  
 
USNESENÍ č. UZ 0373/2014 

 

10. Narovnání majetkoprávních vztahů - prodej pozemků parc.č. 2173/39 a 
parc.č. 59/2 k.ú. Stodůlky  

 
Vypracoval: Eva Ivanova, oddělení majetku 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Petr Zeman, zástupce starosty 
 
Dotazy a připomínky:  
 
Paní Drhová u tohoto materiálu vyjádřila svůj nesouhlas s prodejem pozemku zejména 
z důvodu možnosti budoucích změn územního plánu. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 18 - pro: 23, proti: 2, zdržel se: 0  
 
USNESENÍ č. UZ 0374/2014 

 

11. 1. Dohoda o ukončení smlouvy o zřízení věcného břemene č. 
S/251/033/1602/T/2014 2. Smlouva o služebnosti inženýrské sítě k pozemkům 
parc. č. 2020, 2018/1 a 2024 v k.ú. Jinonice 

 
Vypracoval: Věra Pinďáková, oddělení majetku 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Petr Zeman, zástupce starosty 
 
Dotazy a připomínky: 
 
Dotaz  J. Zemana na podrobnější informace zodpověděla vedoucí OMBAI pí Uramová. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 19 - pro: 30, proti: 0, zdržel se: 0  
 
USNESENÍ č. UZ 0375/2014 

 
 
(Hlasování č. 20 viz bod č. 8). 
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12. Žádost na HMP o odejmutí vodohospodářského majetku 

 
Vypracoval: Jiří Straka, oddělení majetku 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Petr Zeman, zástupce starosty 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 21 - pro: 29, proti: 0, zdržel se: 0  
 
USNESENÍ č. UZ 0376/2014 

 

13. Úplatné postoupení pohledávek vzniklých neplacením nájemného a služeb 

 
Vypracoval: Mgr. Kateřina Benešová, odborný pracovník - byty 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, David Zelený, zástupce starosty 
 
Dotazy a připomínky: 
 
J. Zeman vznesl připomínky k formulaci textu navrženého usnesení. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 22 - pro: 30, proti: 0, zdržel se: 0  
 
USNESENÍ č. UZ 0377/2014 

 

14. Případ projednaný v komisi škodní a pro likvidaci majetku 

 
Vypracoval: Ing. Milada Martinovská, vedoucí oddělení rozpočtu SFP 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. David Vodrážka, starosta 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 23 - pro: 30, proti: 0, zdržel se: 0  
 
USNESENÍ č. UZ 0378/2014 
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15. Předávací protokoly - svěření movitého majetku příspěvkovým 
organizacím 

 
Vypracoval: Olga Faltejsková, vedoucí oddělení hospodaření školství 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, David Zelený, zástupce starosty 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 24 - pro: 28, proti: 0, zdržel se: 0  
 
USNESENÍ č. UZ 0379/2014 

 

16. 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:  
 
P. Chudoba požádal o podrobnější vysvětlení k zápisu z jednání kontrolního výboru, ve 
kterém je zmíněna účast p. Pastrňáka ve veřejné soutěži a také kácení stromů. Dále požádal 
o informaci k nesplněnému úkolu k usnesení č. UZ 0290/2013. 
 
Pí Drhová uvedla, že kontrolní výbor požádal o prošetření, zda při zadávání veřejné 
zakázky v případě p. Pastrňáka  nedošlo k jejímu dělení a střetu zájmů. 
 
Vedoucí OŠ p. Mošovský podrobněji vysvětlil průběh soutěže, doplnil jej ZS Zelený, vše 
probíhalo podle příslušného zákona. 
 
P. Dlesk se pozastavil nad částkou vynaloženou na kácení stromu. 
Vedoucí OŽP pí Gilíková vysvětlila, že se jednalo nejen o pokácení stromu, ale i novou 
výsadbu a terénní úpravy. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 25 - pro: 18, proti: 0, zdržel se: 8  
 
USNESENÍ č. UZ 0380/2014 
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17. Dotazy a interpelace 

 
1) Interpelace p. Gregara na p. starostu, vedoucího OLP 
 
Námitka člena zastupitelstva k zápisu z 19. zasedání ZMČ ze dne 16. 4. 2014 zápis v části 
program zastupitelstva je v rozporu se zvukovým záznamem. Navrhovaný bod námitka 
k zápisu nebyl zařazen na jednání na základě chybného vyjádření vedoucího leg. odboru Dr.  
Proška  k zákonu o hl. m. Praze. Tím došlo k porušení zákona (viz. zvukový záznam). 
 
Bude odpovězeno písemně. 
 
2) Interpelace pí Plesníkové na p. starostu 
 
Jak pokračuje řešení sesuvu půdy směrem k domu Nová kolonie 2604/8? 
 
Bude odpovězeno písemně. 
 
3) Interpelace p. Dleska na OŽP, ZS Marečka 
 
Stav laviček v centrální části Slunečního náměstí je tristní. Loupe se lak a v okolí je 
nepořádek. Prosím o natření těchto laviček (žluté, dřevěné). Děkuji. 
 
Interpelace byla předána ZS Marečkovi k vyřízení. 
 
P. Chudoba se připojil k interpelaci p. Gregara a požádal, aby bylo odpovězeno legislativně-
právním odborem. 
 
4) Dotaz p. Panochy: 
 
Údajně kolem sídliště Velká Ohrada roste vysoká tráva a náletové dřeviny. Proč se tráva 
neseká a dřeviny se neprořezávají? 
 
P. starosta požádal o bližší určení pozemků a pověřil ZS Marečka  prošetřením. 
 
5) Interpelace J. Zemana na p. starostu 
 
1) Informace o věci smlouvy s N.J.B. Real  - ohrožení 64 mil. Kč MČ P13, viz bod 10 
minulého zastupitelstva? 
2) Informace o financování provozu kamer hl. m. Prahou. Převzalo budoucí provoz, ne 
financování? 
 
Odpověděl ZS Zelený, že městská část obdržela příslib od primátora Hudečka o placení 
optických toků. 
Na dotaz k ukončení  smlouvy s N.J.B. Real odpověděl p. starosta. Společnosti byl zaslán 
dopis s informací o rozhodnutí zastupitelstva ze dne 16.4. (usnesení nebylo hlasováním 
přijato), společnost zatím nereagovala. 
 
Pí Drhová reagovala na odpověď ZS Zeleného ke kamerovému systému, upozornila, že ZMČ 
podmínilo realizaci kamerového systému financováním provozu hl. m. Prahou.  



20. zasedání ZMČ 
4.6.2014 

14 

ZS Zelený znovu potvrdil, že tento přislib existuje. Pí Drhová požádala o předání písemného 
stanoviska primátora k hrazení nákladů na provoz dohledového kamerového centra. 
 
Pí Helikarová upozornila na zhoršenou kvalitu údržby zeleně v oblasti Lužin během 
posledních dvou let. 
ZS Mareček požádal o upřesnění lokality a upozornění nechá prošetřit. 
 
6) Interpelace p. Krejčíka  
 
Je nějaký posun k ocenění předzahrádek u panelových domů? 
 
Odpověděl ZS Zeman, že ZMČ v minulosti schválilo záměr odprodat předzahrádky za 
symbolickou 1 Kč, Magistrát rozhodl je prodávat za cenu dle cenové mapy. Za tuto cenu 
nebyl ze strany SVJ o odkoupení zájem. 
 
Pí Dóžová upozornila na devastaci v Centrálním parku, ke které došlo v noci z 31.5 na 1.6. 
Ze strany vedení MČ bylo přislíbeno zjednání nápravy. 
 
 
 
 
 
 

18. Různé 

P. Bobysud pozval přítomné na procházku po památkách a přírodních krásách Prahy 13, která 
se uskuteční 14.6. od 9.00 hodin. 
Poděkoval hasičům za zásah při požáru na Velké Ohradě. 
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Konec jednání:  12.05 hodin 
 

Zápis vyhotovil:  organizačně-administrativní oddělení 
 

Ověřil:  
 
Pavel Sirotek v. r. 
 
 
 
 
Ing. Ladislav Strejček v. r. 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

Ing. David Vodrážka v. r.  
starosta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1: přijatá usnesení z 20. zasedání ZMČ č. UZ 0365/2014 – UZ 0380/2014 včetně 

přílohy k usnesení č. UZ 0372/2014  
Příloha č. 2: protokol o hlasování k jednotlivým bodům jednání 
                    (uložen u originálu zápisu v organizačně-administrativním oddělení) 
 
 
 


