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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 21. zasedání zastupitelstva MČ konaného dne 17.09.2014 

 

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:  

 
 
Ing. Vít Bobysud 
Ing. Jiří Neckář 
 
 
Hlasování č. 1 : pro: 29 , proti: 0 , zdržel se: 2 

 

Návrhový výbor: 

Zdeněk Pastrňák 
Ing. Eva Vítková 
Mgr. Jakub Lapáček 

 

 

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

Program 
    

1. Volba přísedících Obvodního soudu pro Prahu 5 BJ 
0828/2014  

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

BJ 
1013/2014  

3. Příspěvek na podporu činností nestátní neziskové organizace zajišťující 
dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu registrované mládeže - TJ 
Sokol Stodůlky, SK Motorlet Praha a HC KERT PARK Praha 

BJ 
0981/2014 

 

4. Návrh na financování úpravy kuchyně ve Středisku sociálních služeb Prahy 
13 

BJ 
0975/2014  

5. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku /S 
248/004/0401/D/2014/,jehož předmětem je změna termínu výmazu 
věřitelského zástavního práva 

BJ 
0997/2014 

 

6. Darovací smlouva - Církevní mateřská škola Srdíčko BJ 
1039/2014  

7. Udělení grantů ve 2. grantovém řízení v oblasti sociálních služeb pro rok 
2014 

BJ 
1003/2014  

8. Stanovení paušální částky náhrady ušlé mzdy nebo výdělku pro kalendářní 
rok 2015 pro neuvolněné členy ZMČ Praha 13 

BJ 
1045/2014  

9. Prodej nebytových jednotek vč. spoluvlastnického podílu na společných 
částech budovy a zastavěných pozemcích podle seznamu NJ č. 3 

BJ 
0743/2014  

10. Oprava Prohlášení vlastníka u objektu č.p. 2062, 2063 Horákova - nebytové 
jednotky č. 101 a č. 102 

BJ 
1035/2014  



21.zasedání ZMČ 
17.9.2014 

3 

11. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o služebnosti inženýrské sítě k 
pozemkům parc. č. 2010/12 a parc. č. 2265/1, v k.ú. Stodůlky 

BJ 
0979/2014  

12. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o služebnosti sdělovací sítě k 
pozemkům parc.č. 1214/1 a 2216/1, v k.ú. Stodůlky 

BJ 
1043/2014  

13. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 1607/47 v 
k.ú. Stodůlky 

BJ 
1044/2014  

14. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k 
pozemkům parc. č. 1236/28 a parc. č. 1236/127, v k.ú. Stodůlky 

BJ 
0990/2014  

15. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 162/14, 
parc. č. 162/36 a parc. č. 162/37, v k.ú. Stodůlky 

BJ 
0988/2014  

16. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na uložení a 
provozování kabelů NN na pozemku parc.č. 2216/1 v k.ú. Stodůlky 

BJ 
0971/2014  

17. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na uložení a 
provozování kabelů NN na pozemcích parc.č. 1080/141 a 1165/112 v k.ú. 
Stodůlky 

BJ 
0969/2014 

 

18. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na uložení a 
provozování kabelů NN na pozemku parc.č. 2203/1 v k.ú. Stodůlky 

BJ 
1042/2014  

19. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej části pozemku parc.č. 
2131/141 v k.ú. Stodůlky 

BJ 
0964/2014  

20. Prodej pozemku parc.č. 2198/8 v k.ú. Stodůlky BJ 
0966/2014  

21. Prodej pozemků parc.č. 2202/5 a 2202/6 v k.ú. Stodůlky BJ 
0965/2014  

22. Prodej pozemků parc. č. 2310/15 a parc. č. 2310/16 v k.ú. Stodůlky BJ 
1019/2014  

23. Odejmutí pozemků v k.ú. Stodůlky ze svěřené správy z důvodu sjednocení 
správy pozemků a staveb komunikací 

BJ 
0926/2014  

24. Úplatné postoupení pohledávek vzniklých neplacením nájemného a služeb BJ 
0752/2014 

 

25. Případy projednané v komisi škodní a pro likvidaci majetku BJ 
1048/2014  

26. Zpráva o plnění usnesení ZMČ Praha 13 BJ 
0856/2014 

 

27. Dotazy a interpelace   

28. Různé   

 

P. Šeferna požádal o projednání bodu č. 9 před bodem č. 4. 

O takto navrženém programu bylo hlasováno. 

Hlasování č. 3: pro: 31 , proti: 0 , zdržel se: 0 
 

 

 



21.zasedání ZMČ 
17.9.2014 

4 

Jednání 

 

1. Volba přísedících 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. 4 - pro: 33, proti: 0, zdržel se: 0  
 
USNESENÍ č. UZ 0381/2014 

 

 

2. 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:  
 
Občan MČ P 13 p. Kundrata přednesl své připomínky k předloženému materiálu. 
 
Paní Sedláčková poděkovala vedoucímu EKO a členům FV za práci k dosažení 
optimálního výsledku zhodnocení finančních prostředků. 
K tomuto poděkování se připojili zastupitelé Lerch, Chudoba, Helikarová, J. Zeman. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 5 - pro: 33, proti: 0, zdržel se: 0  
 
USNESENÍ č. UZ 0382/2014 
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3. Příspěvek na podporu činností nestátní neziskové organizace zajišťující 
dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu registrované mládeže - TJ 
Sokol Stodůlky, SK Motorlet Praha a HC KERT PARK Praha  

 
Vypracoval: Andrea Miškovská, asistentka zástupce starosty 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. David Vodrážka 
 
Materiál uvedl p. starosta. 
 
Dotazy a připomínky:  
 
Paní Drhová uvedla, že tento materiál nepodpoří, příspěvky by měly být rozděleny formou 
grantového řízení. 
 
P. Chudoba uvedl, že rozdělování finančních prostředků by mělo probíhat tak, aby měly 
možnost přihlásit se všechny organizace. Dotázal se jak probíhalo vytipování  organizací. 
 
P. starosta konstatoval, že tyto tři subjekty splnily podmínky stanovené HMP pro tuto 
účelovou dotaci. Ostatní neorganizované subjekty, které se přihlásily, obdržely na základě 
rozhodnutí rady finanční příspěvek až do výše 50 tis. Kč.  
 
Na základě požadavku p. Chudoby bude vysvětlení p. starosty doplněno do důvodové 
zprávy. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 6 - pro: 28, proti: 0, zdržel se: 1  
 
USNESENÍ č. UZ 0383/2014 

 

4. Návrh na financování úpravy kuchyně ve Středisku sociálních služeb Prahy 
13 

 
Vypracoval: Hana Zelenková, asistentka zástupce starosty 
Předkládá: Aleš Mareček, zástupce starosty 
 
Materiál uvedl p. starosta. 
 
Dotazy a připomínky:  
 
P. Chudoba uvedl, že s návrhem souhlasí, ale podotkl, že podobná vydání by měla být 
součástí rozpočtu. 
P. starosta vysvětlil, že nebylo zahrnuto do rozpočtu, neboť při jeho tvorbě nebyla známa 
výše finančních prostředků získaných prodejem nebytových prostor. 
 
P. Praus se pozastavil nad výší částky na projektovou dokumentaci. 
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P. starosta sdělil, že bude vyhlášeno výběrové řízení, jedná se o odhadovanou maximální 
částku. 
 
Paní Drhová uvedla, že tato akce měla být plánována v rozpočtu.  
 
P. Gregar zmínil, že se jedná o mimořádný příjem i výdaj a navzdory připomínkám 
materiál podporuje. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 8 - pro: 32, proti: 0, zdržel se: 1  
 
USNESENÍ č. UZ 0384/2014 

 

5. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku /S 
248/004/0401/D/2014/,jehož předmětem je změna termínu výmazu věřitelského 
zástavního práva 

 
Vypracoval: JUDr. Věra Adámková, právník 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. David Vodrážka, starosta 
 
Dotazy a připomínky:  
 
P. Chudoba prohlásil, že zastupitelstvo mělo být informováno o změně termínu výmazu 
zástavního práva již dříve. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 9 - pro: 23, proti: 6, zdržel se: 3  
 
USNESENÍ č. UZ 0385/2014 

 

6. Darovací smlouva - Církevní mateřská škola Srdíčko 

 
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. 10 - pro: 30, proti: 0, zdržel se: 0  
 
USNESENÍ č. UZ 0386/2014 
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7. Udělení grantů ve 2. grantovém řízení v oblasti sociálních služeb pro rok 
2014 

 
Vypracoval: Bc. Petr Syrový, vedoucí oddělení sociální prevence 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Aleš Mareček, zástupce starosty 
 
Dotazy a připomínky:  
 
P. Praus postrádal podrobnější informaci o využití finančních prostředků. 
 
ZS Mareček odpověděl, že budou využity na pečovatelskou službu a nízkoprahová zařízení 
pro děti a mládež. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 11 - pro: 33, proti: 0, zdržel se: 0  
 
USNESENÍ č. UZ 0387/2014 

 

8. Stanovení paušální částky náhrady ušlé mzdy nebo výdělku pro kalendářní 
rok 2015 pro neuvolněné členy ZMČ Praha 13 

 
Vypracoval: Jarmila Havelková, vedoucí oddělení personálního a platového 
Předkládá: Ing. David Vodrážka, starosta 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 12 - pro: 31, proti: 0, zdržel se: 1  
 
USNESENÍ č. UZ 0388/2014 

 

9. Prodej nebytových jednotek vč. spoluvlastnického podílu na společných 
částech budovy a zastavěných pozemcích podle seznamu NJ č. 3 

 
Vypracoval: Mgr. Iva Říhová, vedoucí oddělení majetkového 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Petr Zeman, zástupce starosty 
 
Materiál byl projednán před bodem č. 4. 
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V úvodním slovu pan starosta zdůraznil, že pokud si nájemce nebytový prostor nekoupí, 
dál zůstává v pronájmu. Ceny jsou určeny znaleckým posudkem, slevy nelze poskytnout. 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 7 - pro: 21, proti: 0, zdržel se: 11  
 
USNESENÍ č. UZ 0389/2014 

 

 

10. Oprava Prohlášení vlastníka u objektu č.p. 2062, 2063 Horákova - 
nebytové jednotky č. 101 a č. 102 

 
Vypracoval: Mgr. Iva Říhová, vedoucí oddělení majetkového 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Petr Zeman, zástupce starosty 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 13 - pro: 30, proti: 0, zdržel se: 1  
 
USNESENÍ č. UZ 0390/2014 

 

 

11. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o služebnosti inženýrské sítě k 
pozemkům parc. č. 2010/12 a parc. č. 2265/1, v k.ú. Stodůlky  

 
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. 14 - pro: 33, proti: 0, zdržel se: 0  
 
USNESENÍ č. UZ 0391/2014 
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12. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o služebnosti sdělovací sítě k 
pozemkům parc.č. 1214/1 a 2216/1, 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. 15 - pro: 33, proti: 0, zdržel se: 0  
 
USNESENÍ č. UZ 0392/2014 

 

13. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 1607/47 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. 16 - pro: 33, proti: 0, zdržel se: 0  
 
USNESENÍ č. UZ 0393/2014 

 

14. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k 
pozemkům parc. č. 1236/28 a parc. č. 1236/127, v k.ú. Stodůlky  

 
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. 17 - pro: 33, proti: 0, zdržel se: 0  
 
USNESENÍ č. UZ 0394/2014 
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15. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 162/14, 
parc. č. 162/36 a parc. č. 162/37, v k.ú. Stodůlky  

 
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. 18 - pro: 33, proti: 0, zdržel se: 0  
 
USNESENÍ č. UZ 0395/2014 

 

16. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na uložení 
a provozování kabelů NN na pozemku parc.č. 2216/1 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. 19 - pro: 32, proti: 0, zdržel se: 1  
 
USNESENÍ č. UZ 0396/2014 

 

17. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na uložení 
a provozování kabelů NN na pozemcích parc.č. 1080/141 a 1165/112 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. 
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Hlasování č. 20 - pro: 32, proti: 0, zdržel se: 1  
 
USNESENÍ č. UZ 0397/2014 

 

18. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na uložení 
a provozování kabelů NN na pozemku parc.č. 2203/1 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. 21 - pro: 31, proti: 0, zdržel se: 1  
 
USNESENÍ č. UZ 0398/2014 

 

19. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej části pozemku 
parc.č. 2131/141 v k.ú. Stodůlky  

 
Vypracoval: Ing. Naděžda Javorská, oddělení majetku 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Petr Zeman, zástupce starosty 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
 
P. Gregar požádal o vysvětlení, proč prodáváme pozemky u materiálu č. 19 a 22 podle 
cenové mapy a u materiálů č. 20 a 21 podle znaleckého posudku. 
 
P. starosta vysvětlil, že v těchto případech se jedná o narovnání stavu a nápravu křivd 
způsobených v minulosti.   
 
Na základě rozpravy pan starosta požádal vedoucího OLP a OMBAI o doplnění důvodové 
zprávy u materiálů č. 20 a 21.  
 
Důvodová zpráva materiálu č. 20 byla doplněna o následující text: 
 
 
V zájmu vyřešení majetkoprávních vztahů bylo paní XXXXX nabídnuto odkoupení pozemku 
parc. č. 2198/8 za cenu dle cenové mapy, která činí 6.480 Kč. Tato cena byla však pro ni 
nepřijatelná. 
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Protože se jedná o veřejně nepřístupný, silně svažitý pozemek, pro MČ Praha 13 jinak 
nevyužitelný a v zájmu zmírnění majetkové újmy, která vznikla z důvodu nečinnosti 
bývalého MNV Stodůlky, a vzhledem k tomu, že paní XXXXX  užívá předmětný pozemek 
více jak 10 let, byl požádán soudní znalec o vypracování znaleckého posudku. Cena 
pozemku dle znaleckého posudku činí 2.020 Kč/m2 tj. celkem 171.700 Kč. Paní XXXXX 
souhlasí s odkoupením pozemku parc. č. 2198/8 v k.ú. Stodůlky o výměře 85 m2 za 
uvedenou cenu.  
 
Důvodová zpráva materiálu č. 21 byla doplněna o následující text: 
 
V zájmu vyřešení majetkoprávních vztahů bylo, tehdy ještě manželům XXXXX, nabídnuto 
odkoupení pozemků parc. č. 2202/5 a 2202/6 za cenu dle cenové mapy, která činí 6.480 
Kč. Tato cena byla však pro ně nepřijatelná. 
 
Protože se jedná o veřejně nepřístupný pozemek pro MČ Praha 13 jinak nevyužitelný, 
který  se nachází v blízkosti  železniční tratě, a v zájmu zmírnění majetkové újmy, která 
vznikla z důvodu nečinnosti bývalého MNV Stodůlky, a vzhledem k tomu, že manželé 
XXXXX  užívali předmětný pozemek více jak 10 let, byl požádán soudní znalec o 
vypracování znaleckého posudku. Cena pozemku dle znaleckého posudku činí 2.020 Kč/m2 
za pozemek parc. č. 2202/6 tj. při výměře 88 m2 celkem 177.760 Kč a 5.050 Kč za pozemek 
parc.č. 2202/5 o výměře 1 m2. Celková kupní cena tedy činí 182.810 Kč. Paní XXXXX  
souhlasí s odkoupením pozemků parc. č. 2202/5 a 2202/6 v k.ú. Stodůlky za uvedenou 
cenu. 

Po rozpravě bylo o navrženém usnesení hlasováno. 
 
Hlasování č. 22 - pro: 30, proti: 0, zdržel se: 3  
 
USNESENÍ č. UZ 0399/2014 

 

 

20. Prodej pozemku parc.č. 2198/8 v k.ú. Stodůlky  

 
Vypracoval: Ing. Naděžda Javorská, oddělení majetku 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Petr Zeman, zástupce starosty 
 
Dotazy a připomínky: rozprava proběhla v rámci projednávání bodu č. 19. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 23 - pro: 31, proti: 0, zdržel se: 0  
 
USNESENÍ č. UZ 0400/2014 
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21. Prodej pozemků parc.č. 2202/5 a 2202/6 v k.ú. Stodůlky  

 
Vypracoval: Ing. Naděžda Javorská, oddělení majetku 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Petr Zeman, zástupce starosty 
 
Dotazy a připomínky: rozprava proběhla v rámci projednávání bodu č. 19. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 24 - pro: 33, proti: 0, zdržel se: 0  
 
USNESENÍ č. UZ 0401/2014 

 

22. Prodej pozemků parc. č. 2310/15 a parc. č. 2310/16 v k.ú. Stodůlky  

 
Vypracoval: Libuše Všianská, oddělení majetku 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Petr Zeman, zástupce starosty 
 
Dotazy a připomínky: rozprava proběhla v rámci projednávání bodu č. 19. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 25 - pro: 19, proti: 0, zdržel se: 12  
 
USNESENÍ č. UZ 0402/2014 

 

23. Odejmutí pozemků v k.ú. Stodůlky ze svěřené správy z důvodu sjednocení 
správy pozemků a staveb komunikací 

 
Vypracoval: Monika Bouší, oddělení majetku 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Petr Zeman, zástupce starosty 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
 
Pí Sedláčková požádala o bližší vysvětlení. 

Vedoucí OMBAI uvedla, že k odejmutí dochází na základě požadavku MHMP, jde o 
sjednocení správy a údržby pozemků zastavěných komunikacemi a izolační zelení. 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 26 - pro: 30, proti: 0, zdržel se: 2  
 
USNESENÍ č. UZ 0403/2014 
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24. 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: bez rozpravy. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 27 - pro: 30, proti: 0, zdržel se: 1  
 
USNESENÍ č. UZ 0404/2014 

 

25. Případy projednané 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. 28 - pro: 32, proti: 0, zdržel se: 0  
 
USNESENÍ č. UZ 0405/2014 

 

26. Zpráva o plnění usnesení ZMČ Praha 13 

 
Vypracoval: Jana Krákorová, odborný pracovník – sekretariát,  
Předkládá: Ing. Jan Zeman, CSc., předseda Kontrolního výboru 
 

Dotazy a připomínky:  
 
P. Gregar uvedl, že v úkolu týkajícího se kamerového systému, (část. A splněné úkoly, 
usnesení č. UZ 0181/2012), chybí zmínka o dlouhodobém financování ze strany HMP a 
dotázal se, zda k tomuto máme vyjádření od HMP. 
ZS Zelený uvedl, že stanovisko HMP je k dispozici. 

P. starosta doplnil, že probíhá audit zakázky a znalecký posudek položkového rozpočtu. 
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Další diskuse se týkala přeřazení tohoto úkolu mezi nesplněné, paní Drhová navrhla 
doplnit usnesení o bod III. - ZMČ schvaluje přeřazení úkolu č. usnesení UZ 0181/2012 ze 
splněných úkolů do nesplněných úkolů ZMČ. 
 
O tomto návrhu bylo hlasováno: 
 
Hlasování č. 29 - pro: 11, proti: 0, zdržel se: 16 
Návrh nebyl přijat.  
 
Hlasování o původně navrženém usnesení: 
 
Hlasování č. 30 - pro: 17, proti: 4, zdržel se: 5  
Návrh nebyl přijat. 

Hlasováním nebylo přijato žádné usnesení. 

 

 

27. Dotazy a interpelace 

Nebyly vzneseny žádné dotazy a interpelace.  
 

 

28. Různé 

P. Gregar poděkoval všem za spolupráci při své dlouhodobé činnosti ve funkci zastupitele 
MČ Praha 13. 

Občan MČ p.Kundrata poděkoval všem členům zastupitelstva za jejich práci a budoucím 
kandidátům popřál hodně úspěchů. 
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Konec jednání:  11.20 hodin 
 

Zápis vyhotovil:  organizačně-administrativní oddělení 
 

 

Ověřil: 

 
 
Ing. Vít Bobysud v. r. 
 
 
 
 
Ing. Jiří Neckář v. r. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

Ing. David Vodrážka v. r.  
starosta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1: přijatá usnesení z 21. zasedání ZMČ č. UZ 0381/2014 – UZ 0405/2014 včetně 

příloh k usnesení č. UZ 0389/2014 a č. UZ 0403/2014  
Příloha č. 2: protokol o hlasování k jednotlivým bodům jednání 
                    (uložen u originálu zápisu v organizačně-administrativním oddělení) 
 
 
 
 


