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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  

ze 17. zasedání zastupitelstva MČ konaného dne 04.12.2013 

 

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. 
Poděkoval všem, kteří se podíleli na získání významného ocenění Národní ceny ČR za 
společenskou odpovědnost, které zadává Úřadu MČ Praha 13 právo užívat logo Národní cena 
kvality ČR. 
 
Na začátku jednání bylo přítomno 31 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. Ladislav Strejček 
Pavel Sirotek 
 
Hlasování č. 1 : pro: 28 , proti: 0 , zdržel se: 1 

 

Návrhový výbor: 

Ing. Vítězslav Panocha 
Mgr. Antonín Krejčík 
Ing. Jiří Neckář 
 

 

Hlasování č. 2: pro: 26 , proti: 0 , zdržel se: 2 
 

 

Program 
    

1. Rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1.-3. čtvrtletí 2013 BJ 
1223/2013  

2. Změna finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně 
správcovských firem k 1.12.2013 

BJ 
1242/2013  

3. Rozpočtové provizorium MČ Praha 13 na rok 2014 BJ 
1221/2013  

4. Rozpočtové změny za měsíc září, říjen a listopad 2013 BJ 
1222/2013  

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

BJ 
1241/2013  

6. Schválení a uvolnění finančních prostředků na akci: "Parkování v ulici 
Bellušova, Zázvorkova". 

BJ 
1236/2013  

7. Revitalizace sportovního hřiště ve vnitrobloku I na Velké Ohradě – investiční 
akce OŽP hrazená z finančních prostředků získaných z prodeje bytových 
jednotek 

BJ 
1172/2013 

 

8. Příspěvek na podporu činností nestátní neziskové organizace, zajišťující 
dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu registrované mládeže - HC 
KERT PARK Praha, SK Hala Lužiny 

BJ 
1244/2013 

 

9. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 2021 v k.ú. 
Jinonice 

BJ 
1108/2013  

10. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 2018/1, 
parc. č. 2022, parc. č. 2024 a parc. č. 2026 v k.ú. Jinonice 

BJ 
1180/2013  

11. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2131/630 v 
k.ú. Stodůlky 

BJ 
1232/2013  

12. Prodej pozemků parc. č. 2685/32 a parc. č. 2682/2 v k.ú. Stodůlky BJ 
1185/2013 

 



17. zasedání ZMČ 
4.12.2013 

3 

13. Směna části pozemku parc.č. 1055/24 za část pozemku parc.č. 1055/25 nebo 
1055/28 v k.ú. Stodůlky. 

BJ 
1248/2013  

14. Narovnání majetkoprávních vztahů - prodej pozemků parc.č. 1235/131 a 
parc.č. 2272/38 v k.ú. Stodůlky 

BJ 
1240/2013  

15. Narovnání vlastnických vztahů k pozemku v k.ú. Jinonice, v části Nová Ves - 
dohoda o uznání vlastnického práva 

BJ 
1237/2013  

16. Úplatné postoupení pohledávek a převzetí dluhu vzniklých neplacením 
nájemného a služeb 

BJ 
1230/2013  

17. Výroční zpráva o činnosti škol a školských zařízení v působnosti správního 
obvodu Praha 13 za školní rok 2012/2013 

BJ 
1234/2013  

18. Technické zhodnocení budovy - předávací protokol BJ 
1116/2013  

19. Stavba dětského hřiště - předávací protokol BJ 
1093/2013  

20. Předávací protokoly - svěření majetku příspěvkovým organizacím BJ 
1231/2013  

21. Případy projednané v komisi škodní a pro likvidaci majetku BJ 
1239/2013  

22. Zpráva o plnění usnesení ZMČ Praha 13 BJ 
1159/2013  

23. Stanovení paušální částky náhrady ušlé mzdy nebo výdělku pro kalendářní 
rok 2014 pro neuvolněné členy ZMČ Praha 13 

BJ 
1154/2013  

24. Dodatek č. 2 ke Statutu a Zásadám používání Sociálního fondu 
zaměstnavatele 

BJ 
1250/2013  

25. Náměty k tvorbě Metropolitního plánu BJ 
1281/2013  

26. Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině Střediska sociálních služeb Prahy 13 BJ 
1273/2013  

27. Dotazy a interpelace  
 

28. Různé   

 
 
Na stůl byl předložen materiál - Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině Střediska sociálních služeb 
Prahy 13. 
O takto navrženém a doplněném programu bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 3: pro: 31 , proti: 0 , zdržel se: 0 
 
 

Jednání 

1. Rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1.-3. čtvrtletí 2013 

 
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 
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Materiál uvedl p. starosta. 
Dotazy a připomínky:  
 
J. Zeman měl připomínky k nízkému čerpání grantů v sociální oblasti, k výši čerpání fin. 
prostředků správcovských firem, k vratce spotřební daně u RO Kozel, k financování ZŠ a 
MŠ, k dani z nemovitosti. 
Na připomínky reagovali p. starosta, ZS Mareček, ZS Zelený a vedoucí EKO. 
 
Pí Drhová měla výhrady ke způsobu uvolňování finančních prostředků z prodeje 
technologických celků a označila je za nepřehledné. Doporučila vypracovat rozvahu 
investic. 
 
Pí Helikarová vznesla připomínky k hospodaření městské části a k tvorbě rozpočtu na rok 
2014 s tím, že je nutné zajistit výši fin. prostředků určených na služby občanům. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 4 - pro: 22, proti: 8, zdržel se: 2  
Pí Helikarová prohlásila, že hlasuje proti. 
P. Pastrňák prohlásil, že hlasuje pro. 
P. Jirků prohlásil, že hlasuje proti. 
 

 
USNESENÍ č. UZ 0310/2013 

 

2. Změna finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně 
správcovských firem k 1.12.2013 

 
Vypracoval: Ing. Kamila Nátrová, vedoucí oddělení zdaňované činnosti 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. David Vodrážka, starosta MČ Praha 13 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 5 - pro: 33, proti: 0, zdržel se: 0  
 
 
USNESENÍ č. UZ 0311/2013 
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3. Rozpočtové provizorium MČ Praha 13 na rok 2014 

 
Vypracoval: Ing. Tomáš Pekař, odborný pracovník, Ing. Martina Švorcová, odborný 
pracovník, Ing. Světla Džmuráňová, vedoucí oddělení plánu a rozpočtu 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. D. Vodrážka, starosta MČ Praha 13 
 
Materiál uvedl p. starosta. 
 
Dotazy a připomínky:  
 
P. Chudoba měl dotaz ke znění důvodové zprávy – kdo bude posuzovat nové smluvní 
vztahy v době provizoria. 
Odpověděl p. starosta, to připadá v úvahu pouze v případě nastalé mimořádné události, 
schvaloval by finanční výbor a rada. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 6 - pro: 21, proti: 0, zdržel se: 12  
 
USNESENÍ č. UZ 0312/2013 

 

4. Rozpočtové změny za měsíc září, říjen a listopad 2013 

 
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 Praha 13 
 
Dotazy a připomínky: 
 
J. Zeman požádal o vysvětlení k rozpočtovým opatřením č. 111 a 150. 
Odpověděla vedoucí odboru MBAI, jedná se o stavební práce při rekonstrukci zimního 
stadionu, které budou dokončeny do konce letošního roku. 
 
P. Lapáček se dotázal na rozpočtové opatření č. 156 – financování studií jednak o stavu 
bydlení zaměřené na sociální vyloučení a o rozšíření odstavných a parkovacích stání, obě 
na území MČ Praha 13. 
Reagoval ZS Mareček a podrobně se k obsahu studií vyjádřil. Na vyžádání budou obě 
studie zastupitelům k dispozici. 
Následující diskuse se týkala vynakládání finančních prostředků na studie, zapojení FP 
získaných z evropských fondů a dalších podrobností. V závěru p. Lapáček požádal radu 
o předložení seznamu všech analýz za funkční období tohoto zastupitelstva s přehledem 
o vynaložení finančních prostředků a počtu realizovaných projektů. P. starosta požádal 
o vypracování paní tajemnici. 
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Pí Helikarová navrhla, aby finanční prostředky získané městskou částí z provozu 
výherních hracích automatů byly v budoucnu začleňovány do grantových řízení v sociální 
oblasti. 
 
Závěrem diskuse vystoupili zastupitelé Drhová, Pastrňák a J. Zeman. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 7 - pro: 20, proti: 11, zdržel se: 2  
 
USNESENÍ č. UZ 0313/2013 

 

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. 8 - pro: 33, proti: 0, zdržel se: 0  
 
USNESENÍ č. UZ 0314/2013 

 

6. Schválení a uvolnění finančních prostředků na akci: "Parkování v ulici 
Bellušova, Zázvorkova". 

 
Vypracoval: Renata Brabencová, odborný pracovník - sekretariát 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Aleš Mareček, zástupce starosty 
 
Dotazy a připomínky:  
 
P. Praus přednesl návrh, aby se z důvodu úspory finančních prostředků pozdržela realizace 
akce a zvážila se změna projektu. Navrhl doplnit předložené usnesení v bodě II. 
o poznámku z důvodové zprávy, že akce bude realizována za předpokladu úspory 
finančních prostředků při realizaci záměrů kamerového systému a domu seniorů. 
 
Pí Drhová konstatovala, že předložený materiál nepodporuje z důvodu jeho neefektivity, 
přestože považuje řešení parkování na území MČ za jedno z prioritních témat. 
 



17. zasedání ZMČ 
4.12.2013 

7 

Do rozpravy, která následovala, přispěli zastupitelé Bobysud, ZS Mareček, J. Zeman, 
Prausová, Pastrňák, Praus, Helikarová, Vítková, Lapáček. Diskuse se týkala výše nákladů 
a optimálního řešení parkování. 
 
Do diskuse přispěli občané Prahy 13 p. Kundrata a Bc. Kaplan. 
 
Po rozpravě bylo o navrženém usnesení doplněném dle návrhu p. Prause hlasováno. 
 
Hlasování č. 9 - pro: 27, proti: 1, zdržel se: 3 

Pí Vítková prohlásila, že hlasuje pro.  
 
USNESENÍ č. UZ 0315/2013 

 

7. Revitalizace sportovního hřiště ve vnitrobloku I na Velké Ohradě – 
investiční akce OŽP hrazená z finančních prostředků získaných z prodeje 
bytových jednotek 

 
Vypracoval: Ing. Dana Céová, vedoucí oddělení správy životního prostředí 
Předkládá: Aleš Mareček, 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 0316/2013 

 

8. Příspěvek na podporu činností nestátní neziskové organizace, zajišťující 
dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu registrované mládeže - HC 
KERT PARK Praha, SK Hala Lužiny  

 
Vypracoval: Ing. Jaroslav Mareš, vedoucí odboru ekonomického 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. David Vodrážka, starosta MČ Praha 13 
 
Dotazy a připomínky:  
 
P. Šeferna upozornil na přiložený zápis z jednání finančního výboru, kde je zmíněn 
problém s vlastnictvím pozemku u organizace HC Kert Park Praha a zástavní právo na 
budovu organizace SK Hala Lužiny. Navrhl následovně doplnit předložené usnesení 
v bodě III. o podmínky, které budou zapracovány do smluv: 
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ZMČ ukládá starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi podepsat:  
1) Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku HC KERT PARK Praha s tím, že finanční 
prostředky nebudou investovány do potřeb spojených s pozemkem   
2) Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku SK Hala Lužiny za podmínky, že svou 
stávající činnost bude vykonávat v objektu sportovní haly  po dobu minimálně tří let od 
obdržení příspěvku  
 
P. Chudoba navrhl doplnit do předloženého usnesení  a do smlouvy, aby se vycházelo z 
původní nabídky příjemce příspěvku SK Hala Lužiny, že zástavní právo bude zrušeno 
nejpozději do konce května 2014. 
 
Pí Drhová požádala o doslovný záznam svého příspěvku. 
 
Dobré dopoledne ještě stále, já vlastně tady zase neřeknu nic nového, poněvadž my tady 
dlouhodobě prosazujeme to, aby vlastně podpora neziskovým organizacím šla 
prostřednictvím grantových schémat, protože prostě myslím si, že není jaksi korektní, aby 
vlastně jsme rozdělovali  2 miliony na základě toho, že v září roku 2013 obdržel starosta 
městské části dvě žádosti o finanční podporu. Těch finančních žádostí o podporu tady 
může být možná více, já bych byla opravdu proto, abychom tuto zájmovou činnost dětí, 
mládeže, sportovní činnost, kulturní aktivity a další prostě  spolkovou činnost na Praze 13, 
která si myslím potřebuje více posilovat, než jak tomu je doposud, tak abychom to otevřeli 
opravdu těm aktivitám, které tady mohou různě vznikat a nepřijde mi teda rozumné to 
udělovat takto napřímo na základě žádostí. Já bych byla ráda, aby se toto mé vysvětlení 
objevilo prostě doslovně v zápise, protože já samozřejmě podporuji to, aby městská část 
investovala do dětí, mládeže, volného času, ale myslím si, že bychom měli opravdu, nevím, 
proč se tak bráníme tomu, tady mít prostě grantový schémata, což je podle mě prostě 
transparentnější a dává to větší možnost i soutěž prostě pro ty aktivity. Tady konkrétně 
vlastně podporujeme přesto, že se to tak jako zamluvilo, tak jde převážně tady u toho HC 
KERTU, jde o vlastně stavební práce, pozemkové úpravy, tady z té dotace milion korun 
tady vlastně je právě na ty uni buňky, to jsou co to je vykopání základu, vybetonování 
základu, štěrkový podsyp, vyšalování a vybetonování, hydroizolace a tak dále, čili jaksi 
náklad, odvoz zeminy, já to opravdu si myslím, že by městská část měla do budoucna 
přistoupit k jinému rozdělování finančních prostředků na podporu těchto aktivit. 
 
Na příspěvek reagoval p. starosta, sdělil, že přidělení finančních prostředků určuje 
hl.m.Praha. Byly osloveny i jiné organizace, tyto dvě splnily podmínky. 
 
Pí Helikarová navrhla doplnit předložené usnesení o bod IV.: 
 
ZMČ ukládá starostovi publikovat skutečnost, že MČ má k dispozici prostředky z výnosů 
z VHP  a jejich využití zajistit grantovým způsobem v souladu s rozhodnutím HMP o 
poskytnutí dotace. 
 
Po ukončení rozpravy bylo hlasováno po jednotlivých bodech usnesení: 
 
1) Hlasování o bodu I. 

ZMČ bere na vědomí obsah předloženého materiálu 

Hlasování č. 11 - pro: 30, proti: 0, zdržel se: 2  
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2) Hlasování o bodu III. doplněném o návrh p. Šeferny a p. Chudoby: 
 
ZMČ ukládá starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi podepsat:  
1) Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku HC KERT PARK Praha s tím, že finanční 
prostředky nebudou investovány do potřeb spojených s pozemkem   
2) Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku SK Hala Lužiny za podmínky, že svou 
stávající činnost bude vykonávat v objektu sportovní haly  po dobu minimálně tří let od 
obdržení příspěvku a za podmínky, že zástavní právo bude zrušeno nejpozději do konce 
května 2014   
 
Hlasování č. 12 - pro: 28, proti: 0, zdržel se: 3  
 
3) Hlasování o bodu II.: 

ZMČ schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na podporu činností nestátní neziskové 
organizace, zajišťující dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu registrované 
mládeže: 
1) HC KERT PARK Praha ve výši 1.000.000 Kč 
2) SK Hala Lužiny ve výši 1.000.000 Kč 
 
Hlasování č. 13 - pro: 29, proti: 0, zdržel se: 2  
 
4) Hlasování o návrhu pí Helikarové: 

ZMČ ukládá starostovi publikovat skutečnost, že MČ má k dispozici prostředky z výnosů 
z VHP  a jejich využití zajistit grantovým způsobem v souladu s rozhodnutím HMP o 
poskytnutí dotace. 
 
Hlasování č. 14 - pro: 13, proti: 10, zdržel se: 10  
Návrh nebyl přijat. 
 
USNESENÍ č. UZ 0317/2013 

 

9. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 2021 v k.ú. 
Jinonice 

 
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. 15 - pro: 28, proti: 0, zdržel se: 0  
 
USNESENÍ č. UZ 0318/2013 
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10. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 2018/1, 
parc. č. 2022, parc. č. 2024 a parc. č. 2026 v k.ú. Jinonice 

 
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. 16 - pro: 28, proti: 0, zdržel se: 0  
 
USNESENÍ č. UZ 0319/2013 

 

11. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2131/630 
v 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. 17 - pro: 29, proti: 0, zdržel se: 0  
 
USNESENÍ č. UZ 0320/2013 

 

12. Prodej pozemků parc. č. 2685/32 a parc. č. 2682/2 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: 26, proti: 0, zdržel se: 2  
 
USNESENÍ č. UZ 0321/2013 
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13. Směna části pozemku parc.č. 1055/24 za část pozemku parc.č. 1055/25 
nebo 1055/28 v k.ú. Stodůlky. 

 
Vypracoval: Ing. Naděžda Javorská, oddělení majetku 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Petr Zeman, zástupce starosty 
 
Dotazy a připomínky:  
 
P. Lapáček se dotázal, zda by nebylo možné uzavřít se směnou pozemku současně i 
smlouvu o věcném břemenu. 
Reagoval ZS Zeman, že záleží na podobě žádosti, což byla v tomto případě směna části 
pozemku. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 19 - pro: 22, proti: 0, zdržel se: 5  
 
USNESENÍ č. UZ 0322/2013 

 

14. Narovnání majetkoprávních vztahů - prodej pozemků parc.č. 1235/131 a 
parc.č. 2272/38 v 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. 20 - pro: 28, proti: 0, zdržel se: 0  
 
USNESENÍ č. UZ 0323/2013 

 

15. Narovnání vlastnických vztahů k pozemku v k.ú. Jinonice, v části Nová 
Ves - dohoda o uznání vlastnického práva 

 
Vypracoval: Ing. Naděžda Javorská, oddělení majetku 
Předkládá: Petr Zeman, zástupce starosty 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
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O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 21 - pro: 28, proti: 1, zdržel se: 0  
 
USNESENÍ č. UZ 0324/2013 

 

16. Úplatné postoupení pohledávek a převzetí dluhu 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. 22 - pro: 29, proti: 1, zdržel se: 0  
 
USNESENÍ č. UZ 0325/2013 

 

17. Výroční zpráva o činnosti škol a školských zařízení v působnosti správního 
obvodu Praha 13 za školní rok 2012/2013 

 
Vypracoval: Ing. Helena Václavová, pracovník pedagogicko - organizačního referátu 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, David Zelený 
 
Dotazy a připomínky:  
 
P. Šeferna ocenil zpracování výroční zprávy až na několik připomínek. Dotázal se, jaká je 
efektivita vynaložených nákladů na výuku angličtiny v MŠ. 
ZS Zeman uvedl, že po tak krátké době to nelze posoudit, srovnávací studie nejsou 
k dispozici. 
 
Pí Plesníková poděkovala pracovnici OŠ pí Václavové za zpracování předložené výroční 
zprávy. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 23 - pro: 28, proti: 0, zdržel se: 0  
 
USNESENÍ č. UZ 0326/2013 
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18. Technické zhodnocení budovy - předávací protokol 

 
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: 30, proti: 0, zdržel se: 0  
 
USNESENÍ č. UZ 0327/2013 

 

19. Stavba dětského hřiště - předávací protokol 

 
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. 25 - pro: 29, proti: 0, zdržel se: 1  
 
USNESENÍ č. UZ 0328/2013 

 

 

20. Předávací protokoly - svěření 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. 26 - pro: 29, proti: 0, zdržel se: 0  
 
USNESENÍ č. UZ 0329/2013 
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21. Případy projednané v komisi škodní a pro likvidaci majetku 

 
Vypracoval: Olga Faltejsková, vedoucí oddělení hospodaření školství 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. David Vodrážka, starosta 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 27 - pro: 28, proti: 1, zdržel se: 1  
 
USNESENÍ č. UZ 0330/2013 

 

22. 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:  
 
Během obsáhlé rozpravy k předloženému materiálu se zastupitelé Lapáček, Drhová, 
Kotková, Helikarová a Herzánová vyjadřovali k obsahu přiloženého zápisu z jednání 
kontrolního výboru. Na jednotlivé připomínky reagoval předseda kontrolního výboru J. 
Zeman. 
Během diskuse navrhla pí Drhová doplnit předložené usnesení: 
 
III. bere na vědomí zápis z jednání Kontrolního výboru ze dne 18.11.2013 
IV. schvaluje zřízení výboru zastupitelstva pro územní rozvoj 
V. pověřuje Radu MČ ustavením výboru územního rozvoje do konce ledna 2014 
 
P. Kužel navrhl hlasovat o ukončení rozpravy. 
 
Hlasování č. 28 - pro: 15, proti: 7, zdržel se: 4  
Návrh nebyl přijat. 
 
Pí Kotková ve svém příspěvku navrhla revokovat usnesení kontrolního výboru ze dne 
18.11.2013 a následně doplnit předložené usnesení o další bod: 
 
III. ZMČ ukládá Kontrolnímu výboru přesně specifikovat pochybení, ke kterému došlo při 
nákupu audiovizuální techniky do škol a dále navrhnout doporučení potřebné systémové 
změny, aby se dalšímu podobnému postupu v budoucnu dalo předejít.  
 
Reagoval p. starosta a pí Herzánová ve smyslu, že zastupitelstvo nemůže revokovat nebo 
korigovat usnesení kontrolního výboru, pokud tato byla hlasováním členů KV přijata, či 
nikoliv. 
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Po ukončení diskuse bylo hlasováno o jednotlivých návrzích k doplnění předloženého 
usnesení. 
 
1) Hlasování o návrhu pí Kotkové: 
 
III. ZMČ ukládá Kontrolnímu výboru přesně specifikovat pochybení, ke kterému došlo při 
nákupu audiovizuální techniky do škol a dále navrhnout doporučení potřebné systémové 
změny, aby se dalšímu podobnému postupu v budoucnu dalo předejít.  
 
Hlasování č. 29 - pro: 16, proti: 6, zdržel se: 9  
Návrh nebyl přijat. 
 
2) Hlasování o návrhu pí Drhové: 
 
III. bere na vědomí zápis z jednání Kontrolního výboru ze dne 18.11.2013 
IV. schvaluje zřízení výboru zastupitelstva pro územní rozvoj 
V. pověřuje Radu MČ ustavením výboru územního rozvoje do konce ledna 2014 
 
Hlasování č. 30 - pro: 14, proti: 13, zdržel se: 6  
Návrh nebyl přijat. 
 
3) Hlasování o původně navrženém usnesení:. 
 
Hlasování č. 31 - pro: 21, proti: 9, zdržel se: 2  
 
USNESENÍ č. UZ 0331/2013 

 

 

23. Stanovení paušální částky náhrady ušlé mzdy nebo výdělku pro kalendářní 
rok 2014 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. 32 - pro: 30, proti: 0, zdržel se: 0  
 
USNESENÍ č. UZ 0332/2013 
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24. Dodatek č. 2 ke Statutu a Zásadám používání Sociálního fondu 
zaměstnavatele 

 
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. 33 - pro: 31, proti: 0, zdržel se: 0  
 
USNESENÍ č. UZ 0333/2013 

 

25. Náměty k tvorb ě Metropolitního plánu 

 
Vypracoval: Věra Hurajčíková, odborný pracovník 
Předkládá: Ing. David Vodrážka, starosta  
 
Dotazy a připomínky:  
 
P. starosta uvedl, že materiál byl zpracován na základě žádosti zastupitelky pí Drhové 
a seznámil zastupitelstvo s obsahem uvedené žádosti. 
 
J. Zeman jménem kontrolního výboru předložený materiál podpořil. 
 
Pí Drhová uvedla, že k předloženému materiálu má celou řadu připomínek, ale má pocit, 
že je zbytečné se vyjadřovat. 
 
P. Praus zhodnotil náměty k tvorbě Metropolitního plánu zpracované atelierem K2 kladně 
s tím, že s ním bude možné dále pracovat. Zmínil řadu veřejných workshopů pořádaných 
městskou částí. Dotázal se na důvod odlišných usnesení rady přijatých k předloženým 
námětům. 
Na připomínky p. Prause reagoval p. starosta, který shrnul vznik návrhu architektů 
a změny a připomínky, které byly postupně zapracovány. 
 
P. Lapáček se dotázal na přípravu podkladů pro zpracovatele námětů. 
Odpověděl vedoucí stavebního odboru, že od počátku vzniku architektonického návrhu 
stavební odbor s atelierem spolupracoval. Ze strany zpracovatele zpočátku nebyla 
zohledněna vydaná územní rozhodnutí. 
 
Závěrem p. starosta poukázal na význam zapojení občanů do veřejné diskuse nad náměty 
k tvorbě Metropolitního plánu a uzavřel diskusi.  
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26. Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině Střediska sociálních služeb Prahy 13 

 
Vypracoval: Hana Zelenková, asistentka zástupce starosty 
Předkládá: Aleš Mareček, zástupce starosty 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 

Hlasování č. 34 - pro: 31, proti: 0, zdržel se: 0  
 
USNESENÍ č. UZ 0334/2013 

 
 
 

27. Dotazy a informace 

1) Interpelace p. Šeferny – na p. starostu 
 
Žádám radu o doplnění komise pro rozvoj a investice o členy všech zastupitelských klubů. 
P. starosta požádal organizační oddělení, aby zajistilo předložení do rady. 
 
 
2) Interpelace p. Prause 
 
Z jakého důvodu došlo k revokaci usnesení RMČ o zřízení rezidenčního parkování za úhradu 
750 Kč měsíčně v nově vybudované parkovací rampě na Velké Ohradě. 
Odpověděl p. starosta, že rada rozhodla o parkování zdarma. 
 
 
3) Interpelace J. Zemana 
 

1) Rekonstrukce technické infrastruktury v Nové Vsi měla být dokončena před rokem. 
Stále není. Kdy bude? 

2) Jaký bude další postup při pořizování Domova pro seniory? 
 
Ad bod 1) bude odpovězeno písemně. 
Ad bod 2) odpověděl p. starosta, že  veřejná zakázka na pořízení domu seniorů byla zrušena, 
další postup bude na rozhodnutí zastupitelstva. Finanční prostředky vyčleněné na tento záměr 
zůstávají v rozpočtu MČ. 
 
 
4) P. Praus se dotázal, zda se uvažuje o záměru otevření kasina umístěného v OC Lužiny. 
Opověděl p. starosta, že z dřívější doby existuje povolení pro provozování kasina. Jeho 
provoz lze ovlivnit až v připomínkovém řízení k vyhlášce hl.m.Prahy. 
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5) P. Krejčík se dotázal na  současnou situaci ohledně vysílání dětské TV. 
 
P. starosta požádal p. Truschku a vedoucího OŠ p. Mošovského, aby před schvalováním 
rozpočtu na r. 2014 společně prověřili finanční náročnost této záležitosti a po projednání 
finančním výborem posléze rada rozhodla, zda a za jakých podmínek tuto televizi provozovat.  
 
 
6) P. Šeferna se dotázal na platnost vyhlášky hl.m.Prahy v souvislosti s existencí reklamy na 
kasina a herny. 
Odpověděl vedoucí EKO p. Mareš, že vyhláška má platnost od 1.10.2013, s provozovateli 
reklamy je dohodnuta lhůta o ukončení provozu od 1.1.2014. 
 
 
7) Interpelace pí Vítkové – na vedoucí OŽP pí Gilíkovou (předložena pouze písemně) 
 

1) Jak se kontroluje údržba a úklid veřejných prostranství + zeleně 
 - kdo kontroluje 
 - jak se s výsledky nakládá.  

1) Jak se osvědčilo využívání lidí (nezaměstnaných) v rámci projektu pomoc 
nezaměstnaným ? Jaké jsou výsledky ? 

 
 
8) Interpelace pí Vítkové – na vedoucího odd. krizového řízení p. Matýska (předloženo 
pouze písemně) 
 
Chtěla jsem se zeptat, jaký účel mají projížďky policistek na koních na území MČ? 
Uniká mi smysl – kromě ušlechtilého přínosu – tohoto opatření.  
Prosím o vysvětlení.  
 
Bude odpovězeno písemně. 
 
 
 

28. Různé 

P. starosta pozval zastupitele na vánoční setkání, které se koná v KD Mlejn dne 19.12.2013 od 
17.00 hodin. 

 

Závěrem jednání zastupitelstva pan starosta popřál všem přítomným krásné svátky. 
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Konec jednání:  13.20 hodin 
 

Zápis vyhotovil:  organizačně-administrativní oddělení 
 
 
 

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

 
 
 
 

 

 

 

 

Ing. David Vodrážka v. r.  
starosta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1: přijatá usnesení ze 17. zasedání ZMČ č. UZ 0310/2013 – UZ 0334/2013  
Příloha č. 2: protokol o hlasování k jednotlivým bodům jednání 
                    (uložen u originálu zápisu v organizačně-administrativním oddělení) 
 
 
 
 


