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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 06.12.2017 

 

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 33 členů a zastupitelstvo bylo tudíž usnášeníschopné ve 
smyslu § 90 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění. 
 

Přítomni : 

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

 
 
Ověřovatelé zápisu: 

RNDr. Marcela Plesníková 
Ing. Pavel Jaroš 

 
 
 
 

 
Hlasování č. 1 : pro: 32 , proti: 0 , zdržel se: 0 
Návrh byl přijat. 
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Návrhový výbor: 

Ing. Vít Bobysud 
Mgr. Antonín Krejčík 
Luboš Petříček, DiS. 
 
Hlasování č. 2: pro: 32 , proti: 0 , zdržel se: 1 
Návrh byl přijat. 

Původně navržený program: 
 

1. Rozpočtové provizorium MČ Praha 13 na rok 2018 
 

2. Změna finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně správcovských firem 
k 1. 12. 2017 

 
3. Rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. – 3. čtvrtletí 2017 a účetní závěrka MČ Praha 

13 za 1.  – 3. čtvrtletí 2017 
 

4. Rozpočtové změny za měsíce říjen - listopad 2017 
 

5. Informace o výsledku zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13 
 

6. Uvolnění finančních prostředků na akci: „Rozšíření parkovacích míst v ul. Bellušova“  
 

7. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace DOT/04/03/006163/2017 - Dodatek č. 1 
 

8. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace DVS/04/03/006148/2017 - Dodatek č. 1 
 

9. Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Prahu 13 
 

10. Personální změna ve Výboru pro výchovu a vzdělávání ZMČ Praha 13 
 

11. Dodatek č. 4 k Zásadám používání Sociálního fondu zaměstnavatele – návrh na změnu 
zásady č. 1 a č. 7 

 
12. Prodej nebytových jednotek vč. spoluvlastnického podílu na společných částech 

budovy a zastavěných pozemcích podle seznamu NJ č. 10  
 

13. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 
2908/2 v k.ú. Stodůlky  

 
14. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 

1189 v k.ú. Hořejší Vrchlabí  
 

15. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. 
č. 2312/16, 2328/2, 2315/70, 2321, a 2315/281 v k.ú. Stodůlky  
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16. Revokace usnesení č. UZ 0077/2015 ze dne 17.6.2015  
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2860/114 v k.ú. 
Stodůlky  
Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku parc.č. 2860/114 v k.ú. Stodůlky 

 
17. Revokace usnesení č. UZ 0078/2015 ze dne 17.6.2015  

Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 1851/5 v k.ú. 
Stodůlky  
Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku parc.č. 1851/5 v k.ú. Stodůlky 

 
18. Technické zhodnocení budovy – předávací protokol 

 
19. Předávací protokol – svěření movitého majetku a ostatního vybavení na MŠ U 

STROMU, Praha 13, Ovčí Hájek 2174, příspěvková organizace 
 

20. Výroční zpráva o činnosti škol a školských zařízení v působnosti správního obvodu 
Praha 13 za školní rok 2016/2017 

 
21. Případy projednané v komisi školní a pro likvidaci majetku 

 
22. Zpráva o plnění usnesení ZMČ 

 
23. Návrh na doplnění usnesení ZMČ č. UZ 0292/2017, kterým byla stanovena paušální 

částka náhrady ušlé mzdy nebo výdělku pro kalendářní rok 2018 pro neuvolněné členy 
ZMČ Praha 13 

 
24. Žádosti o poskytnutí dotace na rozvoj sportu 

 
25. Předávací protokol – svěření movitého majetku FZŠ Brdičkova 1878 

 
26. Dotazy a interpelace 

 
27. Různé 

 
Na stůl byly předloženy materiály: 
 

 Veřejné projednání záměru přestavby OC Paprsek 
 Petice občanů "Ne nové zástavbě na Šostakovičově náměstí" 
 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace DVS/04/03/006148/2017 - Dodatek č. 2 

Pan starosta navrhl, aby materiály Veřejné projednání záměru přestavby OC Paprsek  
a Petice občanů "Ne nové zástavbě na Šostakovičově náměstí" byly zařazeny na začátek 
programu jako body č. 1 a 2. 

Dále požádal o stažení materiálu  č. 14 (dle původního návrhu programu) - Uzavření smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 1189 v k.ú. Hořejší Vrchlabí 
a na jeho místo zařazení materiálu - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 
DVS/04/03/006148/2017 - Dodatek č. 2 (v důsledku posunutí č. 16). 

Členové zastupitelstva s návrhem p. starosty na doplnění programu souhlasili. 
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Program 

 
1. Veřejné projednání záměru přestavby OC Paprsek BJ 

1273/2017  
2. Petice občanů "Ne nové zástavbě na Šostakovičově náměstí" BJ 

1266/2017  
3. Rozpočtové provizorium MČ Praha 13 na rok 2018 BJ 

1208/2017  
4. Změna finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně 

správcovských firem k 1.12.2017 
BJ 
1227/2017 

 

5. Rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. - 3. čtvrtletí 2017 a účetní závěrka 
MČ Praha 13 za 1. - 3. čtvrtletí 2017 

BJ 
1209/2017 

 

6. Rozpočtové změny za měsíce říjen - listopad 2017 BJ 
1210/2017  

7. Informace o výsledku zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13 BJ 
1254/2017  

8. Uvolnění finančních prostředků na akci "Rozšíření parkovacích míst v ul. 
Bellušova" 

BJ 
1226/2017 

 

9. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace DOT/04/03/006163/2017 - 
Dodatek č. 1 

BJ 
1243/2017 

 

10. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace DVS/04/03/006148/2017 - 
Dodatek č. 1 

BJ 
1244/2017 

 

11. Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Prahu 13 BJ 
1203/2017  

12. Personální změna ve Výboru pro výchovu a vzdělávání ZMČ Praha 13 BJ 
1235/2017  

13. Dodatek č. 4 k Zásadám používání Sociálního fondu zaměstnavatele - návrh 
na změnu zásady č. 1 a č. 7 

BJ 
1217/2017 

 

14. Prodej nebytové jednotky vč. spoluvlastnického podílu na společných částech 
budovy a zastavěných pozemcích podle seznamu NJ č. 10 

BJ 
1211/2017 

 

15. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku 
parc. č. 2908/2 v k.ú. Stodůlky 

BJ 
1164/2017 

 

16. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace DVS/04/03/006148/2017 - 
Dodatek č. 2 
 

BJ 
1274/2017 

 

17. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k 
pozemkům parc. č. 2312/16, 2328/2, 2315/70, 2321 a 2315/281 v k.ú. 
Stodůlky 
 

BJ 
1225/2017 

 

18. 1) Revokace usnesení č. UZ 0077/2015 ze dne 17.6.2015. 2) Uzavření 
smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2860/114 v k.ú. 
Stodůlky. 3) Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku parc.č. 
2860/114 v k.ú. Stodůlky 

BJ 
1167/2017 
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19. 1) Revokace usnesení č. UZ 0078/2015 ze dne 17.6.2015. 2) Uzavření 
smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 1851/5 v k.ú. 
Stodůlky. 3) Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku parc.č. 
1851/5 v k.ú. Stodůlky 

BJ 
1230/2017 

 

20. Technické zhodnocení budovy - předávací protokol BJ 
1072/2017  

21. Předávací protokol - svěření movitého majetku a ostatního vybavení MŠ U 
STROMU, Praha 13, Ovčí Hájek 2174, příspěvkové organizaci 

BJ 
1204/2017 

 

22. Výroční zpráva o činnosti škol a školských zařízení v působnosti správního 
obvodu Praha 13 za školní rok 2016/2017 

BJ 
1221/2017 

 

23. Případy projednané v komisi škodní a pro likvidaci majetku BJ 
1194/2017  

24. Zpráva o plnění usnesení ZMČ Praha 13 BJ 
1077/2017  

25. Návrh na doplnění usnesení ZMČ č. UZ 0292/2017, kterým byla stanovena 
paušální částka náhrady ušlé mzdy nebo výdělku pro kalendářní rok 2018 pro 
neuvolněné členy ZMČ Praha 13 

BJ 
1242/2017 

 

26. Žádosti o poskytnutí dotace na rozvoj sportu BJ 
1218/2017  

27. Předávací protokol - svěření movitého majetku FZŠ Brdičkova 1878 BJ 
1205/2017  

28. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku 
parc. č. 1189 v k.ú. Hořejší Vrchlabí 

BJ 
1162/2017 

 

29. Dotazy a interpelace   

30. Různé   

 

O takto navrženém a doplněném programu bylo hlasováno. 

Hlasování č. 3: pro: 33 , proti: 0 , zdržel se: 0 
Návrh byl přijat. 

 

Jednání 

1. Veřejné projednání záměru přestavby OC Paprsek 

 
Vypracoval: Ing. Zuzana Drhová, Ph.D. Tomáš Murňák,  
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. David Vodrážka, starosta 
 

Dotazy a připomínky:  

pí Drhová uvedla, že cílem předložení materiálu bylo vyvolat veřejné projednání záměru, 
který znepokojuje občany. 
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J. Zeman podpořil veřejné projednávání. 

P. starosta ve svém projevu uvedl, že městská část uzavřela se společností Trigema, 
investorem záměru, memorandum o spolupráci s cílem rámcově upravit podmínky, za 
kterých bude realizován budoucí projekt, dále stanovit základní principy spolupráce při 
přípravě a realizaci projektu. Informoval, že investor bude občany s projektem postupně 
seznamovat. Již proběhlo setkání zástupce investora s občany z okolní zástavby, na kterém 
zazněla m. j. informace, že ve vestibulu metra Stodůlky bude v průběhu ledna až února 
2018 zveřejněna prezentace modelu a během března 2018 se předpokládá další setkání 
s občany. P. starosta citoval výše uvedené memorandum, zejména část týkající se 
povinností investora. Dále uvedl, že dosud nebyla podána ze strany investora žádost 
o územní řízení. Citoval vyjádření Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR), 
Odboru územního rozvoje MHMP a Odboru stavebního ÚMČ P 13, jež v zásadě 
neshledaly důvody, proč záměr nepovolit (za předpokladu dodržení předem určených 
podmínek). 

Přednesl návrh na doplnění usnesení: 

ZMČ žádá Radu městské části Praha 13, 

aby vyzvala (požádala) investora k uspořádání veřejného projednání k záměru přestavby 
OC Paprsek s cílem představit svůj záměr i podepsané Memorandum o spolupráci s MČ. 

Pí Drhová m. j. navrhla již v přípravné fázi záměru usilovat o to, aby byla zachována 
kvalita života místních občanů, aby v územním řízení MČ uplatňovala kvalifikované 
připomínky a aby MČ fungovala jako prostředník mezi místními občany a investorem. 
Navrhla do usnesení doplnit termín veřejného jednání. 

P. starosta doporučil v usnesení doplnit datum do konce března 2018. 

V diskusi vystoupili i občané městské části pí Sedláčková, Hulová, p. Hrdlička a Baláš. 
Přednesli své připomínky k záměru výstavby, vyzvali městskou část k aktivní komunikaci 
s občany. 

P. starosta slíbil, že vyzve investora k hlubší komunikaci s veřejností za účasti městské 
části jako účastníka řízení. Opětovně zdůraznil, že v případě záměru jde o soukromého 
vlastníka a konkrétní projekt zatím neexistuje, pouze hmotová studie. Z vyjádření IPRu 
k výjimečné přípustnosti záměru sdělil, že ta se týká poměru bytových a nebytových ploch. 

P. Dlesk se dotázal na vlastníka proluky mezi stávajícími objekty na Šostakovičově nám., 
kde vede i cyklostezka, zda se případně počítá s věcným břemenem. 

P. starosta sdělil, že bude odpovězeno písemně. 

Po diskusi bylo hlasováno o usnesení doplněném o návrh p. starosty. 
 
Hlasování č. 4 - pro: 34, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ č. UZ 0293/2017 
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2. Petice občanů "Ne nové zástavbě na Šostakovičově náměstí" 

 
Vypracoval: Jana Krákorová, odborný pracovník - sekretariát 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. David Vodrážka, starosta 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 5 - pro: 34, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 
 

USNESENÍ č. UZ 0294/2017 

 

3. Rozpočtové provizorium MČ Praha 13 na rok 2018 

 
Vypracoval: Ing. Světla Džmuráňová, vedoucí oddělení plánu a rozpočtu 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. David Vodrážka, starosta MČ Praha 13 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 6 - pro: 29, proti: 0, zdržel se: 5  
Návrh byl přijat. 

 
USNESENÍ č. UZ 0295/2017 

 

4. Změna finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně 
správcovských firem k 1.12.2017 

 
Vypracoval: Ing. Kamila Nátrová, vedoucí oddělení zdaňované činnosti 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. David Vodrážka, starosta MČ Praha 13 
 
Dotazy a připomínky: 

J. Zeman poukázal na nízké čerpání položek určených na opravy a údržbu, vyjádřil obavy, 
zda nedojde k technickému zhoršení budov. 
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P. starosta uvedl, že podle informací správcovských firem ke zhoršení nedojde. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 7 - pro: 28, proti: 0, zdržel se: 5  
Návrh byl přijat. 
 

USNESENÍ č. UZ 0296/2017 

 

5. Rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. - 3. čtvrtletí 2017 a účetní závěrka 
MČ Praha 13 za 1. - 3. čtvrtletí 2017 

 
Vypracoval: Ing. Světla Džmuráňová, vedoucí oddělení plánu a rozpočtu, Ing. Kamila 
Nátrová, vedoucí oddělení zdaňované činnosti 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. D. Vodrážka, starosta MČ Praha 13 
 
Dotazy a připomínky: 

J. Zeman přednesl dílčí připomínky k předloženému čerpání rozpočtu. 
 
P. starosta odpověděl, že vše bude vypořádáno do konce letošního roku. 

O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 8 - pro: 22, proti: 0, zdržel se: 11  
Návrh byl přijat. 

 
USNESENÍ č. UZ 0297/2017 

 

6. Rozpočtové změny za měsíce říjen - listopad 2017 

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

P. Murňák poděkoval za změnu smlouvy na vysílání TV 13 a dotázal se, kdy bude otevřen 
YouTube kanál. 

Odpověděl p. starosta, že termín bude sdělen písemně tiskovou mluvčí. 
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P. Petříček se dotázal na rozpočtové opatření na podporu Běžecké školy, jak je projekt 
využíván. 

P. starosta odpověděl, že v Centrálním parku probíhá běhání pod dohledem odborného 
trenéra a o tuto akci má veřejnost velký zájem. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 9 - pro: 22, proti: 0, zdržel se: 11  
Návrh byl přijat. 
 

USNESENÍ č. UZ 0298/2017 

 

7. 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. 10 - pro: 33, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 

 
USNESENÍ č. UZ 0299/2017 

 

8. Uvolnění finančních prostředků na akci "Rozšíření parkovacích míst v ul. 
Bellušova" 

 
Vypracoval: Renata Brabencová, odborný pracovník - sekretariát 
Předkládá: Petr Zeman, zástupce starosty 
 
Dotazy a připomínky:  

J. Zeman poukázal na vysokou finanční částku určenou na akci. 

P. starosta uvedl, že parkoviště bude uprostřed zástavby, kde je velký počet inženýrských 
sítí a v rámci výstavby může dojít k nepředvídatelným nákladům, proto je počítáno s větší 
rezervou. 
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Pí Drhová vysvětlila důvody, proč se klub zastupitelů zdrží: výstavba je nákladná, zasahuje 
do zeleně, nejistý poměr nákladů a přínosu. 

Pí Arnoštová se dotázala, zda částka 17 mil. je konečná. 

Odpověděl p. starosta, že částka by neměla být překročena. 

P. Praus navrhl zvážit možnost rezidenčního parkování. 

ZS Zeman konstatoval,  že záměr vybudování parkovacích míst byl zastupitelstvem 
schválen v minulém volebním období. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 11 - pro: 29, proti: 1, zdržel se: 4  
Návrh byl přijat. 
 

USNESENÍ č. UZ 0300/2017 

 

9. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace DOT/04/03/006163/2017 - 
Dodatek č. 1 

 
Vypracoval: Bc. Petr Syrový, vedoucí oddělení sociální prevence 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. Pavel Jaroš 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 12 - pro: 31, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 

 
USNESENÍ č. UZ 0301/2017 

 

10. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace DVS/04/03/006148/2017 - 
Dodatek č. 1 

 
Vypracoval: Bc. Petr Syrový, vedoucí oddělení sociální prevence 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. Pavel Jaroš 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
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O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 13 - pro: 30, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ č. UZ 0302/2017 

 

11. Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Prahu 13 

 
Vypracoval: Mgr. Jan Šafir, vedoucí odboru školství 
Předkládá: Rada MČ, RNDr. Marcela Plesníková 
 
Dotazy a připomínky:  

Pí Drhová uvítala předložení materiálu a přednesla několik připomínek týkajících se 
nárůstu počtu bytů oproti nedostatečné kapacitě škol na území Řeporyj a Západního Města, 
řešení nárůstu počtu cizinců na území MČ, ekologické výchovy ve školách. 

Reagovala ZS Plesníková, která uvedla, že s výstavbou školských zařízení se počítá na 
území Západního Města, ale upozornila, že většina pozemků je soukromá. Enviromentální 
výchova na MČ není podceňována. Nárůst počtu cizinců je průběžně zohledňován. 

Pí Helikarová informovala o zprávě z denního tisku, že spol. SCIO už v roce 2018 plánuje 
ve Stodůlkách otevření ZŠ a lycea. Dotázala, zda se to dotýká městské části. 

Odpověděl p. starosta, že MČ nemá volné kapacity, společnost pravděpodobně oslovila 
soukromý subjekt. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 14 - pro: 33, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 

 
USNESENÍ č. UZ 0303/2017 

 

12. Personální změna ve Výboru pro výchovu a vzdělávání ZMČ Praha 13 

 
Vypracoval: Ing. Milada Martinovská, vedoucí oddělení rozpočtu SFP 
Předkládá: Ing. David Vodrážka, starosta 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
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Hlasování č. 15 - pro: 32, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 

 
USNESENÍ č. UZ 0304/2017 

 

13. Dodatek č. 4 k Zásadám používání Sociálního fondu zaměstnavatele - 
návrh na změnu zásady č. 1 a č. 7 

 
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. 16 - pro: 33, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 

 
USNESENÍ č. UZ 0305/2017 

 

14. Prodej nebytové jednotky vč. spoluvlastnického podílu na společných 
částech budovy a zastavěných pozemcích podle seznamu NJ č. 10 

 
Vypracoval: Mgr. Iva Mesterová, vedoucí oddělení majetkového 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Petr Zeman, zástupce starosty 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 17 - pro: 20, proti: 0, zdržel se: 13  
Návrh byl přijat. 

 
USNESENÍ č. UZ 0306/2017 
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15. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k 
pozemku parc. č. 2908/2 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: 32, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 

 
USNESENÍ č. UZ 0307/2017 

 

16. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace DVS/04/03/006148/2017 - 
Dodatek č. 2 

 
Vypracoval: Bc. Petr Syrový, vedoucí oddělení sociální prevence 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. Pavel Jaroš 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 19 - pro: 32, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 

 
USNESENÍ č. UZ 0308/2017 

 

17. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k 
pozemkům parc. č. 2312/16, 2328/2, 2315/70, 2321 a 2315/281 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. 20 - pro: 33, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 

 
USNESENÍ č. UZ 0309/2017 

 

18. 1) Revokace usnesení č. UZ 0077/2015 ze dne 17.6.2015. 2) Uzavření 
smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2860/114 v k.ú. 
Stodůlky. 3) Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku parc.č. 
2860/114 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: 33, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 

 
USNESENÍ č. UZ 0310/2017 

 

19. 1) Revokace usnesení č. UZ 0078/2015 ze dne 17.6.2015. 2) Uzavření 
smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 1851/5 v k.ú. Stodůlky. 
3) Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k pozemku parc.č. 1851/5 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. 22 - pro: 33, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 

 
USNESENÍ č. UZ 0311/2017 
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20. Technické zhodnocení budovy - předávací protokol 

 
Vypracoval: Olga Faltejsková, vedoucí oddělení hospodaření školství 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, RNDr. Marcela Plesníková, zástupkyně starosty 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 23 - pro: 32, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 

 
USNESENÍ č. UZ 0312/2017 

 

 

21. Předávací protokol - svěření movitého majetku a ostatního vybavení MŠ U 
STROMU, Praha 13, Ovčí Hájek 2174, příspěvkové organizaci 

 
Vypracoval: Olga Faltejsková, vedoucí oddělení hospodaření školství 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, RNDr. Marcela Plesníková, zástupkyně starosty 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 24 - pro: 32, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 

 
USNESENÍ č. UZ 0313/2017 

 

22. Výroční zpráva o činnosti škol a školských zařízení v působnosti správního 
obvodu Praha 13 za školní rok 2016/2017 

 
Vypracoval: Ing. Helena Václavová, pracovník pedagogicko - organizačního referátu 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, RNDr. Marcela Plesníková, zástupkyně starosty 
 
Dotazy a připomínky:  
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občan městské části p. Michalička se dotázal, zda MČ počítá s finanční podporou 
nestátních ZŠ a MŠ. 

Reagovala ZS Plesníková s tím, že státní školská zařízení jsou financována ze 
státního rozpočtu. Jiné formy vzdělávání městská část podporuje. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 25 - pro: 33, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 

 
USNESENÍ č. UZ 0314/2017 

 

23. Případy projednané v komisi škodní a pro likvidaci majetku 

 
Vypracoval: Ing. Milada Martinovská, vedoucí oddělení rozpočtu SFP 
Předkládá: Ing. David Vodrážka, starosta 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 26 - pro: 28, proti: 0, zdržel se: 5  
Návrh byl přijat. 

 
USNESENÍ č. UZ 0315/2017 

 

24. 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. 27 - pro: 33, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 

 
USNESENÍ č. UZ 0316/2017 
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25. Návrh na doplnění usnesení ZMČ č. UZ 0292/2017, kterým byla stanovena 
paušální částka náhrady ušlé mzdy nebo výdělku pro kalendářní rok 2018 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. 28 - pro: 33, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 

 
USNESENÍ č. UZ 0317/2017 

 

26. Žádosti o poskytnutí dotace na rozvoj sportu 

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

pí Drhová požádala o doslovný záznam svého příspěvku z toho důvodu, že někteří z nás se 
určitě zdrží k tomuto tisku a ten důvod není to, že bychom apriori měli něco proti těm 
aktivitám, které tady máme podpořit, ale skutečně jsme významně proti tomu, jakým 
způsobem se tady tyto prostředky rozdělují, a myslíme si, že to v podstatě už zavání 
politickou korupcí. A to máme jako jisté indicie, že vlastně, z terénu, že to není tak, jak tady 
je řečeno, že vlastně každý kdo si požádá, tak ty peníze dostane. Takže je to vlastně 
opravdu na základě dopisu „vážený pane starosto, děkujeme vám za vaši podporu, dlouho 
nás podporujete, my vás taky dlouho podporujeme a doufejme, že naše spolupráce vytrvá 
až na věky“. Takže tímto způsobem prostě není možné rozdělovat veřejné prostředky, 
protože veřejné prostředky nepatří panu starostovi, jako, ty tady patří městské části a mělo 
by tady být nějaký transparentní mechanizmus, jakým způsobem ty příspěvky budeme 
rozdělovat.  Takže opravdu se domníváme, že je nezbytné, aby tak jako v jiných městských 
částech, upřímně řečeno, my jsme v tomhletom dost výjimečný, že nemáme prostě nějakou 
komisi, komise je v podstatě rada, nemáme nějakou komisi, kde se ty nějaká kritéria kde 
dostanou ty žádosti body, kdy se všichni jako kdy je zveřejněno v podstatě, že se mohou 
třeba i průběžně v roce hlásit, ale je na to nějaký transparentní mechanizmus. Takže mi 
tady dostáváme na stůl v podstatě jenom ty žádosti, které prošly radou, který si rada 
shodla, že je podpoří, ale už nemáme teda žádnou představu o tom, jestli byly také nějaké 
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žádosti, které podpořeny nebyly. Takže říkáme to tady v podstatě pokaždé, ale je pro nás 
vlastně dost nekomfortní o těchto tiscích takto hlasovat, protože jak říkám, není to tak, že 
bychom nechtěli podporovat sportovní aktivity na Praze 13, ale mám teda opravdu velký 
problém podporovat ty tisky, které přichází na stůl v tomhle režimu. Děkuji. 

Reagoval p. starosta, který se důrazně ohradil proti nařčení z politické korupce; vyjádřil se 
ve smyslu, že co už může být transparentnější než to, že všem žádostem o dotaci je 
vyhověno a jsou schvalovány 35členným zastupitelstvem. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 29 - pro: 29, proti: 0, zdržel se: 4  
Návrh byl přijat. 

 
USNESENÍ č. UZ 0318/2017 

 

27. Předávací protokol - svěření movitého majetku FZŠ Brdičkova 1878 

 
Vypracoval: Olga Faltejsková, vedoucí oddělení hospodaření školství 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, RNDr. Marcela Plesníková, zástupkyně starosty 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 30 - pro: 32, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 

 
USNESENÍ č. UZ 0319/2017 

 

28. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k 
pozemku parc. č. 1189 v k.ú. Hořejší Vrchlabí 

 
Materiál byl stažen z programu jednání (původně materiál č. 14). 
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29. Dotazy a interpelace 

Interpelace pí Todlové 

Prosím o předání / zaslání dokumentů, které dostala MČ od Trigemy – „Akce Paprsek 
Šostakovičovo nám.“ především souhlasný názor IPRu. 

Odpověděl p. starosta, že dokumenty budou poskytnuty. 

Interpelace J. Zemana na p. starostu 

Jaký je technický stav mostů a lávek na Praze 13 (mimo zdroje TSK)? 

Odpověděl p. starosta, že na rekonstrukci pěšího mostu u PLCNP směrem k radnici je vydáno 
platné stavební povolení. Byl odeslán dotaz na TSK, kdy rekonstrukce započne. 

Na dotaz p. Murňáka na p. starostu ohledně jeho oznámení o majetku reagoval p. starosta. 

Na dotaz, z jakého důvodu bude uzavřen výjezd z okruhu na Třebonice, bude odpovězeno 
písemně. 

Interpelace p. Opatřila na p. starostu 

Vážený pane starosto, v srpnu 2016 od Vás obdrželi obyvatelé Třebonic informace o přípravě 
projektové dokumentace k výstavbě kanalizace, včetně požadavků projektanta. 
Ze zaslané dokumentace bohužel nevyplývá žádný závazný termín vyhotovení projektové 
dokumentace, ani investorem plánovaný termín realizace výstavby. 
Jelikož mně, ani obyvatelům Třebonic není znám žádný posun v této záležitosti za 16 měsíců 
od jejího ohlášení, rád bych se Vás zeptal, jestli je Vám známo: 

- V jakém stádiu je příprava projektové dokumentace ze strany projekční společnosti 
PUDIS. 

- Zda hl. m. Praha jako investor ještě vůbec s realizací počítá a pokud ano, tak kdy. 

Bude odpovězeno písemně. 

Interpelace pí Drhové na p. starostu 

Aktuálně je zveřejněn návrh Metropolitního plánu. Připravuje MČ připomínky? 
Budou připomínky MČ projednány zastupitelstvem MČ? 
 
Bude odpovězeno písemně. 

Dotazy p. Krejčíka 

1) Na jaká dětská hřiště bude určena dotace ve výši 9 mil. Kč 
2) Zda bude revitalizována pochozí lávka nad parkovištěm u PLCNB 
3) Zda je plánována oprava dlažby na Slunečním náměstí 
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Ad 1) odpověděl ZS Jaroš, že se jedná o rekonstrukce hřiště na Ovčím hájku a dvou na Velké 
Ohradě. 

Ad 2) odpověděl p. starosta, že na rekonstrukci bylo vydáno stavební povolení a na TSK byl 
zaslán dotaz na termín zahájení stavebních prací. 

Ad3) odpověděl p. starosta, že správcem Slunečního náměstí je hl. m. Praha. Bude zaslán 
dotaz, zda je plánována oprava. 

Pí Balabánová tlumočila stížnosti občanů na poškozená zařízení dětských hřišť, nedostatečný 
úklid a údržbu v oblasti okolo ulic Jeremiášova, Bellušova, Trávníčkova (uvnitř bloků). 

Odpověděl ZS Jaroš, že herní prvky jsou certifikovány, údržbu a úklid hřišť městská část 
provádí pravidelně.  

Interpelace p. Petříčka na p. starostu a ZS Jaroše 

Co konkrétně plánuje MČ v projektu přístavby „Lukáš“. 
Neohrozí rozpočtové provizorium platby za výstavbu domova pro seniory? 

Odpověděl ZS Jaroš, že přístavbou bude vybudováno komunitní centrum a v uvolněných 
prostorách je plánováno rozšíření denního stacionáře, vybudování odlehčovacích lůžek, 
případně vybudování bytů. 

 
30. Různé 

P. tajemník informoval přítomné, že Úřad městské části Praha 13 obdržel ocenění jako vítěz – 
excelentní organizace veřejného sektoru, a to v programu Excelence v rámci Národní ceny 
kvality České republiky. Jedná se o nejvyšší ocenění, které je možné obdržet. 

P. starosta poděkoval všem, kteří se na získání ocenění podíleli, zejména zaměstnancům 
úřadu. 

Občan městské části p. Hrdlička se dotázal, do jaké míry je obdržená cena zmíněná panem 
tajemníkem určena samosprávě a úřadu. 

Odpověděl p. starosta, že se jedná o činnosti jak samosprávy, tak státní správy. 

Občanka městské části pí Sedláčková uvedla připomínky k obsahu a vzhledu webových 
stránek MČ a facebooku MČ.   
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Materiály k informaci 

Informace k materiálu Veřejné projednávání záměru přestavby OC Paprsek: 
- Memorandum o spolupráci,  
- Zápis z veřejného projednání projektu „Kultivace Šostakovičova náměstí, Stodůlky“ 
pořádaného společností Trigema 

 

 

Konec jednání:  12:15 hodin 
 

Zápis vyhotovil: Organizačně-administrativní oddělení 
 
 
 
 
 

Ověřil: RNDr. Marcela Plesníková v. r. 
 
 
 
 
Ing. Pavel Jaroš v. r. 

 
 
 

 

 
 

Ing. David Vodrážka v. r. 
starosta 

 
 
 
 
 
Příloha č. 1: přijatá usnesení ze 17. zasedání ZMČ č. UZ 0293/2017 – UZ 0319/2017  
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) 
 


