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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 2. zasedání zastupitelstva MČ konaného dne 03. 12. 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 dále vedl pan starosta, který v úvodu uvítal všechny členy 
zastupitelstva, hosty a pracovníky Úřadu MČ Praha 13. 
 
P. starosta informoval zastupitele, že MČ P13 obdržela prestižní Národní cenu kvality ČR. 
V hodnocení podle modelu CAF byl vítězem a titul „Excelentní organizace „ získal Úřad 
městské části Praha 13. Konstatoval, že cena byla získána nejen zásluhou vedení úřadu, ale 
zásluhou všech úředníků a zastupitelů. 
Na začátku jednání bylo přítomno 34 členů a zastupitelstvo bylo tudíž usnášeníschopné ve 
smyslu § 62 zákona o hl. m. Praze, v platném znění. 

 

Přítomni : 

 
dle prezenční listiny, která je uložena u originálu zápisu v organizačně-administrativním 
oddělení.  
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 Složení slibu členů Zastupitelstva MČ Praha 13 Petra Prause 

a Marka Ždánského 
 
Vzhledem k tomu, že členové zastupitelstva Petr Praus a Marek Ždánský nebyli přítomni na 
ustavujícím zasedání, bylo nutné, aby v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hl.m.Praze, 
v platném znění, složili slib člena zastupitelstva. 
Složení slibu proběhlo podle § 50 zákona o hlavním městě Praze. 
 
 

 Ověření a potvrzení platnosti mandátů členů zastupitelstva  
Petra Prause a Marka Ždánského 

 
Z důvodu složení slibu Petra Prause a Marka Ždánského a ověření jejich mandátů bylo nutné 
zvolit mandátový výbor. Jeho složení bylo schváleno na ustavujícím zasedání. 
Jakub Lapáček – předseda  
František Nejedlý – člen 
Jan Mathy – člen 
Michal Prošek, vedoucí OLP – tajemník výboru 
 
Hlasování č. 1- pro: 33, proti: 0, zdržel se: 1  
Návrh byl přijat. 

Mandátový výbor na základě zápisu o výsledku voleb ze dne 12. 10. 2014 a osvědčení 
o zvolení ověřil mandát zastupitelů Petra Prause a Marka Ždánského a potvrdil jejich mandát 
člena Zastupitelstva MČ Praha 13. 

 
Ověřovatelé zápisu: 

Ludmila Tichá 
Aleš Mareček 

 
 

 
Hlasování č. 2 : pro: 33 , proti: 0 , zdržel se: 1 
Návrh byl přijat. 

Návrhový výbor: 

Ing. Vít Bobysud 
Ing. Kateřina Helikarová 
Ing. Josef Zobal 

 

 

Hlasování č. 3: pro: 32 , proti: 0 , zdržel se: 1 
Návrh byl přijat. 
 
 



2. zasedání ZMČ 
3.12.2014 Stránka 3 
 

Program 
    

1. Rozpočtové provizorium MČ Praha 13 na rok 2015 BJ 
1179/2014  

2. Rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. pololetí 2014 a účetní závěrka MČ 
Praha 13 za 1. pololetí 2014 
 

BJ 
0980/2014 

 

3. Rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1.-3. čtvrtletí 2014 a účetní závěrka MČ 
Praha 13 za 1.-3. čtvrtletí 2014 
 

BJ 
1181/2014 

 

4. Rozpočtové změny za období červen - listopad 2014 BJ 
1146/2014  

5. Změna finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně 
správcovských firem k 1.12.2014 
 

BJ 
1195/2014 

 

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

BJ 
1206/2014 

 

7. Investiční záměr OŽP – smlouva o financování projektu v rámci OPPK – 
Revitalizace dětského hřiště Petržílkova CZ.2.16/2.1.00/23531 
 

BJ 
1125/2014 

 

8. Smlouva č. 14206843 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na zateplení budovy 
DDM Chlupova 1800, Praha 5 
 

BJ 
1198/2014 

 

9. Předávací protokoly - svěření majetku příspěvkovým organizacím BJ 
1185/2014  

10. Volba člena Výboru pro životní prostředí BJ 
1183/2014  

11. Dotazy a interpelace   

12.  Různé   
 

P. Šeferna navrhl, aby bod č. 10 – Volba člena Výboru pro životní prostředí - byl rozšířen  
o volbu členů ostatních výborů z řad opozice. 

Pí Drhová podpořila návrh p. Šeferny a požádala za klub Zelení a Piráti pro 13 zařadit do 
programu příštího zasedání bod jednací řád ZMČ a jednací řád výborů. 

P. Lapáček navrhl stažení bodu č. 7 a jeho doplnění o položkový rozpočet. 

K vzneseným návrhům na doplnění programu diskutovali zastupitelé Dlesk, Pastrňák, 
Nejedlý, Praus a Zelený. 

P. starosta vyzval zastupitele (dle par. 8 odst. 4 jednacího řádu) k hlasování o třetím 
vystoupení pí Drhové: 

Hlasování č. 4 : pro: 16 , proti: 5 , zdržel se: 8 
Návrh nebyl přijat. 
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P. starosta vyzval zastupitele (dle par. 8 odst. 4 jednacího řádu) k hlasování o třetím 
vystoupení p. Dleska: 

Hlasování č. 5: pro: 15 , proti: 4 , zdržel se: 14 
Návrh nebyl přijat. 

ZS Jaroš jako předkladatel materiálu č. 7 nesouhlasil s jeho stažením, záměr byl již schválen, 
při neschválení tohoto materiálu by MČ neobdržela finanční prostředky. 

Po ukončení diskuse bylo hlasováno o protinávrzích k navrženému programu: 

1) Návrh p. Šeferny na rozšíření bodu č. 10: 

Hlasování č. 6: pro: 13 , proti: 21 , zdržel se: 0 
Návrh nebyl přijat. 
P. Nejedlý prohlásil, že hlasoval pro. 
 
2) Návrh p. Lapáčka o stažení bodu č. 7: 

Hlasování č. 7: pro: 6 , proti: 22 , zdržel se: 6 
Návrh nebyl přijat. 

3) Hlasování o původně navrženém programu: 

Hlasování č. 8 - pro: 22, proti: 10, zdržel se: 2  
Návrh byl přijat. 

 

Jednání 

1. Rozpočtové provizorium MČ Praha 13 na rok 2015 

 
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, m. j. vysvětlil důvody předložení rozpočtového provizoria. 
 
Dotazy a připomínky:  
 
pí Helikarová požádala o doslovný přepis svého příspěvku. 
 
Rozpočtové provizorium je nutné, ze zákona je povinností obce hospodařit do schválení 
řádného rozpočtu podle pravidel rozpočtového provizoria. Pravidla provizoria ale nejsou 
zákonem stanovená a záleží výhradně na rozhodnutí zastupitelstva, jak budou 
formulována. Pravidlo 1/12 je jedna z možností, je často používané, ale není povinné.  
V tuto chvíli je jeho aplikace logická, mj. proto, že nová koalice jistě potřebuje čas na 
prodiskutování struktury rozpočtu, a proto dává přednost zachování dosavadní struktury, 
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neboť je to na přechodnou dobu. Logické je i to, že některé položky se vyjmou z režimu 
1/12 a umožní se uhradit je hned. Jde o ty výdaje, které jsou jednorázové, je nutné je 
uskutečnit začátkem roku, neopakují se v dalších měsících, a tudíž čerpání rozpočtu bude 
v dalších měsících o jejich hodnotu nižší. Jde např. o pojištění, členské příspěvky 
v organizacích právnických osob, sezónní výdaje na údržbu cest apod. 
Do této logiky ale nepatří výdaje, které nejsou jednorázové, budou se celý rok opakovat  
má-li rozpočet vyjít vyrovnaně, bude nutné na ně někde jinde ušetřit. Příkladem takové 
položky jsou odměny uvolněných členů ZMČ.  Je rozhodnutím nové koalice, že ke správě 
obce potřebuje nejvíc uvolněných zastupitelů ze všech pražských městských částí. Pokud už 
se ale tak rozhodla, bude muset také rozhodnout o tom, na úkor kterých jiných položek 
bude své funkcionáře platit.     
Víme, že v posledních letech se příjmy MČ každým rokem snižovaly, a to jak z vlastního 
hospodaření s majetkem, tak od HMP. Pokud se podaří zástupcům Prahy 13 ve vládnoucí 
koalici na HMP získat pro MČ vyšší příjmy, bude to skvělé. Zatím ale s něčím takovým 
nemůžeme počítat. Stejně tak vlastní zdroje z hospodářské činnosti vysychají, protože byla 
prodána většina majetku, který byl zdrojem těchto příjmů. Proto bychom neměli 
hazardovat a rozpočtovým provizoriem riskovat zvyšování výdajů, které by nebylo kryto 
příjmy nebo úsporou jiných výdajů; při určité flexibilitě přesunů mezi položkami je možné 
pokrýt i zvýšené výdaje na funkcionáře vládnoucí koalice aniž bude vytvořena výjimka pro 
tyto výdaje z pravidla 1/12. Jsou tady velké položky v rozpočtu, které se budou čerpat až 
později během roku: 

- společenské akce a expertízy, které hradí pan starosta ze svého rozpočtu téměř 7 
milionů Kč v rámci kapitoly Vnitřní správa; 

- splátka jistiny a úroků za úvěr na stavbu radnice – přes 5 milionů Kč, platí se 
koncem I. pololetí;  

- splátka za hasičskou zbrojnici 960 tis. Kč – platí se v září. 
   

Proto navrhuji úpravu návrhu usnesení, a to vypuštění výjimky z pravidla 1/12 pro platové 
záležitosti a zároveň zplnomocnění pro RMČ provést nezbytné přesuny mezi kapitolami 
během platnosti pravidel rozpočtového provizoria.  
 
Ten návrh na změnu usnesení zní: 

 
 „Za stávající text návrhu usnesení se doplňuje následující text:…s tím, že odměny 
uvolněných členů ZMČ včetně sociálního a zdravotního pojištění, refundace zastupitelů 
včetně odvodů z refundací a náhrady platů v dočasné pracovní neschopnosti budou 
hrazeny v rámci 1/12 schváleného rozpočtu na rok 2014 měsíčně. Rada městské části 
se zmocňuje provádět během platnosti pravidel rozpočtového provizoria rozpočtová 
opatření mezi kapitolami a mezi položkami  
v rámci kapitol.“           
Takže to je jeden můj návrh změny usnesení. 

 
Další problematickou částí návrhu provizoria je odstavec týkající se čerpání investičních 
finančních prostředků, a to konkrétně výjimka z pravidla 1/12 na čerpání 4 mil. Kč na dvě 
akce odboru životního prostředí. Důvody problematičnosti jsou dva – jednak není zřejmé 
finanční krytí tohoto výdaje a zároveň podle dostupných informací není tento výdaj 
potřebný. Vycházím z informací, které dostalo zastupitelstvo od úřadu od února t. r. do 
dneška včetně a z údajů dostupných z veřejných zdrojů jako je informační systém 
o zadávání veřejných zakázek. 
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O obou akcích jednalo ZMČ v únoru 2014 a znovu v dubnu 2014 s tím, že Operační 
program poskytne na tyto dvě akce celkem až 22,7 mil. Kč, že je povinností příjemce 
spolufinancovat ve výši 7,5 % a že projekt připravený projektantem zahrnuje i prvky, které 
hodnotitelé operačního programu považují za příliš nákladné a tudíž neuznatelné. Na 
základě toho bylo ZMČ žádáno o vytvoření rezervy 8 mil. Kč na pokrytí rozdílu mezi 
celkovými rozpočtovanými náklady a mezi příslibem Operačního programu. Pan starosta 
a paní vedoucí oboru životního prostředí doslova řekli, že jde o rezervu, která se využije 
jen pokud ve výběrovém řízení nebude nabídnuta cena nižší. Bohužel nebylo nalezeno 
finanční krytí na celou částku 8 mil. Kč, ale jen na 1,46 mil. Kč díky úspoře na jiném 
projektu.  
15.10. a 11.11. t.r. byl ukončen výběr dodavatelů a stavební práce na obou projektech 
bude provádět vítězná fa Prominecon, za celkovou cenu 17 mil. Kč včetně DPH, tedy 
o 12 milionů Kč levněji než bylo předpokládáno. Došlo tedy tomu, že výběrovým řízením 
byla cena snížena o 12 mil. Kč oproti předpokladu projektanta, tedy logicky ona „rezerva“ 
8 mil. Kč není nutná, MČ bude muset ze svých peněz uhradit pouze povinné 
spolufinancování. To odhaduji na 1,4 mil. Kč, resp. maximálně na částku, která finančním 
zdrojem úsporou na jiném projektu kryta je, tedy 1,46 mil. Kč.  

  
Pokud u těchto projektů je něco jinak, než jak bylo informováno zastupitelstvo, nebo než 
jak je informována veřejnost standardními cestami např. Informačním systémem veřejných 
zakázek, mělo to být uvedeno v materiálu nebo doufám, že budeme informováni alespoň 
přímo tady na jednání.  
Také v této věci navrhuji změnu návrhu usnesení zastupitelstva, a to v tomto znění: 
 
„Za stávající text návrhu usnesení se doplňuje: …V příloze č. 1 se ve větě začínající slovy: 
Kromě dvou následujících akcí odboru životního prostředí… nahrazuje částka 4 000 000 
Kč částkou 1 460 000 Kč“.   
 
Pak jsem ještě uvažovala o alternativě, která tady nikde v podkladech není, že je možné, že 
ty čtyři miliony korun jsou částkou nutnou na předfinancování projektu teď v přechodném 
období, než bude poskytnutá dotace. Takže pro ten případ mám tedy druhou alternativu 
změny usnesení, kde by mělo být doplněno v usnesení výslovně „že nejde o peníze, které 
budou utraceny, ale že jde o peníze, které budou půjčeny na předfinancování tohoto 
projektu“. Takže tato změna usnesení by zněla, v příloze č. 1 se předposlední odstavec 
doplňuje slovy: „na předfinancování projektu prostředky budou po obdržení dotace od 
Operačního programu vráceny do rozpočtu městské části. Takže já prosím o vysvětlení, jak 
to s těmi dvěma projekty je, a potom tedy podle toho jak to je, tak předložím jeden nebo 
druhý návrh změny usnesení. 
 
V další rozpravě vystoupili se svými připomínkami zastupitelé Todlová, Murňák, 
Mareček, J. Zeman, Helikarová. Na připomínky reagoval p. starosta. 
 
V závěrečném slovu p. starosta zdůraznil, že je striktně postupováno podle pravidel 
schválených Radou HMP a doporučení pro městské části. 
 
Po ukončení diskuse bylo hlasováno o protinávrzích pí Helikarové: 
 

1)  „Za stávající text návrhu usnesení se doplňuje následující text:…s tím, že odměny 
uvolněných členů ZMČ včetně sociálního a zdravotního pojištění, refundace 
zastupitelů včetně odvodů z refundací a náhrady platů v dočasné pracovní 
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neschopnosti budou hrazeny v rámci 1/12 schváleného rozpočtu na rok 2014 
měsíčně. Rada městské části se zmocňuje provádět během platnosti pravidel 
rozpočtového provizoria rozpočtová opatření mezi kapitolami a mezi položkami 
v rámci kapitol.“           

 
Hlasování č. 9 - pro: 10, proti: 19, zdržel se: 3 
Návrh nebyl přijat. 
 

2) „Za stávající text návrhu usnesení se doplňuje následující text:…s tím, že 
odměny uvolněných členů ZMČ včetně sociálního a zdravotního pojištění, 
refundace zastupitelů včetně odvodů z refundací a náhrady platů v dočasné 
pracovní neschopnosti budou hrazeny v rámci 1/12 schváleného rozpočtu na rok 
2014 měsíčně. Rada městské části se zmocňuje provádět během platnosti 
pravidel rozpočtového provizoria rozpočtová opatření mezi kapitolami a mezi 
položkami v rámci kapitol.“           

 
Hlasování č. 10 - pro: 12, proti:19, zdržel se: 3 
Návrh nebyl přijat.  
 
Hlasování o původně navrženém usnesení: 
 
Hlasování č. 11 - pro: 22, proti: 7, zdržel se: 5 
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ č. UZ 0020/2014 

 

2. Rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. pololetí 2014 a účetní závěrka MČ 
Praha 13 za 1. pololetí 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 Praha 13 
 
V úvodu projednávání tohoto bodu vysvětlil p. starosta, že jeho průvodní komentář se týká 
i následujícího bodu č. 3. 
 
Dotazy a připomínky:  
 
J. Zeman přednesl své připomínky, na které reagovali p. starosta a vedoucí EKO p. Mareš. 
 
P. Dlesk se vyjádřil k hospodaření městské části kriticky a sdělil, že TOP 09 tento materiál 
nepodpoří. 
 
V další obsáhlé diskusi se diskutující dotazovali a vznášeli své připomínky k některým 
položkám rozboru hospodaření týkajících se školství, výdajů kanceláře starosty za právní  
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a poradenské služby, investičních akcí, grantů, výdajů na administraci facebookového 
profilu, výdajů správcovské firmy apod. 
Na vznesené připomínky postupně reagoval p. starosta a doplnil jej ZS Jaroš. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 12 - pro: 20, proti: 7, zdržel se: 5 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0021/2014 

 

3. Rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1.-3. čtvrtletí 2014 a účetní závěrka 
MČ Praha 13 za 1.-3. 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 Praha 13 
 
V úvodu upozornil p. starosta na výměnu str. 3 důvodové zprávy, kterou zastupitelé 
obdrželi na stůl. 
Dotazy a připomínky:  
 
p. Dlesk se vyjádřil k předloženému hospodaření městské části kriticky a sdělil, že TOP 09 
tento materiál nepodpoří. 
 
Do diskuse se zapojili zastupitelé J. Zeman, Opatřil, Dlesk, Helikarová a týkala se m. j. 
výše čerpání některý položek, vozového parku úřadu, schvalování rozpočtových změn 
a investičních akcí. 
Reagoval p. starosta, který závěrem konstatoval, že transparentnost rozpočtu a zákony jsou 
dodržovány o čemž svědčí výsledky auditu. Sestavování rozpočtu a jeho návrh vždy 
podléhá schválení zastupitelstvem. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 13 - pro: 22, proti: 7, zdržel se: 5 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0022/2014 
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4. Rozpočtové změny za období červen - listopad 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. David Vodrážka, starosta MČ Prahy 13 
 
Dotazy a připomínky:  
 
Do rozpravy se zapojili zastupitelé J. Zeman, Dlesk, Drhová, Helikarová, Todlová, Jaroš, 
Mareček, Pastrňák. Dotazy směřovaly ke konkrétním rozpočtovým opatřením a jejich 
podrobnějšímu vysvětlení. 
Na připomínky reagoval p. starosta a ZS Jaroš. 
Závěrem diskuse p. Dlesk prohlásil, že klub TOP 09 nesouhlasí s plněním rozpočtu a tento 
materiál nepodpoří. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 14 - pro: 22, proti: 12, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0023/2014 

 

5. Změna finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně 
správcovských firem k 1.12.2014 

 
Vypracoval: Ing. Kamila Nátrová, vedoucí oddělení zdaňované činnosti 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. David Vodrážka, starosta MČ Prahy 13 
 
Dotazy a připomínky:  
 
k předloženému materiálu se dotazovali zastupitelé Helikarová, Todlová a Dlesk. Dotazy 
se týkaly prodeje nebytových prostor v ubytovně v Heranově ul., uplatňování DPH a výše 
nákladů na rekonstrukci vrácených bytů. 
Dotazy zodpověděl p. starosta a vedoucí EKO p. Mareš. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 15 - pro: 21, proti: 3, zdržel se: 7 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0024/2014 
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6. 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. 16 - pro: 34, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0025/2014 

 

7. Investiční záměr OŽP – smlouva o financování projektu v rámci OPPK – 
Revitalizace dětského hřiště Petržílkova CZ.2.16/2.1.00/23531 

 
Vypracoval: Ing. Dana Céová, vedoucí oddělení správy životního prostředí 
Předkládá: Ing. Pavel Jaroš, zástupce starosty 
 
Materiál uvedl p. starosta, konstatoval, že k přidělení dotačních prostředků ze strany 
MHMP již došlo a nyní je potřeba schválit smlouvu o financování projektu. 
 
Dotazy a připomínky:  
 
na dotazy a připomínky paní Todlové, Helikarové a J. Zemana reagovali p. starosta, ZS 
Zeman a podrobnosti doplnil vedoucí EKO p. Mareš. 
Se svým příspěvkem vystoupil občan MČ P 13 p. Kundrata. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 17 - pro: 22, proti: 0, zdržel se: 10 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0026/2014 

 

8. Smlouva č. 14206843 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na zateplení 
budovy DDM Chlupova 1800, Praha 5 

 
Vypracoval: Marie Kosinová, odborný pracovník 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, RNDr. Marcela Plesníková 
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Dotazy a připomínky:  
 
na dotaz pí Todlové k seznamu MŠ a ZŠ, kterých se bude týkat malování odpověděl  
p. starosta, že seznam školských zařízení bude stanoven. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 18 - pro: 27, proti: 0, zdržel se: 4 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0027/2014 

 

9. Předávací protokoly - svěření majetku příspěvkovým organizacím 

 
Vypracoval: Olga Faltejsková, vedoucí oddělení hospodaření školství 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, RNDr. Marcela Plesníková 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 19 - pro: 33, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0028/2014 

 

10. Volba člena Výboru pro životní prostředí 

 
Dotazy a připomínky:  
 
pí Drhová navrhla za klub Zelení a Piráti pro 13 za členku výboru paní Alenu 
Hosnedlovou. 
ZS Plesníková navrhla za klub ANO 2011 za člena výboru pana Marka Ždánského. 
J. Zeman navrhl za klub KSČM za člena výboru pana Jana Zemana. 
 
O jednotlivých návrzích bylo hlasováno: 
 
1) hlasování o J. Zemanovi: 

Hlasování č. 20 – pro: 4, proti: 13, zdržel se: 13 
Návrh nebyl přijat. 
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2) hlasování o M. Ždánském: 

Hlasování č. 21 - pro: 19, proti: 0, zdržel se: 9 
Návrh byl přijat. 

3) hlasování o A. Hosnedlové:  

Hlasování č. 22 – pro: 13, proti: 17, zdržel se: 3 
Návrh nebyl přijat.  

Členem Výboru pro životní prostředí byl zvolen Marek Ždánský. 

 
USNESENÍ č. UZ 0029/2014 

 
 

12. Dotazy a interpelace 

 
1) Interpelace J. Zemana na p. starostu 
 
1) Jaký se zamýšlí další postup při pořizování domu pro seniory a startovacích bytů? 
2) Jak se zamýšlí další postup při omezování heren? 
3) Jak bude zajištěn zimní úklid po neuzavření příslušné smlouvy? 
4) Jako předbod doporučuji dát kontrolu zápisu minulého zastupitelstva. 
 
Odpověděl p. starosta: 
ad 1) k výstavbě domu pro seniory bude svolána komise pro výběr a hodnocení nabídek. Radě 
bude předložen návrh na nové složení komise, vzhledem k ukončení mandátu některých 
členů. Pořízení startovacích bytů nebylo zatím řešeno. 
ad 2) omezování počtu heren bude řešeno poté, až bude známa koncepce HMP. 
ad 3) výběrové řízení bylo zrušeno z důvodu odstoupení vítězné firmy, zajištění úklidu je 
řešeno objednávkami. Na úklid komunikací ve správě MČ bude vypsáno nové výběrové 
řízení. 
 
2) Interpelace p. Lapáčka na p. starostu 
 
Žádám tímto o celoroční položkové vyúčtování k účetní položce „odboru kanceláře starosty“ 
č. 5166 pod názvem „konzultační, poradenské a právní služby“ a zároveň charakteristiku a 
popis poskytovaných služeb. 
 
Bude odpovězeno písemně. 
 
3) Interpelace p. Nejedlého na p. starostu 
 
1) Jaký je stav jednání ohledně možnosti i hrozby zrušení nebo omezení autobusové linky 

174? Jaký bude další postup? 
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2) Můžete uvést důvod, proč není opozice z řad TOP 09 a Zelených a Pirátu pro 13 
zastoupena ve výborech? 
 
Odpověděl p. starosta 
ad 1) v této záležitosti nedošlo k žádnému posunu, požádal ZS Jaroše, aby učinil dotaz na 
Ropid. 
ad 2) opoziční zastupitelé nebyli do výborů hlasováním zvoleni. 
 
 
4) Interpelace p. Prause na odbor životního prostředí 
 
1) upozornil na havarijní stav topolů u obchodního centra Albert na Velké Ohradě. 
2) upozornil na pekařské auto na Lužinách u východu z metra, které svými zplodinami 

obtěžuje občany. 
 
Odpověděla vedoucí OŽP pí Gilíková, že topoly na Velké Ohradě spadají pod správu TSK, 
bylo požádáno o zjednání nápravy, bude zaurgováno. K pekařskému autu uvedla, že nejsou 
porušeny zákony, povolení mají od TSK, pozemek není ve správě MČ. 
 
ZS Jaroš sdělil k interpelaci p. Nejedlého ohledně autobusové linky 174, že se uskuteční 
schůzka s náměstkem primátora p. Dolínkem, který má v gesci dopravu. 
 
5) Interpelace pí Drhové na p. starostu: 
 
Žádám o poskytnutí přehledu uvolněných členů zastupitelstva a výše jejich měsíčních odměn, 
s uvedením funkce, kterou zastávají. 
 
Bude odpovězeno písemně. 
 
6) Interpelace p. Murňáka na p. starostu: 
 
Proč nebyla v projektu mobilní aplikace P13 využita vyvinutá mobilní aplikace hl. města 
Prahy? 
 
Bude odpovězeno písemně. 
 

 

12. Různé 

V bodě různé se svým příspěvkem týkajícím se bodu č. 8 vystoupil občan Kundrata.  

Pí Drhová za klub Zelení a Piráti pro 13 navrhovala při schvalování programu, zařazení na 
program příštího zasedání zastupitelstva jednací řád zastupitelstva, jednací řád výborů a plán 
činnosti výborů na rok 2015. Dotázala se, zda má svůj návrh předat písemně. 

Pan starosta požádal o písemný návrh, návrh programu na zasedání ZMČ bude schvalovat 
rada. 
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Dále p. starosta požádal předsedy opozičních klubů o předání návrhů na doplnění členů 
jednotlivých výborů zastupitelstva.  

Závěrem jednání popřál p. starosta všem přítomným krásné vánoční svátky a pozval je na 
vánoční večírek, který se koná ve čtvrtek 11.12.2014. 
 
 

 

Konec jednání:  12:45 hodin 
 

Zápis vyhotovil:  organizačně-administrativní oddělení 
 

 

Ověřil: 

  
 
Ludmila Tichá v. r.             
Aleš Mareček v. r. 

 
 
 

 

 

 
 

Ing. David Vodrážka v. r. 
starosta 

 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1: přijatá usnesení z 2. zasedání ZMČ č. UZ 0020/2014 – UZ 0029/2014 
Příloha č. 2: zápis mandátového výboru 
Příloha č. 3: protokol o hlasování  
                    (uložen u originálu zápisu v organizačně-administrativním oddělení) 
Příloha č. 4: prezenční listina 
                    (uložena u originálu zápisu v organizačně-administrativním oddělení) 
 


