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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 19. zasedání zastupitelstva MČ konaného dne 18.04.2018 

 

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 29 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:  
 
Ing. Michal Drábek 
Zbyněk Pastrňák 
 
Hlasování č. 1 pro: 27 , proti: 0 , zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.
 

Návrhový výbor: 

Ing. Vít Bobysud 
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Miloš Drha 
Milan Vávra 
 
Hlasování č. 2 pro: 27 , proti: 0 , zdržel se: 0 
Návrh byl přijat. 

 

Program 

 
1. Závěrečný účet MČ Praha 13 za rok 2017 (roční rozbor hospodaření MČ 

Praha 13 za rok 2017) a roční účetní závěrka MČ Praha 13 za rok 2017 
BJ 
0564/2018 

 

2. Rozpočtové změny za měsíce únor - březen 2018 BJ 
0551/2018  

3. Informace o zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13 BJ 
0594/2018  

4. Změna využití finančních prostředků z prodeje BJ BJ 
0581/2018  

5. Smlouva o poskytnutí dotace pro projekt KD Mlejn, o.p.s. BJ 
0442/2018  

6. Žádosti o dotace na rozvoj sportu BJ 
0612/2018  

7. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace DVS/04/03/006768/2018 BJ 
0621/2018  

8. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace DOT/04/03/006833/2018 BJ 
0620/2018  

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

BJ 
0547/2018 

 

10. Prodej pozemku parc. č. 2651/10 odděleného od pozemku parc. č. 2651/1 v 
k.ú. Stodůlky 

BJ 
0584/2018 

 

11. Prodej pozemku parc.č. 453/1 a části pozemku parc.č. 2198/3 v k.ú. Stodůlky BJ 
0623/2018  

12. Prodej spoluvlastnického podílu na pozemcích parc.č. 1080/8, 1080/9, 
1080/116 a 1080/117 v k.ú. Stodůlky 

BJ 
0622/2018 

 

13. Prodej spoluvlastnického podílu na pozemku parc.č. 1851 v k.ú. Jinonice BJ 
0552/2018  

14. Žádost o svěření pozemku parc. č. 2780/144 v k.ú. Stodůlky BJ 
0613/2018  

15. Případy projednané v komisi škodní a pro likvidaci majetku BJ 
0557/2018  

16. Dotazy a interpelace   

17. Různé   

    
 

O takto navrženém programu bylo hlasováno 

Hlasování č. 3 - pro: 30, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat. 
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Jednání 

1. Závěrečný účet MČ Praha 13 za rok 2017 (roční rozbor hospodaření MČ 
Praha 13 za rok 2017) a roční účetní závěrka MČ Praha 13 za rok 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 
 
Dotazy a připomínky:  

v úvodu sdělil p. starosta, že závěrečný účet byl projednán ve finančním výboru a v radě. 

P. Zeman přednesl dílčí připomínky. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 4 - pro: 20, proti: 0, zdržel se: 8  
Návrh byl přijat. 

 
USNESENÍ č. UZ 0341/2018 

 

2. Rozpočtové změny za měsíce únor - březen 2018 

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

p. Murňák se dotázal na podrobnější informace k rozpočtovému opatření č. 32. 

P. starosta odpověděl, že se jedná o zařízení s hodinami, jejíchž součásti je aplikace 
napojená na Městskou policii v rámci projektu Přijdu včas. 

P. Murňák se dotázal na rozpočtové opatření č. 3001 na projekt Zdravá třináctka, zda je 
realizován městskou částí nebo hl. m. Prahou. 

Odpověděl p. starosta, že se jedná o aktivitu MČ v rámci Agendy 21, na kterou městská 
část obdržela finanční prostředky z hl. m. Prahy. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
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Hlasování č. 5 - pro: 21, proti: 0, zdržel se: 10  
Návrh byl přijat. 

 
USNESENÍ č. UZ 0342/2018 

 

3. Informace o zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13 

 
Vypracoval: Ing. Jaroslav Mareš, tajemník úřadu 
Předkládá: Ing. David Vodrážka, starosta 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 6 - pro: 31, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 

 
USNESENÍ č. UZ 0343/2018 

 

4. Změna využití finančních prostředků z prodeje BJ 

 
Vypracoval: Evžen Mošovský, odborný pracovník 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, RNDr. Marcela Plesníková, místostarostka 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 7 - pro: 31, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 

 
USNESENÍ č. UZ 0344/2018 

 

5. Smlouva o poskytnutí dotace pro projekt KD Mlejn, o.p.s. 

 
Vypracoval: Bohdan Pardubický, asistent místostarosty, Andrea Miškovská, asistentka 
místostarosty 
Předkládá: Ing. David Vodrážka, starosta 
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Dotazy a připomínky:  

J. Zeman poskytnutí dotace podporuje, částka by však měla být vyšší. 

P. Murňák se dotázal na činnost střediska Spolkový dům. 

Odpověděl p. starosta, že Spolkový dům je plně vytížen, zveřejňování akcí probíhá 
prostřednictvím webových stránek KD Mlejn. 

P. starostu doplnila ředitelka KD Mlejn s informací, že probíhá mnoho akcí, z nichž 
některé jsou klubového nikoliv veřejného charakteru, proto na webu KD Mlejn není 
zveřejněný celý program.  
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 8 - pro: 31, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 

 
USNESENÍ č. UZ 0345/2018 

 

6. Žádosti o dotace na rozvoj sportu 

 
Vypracoval: Bohdan Pardubický, asistent místostarosty, Michala Králová, odborná 
asistentka 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. David Vodrážka 
 
Dotazy a připomínky:  

pí Drhová uvedla, že klub Zelení a Piráti pro 13 nesouhlasí s postupem při rozdělování 
finančních prostředků, nicméně materiál podporují. 

Reagoval p. starosta, že veškerým žádostem, které splnily požadované náležitosti, bylo 
vyhověno. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 9 - pro: 31, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 

 
USNESENÍ č. UZ 0346/2018 
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7. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace DVS/04/03/006768/2018 

 
Vypracoval: Bc. Petr Syrový, vedoucí oddělení sociální prevence 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. Pavel Jaroš, místostarosta 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 10 - pro: 30, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 

 
USNESENÍ č. UZ 0347/2018 

 

8. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace DOT/04/03/006833/2018 

 
Vypracoval: Bc. Petr Syrový, vedoucí oddělení sociální prevence 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. Pavel Jaroš, místostarosta 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 11 - pro: 30, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 

 
USNESENÍ č. UZ 0348/2018 

 

 

9. Uzavření smlouvy 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, místostarosta 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
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Hlasování č. 12 - pro: 31, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 

 
USNESENÍ č. UZ 0349/2018 

 

10. Prodej pozemku parc. č. 2651/10 odděleného od pozemku parc. č. 2651/1 v 
k.ú. Stodůlky 

 
Vypracoval: Věra Pinďáková, oddělení majetku 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Petr Zeman, místostarosta 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 13 - pro: 31, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 

 
USNESENÍ č. UZ 0350/2018 

 

11. Prodej pozemku parc.č. 453/1 a části pozemku parc.č. 2198/3 v k.ú. 
Stodůlky 

 
Vypracoval: Ing. Naděžda Javorská, oddělení majetku 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Petr Zeman, místostarosta 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 14 - pro: 31, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 

 
USNESENÍ č. UZ 0351/2018 
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12. Prodej spoluvlastnického podílu na pozemcích parc.č. 1080/8, 1080/9, 
1080/116 a 1080/117 v k.ú. Stodůlky 

 
Vypracoval: Ing. Naděžda Javorská, oddělení majetku 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Petr Zeman, místostarosta 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 15 - pro: 31, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 

 
USNESENÍ č. UZ 0352/2018 

 

13. Prodej spoluvlastnického podílu na pozemku parc.č. 1851 v k.ú. Jinonice 

 
Vypracoval: Ing. Naděžda Javorská, oddělení majetku 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Petr Zeman, místostarosta 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 16 - pro: 29, proti: 0, zdržel se: 2  
Návrh byl přijat. 

 
USNESENÍ č. UZ 0353/2018 

 

14. Žádost o svěření pozemku parc. č. 2780/144 v k.ú. Stodůlky 

 
Vypracoval: Libuše Všianská, oddělení majetku 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Petr Zeman, místostarosta 
 
Dotazy a připomínky:  

materiál uvedl p. starosta s podrobnějšími informacemi k žádosti o svěření pozemku, 
účelem je získat pozemek pro potřeby parkování občanů městské části. 

P. Murňák se dotázal, zda záměr souvisí s plánovanou výstavbou parkovacího domu 
společnosti Trigema. 
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Odpověděl p. starosta, že případné vlastnictví pozemku bude mít vliv na podobu 
budoucího parkování s možností získat parkovací místa hlavně pro potřeby občanů 
městské části. 

Na dotaz p. Petříčka odpověděl p. starosta, že detailní podmínky se budou řešit až po 
případném svěření pozemku. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 17 - pro: 31, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 

 
USNESENÍ č. UZ 0354/2018 

 

15. Případy projednané v komisi škodní a pro likvidaci majetku 

 
Vypracoval: Ing. Milada Martinovská, vedoucí oddělení rozpočtu SFP 
Předkládá: Ing. David Vodrážka, Rada MČ Praha 13 
 
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 0355/2018 

 
 

16. Dotazy a interpelace 

 
Interpelace J. Zemana na p. starostu 
 
1. Vyúčtování pořízení MŠ U stromu. 
2. Přínosy slunečních kolektorů na některých ZŠ + MŠ pro rozpočet Prahy 13? 
3. Hl. město Praha má kromě jiného záměr stavět tramvajovou trať od Barrandovského 
sídliště na Prahu 13. Znamenalo by to vážné poškození Prokopského údolí, o dopravní 
nepotřebnosti tramvajové trati nemluvě. Co proti tomu hodlá dělat vedení Prahy 13. 
 
Odpověděl p. starosta: 
ad 1) veškerá dokumentace je k dispozici k nahlédnutí na odboru školství, který zajistí její 
zaslání. 
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ad 2) bude odpovězeno písemně. 
ad 3) o záměru výstavby tramvajové trati nejsou známy žádné informace. 
 
Interpelace pí Drhové na p. starostu 
 
1) Dne 16.4.2018 byl zveřejněn návrh Metropolitního plánu k připomínkám včetně MČ. Bude 

zajištěn sběr připomínek od veřejnosti a zastupitelů ze strany vedení MČ Praha 13? 
Dále žádám o zařazení bodu Připomínky MČ k návrhu Metropolitního plánu na jednání 
červnového zastupitelstva. 

 
2) Usnesení ZMČ ohledně veřejného projednání k záměru přestavby OC Paprsek nebylo 

podle nás splněno. Chystá MČ další kroky pro jednání s investorem, aby pomohla 
veřejnosti uplatnit připomínky k tomuto záměru? Jak budou zohledněny připomínky 
veřejnosti do Memoranda o spolupráci? Můžete předložit ZMČ aktualizované 
Memorandum? 

 
3) Obdrželi jsme všichni dopis – vyjádření vedoucího místního skautského střediska, kde 

vysvětloval, proč si letos nepodají žádost o dotaci na činnost. Praha 13 má administrativně 
složité postupy a nízkou výši příspěvku, která bývá 3.000 Kč ročně (tedy 28 Kč na 1 dítě). 
Přijde Vám výše této podpory dostatečná? Uvažujete o zjednodušení pravidel a snížení 
administrativy pro grantová řízení? 

 
Odpověděl p. starosta: 
 
ad 1) bude odpovězeno písemně.  
 
ad 2) p. starosta konstatoval, že proběhla celkem 3 veřejná jednání s investorem, který 
k problematice přistupuje otevřeně, přestože zatím neprobíhá ani územní řízení. Cílem vedení 
městské části je po dohodě s investorem zapracovat do memoranda přijatelné připomínky 
občanů. 
 
ad 3) v rámci grantového řízení byly všem žadatelům přiděleny finanční prostředky v plné 
výši. Zdůraznil, že přidělování finančních prostředků z veřejných zdrojů musí být 
transparentní a splnění všech podmínek podání žádosti ze strany žadatelů je nezbytné. 
 
Interpelace p. Petříčka na p. starostu a místostarostu Jaroše 
 

- v jaké fázi se nachází výběrové řízení na provozovatele domu pro seniory? Chtěl bych 
apelovat na sociální ráz tohoto zařízení, částka 35 tisíc měsíčně co zaznívá v této 
souvislosti je neakceptovatelná 

- Šťastná 13 jako jediná stránka na FB směrem k občanům je málo. Na příkladu z Dačic 
chci ukázat, že Agenda 21 by si zasloužila vlastní kanál. Můžeme o něj poprosit? 

- po akci Ukliďme Česko se množí dotazy na úklid zajišťovaný městskou části. Většině 
občanů se zdá nedostatečný. Nedalo by se posílit tento úklid v oblasti kolem zastávek 
a vestibulů metra? 

 
Odpověděl p. starosta: 
ad 1) jediné, co lze sdělit je, že standardně probíhá výběrové řízení na provozovatele  
a zákonné lhůty jsou dodržovány. 
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ad 2) považuje 1 funkční stránku Facebooku pro městskou část za dostačující. 
 
ad 3) na území městské části proběhly úklidové akce jak v rámci městské části, tak v rámci 
akce Ukliďme Česko. Konstatoval, že na úklidové práce pro tento rok byly vyčleněny vyšší 
finanční prostředky a jsou plánovány ještě 2 celoplošné úklidy v tomto období. Zdůraznil, že 
údržba čistoty obce záleží na chování každého občana. P. starostu doplnil místostarosta Jaroš, 
který mj. sdělil, že úklid zastávek a vestibulů metra je zcela v kompetenci TSK a Dopravního 
podniku. 
 
Interpelace p. Murňáka na p. starostu 
 

1. Proč nebyl zveřejněn dopis ohledně informace o veřejném projednání Výhledy Luka  
u zimního stadionu? 

2. Připojí se MČ Praha 13 k připomínce k rozšíření výroby v továrně na granule VAFO 
Chrášťany? 

3. Připojíme se k výzvě č. 79 na Sociální bydlení II? 
 
Odpověděl p. starosta: 
 
ad 1) veřejné jednání, které proběhlo, bylo zcela aktivitou ze strany investora, bez účasti 
městské části a zatím nebylo učiněno žádné podání ve věci citovaného záměru. Dle informace 
investora byli obesláni zástupci vlastníků okolních nemovitostí, občanských sdružení apod., 
přesto účast byla nízká. 
 
ad 2) informoval, že intenzivně jednal společně se starosty okolních obcí s firmou Vafo, která 
instalovala technologické zařízení na zmírnění šíření zápachu z výroby, zatím probíhá 
zkušební provoz. Co se týče rozšíření výroby, tam městská část nemá možnost toto ovlivnit, 
občany trápil především zápach. 
 
ad 3) pokud městská část splní podmínky pravidel pro přidělení dotace na sociální bydlení, 
pak o dotaci zažádá. 
 
P. Praus přednesl připomínky k úklidu odpadků na Velké Ohradě, zejména tříděného odpadu. 
 
Interpelace pí Balabánové na p. starostu 
 
Projekt a výstavba parkovacích míst v Bellušově ulici za vykácení 55 vzrostlých stromů  
a nespočet keřů a travnaté zelené plochy 

- jaká bude náprava v této lokalitě a jak předejít tomu, aby se předešlo plošnému 
vymýcení zeleně 

- jak bude zajištěna retence vody 
- jaká náhrada zeleně odpovídající předešlému stavu? 
- je možno místo plošné vyasfaltované plochy dát prosakující dlažbu? 

 
Odpověděl p. starosta, že se jedná o plánovanou investiční akci schválenou zastupitelstvem, 
která bude probíhat ve 3 etapách. 
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Odstranění stávající zeleně je pro stavbu budoucího parkoviště nezbytná a bude plnohodnotně 
nahrazena po ukončení stavby. Asfaltový povrch je zvolen na základě požadavku TSK kvůli 
snadné údržbě a odvodnění území bude řešeno vybudováním nové kanalizační vpusti.  
 
Do následující rozpravy, která se týkala problematiky nové výstavby s návazností na stávající 
i plánovanou podobu územního plánování se zapojili zastupitelé Drhová, Murňák, Pastrňák, 
Todlová, J. Zeman, a Zelený, na vznesené připomínky reagovali p. starosta a MS Jaroš. 
 
 
 
 

17. Různé 

P. starosta seznámil přítomné s informací, že úřad obdržel cenu Ministerstva vnitra Přívětivý 
úřad. Dále informoval o rozhodnutí soudu v kauze Key Investments s tím, že městská část 
Praha 13 nebude muset pravomocně vracet insolvenčnímu správci dlužníka předmětnou 
platbu. 

MS Jaroš pozval na akci Den Země, která se bude konat 19.4. v Centrálním parku a na akci 
Butovický rohlík v sobotu 21.4. 
 
 

 

Materiály k informaci 

 Dopis spol. Trigema adresovaný p. starostovi ve věci informace z veřejného jednání 
k připravovanému projektu Bytový dům Paprsek v oblasti Šostakovičovo nám. 
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Konec jednání:  11.20 hodin 
 

Zápis vyhotovil: organizačně-administrativní oddělení 
 

 

 

Ověřil: 

 
 
 
 
Ing. Michal Drábek v. r. 
 
 
 
 
Zbyněk Pastrňák v.r. 

 
 
 
 

 

 

 

Ing. David Vodrážka v. r. 
starosta 

 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1: přijatá usnesení z 19. zasedání ZMČ č. UZ 0341/2018 – UZ 0355/2018  
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) 
 
 
 
 
 


