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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 11. zasedání zastupitelstva MČ konaného dne 09.12.2020 

 

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. 
Na začátku jednání bylo přítomno 34 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: 

Mgr. Yveta Kvapilová 
Milan Vávra 

 

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

Vít Bobysud 
Vojtěch Provazník 
Adam Kopetzký 
 

 

Hlasování č. 2: pro: 35 , proti: 0 , zdržel se: 0 
Návrh byl přijat. 

 

Program 

 
1. Rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. - 3. čtvrtletí 2020 a účetní závěrka 

MČ Praha 13 za 1. - 3. čtvrtletí 2020 
BJ 
1020/2020 

 

2. Rozpočtové změny za měsíce srpen - listopad 2020 (II. část) BJ 
1028/2020  

3. Rozpočtové provizorium MČ Praha 13 na rok 2021 BJ 
1024/2020  

4. Změna finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně 
správcovských firem k 1.12.2020 

BJ 
1023/2020 

 

5. Informace o zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13 BJ 
1075/2020  

6. Žádost o účelovou dotaci na rozvoj sportu pro SK Hala Lužiny, z. s. BJ 
1066/2020  

7. Žádost o účelovou finanční dotaci na zabezpečení kultury v Praze 13  
v roce 2021 

BJ 
1068/2020 

 

8. Žádost o účelovou dotaci na rozvoj sportu - "Trenéři ve škole" BJ 
1070/2020  

9. Částečné odstranění duplicitního vlastnictví k pozemku parc.č. 1055/9 
v k.ú. Stodůlky 

BJ 
1074/2020 

 

10. Vykoupení pozemků v k.ú. Stodůlky zastavěných stavbami a komunikacemi 
v majetku MČ Praha 13 

BJ 
1073/2020 

 

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

BJ 
1069/2020 

 

12. Memorandum ve věci regulace podmínek provozování hazardních her na 
území hl. m. Prahy 

BJ 
1067/2020 

 

13. Personální změny ve výborech ZMČ Praha 13 BJ 
1063/2020  

14. Návrh na změnu Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 13 BJ 
1092/2020  

15. Návrh na změnu Jednacího řádu výborů Zastupitelstva městské části  
Praha 13 

BJ 
1093/2020  

16.  Dotazy a interpelace 
 

 
 

17. Různé   
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Zastupitel Kolář požádal o zařazení bodů na program jednání. 
- Návrh na změnu Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 13 
- Návrh na změnu Jednacího řádu výborů Zastupitelstva městské části Praha 13 
 
O takto doplněném a navrženém programu bylo hlasováno. 

Hlasování č. 3: pro: 35 , proti: 0 , zdržel se: 0 
Návrh byl přijat. 

 

 

Jednání 

1. Rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. - 3. čtvrtletí 2020 a účetní závěrka 
MČ Praha 13 za 1. - 3. čtvrtletí 2020 

 
Vypracoval: Ing. Světla Džmuráňová, vedoucí oddělení plánu a rozpočtu, Ing. Kamila 
Nátrová, vedoucí oddělení zdaňované činnosti 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. David Vodrážka, starosta 
 
Materiál podrobně uvedl pan starosta a podal podrobný komentář k rozpočtovým 
přehledům o čerpání výdajů a plnění příjmů.  

Dotazy a připomínky: bez rozpravy 

O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 4 - pro: 24, proti: 0, zdržel se: 11  
Návrh byl přijat. 

USNESENÍ č. UZ 0157/2020 

 

2. Rozpočtové změny za měsíce srpen - listopad 2020 (II. část) 

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

O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
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Hlasování č. 5 - pro: 24, proti: 0, zdržel se: 11  
Návrh byl přijat. 

USNESENÍ č. UZ 0158/2020 

 

3. Rozpočtové provizorium MČ Praha 13 na rok 2021 

 
Vypracoval: Ing. Světla Džmuráňová, vedoucí oddělení plánu a rozpočtu 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. David Vodrážka, starosta 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 6 - pro: 35, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 

USNESENÍ č. UZ 0159/2020 

 

4. Změna finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně 
správcovských firem k 1.12.2020 

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

O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 7 - pro: 35, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 

USNESENÍ č. UZ 0160/2020 

 

5. Informace o zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13 

 
Vypracoval: Ing. Jaroslav Mareš, tajemník úřadu 
Předkládá: Ing. David Vodrážka, starosta 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy 
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O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 8 - pro: 35, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 

USNESENÍ č. UZ 0161/2020 

 

6. Žádost o účelovou dotaci na rozvoj sportu pro SK Hala Lužiny, z. s. 

 
Vypracoval: Marek Pardubický, odborný asistent, Bohdan Pardubický, asistent 
místostarosty 
Předkládá: Ing. David Vodrážka, starosta 
 
Dotazy a připomínky: 

Zastupitel Hrdlička se dotázal, zda by nebylo lepší klást větší důraz na podporu programů 
než dotovat zhodnocení stavby. Reagoval pan starosta, že se jedná o jedinou žádost, která 
z této dotační činnosti byla předložena, jde se o sportovní klub, který funguje dobře  
a také zdůraznil, že lze tuto dotaci ze strany žadatele dobře doložit z hlediska vyúčtování. 
Doplnil místostarosta Zeman, že vše je ošetřeno smlouvou o poskytnutí dotace.  

O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 9 - pro: 24, proti: 0, zdržel se: 11  
Návrh byl přijat. 

USNESENÍ č. UZ 0162/2020 

 

7. Žádost o účelovou finanční dotaci na zabezpečení kultury v Praze 13 v roce 
2021 

 
Vypracoval: Marek Pardubický, Bohdan Pardubický, odborný asistent, asistent 
místostarosty 
 
Dotazy a připomínky: 

Zastupitel Krejčí v úvodu svého příspěvku poděkoval ředitelce KD Mlejn za vstřícnost při 
společných jednáních. Zdůraznil, že Klub Zelení a Piráti pro 13 podporuje kulturu 
v městské části, nicméně má výhrady k programové nabídce KD Mlejn, která by se měla 
rozšířit. Reagoval místostarosta Zeman, který poděkoval za podněty a zároveň konstatoval, 
že s jakýmkoliv plánováním v oblasti kultury je třeba vyčkat, jaká bude situace ve 
společnosti, až pomine nouzový stav. 
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O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 10 - pro: 34, proti: 0, zdržel se: 1  
Návrh byl přijat. 

USNESENÍ č. UZ 0163/2020 

 

8. Žádost o účelovou dotaci na rozvoj sportu - "Trenéři ve škole" 

 
Vypracoval: RNDr. Zdeněk Klíma, odborný pracovník 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, RNDr. Marcela Plesníková, místostarostka 
 
Dotazy a připomínky: 

Pan starosta uvedl materiál a zdůraznil, že k využití dotace dojde v případě, že aktuální 
situace bude umožňovat, aby se předpokládané aktivity mohly uskutečnit. V opačném 
případě bude její čerpání adekvátním způsoben kráceno.  

Zastupitel Hrdlička uvedl, že za jejich zastupitelský klub nemůže vyjádřit jednoznačnou 
podporu, protože mají za to, že nejsou dořešeny všechny cíle projektu, jedná se o vysokou 
finanční částku, dávali by přednost vyzkoušet projekt jako pilotní program ve dvou-třech 
školských zařízeních. Dále se dotázal na evaluaci projektu. 
Reagovala místostarostka Plesníková, která poděkovala za podněty a dotazy, upřesnila cíle 
projektu a sdělila, že projekt je intenzivně podporován ze strany HMP i ministerstva 
školství a je určen pro 1. stupeň všech škol, užší výběr by byl složitý. Dále sdělila, že pro 
evaluaci projektu je vytvořen řídící tým koordinátorů.  
Zastupitelka Drhová poukázala na výši nákladů. Zastupitel Kolář poděkoval místostarostce 
Plesníkové a vedoucímu odboru školství za vstřícný přístup, ale uvedl, že v materiálu 
postrádá podrobnější informace k jednotlivým položkám. Zastupitel Praus podpořil 
připomínku pana Koláře.  

O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 11 - pro: 28, proti: 0, zdržel se: 6  
Návrh byl přijat. 

USNESENÍ č. UZ 0164/2020 

 

9. Částečné odstranění duplicitního vlastnictví k pozemku parc.č. 1055/9  
v k.ú. Stodůlky 

 
Vypracoval: Ing. Naděžda Javorská, oddělení majetku 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Petr Zeman, místostarosta 
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Místostarosta Zeman požádal o opravu textu v ukládací části. 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy 

O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 12 - pro: 34, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 

USNESENÍ č. UZ 0165/2020 

 

10. Vykoupení pozemků v k.ú. Stodůlky zastavěných stavbami  
a komunikacemi v majetku MČ Praha 13 

 
Vypracoval: Ing. Naděžda Javorská, oddělení majetku 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Petr Zeman, místostarosta 
 
Dotazy a připomínky: 

Na dotazy zastupitele Hrdličky reagovali místostarosta Zeman, místostarostka Plesníková  
a pan starosta. Jedná se o pozemek u ZŠ Brdičkova, který umožní nový a bezpečný přístup 
ke sportovnímu hřišti, spojí celý areál a umožní vybudování nové cesty.  
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 13 - pro: 34, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 

USNESENÍ č. UZ 0166/2020 

 

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

 
Vypracoval: Ing. Naděžda Javorská, oddělení majetku 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Petr Zeman, zástupce starosty 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy 

O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
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Hlasování č. 14 - pro: 33, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 

USNESENÍ č. UZ 0167/2020 

 

12. Memorandum ve věci regulace podmínek provozování hazardních her na 
území hl. m. Prahy 

 
Vypracoval: Mgr. Hana Newton, odborný pracovník 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. David Vodrážka, starosta 
 
Dotazy a připomínky: 

Pan starosta vysvětlil důvody k předložení tohoto materiálu a popsal vývoj vzniku obecně 
závazné vyhlášky, při němž nebyly zohledněny připomínky některých městských částí. Do 
další diskuze se zapojili zastupitelé Krejčí, místostarosta Zeman, Drhová, Kolář, Kopetzký. 

 O navrženém usnesení bylo hlasováno. 

Hlasování č. 15 - pro: 19, proti: 6, zdržel se: 7  
Zastupitel Hrdlička požádal o záznam do zápisu, že hlasoval PRO a chtěl se ZDRŽET. 

Pan starosta prohlásil hlasování za zmatečné a vyzval zastupitele k novému hlasování. 

Hlasování č. 16 - pro: 19, proti: 6, zdržel se: 8  
Návrh byl přijat. 

USNESENÍ č. UZ 0168/2020 

 

13. Personální změny ve výborech ZMČ Praha 13 

 
Vypracoval: Jana Krákorová, odborný pracovník – sekretariát, Helena Šlitrová, vedoucí 
organizačně-administrativního oddělení 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. David Vodrážka, starosta 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 17 - pro: 35, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 

USNESENÍ č. UZ 0169/2020 
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14. Návrh na změnu Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 13 

 
Vypracoval: Jana Krákorová, odborný pracovník - sekretariát 
Předkládá: Ing. Petr Kolář, člen ZMČ Praha 13 
 
Zastupitel Kolář, jako předkladatel, uvedl předložený materiál a zdůvodnil jeho návrh na 
doplnění Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 13.  
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy 

O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 18 - pro: 35, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 

USNESENÍ č. UZ 0170/2020 

 

15. Návrh na změnu Jednacího řádu výborů Zastupitelstva městské části 
Praha 13 

 
Vypracoval: Jana Krákorová, odborný pracovník - sekretariát 
Předkládá: Ing. Petr Kolář, člen ZMČ Praha 13 
 
Zastupitel Kolář, jako předkladatel, uvedl předložený materiál a zdůvodnil jeho návrh na 
doplnění Jednacího řádu výborů Zastupitelstva MČ Praha 13. 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 

Hlasování č. 19 - pro: 35, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 

USNESENÍ č. UZ 0171/2020 
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16. Dotazy a interpelace 

 
Interpelace zastupitelky Zuzany Drhové na pana starostu 
 
Plánuje P 13 připravit pravidla pro příspěvky investorů (podobně jako P 7, 12, 8), která 
vychází z metodiky HMP pro kontribuci investorů a uzavírání memorand o spolupráci? MČ si 
dle těchto pravidel zřídí Fond rozvoje MČ a získává volné prostředky na své aktivity, včetně 
třeba možné podpory participativního rozpočtu a podpory návrhů aktivit/projektů ze strany 
místní veřejnosti – typů „nápady pro 13“. Pokud toto P 13 neplánuje, můžete zdůvodnit proč? 
 
Odpověděl pan starosta, danou problematiku projednával v nedávné době s 1. náměstkem 
primátora HMP Petrem Hlaváčkem. Dále uvedl příklady toho, jak jsou konkrétní plánovací 
smlouvy důležité, aby odpovídaly konkrétním požadavkům. Přiblížil, jak složité je určit  
a rozdělit finanční prostředky od investora na konkrétní účely, což u kontribuce investorů není 
možné. Zdůraznil, že plánovací smlouvy s jednotlivými investory na konkrétní účely si 
zasluhují podporu.   
 
Interpelace Adama Kopetzkého na pana starostu 
 
Parkovací dům Bellušova – Mukařovského.  Prosím o představení projektu a ideálně žádám  
o dodání podkladů. 
 
Vedoucí odboru majetkového, investičního a bytového přislíbila požadované dokumenty 
předat po ukončení zasedání.  
 

17. Různé 

Dotaz občana městské části 
Jaké jsou záměry s haldou „Makču Pikču“ v Centrálním parku. Odpověděl pan starosta, že 
pozemky v této lokalitě jsou převážně ve vlastnictví HMP a částečně v soukromém 
vlastnictví. Dle platného územního plánu náleží účelu zeleně a pro sport. V minulosti bylo ze 
strany různých investorů uvažováno o řadě záměrů využití této lokality, žádný z nich nebyl 
realizován.  

Dotaz občana městské části 
Jaký je stav záměru stavby výškového domu u stanice metra Nové Butovice. Pan starosta 
odpověděl, že investor (Trigema) odkoupil od HMP pozemky, záměr představil, ale zatím 
neproběhla potřebná změna územního plánu, tudíž městská část nedisponuje žádnými 
informacemi. 

Zastupitelé Ečeková Maršálová a Vít Bobysud představili projekt „Vyšijme si Prahu 13“, při 
kterém se propojili generace dětí a seniorů, zastupitelů i úředníků, kteří se v průběhu dvou let 
podíleli na výšivce obrazu radnice městské části Praha 13, poděkovali všem, kteří se 
zúčastnili.  

Na závěr zasedání pan starosta popřál všem příjemné Vánoce a hodně zdraví.  
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Materiály k informaci 

Ocenění – Přívětivý úřad 2020 Městská část Praha 13, 1. místo v rámci hlavního města Prahy 

 

 

 

 

Konec jednání:  12.45 hodin 
 

Zápis vyhotovil: Organizačně-administrativní oddělení 
 

Ověřil:  
Mgr. Yveta Kvapilová v. r. 
 
 
 
Milan Vávra v. r. 
 

 
 
 

 

Ing. David Vodrážka v. r. 
starosta 

 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1: přijatá usnesení z 11. zasedání ZMČ č. UZ 0157/2020 – UZ 0171/2020 včetně 

přílohy k usnesení č. UZ 0166/2020.  
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) 
 
 


