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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 7. zasedání zastupitelstva MČ konaného dne 09. 12. 2015 

 

od 10:00 hodin v zasedací síni radnice MČ Praha 13 

 
 
Zvukový záznam průběhu jednání je uložen v oddělení organizačně-administrativním 
v souladu s jednacím řádem ZMČ 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 35 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:   

  
 
Ludmila Tichá 
Ing. Josef Zobal 
 
Hlasování č. 1 : pro: 33 , proti: 0 , zdržel se: 0 
Hlasování bylo zmatečné. 
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Hlasování č. 2 : pro: 35 , proti: 0 , zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.    

 

Návrhový výbor: 

Ing. Vít Bobysud 
Mgr. Antonín Krejčík 
Mgr. Alena Hosnedlová 
 

 

Hlasování č. 3: pro: 34 , proti: 0 , zdržel se: 0 
Návrh byl přijat. 

 

Program 

 
1. Rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. - 3. čtvrtletí 2015 a účetní závěrka 

MČ Praha 13 za 1. - 3. čtvrtletí 2015 
BJ 
1141/2015 

 

2. Rozpočtové změny za měsíce září - listopad 2015 BJ 
1147/2015  

3. Změna finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně 
správcovských firem k 1.12.2015 

BJ 
1175/2015 

 

4. Rozpočtové provizorium MČ Praha 13 na rok 2016 BJ 
1140/2015  

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

BJ 
1227/2015 

 

6. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o převodu nemovitých věcí včetně 
jejích příloh na základě výběru nejvhodnější nabídky nadlimitní veřejné 
zakázky na stavební práce zadané v otevřeném řízení pod názvem „Pořízení 
DPS-opakování“ 

BJ 
1185/2015 

 

7. Poskytnutí individuální dotace na rozvoj sportu BJ 
1225/2015  

8. Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 
DVS/04/03/004943/2015 

BJ 
1220/2015 

 

9. Souhlas s přijetím dotace na projekt "Zateplení objektu kina K Vidouli" BJ 
1146/2015  

10. Investiční záměr "Rekonstrukce objektu Ovčí Hájek 2174 na mateřskou 
školu" 

BJ 
1226/2015 

 

11. Rekonstrukce objektu Ovčí hájek 2174 na mateřskou školu – žádost o dotaci v 
Operačním programu Praha – pól růstu ČR  

BJ 
1215/2015 

 

12. Rekonstrukce objektu Ovčí hájek 2174 na mateřskou školu – žádost o dotaci v 
národním programu Ministerstva školství ČR  

BJ 
1216/2015 
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13. Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na 
akci "Snížení energetické náročnosti pavilonu Základní školy Mezi Školami 
2322" 

BJ 
1168/2015 

 

14. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností PREdistribuce, 
a.s. k pozemku parc. č. 2685/1 v k.ú. Stodůlky 

BJ 
0996/2015 

 

15. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k 
pozemkům parc. č. 1034/1, parc. č. 2214/1, parc. č. 1235/132, parc. č. 1246/2, 
parc. č. 1272/1, parc. č. 1273/2, parc. č. 1280/1, parc. č. 2212, parc. č. 2230/1, 
parc. č. 2232/1, parc. č. 2683 a parc. č. 2685/1, v k.ú. Stodůlky 

BJ 
1224/2015 

 

16. Případy projednané v komisi škodní a pro likvidaci majetku BJ 
1219/2015  

17. Výroční zpráva o činnosti škol a školských zařízení v působnosti správního 
obvodu Praha 13 za školní rok 2014/2015 

BJ 
1221/2015 

 

18. Zpráva o plnění usnesení ZMČ Praha 13 BJ 
1114/2015  

19. Žádost správcovské firmy IKON o změnu účelu využití části finančních 
prostředků z prodeje bytových jednotek 

BJ 
1223/2015 

 

20. Žádost od sdružení Flor-in, o.s. o účelovou neinvestiční dotaci určenou na 
sport pro zajištění činnosti sportovního oddílu handicapovaných sportovců 

BJ 
1229/2015 

 

21. Souhlas s přijetím dotace na projekt "Zateplení objektu tělocvičny Kovářova" BJ 
1222/2015  

22. Dotazy a interpelace   

23. Různé   
 

O takto navrženém programu bylo hlasováno. 

Hlasování č. 4 - pro: 33, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 

 

Jednání 

1. Rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. - 3. čtvrtletí 2015 a účetní závěrka 
MČ Praha 13 za 1. - 3. čtvrtletí 2015 

 
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 
 
Materiál podrobně uvedl p. starosta. 
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Dotazy a připomínky:  

J. Zeman přednesl své připomínky k výši výdajů a příjmů rozpočtu, k výši výdajů na 
opravy a údržbu, k dotacím z EU, k nízkému čerpání odboru sociální péče a zdravotnictví, 
ke grantům na pěstounskou péči a bezdomovce.  

Reagovali p. starosta a pí tajemnice. 

P. Opatřil, požádal o doslovný přepis do zápisu: 
 
Dobrý den, děkuji za slovo, v kapitole 8 hospodářství je zmíněno čerpání prostředků na 
právnické služby spojené s výběrovým řízením na rozšíření kamerového systému. Náš 
zastupitelský klub letos uvítal a podpořil snížení rozpočtu na kamery o 20 milionů, 
nicméně to už je záležitost asi půl roku zpátky, i proto jsem se chtěl zeptat, jak se projekt 
kamerového systému vyvíjí aktuálně. 
Děkuji. 
 
Reagoval p. starosta, na základě usnesení ZMČ je vedena korespondence s HMP ve věci 
realizace a převzetí kamerového systému, zatím bez odezvy. 

Pí Drhová požádala o doslovný přepis do zápisu: 
 
Dobré dopoledne, já jsem chtěla teď jenom krátce objasnit stanovisko našeho klubu 
k těmto vlastně prvním těm finančním tiskům, kdy my se zdržíme, zdržíme se, já už jsem to 
tady opakovala, už se vlastně opakuji, říkala jsem to trochu minule. Prostudovali jsme si 
to, nicméně nemáme opravdu přístup k těm podrobnějším informacím, které se 
projednávají ve finančním výboru, protože jsme se i snažili  informace z finančního výboru 
získat. Náš kolega Tomáš Murňák si ve svém vlastním volnu vyrazil dopoledne na jednání 
finančního výboru a finanční výbor vlastně si odsouhlasil, že je to jednání uzavřené. Takže 
opravdu je i znemožněno jako členům zastupitelstva se ve svém, jak říkám, ve svém volnu 
jednání výboru účastnit. Takže myslím si, že to teda opravdu není hodný ani občanských 
ani sociálních demokratů, nicméně takovéhle, takováhle skutečnost tady je, takže my se 
zdržujeme.  
 
Reagoval p. starosta, který uvedl, že na finančním výboru jsou projednávány informace, 
které jsou předloženy zastupitelstvu. 
 
P. Hadrava uvedl, že koncepci kamerového systému zpracovalo HMP, ještě musí projít 
jednáním bezpečnostního výboru HMP. Poté budou jasná kritéria a postup. Navíc bude 
rozhodující financování záměru. 

O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 5 - pro: 23, proti: 0, zdržel se: 12 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0107/2015 
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2. Rozpočtové změny za měsíce září - listopad 2015 

 
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 Praha 13 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 

O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 6 - pro: 23, proti: 0, zdržel se: 12 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0108/2015 

 

3. Změna finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně 
správcovských firem k 1.12.2015 

 
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. 7 - pro: 23, proti: 0, zdržel se: 12 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0109/2015 

 

4. Rozpočtové provizorium MČ Praha 13 na rok 2016 

 
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, mj. uvedl, že rozpočet městské části je zpracovaný a bude 
předložen zastupitelstvu po schválení rozpočtu hl. m. Prahy. 
 
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 0110/2015 

 

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

 
Vypracoval: Ing. Jaroslav Mareš, vedoucí odboru ekonomického 
Předkládá: Ing. David Vodrážka, starosta městské části Praha 13 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 

O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 9 - pro: 35, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0111/2015 

 

6. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o převodu nemovitých věcí včetně 
jejích příloh na základě výběru nejvhodnější nabídky nadlimitní veřejné 
zakázky na stavební práce zadané v otevřeném řízení pod názvem „Pořízení 
DPS-opakování“ 

 
Vypracoval: Mgr. Michal Prošek, vedoucí odboru legislativně-právního 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. David Vodrážka, starosta 
 

P. starosta podal ucelenou informaci o vývoji celého záměru. 
Dotazy a připomínky:  

k předloženému materiálu se rozvinula obsáhlá diskuse, do níž se zapojili zastupitelé  
J. Zeman, Drhová, Praus, Petříček, Helikarová, Arnoštová, Opatřil, Murňák, Nejedlý, ZS 
Jaroš, Dlesk, Ludvík, Mareček, Drábek. Připomínky uplatněné v rozpravě se týkaly 
zejména lokality pro záměr přestavby objektu na domov pro seniory v ulici Za 
Mototechnou, financování rekonstrukce a provozu objektu, počtu lůžek, rozsahu sociálních 
služeb. Diskuse se týkala také možnosti pokračování v jednání s HMP o výstavbě domu 
pro seniory v Oistrachově ulici. V případě realizace obou záměrů byla nastolena otázka 
možnosti změny využití objektu Za Mototechnou pro obdobné sociální účely, např. na 
startovací byty. 
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Politické kluby Zelení a Piráti pro 13 a TOP 09 vyjádřily svá stanoviska k předloženému 
materiálu. 

Pí Drhová ve svém příspěvku zdůraznila, že klub Zelení a Piráti pro 13 jednoznačně 
preferuje záměr DPS v Oistrachově ulici a je proti uzavření předložené smlouvy. 

P. Praus uvedl argumenty pro rozhodnutí klubu TOP 09 proti předloženému materiálu. 

P. Murňák požádal o zaznamenání svého dotazu doslovně do zápisu: 

Dobrý den, já bych se chtěl zeptat, proč tady u tohohle nebude provozovatel naše 
příspěvková organizace pro lepší kontrolu hospodaření.  
 
Odpověděl p. starosta, že radě se ukládá zajistit provozovatele zařízení domu pro seniory 
v dostatečném předstihu před převzetím stavby do užívání. 
  
Na vznesené dotazy a připomínky reagovali p. starosta, ZS Zeman, ZS Jaroš. Rada 
městské části se bude nadále záměrem výstavby domu pro seniory zabývat s maximálním 
úsilím. 

Během diskuse pí Drhová přednesla návrh na doplnění usnesení: 

I. ZMČ ukládá Radě MČ dále jednat se zástupci hlavního města Prahy o výstavbě 
domu pro seniory v Oistrachově ulici 

II. ukládá Radě MČ pravidelně informovat zastupitelstvo o průběhu a výsledcích 
těchto jednání 

O tomto návrhu bylo hlasováno: 
 
Hlasování č. 10 - pro: 33, proti: 0, zdržel se: 2 
Návrh byl přijat. 

Hlasování o původně navrženém usnesení: 
 
Hlasování č. 11 - pro: 23, proti: 12, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0112/2015 

 

7. Poskytnutí individuální dotace na rozvoj sportu 

 
Vypracoval: Jana Janotová, odborná asistentka, Bohdan Pardubický, asistent zástupce 
starosty 
Předkládá: Ing. David Vodrážka, starosta 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
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O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 12 - pro: 33, proti: 0, zdržel se: 2 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0113/2015 

 

8. Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 
DVS/04/03/004943/2015 

 
Vypracoval: Martina Šimůnková, asistentka zástupce starosty 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. Pavel Jaroš, zástupce starosty 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 

O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 13 - pro: 32, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0114/2015 

 

9. Souhlas s přijetím dotace na projekt "Zateplení objektu kina K Vidouli" 

 
Vypracoval: Ing. Libor Hakl, vedoucí oddělení EG a fondů EU 
Předkládá: Petr Zeman, zástupce starosty 
 
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 0115/2015 
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10. Investiční záměr "Rekonstrukce objektu Ovčí Hájek 2174 na mateřskou 
školu" 

 
Vypracoval: Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství 
Předkládá: RNDr. Marcela Plesníková, zástupkyně starosty 

Materiál uvedl p. starosta. 
Dotazy a připomínky:  

p. starosta přednesl návrh na doplnění usnesení: 

c) v případě, že městská část neobdrží finanční prostředky dle bodů programu 11 a 12, 
projekt se nebude realizovat. 

(O tomto návrhu nebylo hlasováno). 

J. Zeman přednesl své připomínky k výši dotace a k počtu obyvatel podle demografické 
analýzy. 

P. Bobysud sdělil, že výbor pro výchovu a vzdělávání tento projekt podporuje a uvedl, že 
v minulém období byla nabídková cena na odkoupení objektu pouze ve výši 5 mil. Kč. 

P. Praus za klub TOP 09 vyjádřil podporu projektu a ocenil jeho dobré a precizní 
zpracování. Navrhl, aby jídelna ve FZŠ Otokara Chlupa po rekonstrukci byla využívána 
také budoucí mateřskou školou. 

P. Dlesk také ocenil připravovaný záměr a dotázal se, zda jsou připraveny varianty pro 
rekonstrukci objektu v případě neschválení dotací. 

ZS Plesníková reagovala na připomínky J. Zemana, p. Prause a p. Dleska. Školní kuchyně 
budou postupně rekonstruovány, při neobdržení dotací na rekonstrukci objektu na 
mateřskou školu není zatím připravena jiná varianta pro jeho využití. Dále zmínila, že 
v příštím roce městská část bude usilovat o získání dalších finančních prostředků z rezerv 
z rozpočtu hl. m. Prahy. Poděkovala všem zastupitelům, kteří projevili zájem o tento 
projekt. 

Pí Drhová vyjádřila za klub podporu tomuto projektu. 

P. Drábek vyjádřil za klub ANO podporu tomuto investičnímu záměru a poděkoval za 
konstruktivní práci členů ve výboru pro evropské fondy ve spolupráci s výborem pro 
výchovu a vzdělávání a odborem školství, zejména paní Todlové. 

O původně navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 15 - pro: 35, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0116/2015 
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11. Rekonstrukce objektu Ovčí hájek 2174 na mateřskou školu – žádost o 
dotaci v Operačním programu Praha – pól růstu ČR  

 
Vypracoval: Bc. Martin Šmíd, koordinátor fondů EU, Ing. Libor Hakl, vedoucí oddělení 
EG a fondů EU, Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství 
Předkládá: Ing. David Vodrážka, starosta 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 

O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 16 - pro: 35, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0117/2015 

 

12. Rekonstrukce objektu Ovčí hájek 2174 na mateřskou školu – žádost o 
dotaci v národním programu Ministerstva školství ČR  

 
Vypracoval: Bc. Martin Šmíd, koordinátor fondů EU, Ing. Libor Hakl, vedoucí oddělení 
EG a fondů EU, Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství 
Předkládá: 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 0118/2015 

 

13. Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR 
na akci "Snížení energetické náročnosti pavilonu Základní školy Mezi Školami 
2322" 

 
Vypracoval: Olga Faltejsková, vedoucí oddělení hospodaření školství 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, RNDr. Marcela Plesníková, zástupkyně starosty 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
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O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 18 - pro: 35, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0119/2015 

 

14. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností PREdistribuce, 
a.s. k pozemku parc. č. 2685/1 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. 19 - pro: 35, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0120/2015 

 

15. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k 
pozemkům parc. č. 1034/1, parc. č. 2214/1, parc. č. 1235/132, parc. č. 1246/2, 
parc. č. 1272/1, parc. č. 1273/2, parc. č. 1280/1, parc. č. 2212, parc. č. 2230/1, 
parc. č. 2232/1, parc. č. 2683 a parc. č. 2685/1, v k.ú. Stodůlky 

 
Vypracoval: Jiří Straka, 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: 34, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0121/2015 
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16. Případy projednané v komisi škodní a pro likvidaci majetku 

 
Vypracoval: Ing. Milada Martinovská, vedoucí oddělení rozpočtu SFP 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, starosta Ing. David Vodrážka 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 

O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 21 - pro: 32, proti: 0, zdržel se: 2 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0122/2015 

 

17. Výroční zpráva o činnosti škol a školských zařízení v působnosti správního 
obvodu Praha 13 za školní rok 2014/2015 

 
Vypracoval: Ing. Helena Václavová, pracovník pedagogicko - organizačního referátu 
Předkládá: RNDr. Marcela Plesníková, zástupkyně starosty 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 

O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 22 - pro: 32, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0123/2015 

 

18. 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: bez rozpravy. 

O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 23 - pro: 31, proti: 0, zdržel se: 1 
Návrh byl přijat.  
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USNESENÍ č. UZ 0124/2015 

 

19. Žádost správcovské firmy IKON o změnu účelu využití části finančních 
prostředků z prodeje bytových jednotek 

 
Vypracoval: Jiřina Blahovcová, pracovník technicko - provozního referátu 
Předkládá: RNDr. Marcela Plesníková, zástupkyně starosty 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 

O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 24 - pro: 32, proti: 0, zdržel se: 2 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0125/2015 

 

20. Žádost od sdružení Flor-in, o.s. o účelovou neinvestiční dotaci určenou na 
sport pro zajištění činnosti sportovního oddílu handicapovaných sportovců 

 
Vypracoval: Martina Šimůnková, asistentka zástupce starosty 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. Pavel Jaroš, zástupce starosty 
 
Dotazy a připomínky: 
p. Lapáček a p. Krejčík oznámili střet zájmů. 

O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 25 - pro: 28, proti: 0, zdržel se: 5 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0126/2015 

 

21. Souhlas s přijetím dotace na projekt "Zateplení objektu tělocvičny 
Kovářova" 

 
Vypracoval: Ing. Libor Hakl, vedoucí oddělení EG a fondů EU 
Předkládá: Petr Zeman, zástupce starosty 
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Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 

O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 26 - pro: 33, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0127/2015 

 
 

22. Dotazy a interpelace 

Interpelace J. Zemana na p. Hadravu: 

Co se dělá pro bezpečnost občanů Prahy 13 tváří v tvář rostoucímu nebezpečí ze strany tzv. 
Islámského státu a jeho pomahačů? 

Odpověděl p. Hadrava, že v případě potřeby městská část požádá o spolupráci státní policii  
a bude se řídit jejími pokyny. 

Interpelace pí Drhové na p. starostu: 

Proč nejedná zastupitelstvo v odpoledních hodinách, aby měla možnost se účastnit jednání 
i veřejnost? 
Proč byla zrušena rubrika Fórum ve STOPu? Kdy bude opět zavedena? 

Bude odpovězeno písemně. 

Interpelace p. Murňáka na p. starostu: 
 

1. V září jsem požádal jako zastupitel o zvukový záznam z jednání zastupitelstva. Tato 
žádost mi byla odepřena s tím, že zvukový záznam slouží jen jako pomůcka pro zápis 
ze zasedání a je poté skartován. 
Proč je tedy v jednacím řádu zastupitelstva uvedeno, že zvukový záznam je 
archivován v souladu se spisovým a skartačním řádem a je možné ho kdykoliv 
poslechnout v oddělení organizačně-administrativním? 
 

2. Na minulém zasedání zastupitelstva jsem se dotazoval na legálnost zasedání výborů 
korespondenční formou. Na interpelaci jsem dostal písemnou odpověď, že tato forma 
zasedání je v souladu se zákonem. 
Pro jistotu jsem tedy podal dotaz na odbor dozoru a kontroly veřejné správy 
Ministerstva vnitra, kde mi bylo zodpovězeno, že tento způsob jednání kolektivních 
orgánů územního samosprávného celku je nepřijatelný a ve zjevném rozporu se 
zákonem. Zajímalo by mě, zda MČ Praha 13 bude respektovat tento právní názor? 
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3. Dne 21.5.2015 jste odeslal dopis řediteli Odboru evidence správy a využití majetku 
Magistrátu hl. města Prahy ve věci stanoviska k úplatnému převodu části pozemků 
parc. č. 2860/151 a parc. č. 2860/152, vše v k.ú. Stodůlky v lokalitě ulice Husníkova 
za účelem výstavby bytového domu „NAD JEZEREM“ stejnojmennou společností. 
Kde uvádíte, že platí usnesení Rady MČ Prahy 13 č. 309 ze dne 30. 4. 2007, které 
dává tomuto převodu souhlas. V přehledu usnesení Rady na našem webu je, ale u 
tohoto usnesení uvedeno, že bylo revokováno usnesením Rady MČ Praha 13 č. UR 
0598/2014 ze dne 15. 12. 2014. V tomto usnesení se v bodě II. praví, že Rada MČ 
Praha 13 nesouhlasí s převodem uvedených pozemků z důvodu nepřijatelného 
zahušťování intravilánu městské části a zachování parkovacích míst v místě. 
Připomínám, že souhlas Rady MČ Praha 13 je podmínkou kladného stanoviska odboru 
dopravy MČ Praha 13 k tomuto převodu. Jaké je tedy aktuální stanovisko rady 
k tomuto převodu? 

Odpověděla pí tajemnice: 

k ad 1) pořízení zvukového záznamu ze zasedání ani jeho archivace nevyplývá z žádného 
právního předpisu. Podle jednacího řádu ZMČ se záznam pořizuje jako pomůcka pro 
zpracování zápisu a je k dispozici k poslechu v organizačně-administrativním oddělení.   

K ad 2) komunikace „per rollam“ (korespondečně) sice nevyplývá z žádné právní úpravy, ale 
je to běžná forma používaná (pokud všichni členové orgánu s touto formou souhlasí). Tento 
nástroj je používán nejen v samosprávě, ale i v sekci státní služby. 

K ad 3) bude odpovězeno písemně. 

Na technickou poznámku p. Murňáka ohledně skartace zvukového záznamu odpověděl  
p. starosta, že zvukový záznam je po pořízení zápisu a jeho ověření skartován. 

Interpelace p. Petříčka na ZS Plesníkovou: 
 
Jak probíhá akce výstavby česko-rakouského gymnázia na pozemcích, o které má zájem 
developerská společnost Trigema. 

Bude odpovězeno písemně. 

Interpelace p. Nejedlého na předsedu výboru pro agendu 21 Štěpána Hošnu: 
 
Rád bych požádal o informaci i plán činnosti v oblasti Agendy 21 pro příští rok. 
 
P. starosta informoval, že jako hlavní výstup z agendy 21 vyplývá požadavek občanů na 
pořízení domu pro seniory 

Bude odpovězeno písemně. 

P. Nejedlý měl připomínku ke skartaci zvukového záznamu, na kterou reagoval p. starosta 
citací z jednacího řádu ZMČ odst. 6 par. 20. 
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P. Mareček upozornil na sdělení tzv. zástupců veřejnosti, které měli zastupitelé na stolech 
a dotázal se od jakých „zástupců veřejnosti“ zastupitelé toto obdrželi. Konstatoval, že 
v předloženém sdělení jsou uvedeny nepravdivé informace. 
Ze všech přítomných se nikdo k tomuto sdělení nepřihlásil. 

ZS Jaroš v souvislosti s předchozí rozpravou poděkoval předsedovi výboru pro agendu 21  
p. Hošnovi za dosavadní činnost a konstatoval, že veřejná projednání budou pokračovat  
i v příštím roce. 

P. Hošna reagoval na p. Nejedlého a uvedl, že vyšší účast občanů než na veřejných 
projednáváních zaznamenal hlavně v internetovém fóru a internetovém hlasování. Na jednání 
výboru počátkem roku 2016, kterého mají zastupitelé možnost se zúčastnit, bude stanoven 
plán činnosti. 

Pí tajemnice informovala přítomné o obdržení cen, a to Národní ceny kvality v rámci 
programu Start Europe, ceny v oblasti e-govermentu. Poděkovala oddělení e-govermentu  za 
odvedenou práci. K poděkování se připojil p. starosta. 

 

 

23. Různé 

V bodě různé nebyly vzneseny žádné připomínky. 

 

 

Závěrem popřál p. starosta všem přítomným krásné svátky a pozval je na vánoční večírek 
Úřadu městské části, který se koná ve čtvrtek 10. prosince. 
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Konec jednání:  12:25 hodin 
 

Zápis vyhotovil: organizačně-administrativní oddělení 
 

 

 

Ověřil: 

 
 
 
 
Ing. Josef Zobal v.r. 
 
 
 
 
Ludmila Tichá v.r. 

 
 
 

 

 

 

 
 

Ing. David Vodrážka v.r. 
starosta 

 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1: přijatá usnesení ze 7. zasedání ZMČ č. UZ 0107/2015 – UZ 0127/2015 
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) 
 
 
 
 


