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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 4. zasedání zastupitelstva MČ konaného dne 24.04.2019 

 

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 31 členů a zastupitelstvo bylo tudíž usnášeníschopné ve 
smyslu § 90 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění. 
 
Pan starosta poděkoval paní Mgr. Blance Fabiánové za dlouhodobé a vynikající působení  
v resortu školství, které bylo oceněno ministrem školství, mládeže a tělovýchovy udělením 
nejvyššího resortního vyznamenání Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
1. stupně. Tuto medaili obdržela paní Fabiánová při příležitosti Dne učitelů 28. 3. 2019. 
 

Přítomni : 

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

 
 Ověření a potvrzení platnosti mandátu člena zastupitelstva Pavla Prokeše 

 
V souladu s § 4 odst. 11 jednacího řádu pracuje mandátový výbor ve složení zvoleném na 
ustavujícím zasedání zastupitelstva:  
Petr Praus – předseda 
Václav Hrdlička, Milan Vávra – členové 
Michal Prošek – tajemník výboru 
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Mandátový výbor na základě zápisu o výsledku voleb ze dne 7. 10. 2018 a osvědčení  
o zvolení, ověřil mandát zastupitelstva Pavlu Prokešovi a potvrdil jeho mandát člena 
Zastupitelstva MČ Praha 13. 

 Složení slibu člena Zastupitelstva MČ Praha 13 Pavla Prokeše 
 
Nový člen zastupitelstva Pavel Prokeš nastoupil jako náhradník za rezignujícího Libora 
Hadravu a složil slib člena zastupitelstva v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním 
městě Praze, v platném znění. 
 

 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
RNDr. Jiří Mašek, CSc. 
Jaroslav Matýsek 
 
Hlasování č. 1: pro: 31 , proti: 0 , zdržel se: 0 
Návrh byl přijat. 
 
 

   

Návrhový výbor: 

Vít Bobysud 
Václav Hrdlička 
Josef Zobal 
 

 

Hlasování č. 2: pro: 31 , proti: 0 , zdržel se: 0 
Návrh byl přijat. 

 

Program 

 
1. 1. Zánik mandátu člena Zastupitelstva MČ Praha 13 Bc. Libora Hadravy  

2. Vznik mandátu nového člena Zastupitelstva MČ Praha 13 Ing. Pavla 
Prokeše 

BJ 
0499/2019 

 

2. Udělení čestného občanství in memoriam panu Mirku Hoffmannovi BJ 
0622/2019  

3. Závěrečný účet MČ Praha 13 za rok 2018 (roční rozbor hospodaření MČ 
Praha 13 za rok 2018) a roční účetní závěrka MČ Praha 13 za rok 2018 

BJ 
0574/2019 

 

4. Rozpočtové změny za měsíc březen 2019 BJ 
0576/2019  

5. Informace o zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13 
 

BJ 
0573/2019  
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6. Žádosti o účelové finanční dotace na podporu dlouhodobě organizované 

sportovní přípravy a výchovy mládeže 
BJ 
0625/2019 

 

7. Ukončení smlouvy o poskytnutí dotace č. S/361/2018/OSP BJ 
0624/2019  

8. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k pozemkům parc.č. 
2235/12, parc.č. 2705/30 a parc.č. 2705/34, vše v k.ú. Stodůlky 

BJ 
0578/2019 

 

9. Prodej pozemků parc. č. 2342/798 a parc. č. 2342/687 v k.ú. Stodůlky BJ 
0618/2019  

10. Duplicitní vlastnictví k pozemku parc.č. 1055/9 v k.ú. Stodůlky, zastavěnému 
stavbou občanské vybavenosti č.p. 1593 

BJ 
0616/2019 

 

11. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku 
parc. č. 2315/21 v k.ú. Stodůlky 

BJ 
0583/2019 

 

12. Personální změny ve složení výboru kontrolního ZMČ Praha 13, výboru pro 
životní prostředí ZMČ Praha 13, výboru pro dopravu a bezpečnost ZMČ 
Praha 13 

BJ 
0619/2019 

 

13. Návrh Jednacího řádu výborů Zastupitelstva městské části Praha 13 BJ 
0621/2019  

14. Dotazy a interpelace   

15. Různé   
 

K navrženému programu jednání požádal zastupitel Hrdlička o zařazení 3 bodů a podal 
stručné zdůvodnění jejich předložení. 

O zařazení bodů bylo hlasováno jednotlivě: 

Zpřístupnění točny Oistrachova pro parkování občanům. 
 
Hlasování č. 3 - pro: 11, proti: 12, zdržel se: 8 
Návrh nebyl přijat.  
 
Elektronizace přihlášek do mateřských škol. 
 
Hlasování č. 4 - pro: 11, proti: 15, zdržel se: 5 
Návrh nebyl přijat.  
 
Změna stávajícího systému dotací pro oblast sportu, kultury a jiného využití volného času. 
 
Hlasování č. 5 - pro: 11, proti: 12, zdržel se: 7 
Návrh nebyl přijat.  
 
Hlasování o původně navrženém programu: 

Hlasování č. 6 - pro: 22, proti: 1, zdržel se: 8  
Návrh byl přijat. 
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Jednání 

 

1. 1. Zánik mandátu člena Zastupitelstva MČ Praha 13 Bc. Libora Hadravy  
2. Vznik mandátu nového člena Zastupitelstva MČ Praha 13 Ing. Pavla 
Prokeše 

 
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. 7- pro: 31, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0046/2019 

 

2. Udělení čestného občanství in memoriam panu Mirku Hoffmannovi 

 
Vypracoval: Jana Krákorová, odborný pracovník - sekretariát 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. David Vodrážka, starosta 
 
Pan starosta předal listinu o udělení čestného občanství in memoriam dceři a vnukovi pana 
Hoffmanna. 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 

O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 8 - pro: 31, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0047/2019 
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3. Závěrečný účet MČ Praha 13 za rok 2018 (roční rozbor hospodaření MČ 
Praha 13 za rok 2018) a roční účetní závěrka MČ Praha 13 za rok 2018 

 
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 
 
Materiál uvedl pan starosta, který mj. zdůraznil, že nebyly auditorem zjištěny žádné 
nedostatky a poděkoval všem, kteří se na tvorbě závěrečném účtu podíleli. 
 
Dotazy a připomínky: 
 
zastupitelka Drhová ve svém příspěvku uvedla, že klub Zelení a Piráti pro 13 předložený 
materiál nepodpoří. Dotaz k rozdílným finančním přebytkům ve školách vysvětlil vedoucí 
odboru pan Šafir. 

Zastupitel Vaverka přednesl připomínku k rozdělování dotací z odvodů výherních hracích 
přístrojů v roce 2018. 

O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 9 - pro: 22, proti: 9, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0048/2019 

 

4. Rozpočtové změny za měsíc březen 2019 

 
Vypracoval: Ing. Světla Džmuráňová, vedoucí oddělení plánu a rozpočtu 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. David Vodrážka 
 
Dotazy a připomínky:  
 
zastupitel Vaverka upozornil na vysoký počet rozpočtových opatření za měsíc březen. 
Na jeho připomínku reagoval vedoucí EKO pan Mareš. 

Do rozpravy se také zapojila zastupitelka Drhová, která postrádala obsáhlejší diskuse 
k budoucím investičním projektům. 

Po diskusi bylo o navrženém usnesení hlasováno. 
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Hlasování č. 10 - pro: 22, proti: 4, zdržel se: 5 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0049/2019 

 

5. Informace o zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13 

 
Vypracoval: Ing. Jaroslav Mareš, tajemník úřadu 
Předkládá: Ing. David Vodrážka, starosta 
 
Dotazy a připomínky:  
 
zastupitel Vaverka přednesl své připomínky k předloženým tabulkám. 
Na jeho dotazy odpověděl vedoucí ekonomického odboru pan Mareš. 

O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 11 - pro: 30, proti: 0, zdržel se: 1 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0050/2019 

 

6. Žádosti o účelové finanční dotace na podporu dlouhodobě organizované 
sportovní přípravy a výchovy mládeže 

 
Vypracoval: Bohdan Pardubický, asistent místostarosty 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. David Vodrážka, starosta 
 

Materiál uvedl pan starosta, mj. konstatoval, že finanční prostředky dostáváme z HLMP 
z výherních hracích přístrojů a jejich rozdělování považuje za dostatečně transparentní.  
 
Dotazy a připomínky.  
 
K předloženému materiálu se rozvinula obsáhlá diskuse, ve které diskutovali zastupitelé 
Hrdlička, Pastrňák, Murňák, Vaverka, Drhová, Koudelka. Byly řešeny otázky týkající se 
objemu a transparentnosti rozdělování finančních dotací, zveřejňování informace  
o možnosti požádat o dotace. 
Na připomínky reagovali pan starosta a pan Mareš. Pan starosta mj. uvedl, že se jedná  
o účelové dotace určené nejenom pro sport, ale i pro oblasti sociální, školství, 
zdravotnictví, kultury. Není předem znám jejich objem. Pan Mareš se stručně vyjádřil 
k výši a formě získávání účelových dotací z VHP. 
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Závěrem přednesl zastupitel Hrdlička návrhy na doplnění usnesení, o kterých bylo 
hlasováno jednotlivě. 
 
1. ZMČ Praha 13 žádá starostu MČ o změnu systému finančních prostředků získaných z 
hazardu ve smyslu jejich zařazení do standardních programových dotací. 
 
Hlasování č. 12 - pro: 10, proti: 17, zdržel se: 3 
Návrh nebyl přijat. 
Zastupitelka Skopalíková prohlásila, že hlasovala proti.  
 
2. ZMČ Praha 13 žádá starostu MČ o provedení nezávislé analýzy stávajícího systému 
dotací pro oblast sportu, kultury a jiného využití volného času na Praze 13, a to zejména s 
cílem prověřit nastavení systému z hlediska: 

- zohlednění reálných potřeb obyvatel MČ 
- zohlednění aktuální strategie rozvoje MČ 
- podpora stability/ kontinuity poskytovatelů dotovaných aktivit  
- způsob informování o poskytovaných dotacích 
- systém kontroly čerpání poskytnutých dotací 
- transparentnost pravidel rozhodování. 
Analýza by měla vedle nezávislého posouzení jednotlivých výše uvedených aspektů 
zahrnovat také doporučení optimálních úprav systému. 
 
Hlasování č. 13 - pro: 9, proti: 22, zdržel se: 0 
Návrh nebyl přijat. 
 
Hlasování o původně navrženém usnesení. 
 
Hlasování č. 14 - pro: 22, proti: 0, zdržel se: 9 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0051/2019 

 

7. Ukončení smlouvy o poskytnutí dotace č. S/361/2018/OSP 

 
Vypracoval: Bc. Petr Syrový, vedoucí oddělení sociální prevence 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. David Vodrážka 
 
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 0052/2019 
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8. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k pozemkům 
parc.č. 2235/12, parc.č. 2705/30 a parc.č. 2705/34, vše v k.ú. Stodůlky 

 
Vypracoval: Monika Bouší, oddělení majetku 
Předkládá: Petr Zeman, místostarosta 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 

O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 16 - pro: 31, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0053/2019 

 

9. Prodej pozemků parc. č. 2342/798 a parc. č. 2342/687 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. 17 - pro: 29, proti: 0, zdržel se: 1 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0054/2019 

 

10. Duplicitní vlastnictví k pozemku parc.č. 1055/9 v k.ú. Stodůlky, 
zastavěnému stavbou občanské vybavenosti č.p. 1593 

 
Vypracoval: Ing. Naděžda Javorská, 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. 18 - pro: 31, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0055/2019 

 

11. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k 
pozemku parc. č. 2315/21 v k.ú. Stodůlky 

 
Vypracoval: Jiří Straka, oddělení majetku 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Petr Zeman, místostarosta 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 

O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 19 - pro: 31, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0056/2019 

 

12. Personální změny ve složení výboru kontrolního ZMČ Praha 13, výboru 
pro životní prostředí ZMČ Praha 13, výboru pro dopravu a bezpečnost ZMČ 
Praha 13 

 
Vypracoval: Daniela Třasáková, odborný pracovník - sekretariát 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. David Vodrážka, starosta 
 
Dotazy a připomínky:  
 
Zastupitel Hrdlička navrhl doplnit jednotlivé výbory o další členy z klubu Zelení a Piráti 
pro 13. O jeho návrzích bylo hlasováno jednotlivě. 

Hlasování o doplnění Adama Kopetzkého do výboru pro dopravu a bezpečnost: 
 
Hlasování č. 20 - pro: 9, proti: 18, zdržel se: 4 
Návrh nebyl přijat. 

Hlasování o doplnění Zuzany Drhové do výboru pro životní prostředí: 
 
Hlasování č. 21 - pro: 9, proti: 17, zdržel se: 5 
Návrh nebyl přijat. 

Hlasování o doplnění Václava Mucaly do výboru kontrolního: 
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Hlasování č. 22 - pro: 9, proti: 15, zdržel se: 7 
Návrh nebyl přijat. 

Hlasování o původně navrženém usnesení: 
 
Hlasování č. 23 - pro: 22, proti: 4, zdržel se: 5 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0057/2019 

 

13. Návrh Jednacího řádu výborů Zastupitelstva městské části Praha 13 

 
Vypracoval: Mgr. Danuše Průšová, odborný pracovník 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. David Vodrážka, starosta 
 
Pan starosta v úvodu vysvětlil důvody aktualizace jednacího řádu výborů, především 
článku 4, který byl upraven s ohledem na metodické doporučení Ministerstva vnitra ČR. 
 
Dotazy a připomínky: 
 
s kritickými připomínkami k novele jednacího řádu, zejména k neveřejnému jednání, 
vystoupili zastupitelé Drhová, Murňák, Kolář, Vaverka, Hrdlička a Kopetzký.  

Na jejich připomínky reagoval pan starosta a zastupitelé Pastrňák a Ečeková Maršálová. 

Závěrem diskuse pan starosta navrhl doplnit jednací řád v čl. 3, bod 2 – Výbory se scházejí 
podle potřeby nejméně však 4 x za rok. 

O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 24 - pro: 20, proti: 9, zdržel se: 2 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0058/2019 

 

14. Dotazy a interpelace 

 
Interpelace Zuzany Drhové na pana starostu 
 
Žádám o zveřejnění analýzy multifunkčního centra, která byla zpracována v roce 2018 
z veřejných zdrojů MČ ve výši 800.000 Kč. Není důvod, proč by tato studie neměla být na 
webových stránkách MČ Praha 13. 
 
Bude odpovězeno písemně. 
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Interpelace Zuzany Drhové na místostarostku Marcelu Plesníkovou 
 

- Na koho se obracet, když jsou přeplněné odpadkové koše, nedopalky z cigaret a další 
znečištění trávníků? 

- Kam směřovat podnět na umístění objemných odpadkových košů, např. u retenční 
nádrže „Asuan“ (západní břeh).  

- Na koho se obracet s podněty/stížnostmi ohledně neodborné údržby zeleně (přílišné 
seříznutí keřů, sekání, kdy to není třeba nebo naopak…). 

- Podnět pro osvětovou kampaň ohledně třídění odpadu, s možností i v ruském jazyce. 
Vycházím z podnětu občana naší MČ. 
 
Odpověděl pan starosta, že občané se mohou s těmito problémy obracet na odbor životního 
prostředí nebo přímo na místostarostku Plesníkovou, která má oblast životního prostředí 
v kompetenci. 
 
Interpelace Petra Koláře na místostarostku Marcelu Plesníkovou 
 
Z jakého důvodu se stavíte negativně k prověření možnosti implementace systému 
elektronických přihlášek do MŠ a předložení následného řešení zastupitelům? Viz můj návrh 
na bod zastupitelstva. 
 
Odpověděla místostarostka Plesníková, která v úvodu poděkovala za cenné podněty. 
Nedoporučovala zřízení elektronických přihlášek. Způsob přijímacího řízení vychází ze 
školského zákona a je zcela v kompetenci ředitelů školek. Upozornila také na ochranu 
osobních údajů vzhledem k GDPR. Na webových stránkách MČ a jednotlivých MŠ jsou 
k dispozici přihlášky ke stažení. Zdůraznila, že všem dětem s trvalým pobytem na městské 
části bude poskytnuto místo v mateřské školce. 
 
Interpelace Jany Horké na zastupitelku Anetu Ečekovou Maršálovou 
 
Možnost exkurze do Domova pro seniory (v odpoledních hodinách)? 
Kolik je nyní uchazečů z Prahy 13? 
 
Bude odpovězeno písemně. 
 
 
Interpelace Václavy Balabánové na odbor životního prostředí 
 

a) Nevyhovující kapacita kontejnerů na třídění odpadu (plast, kov, papír). Žádost  
o navýšení počtu sběrných nádob nebo častější vyprazdňování na stanovišti 
Šostakovičovo nám./Vlachova. 

b) Nepořádek – nedopalky před restauracemi. Požadavek úklidu a vyzvání majitelů 
pozemku k údržbě pozemku, navýšení chybějících nádob – odpadkových košů. 

c) Údržba zeleně – nevhodné, neodborné provádění ořezu keřů, křovinořezem – poničení 
výhonků a větví, žádost o používání vhodnější šetrné metody. 

d) Jak a na co jsou využity prostředky – poplatky za psy, požadovat nákup vysavačů 
exkrementů a úklid 2 x měsíčně. 
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- Instalace suchých WC v Centrálním parku (přenosných buněk) s dostatečným 
ohrazením, uzamykatelnými pro soukromí při zajetí s kočárkem. 

- Instalace vodních zdrojů „pítek“ v Centrálním parku (fungují a úspěšně existují na 
jiných MČ). 

 
Bude odpovězeno písemně. 
 
Zastupitel Kopetzký vznesl dotaz na důvod záporného hlasování k zařazení bodu Zpřístupnění 
točny Oistrachova pro parkování občanům. 
 
Odpověděl místostarosta Zelený ve smyslu, že v současné době se zpracovává analýza na 
zřízení parkovacích zón na MČ Praha 13. Byl rovněž zpracován projekt na vybudování 
záchytného parkoviště na Zličíně, který z podnětu hl. m. Prahy zatím nebude realizován. 
Doplnil jej místostarosta Zeman, který sdělil, že na místě točny by v budoucnu měl být 
realizován projekt startovacích bytů a nedoporučoval zřízení dočasné parkovací plochy. 
Zároveň sdělil, že pozemek je ve vlastnictví hl. m. Prahy. 
 
Reagoval i pan starosta, který stručně vysvětlil genezi projektu vybudování záchytného 
parkoviště na Zličíně. Závěrem upozornil na konání veřejného projednání v rámci Agendy 21, 
kde jedním z bodů je zavedení zón placeného stání. 
 
Zastupitel Murňák oznámil, že z důvodu kumulace funkcí podá koncem dubna rezignaci na 
člena zastupitelstva, rozloučil se a poděkoval za spolupráci. Pan starosta mu také poděkoval.  
 
 

15. Různé 

V bodě různé nebyly vzneseny žádné dotazy a připomínky. 
 
 

 

 

 

Materiály k informaci 

 Zpráva o činnosti Střediska sociálních služeb Prahy 13 za rok 2018 
 

 Informace místostarosty Zemana ve věci prověření možnosti prodeje nebytových 
prostor 
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Konec jednání:  13:00 hodin 
 

Zápis vyhotovil: Organizačně-administrativní oddělení 
 

 

Ověřil: 

 
 
RNDr. Jiří Mašek, CSc. v. r. 
 
 
 
 
 
Jaroslav Matýsek v. r. 

 
 
 

 

 

 

 

 

Ing. David Vodrážka v. r. 
starosta 

 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1: přijatá usnesení ze 4. zasedání ZMČ č. UZ 0046/2019 – UZ 0058/2019  
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) 
 
 
 
 
 


