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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 10. zasedání zastupitelstva MČ konaného dne 15.06.2016 

 

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 33 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: 

Aleš Mareček 
Ing. Josef Zobal 

 
 
 

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

Ing. Iva Arnoštová 
Ing. Vít Bobysud 
Mgr. Antonín Krejčík 
 
Hlasování č. 2: pro: 30 , proti: 0 , zdržel se: 1 
Návrh byl přijat.  

 

 

Program 

 
1. Rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. čtvrtletí 2016 a účetní závěrka MČ 

Praha 13 za 1. čtvrtletí 2016 
BJ 
0732/2016 

 

2. Rozbor hospodaření Střediska sociálních služeb Prahy 13 za 1. čtvrtletí roku 
2016 

BJ 
0770/2016 

 

3. Rozpočtové změny duben (2. část) - květen 2016 BJ 
0745/2016  

4. Financování investičních záměrů BJ 
0766/2016  

5. Informace o výsledku zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13 BJ 
0760/2016  

6. Úplatné postoupení pohledávky vzniklé neplacením nájemného a služeb BJ 
0995/2015  

7. Udělení dotací v sociální oblasti pro rok 2016 BJ 
0773/2016  

8. Návrh komise pro rozdělení dotací z vlastního rozpočtu v oblasti volného 
času pro r. 2016 

BJ 
0748/2016  

9. Žádosti o dotaci na rozvoj sportu BJ 
0763/2016  

10. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené se Sportovním klubem 
Hala Lužiny 

BJ 
0758/2016 

 

11. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 15247593 o poskytnutí podpory ze Státního 
fondu životního prostředí ČR 

BJ 
0662/2016 

 

12. Převod movitého majetku za Střediska sociálních služeb Lukáš na školské 
příspěvkové organizace 

BJ 
0756/2016 

 

13. Zpráva o činnosti Střediska sociálních služeb Prahy 13 za rok 2015 BJ 
0772/2016  

14. Realizace "Projektu" Rákosníčkovo hřiště v MČ Praha 13 BJ 
0692/2016  

15. Prodej nebytových jednotek vč.spoluvlastnického podílu na společných 
částech budovy a zastavěných pozemcích podle seznamu NJ č. 7 

BJ 
0753/2016 

 

16. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2208/1 v 
k.ú. Stodůlky 

BJ 
0693/2016 
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17. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 1456/1, 
2229/2, 2685/1 a 2685/16 v k.ú. Stodůlky 
 

BJ 
0654/2016 

 

18. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku 
parc.č. 2131/98 v k.ú. Stodůlky 

BJ 
0769/2016 

 

19. Prodej pozemků parc.č. 2131/774, 2131/775 a 2131/776 oddělených z 
pozemku parc.č. 2131/141 v k.ú. Stodůlky 

BJ 
0612/2016 

 

20. Návrh Dodatku č. 3 ke Statutu Sociálního fondu zaměstnavatele a Zásadám 
používání Sociálního fondu zaměstnavatele 

BJ 
0728/2016 

 

21. Případy projednané v komisi škodní a pro likvidaci majetku BJ 
0757/2016  

22. Zpráva o plnění usnesení ZMČ Praha 13 BJ 
0650/2016  

23. Záměr zřízení Transparentních účtů MČ BJ 
0775/2016  

24. Dotazy a interpelace  
 

25. Různé   
 

P. Petříček přednesl návrh na doplnění programu o bod Změna stanoviska MČ Praha 13 
k pronájmu pozemků parc.č. 2109/1, 2109/2, 2210/1, 2110/2 a 2111/1, v k.ú. Stodůlky. 

Návrh na zařazení tohoto bodu podpořila pí Drhová. 

P. starosta konstatoval, že tento návrh je hlasovatelný. 

O návrhu na zařazení bodu bylo hlasováno: 

Hlasování č. 3 - pro: 12, proti: 0, zdržel se: 22 
Návrh nebyl přijat. 

Hlasování o původně navrženém programu: 

Hlasování č. 4 - pro: 33, proti: 0, zdržel se: 1  
  

 

Jednání 

1. Rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. čtvrtletí 2016 a účetní závěrka MČ 
Praha 13 za 1. čtvrtletí 2016 

 
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 
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Dotazy a připomínky:  

Materiál rámcově uvedl p. starosta. 

Pí Todlová považovala finanční dar ve výši 300 tis. Kč od spol. Abbey za nízký a 
doporučila připravit manuál pro podobné případy. 

Odpověděl p. starosta, že mezi stavebníky jsou rozdíly a případné finanční dary je třeba 
řešit individuálně. 

J. Zeman přednesl připomínky m. j. k výši čerpání nákladů v odboru sociální péče, 
k plánování finančních položek u ZŠ a MŠ. 

Pí Helikarová požádala o vysvětlení krácení příspěvků pro základní školy a jejich další 
vývoj. 

ZS Plesníková podala vysvětlení a informovala, že probíhají jednání s cílem získat další 
finanční prostředky pro ZŠ a MŠ. 
 
Hlasování č. 5 - pro: 21, proti: 0, zdržel se: 11 
Návrh byl přijat. 
J. Zeman prohlásil, že hlasoval pro.  
 
USNESENÍ č. UZ 0162/2016 

 

2. Rozbor hospodaření Střediska sociálních služeb Prahy 13 za 1. čtvrtletí 
roku 2016 

 
Vypracoval: Alena Houšková, sekretářka 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. Pavel Jaroš 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 6 - pro: 23, proti: 0, zdržel se: 10  
Návrh byl přijat. 

 
USNESENÍ č. UZ 0163/2016 
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3. Rozpočtové změny duben (2. část) - květen 2016 

 
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. 7 - pro: 22, proti: 0, zdržel se: 11  
Návrh byl přijat. 

 
USNESENÍ č. UZ 0164/2016 

 

4. Financování investičních záměrů 

 
Vypracoval: Renata Brabencová, odborný pracovník - sekretariát 
Předkládá: Ing. David Vodrážka, starosta 
 
Dotazy a připomínky: 
 
p. starosta požádal o doplnění  usnesení v bodě 4) o text „ základních škol včetně revizí“. 

Pí Todlová navrhla vyškrtnout bod 1) Parkové úpravy s vodní plochou s možností koupání 
– 30. mil. Kč vč. DPH. Doporučila jej projednat, až bude zpracovaná studie využitelnosti  
a budou známy výsledky z geologických průzkumů. 

Odpověděl p. starosta, že veškeré zpracování průzkumů a ostatních záležitostí závisí na 
schválení záměru a finančních prostředků. 
 
J. Zeman doporučil k bodu 1) svolat veřejné projednání prostřednictvím Agendy 21.  
Bod 3) doporučil doplnit o text, že se nadále bude zveřejňovat na internetu rozpočet MČ  
P 13 v současné podobě. 
 
P. Opatřil za klub Zelení a Piráti sdělil, že vítají jiné využití finanční prostředků určených 
původně na kamerový systém. 

Pí Drhová přednesla návrh na doplnění usnesení ve smyslu, že ZMČ pověřuje radu 
zajištěním veřejného projednání záměru parkové úpravy. 

Do následující diskuse přispěli zastupitelé Nejedlý, Lapáček, Petříček, Murňák, Todlová, 
Drhová, Arnoštová, Mareček, Helikarová, Hošna, Dlesk a Drábek. Na diskusní příspěvky 
týkající se především záměru na vybudování přírodního parku s vodní plochou reagoval 
p. starosta. 
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V diskusi se svým příspěvkem vystoupili občané MČ Praha 13 Svitek, Truneček  
a Cinolter, kteří se dotazovali na podrobnosti záměru a měli připomínky  
k vybudování vodní plochy. 

Na jejich dotazy a připomínky odpovídal p. starosta. 

V reakci na další připomínky zastupitelů pan starosta zdůraznil, že zastupitelstvu je 
předložen ke schválení záměr, který je v souladu s platným územním plánem. Detaily 
a podrobnosti záměru se budou řešit až po jeho schválení. 

V diskusi zastupitelů zazněly návrhy na hlasování o bodech původního usnesení odděleně, 
což ve svém návrhu usnesení předložila pí Helikarová.  

1) Hlasování o návrhu pí Todlové: 

           Vyjmout z hlasování bod parkové úpravy s vodní plochou 
 
Hlasování č. 8 - pro: 6, proti: 19, zdržel se: 9 
Návrh nebyl přijat. 

2) Hlasování o návrhu pí Helikarové: 
 
navrhuji, aby bylo o záměru č. 1 (návrh usnesení bod I. 1.) hlasováno odděleně. 
 

Hlasování č. 9 - pro: 34, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat. 

3) Hlasování o návrhu pí Drhové: 
 
II. ZMČ pověřuje Radu MČ zajištěním veřejného projednání tohoto záměru a 
zpracováním projektu, včetně technických detailů, a to v místě Velké Ohrady. 
 

Hlasování č. 10 - pro: 12, proti: 18, zdržel se: 3 
Návrh nebyl přijat. 
 

4) Hlasování o návrhu p. J. Zemana: 
doplnit k ad 1) K návrhu projektu bude před jeho schválením svoláno veřejné 
slyšení 
 

Hlasování č. 11 - pro: 11, proti: 11, zdržel se: 12 
Návrh nebyl přijat.  

5) Hlasováno o bodu č. 1) předloženého usnesení: 
 
ZMČ schvaluje financování investičních záměrů z Realizace kamerového systému: 
1) Parkové úpravy s vodní plochou s možností koupání – 30 mil. Kč vč. DPH 

Hlasování č. 12 - pro: 26, proti: 0, zdržel se: 8 
Návrh byl přijat. 
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6) Hlasování o bodech č. 2), 3), 4) předloženého usnesení: 
 
ZMČ schvaluje financování investičních záměrů z Realizace kamerového 
systému: 
2/ Dětské hřiště ve vnitrobloku Zázvorkova - 2 mil. Kč vč. DPH 
3/ Softwarové aplikace pro práci s rozpočtem - 427 tis. Kč vč. DPH 
4/ Zabezpečení nutných oprav - základní a mateřské školy - včetně revizí - 2 mil. 
vč. DPH 

Hlasování č. 13 - pro: 34, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat. 

7) Hlasování o návrhu p. J. Zemana. 
ZMČ schvaluje zveřejňování rozpočtu městské části Praha 13 na internetu v 
současné podobě 
 

Hlasování č. 14 - pro: 26, proti: 0, zdržel se: 7 
Návrh byl přijat. 

 
USNESENÍ č. UZ 0165/2016 

 

5. Informace o výsledku zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13 

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

O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 15 - pro: 33, proti: 0, zdržel se: 0  
 
USNESENÍ č. UZ 0166/2016 

 

6. Úplatné postoupení pohledávky vzniklé neplacením nájemného a služeb 

 
Vypracoval: Mgr. Kateřina Benešová, odborný pracovník - byty 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, RNDr. Marcela Plesníková, zástupkyně starosty 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
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Hlasování č. 16 - pro: 26, proti: 0, zdržel se: 7  
 
USNESENÍ č. UZ 0167/2016 

 

7. Udělení dotací v sociální oblasti pro rok 2016 

 
Vypracoval: Bc. Petr Syrový, vedoucí oddělení sociální prevence 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. Pavel Jaroš 
 
Dotazy a připomínky: 

J. Zeman a pí Drhová doporučili navýšit finanční částku na dotace. 
Reagoval ZS Jaroš, uvítal požadavek na zvýšení položky na sociální služby v rozpočtu pro 
rok 2017. 

O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 17 - pro: 31, proti: 0, zdržel se: 0  
 
USNESENÍ č. UZ 0168/2016 

 

8. Návrh komise pro rozdělení dotací z vlastního rozpočtu v oblasti volného 
času pro r. 2016 

 
Vypracoval: Jana Janotová, odborná asistentka, Bohdan Pardubický, asistent zástupce 
starosty 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. David Vodrážka, starosta 
 
Dotazy a připomínky: 
 
p. Lapáček požádal, aby v komisi pro rozdělení dotací byl zastoupen i člen klubu TOP 09. 

J. Zeman měl připomínku k celkové výši dotace. 

P. starosta sdělil, že komise je tvořena starostou a jeho zástupci. 

Pí Drhová doporučila složení komise z odborníků, přidělenou částku považuje za nízkou 
vzhledem k objemu aktivit.  
Přednesla návrh usnesení. 

Reagoval p. starosta, že uvedený objem finančních prostředků byl schválen 
zastupitelstvem v rozpočtu pro rok 2016. 
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Pí Helikarová vyjádřila podporu, aby o rozdělení grantů rozhodovala politická 
reprezentace na základě odborně připravených podkladů. 
 
Hlasování o návrhu pí Drhové. 
II. ZMČ schvaluje 
1. poskytnutí dotace v oblasti volného času pro rok 2016 v celkové výši 600.000 Kč. 
Dotace bude rozdělená jednotlivým subjektům dle přílohy č. 2 s tím, že nerozdělených 
200.000 Kč vyčleněných pro tento účel v rozpočtu bude rozděleno rovnoměrně mezi ty 
subjekty, které získaly v rámci podpory celoroční činnosti méně jak 50 % požadované 
částky.  
 
Hlasování č. 18 - pro: 10, proti: 15, zdržel se: 5 
Návrh nebyl přijat. 

Hlasování o původně navrženém usnesení. 

Hlasování č. 19 - pro: 30, proti: 0, zdržel se: 2  
Návrh byl přijat. 

 
USNESENÍ č. UZ 0169/2016 

 

9. Žádosti o dotaci na rozvoj sportu 

 
Vypracoval: Jana Janotová, odborná asistentka, Bohdan Pardubický, asistent zástupce 
starosty 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. David Vodrážka, starosta 
 
Dotazy a připomínky: 
 
p. starosta sdělil, že všechny žádosti o finanční podporu splnily veškeré náležitosti a všem 
žadatelům bude vyhověno. Finanční prostředky byly získány z výnosů z výherních 
automatů a musí být rozděleny pouze na organizovanou sportovní činnost. 
 
Hlasování č. 20 - pro: 21, proti: 1, zdržel se: 5  
Návrh byl přijat. 

 
USNESENÍ č. UZ 0170/2016 
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10. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené se Sportovním klubem 
Hala Lužiny 

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

P. starosta zdůvodnil předložení dodatku, uvedl, že se nemění výše dotace, ale podmínky 
vyplacení dotace, neboť sportovní klub obdržel finanční prostředky pouze od HMP nikoli 
z MŠMT. 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
 
Hlasování č. 21 - pro: 25, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat. 
P. starosta prohlásil, že hlasoval pro. 
 
USNESENÍ č. UZ 0171/2016 

 

11. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 15247593 o poskytnutí podpory ze Státního 
fondu životního prostředí ČR 

 
Vypracoval: Olga Faltejsková, vedoucí oddělení hospodaření školství 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, RNDr. Marcela Plesníková, zástupkyně starosty 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 22 - pro: 26, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 

 
USNESENÍ č. UZ 0172/2016 

 

12. Převod movitého majetku za Střediska sociálních služeb Lukáš na školské 
příspěvkové organizace 

 
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. 23 - pro: 24, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 

 
USNESENÍ č. UZ 0173/2016 

 

13. Zpráva o činnosti Střediska sociálních služeb Prahy 13 za rok 2015 

 
Vypracoval: Alena Houšková, sekretářka 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. Pavel Jaroš 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 24 - pro: 24, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 

 
USNESENÍ č. UZ 0174/2016 

 

14. Realizace "Projektu" Rákosníčkovo hřiště v MČ Praha 13 

 
Vypracoval: Ing. Dana Céová, vedoucí oddělení správy životního prostředí 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. Pavel Jaroš, zástupce starosty 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 25 - pro: 23, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 

 
USNESENÍ č. UZ 0175/2016 
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15. Prodej nebytových jednotek vč. spoluvlastnického podílu na společných 
částech budovy a zastavěných pozemcích podle seznamu NJ č. 7 

 
Vypracoval: Mgr. Iva Mesterová, vedoucí oddělení majetkového 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Petr Zeman, zástupce starosty 
 
Dotazy a připomínky: 
p. Murňák se dotázal, zda se v budoucnu neuvažuje o prodeji nebytových jednotek formou 
elektronické aukce. 

Odpověděl ZS Zeman, že prodej probíhá již delší dobu, v průběhu prodeje nelze měnit 
pravidla schválená ZMČ. Po skončení této etapy se o dalším prodeji neuvažuje. 
 
Hlasování č. 26 - pro: 18, proti: 1, zdržel se: 7  
Návrh byl přijat. 

 
USNESENÍ č. UZ 0176/2016 

 

16. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2208/1 v 
k.ú. Stodůlky 

 
Vypracoval: Eva Ivanova, oddělení majetku 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Petr Zeman, zástupce starosty 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 27 - pro: 29, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 

 
USNESENÍ č. UZ 0177/2016 

 

17. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 1456/1, 
2229/2, 2685/1 a 2685/16 v k.ú. Stodůlky 

 
Vypracoval: Eva Ivanova, oddělení majetku 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Petr Zeman, zástupce starosty 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
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O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 28 - pro: 28, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 

 
USNESENÍ č. UZ 0178/2016 

 

18. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k 
pozemku parc.č. 2131/98 v k.ú. Stodůlky 

 
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. 
 
Hlasování č. 29 - pro: 29, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 

 
USNESENÍ č. UZ 0179/2016 

 

19. Prodej pozemků parc.č. 2131/774, 2131/775 a 2131/776 oddělených z 
pozemku parc.č. 2131/141 v k.ú. Stodůlky 

 
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. 
 
Hlasování č. 30 - pro: 28, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 

 
USNESENÍ č. UZ 0180/2016 
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20. Návrh Dodatku č. 3 ke Statutu Sociálního fondu zaměstnavatele a 
Zásadám používání Sociálního fondu zaměstnavatele 

 
Vypracoval: Jarmila Havelková, vedoucí oddělení personálního a platového 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. David Vodrážka 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 31 - pro: 28, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 

 
USNESENÍ č. UZ 0181/2016 

 

21. Případy projednané v komisi škodní a pro likvidaci majetku 

 
Vypracoval: Ing. Milada Martinovská, vedoucí oddělení rozpočtu SFP 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, starosta MČ Ing. David Vodrážka 
 
Dotazy a připomínky: 
 
pí Arnoštová navrhla u odpisu majetku škol a školek uvést zůstatkovou hodnotu. 

Odpověděl předseda škodní komise p. Bobysud, že všechny položky byly prověřeny a jiný 
postup než zvolený by byl pro školy finančně nákladný. 
 
Hlasování č. 32 - pro: 26, proti: 0, zdržel se: 5  
Návrh byl přijat. 

 
USNESENÍ č. UZ 0182/2016 

 

22. 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. 
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O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 33 - pro: 25, proti: 0, zdržel se: 3  
Návrh byl přijat. 

 
USNESENÍ č. UZ 0183/2016 

 

23. Záměr zřízení Transparentních účtů MČ 

 
Předkládá: Tomáš Murňák, Zastupitel MČ Praha 13 
 
Dotazy a připomínky: 
p. Murňák, předkladatel materiálu, přednesl svůj komentář. 

V diskusi, do které se zapojili zastupitelé ZS Jaroš, Lapáček, Nejedlý, Dlesk, Mareček, 
Pastrňák a p. starosta, byly uvedeny připomínky k účelnosti rozklikávacího rozpočtu, 
k ochraně osobních údajů, nákladům při zpracování podkladů apod. 

Z rozpravy vyplynulo, že dosavadní způsob zveřejňování rozpočtu je považován za 
vyhovující. P. Lapáček upozornil na to, že v budoucnu bude městská část ze zákona 
povinna zveřejňovat smlouvy ve veřejném registru smluv. 
 
Hlasování č. 34 - pro: 6, proti: 8, zdržel se: 18  
Návrh nebyl přijat. 

 
 

24. Dotazy a interpelace 

Interpelace p. Nejedlého na p. starostu a p. Hošnu 
 
Podle jakého materiálu rozhodovala rada o stanovisku pronájmu pozemku, usnesení UR 
0400/2015, a co vedlo k souhlasnému stanovisku? 
Bude k této věci veřejné projednání a bude projednáváno v rámci AGENDY 21? Zároveň, 
s ohledem na širší kontext diskuze na ZMČ, jaké má s „haldou“ resp. územím městská část 
záměr? 
 
Bude odpovězeno písemně. 
 
Interpelace pí Drhové na p. starostu 
 

1) Má Praha 13 nějaký plán či preference, jak by mělo být naloženo s tzv. haldou u 
Centrálního parku? Jaké by mělo být podle Vás i Vašich koaličních kolegů její 
využití? 
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2) Podle vyjádření IPR je návrh Metropolitního plánu s MČ individuálně opakovaně 
konzultován. Jaké je stanovisko Prahy 13 k návrhu MP? 
Jaké vznesla MČ požadavky na Metropolitní plán na území Prahy 13? Jaké jsou hlavní 
výhrady Prahy 13? Zároveň žádám o projednání stanoviska MČ k MP na 
zastupitelstvu MČ. Děkuji. 

 
3) Dle zákona o hl. m. Praze má zastupitelstvo MČ vyhrazené právo vyjadřovat se 

ke strategiím rozvoje města. Bude připravovaný a s MČ projednávaný strategický plán 
hl. m. Prahy projednán na zastupitelstvu MČ P 13 a kdy? 
Jaké jsou dosavadní připomínky MČ ke strategickému plánu Prahy 13? 

 
Bude odpovězeno písemně. 
 
Interpelace J. Zemana na p. Hadravu 
 
Existují stížnosti na tolerování parkování osobních aut a dodávek na chodnících a někdy 
i trávnících na sídlišti Velká Ohrada ze strany městské policie. Co vy na to? 
 
Odpověděl ZS Jaroš, že písemně žádal ředitele Městské policie Prahy 13, ředitele Policie ČR 
pro hl. m. Prahu o nápravu a zastupitele p. Hadravu o spolupráci. Policie nepodléhá 
samosprávě MČ, můžeme pouze žádat o spolupráci, což činíme průběžně. 
 
Dotaz - pí Todlová se dotázala na důvod návrhu, o němž získala informace na MHMP, který 
spočívá ve zrušení ulice Na Zlatě. 
 
Odpověděl ZS Jaroš, že MČ po konzultaci s TSK a náměstkem primátorky p. Dolínkem 
navrhla odstranění mostu, který je technicky zastaralý a nevyhovující. 
 
P. Hadrava reagoval na interpelaci J. Zemana. Sdělil, že městská policie nařizuje odtahy 
nesprávně parkujících aut. J. Zeman bude informován o počtu odtažených aut za poslední 
období. 
 
Interpelace p. Murňáka na p. starostu 
 
Jaký je výsledek ankety ohledně TV 13? 
 
Odpověděl p. starosta, že anketa se vyhodnocuje a výsledky budou zveřejněny ve STOPu. 
 
 
Dotaz p. Krejčíka k rekonstrukci sportovní haly Lužiny - jak bude řešen bezbariérový přístup 
pro vozíčkáře. 
 
Odpověděl p. starosta, že rekonstrukci zajišťuje soukromý vlastník, citoval dopis od předsedy 
sportovního klubu. 
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25. Různé 

P. Zobal seznámil zastupitele s obsahem dopisu od občana MČ p. Hrdličky, který se týkal 
možností parkování vozidel na území MČ. 

P. starosta požádal předsedu výboru pro dopravu a bezpečnost p. Zobala, aby se touto 
záležitostí zabýval. 

 
 

 

 

Konec jednání:  12:35 hodin 
 

Zápis vyhotovil: organizačně-administrativní oddělení 
 
 
 

Ověřili: Aleš Mareček v. r. 
 
 
 
Ing. Josef Zobal v. r. 

 
 
 

 

 
 

Ing. David Vodrážka v. r.  
starosta 

 
 
 
Příloha č. 1: přijatá usnesení z 10. zasedání ZMČ č. UZ 0162/2016 – UZ 0183/2016 včetně 

přílohy k usnesení č. UZ 0176/2016 
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) 


