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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 5. zasedání zastupitelstva MČ konaného dne 19.06.2019 

 

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 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  
 
 
 

 Ověření a potvrzení platnosti mandátu člena zastupitelstva Tomáše Krejčího 
 
V souladu s § 4 odst. 11 jednacího řádu pracuje mandátový výbor ve složení zvoleném na 
ustavujícím zasedání zastupitelstva. Z důvodu nepřítomnosti zastupitele Prause byl navržen 
zastupitel Pastrňák. 
 
Zbyněk Pastrňák – předseda 
Václav Hrdlička, Milan Vávra – členové 
Michal Prošek – tajemník výboru 
 

Hlasování č. 1 - pro: 33, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
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Mandátový výbor na základě zápisu o výsledku voleb ze dne 7. 10. 2018 a osvědčení  
o zvolení ověřil mandát zastupitelstva Tomáši Krejčímu a potvrdil jeho mandát člena 
Zastupitelstva MČ Praha 13. 

 Složení slibu člena Zastupitelstva MČ Praha 13 Tomáše Krejčího 
 
Nový člen zastupitelstva Tomáš Krejčí nastoupil jako náhradník za rezignujícího Tomáše 
Murňáka a složil slib člena zastupitelstva v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním 
městě Praze, v platném znění. 
 
 

 
 
Ověřovatelé zápisu: 

 

 

Ivana Todlová 
Ing. Michal Drábek 
 
 
Hlasování č. 2: pro: 31 , proti: 0 , zdržel se: 1 
Návrh byl přijat.    

 

Návrhový výbor: 

Vít Bobysud 
Daria Křivánková 
Vojtěch Provazník 
 

 

Hlasování č. 3: pro: 32 , proti: 0 , zdržel se: 0 
Návrh byl přijat. 

Program 

 
1. 1. Zánik mandátu člena Zastupitelstva MČ Praha 13 Tomáše Murňáka 

2. Vznik mandátu nového člena Zastupitelstva MČ Praha 13 Tomáše 
Krejčího 

BJ 
0673/2019 

 

2. Rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. čtvrtletí 2019 a účetní závěrka MČ 
Praha 13 za 1. čtvrtletí 2019 

BJ 
0714/2019 

 

3. Rozpočtové změny za měsíce duben - květen 2019 BJ 
0730/2019  

4. Informace o zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13 BJ 
0731/2019  

5. Udělení dotací v sociální oblasti pro rok 2019 BJ 
0736/2019  

6. Žádosti o dotace na rozvoj sportu BJ 
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0728/2019 
7. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o služebnosti inženýrské sítě k 

pozemkům v k.ú. Stodůlky 
BJ 
0770/2019 

 

8. Uzavření smlouvy o služebnosti inženýrské sítě k pozemku parc. č. 1567/5 v 
k.ú. Stodůlky 

BJ 
0768/2019 

 

9. Uzavření smlouvy o služebnosti inženýrské sítě k pozemku parc. č. 790 v 
k.ú. Stodůlky 

BJ 
0764/2019 

 

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

BJ 
0769/2019 

 

11. Případy projednané v komisi škodní a pro likvidaci majetku BJ 
0774/2019  

12. Technická zhodnocení budov - předávací protokoly BJ 
0658/2019  

13. Zpráva o plnění usnesení ZMČ Praha 13 BJ 
0718/2019  

14. Dotazy a interpelace   
15. Různé   

 

O takto navrženém programu bylo hlasováno. 

Hlasování č. 4 - pro: 32, proti: 0, zdržel se: 1  
Návrh byl přijat. 

 

Jednání 

1. 1. Zánik mandátu člena Zastupitelstva MČ Praha 13 Tomáše Murňáka  
2. Vznik mandátu nového člena Zastupitelstva MČ Praha 13 Tomáše   
Krejčího 

 
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. 5 - pro: 33, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ č. UZ 0059/2019 
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2. Rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. čtvrtletí 2019 a účetní závěrka MČ 
Praha 13 za 1. čtvrtletí 2019 

 
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 podrobněji uvedl pan starosta. 
Dotazy a připomínky:  

V rozpravě k předloženému materiálu vystoupili zastupitelé Vaverka, Hrdlička, Kolář, 
Pastrňák.  

Občan MČ pan Zeman se dotázal na financování sociálních služeb.  

Na připomínky reagoval pan starosta. 

O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 6 - pro: 31, proti: 0, zdržel se: 2 
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ č. UZ 0060/2019 

 

3. Rozpočtové změny za měsíce duben - květen 2019 

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

Zastupitel Hrdlička se dotázal na financování revitalizace rekreačního zařízení Kozel  
a návštěvnosti ze strany škol, školek a ostatních návštěvníků. 

Pan starosta doporučil obrátit se s dotazem na odbor školství. 

Zastupitel Vaverka vysvětlil důvody svého zdržení při hlasování. Postrádal více informací 
zejména k revitalizaci veřejného prostoru na Velké Ohradě. 

Pan starosta uvedl, že revitalizace na Velké Ohradě byla schválena zastupitelstvem 
v minulosti a financovat ji bude HMP. 

O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 7 - pro: 23, proti: 2, zdržel se: 8 
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Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ č. UZ 0061/2019 

 

4. Informace o zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13 

 
Vypracoval: Ing. Jaroslav Mareš, tajemník úřadu 
Předkládá: Ing. David Vodrážka, starosta 
 
Dotazy a připomínky:  

Zastupitel Vaverka poděkoval panu tajemníkovi za zpracování materiálu. 

O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 8 - pro: 33, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ č. UZ 0062/2019 

 

5. Udělení dotací v sociální oblasti pro rok 2019 

 
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. 9 - pro: 33, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ č. UZ 0063/2019 

 

6. Žádosti o dotace na rozvoj sportu 

 
Vypracoval: Marek Pardubický, odborný asistent, Bohdan Pardubický, asistent 
místostarosty 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. David Vodrážka 
 
Dotazy a připomínky:  
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Zastupitel Hrdlička požádal o doslovný zápis svého příspěvku. 

„Jak avizoval pan starosta, my bychom v rámci tohoto bodu měli jako zastupitelé schválit 
necelý půl milión pro dvě organizace, sportovní, které si požádaly mimo to standardní 
grantové řízení. V souvislosti s tím, neboť evidentně tedy městské části nějaké prostředky 
pro podporu zbyly, bych se krátce chtěl vrátit k rozdělení peněz v rámci tohoto 
standardního grantového řízení, které schválila rada v květnu. Co jsem vyčetl z materiálů, 
letos se žádalo o cirka jedna celá osm miliónů, přičemž žádalo padesát osm sportovních 
organizací v hodnotě jedna celá jedna miliónů a sedm set tisíc bylo žádáno od třiceti osmi 
ostatních volnočasových organizací. A co mě zaujalo v souvislosti s tím, že budeme dneska 
už letos po několikáté hlasovat o přidělení nemalých prostředků mimo to standardní 
grantové řízení. Je fakt, že v tomto standardním grantovém řízení se vlastně nedostalo ani 
na některé organizace, které si zažádaly tou standardní cestou. Deset sportovních 
organizací nedostalo buď vůbec nic, nebo méně než si žádaly, celkem chybělo nějakých sto 
šedesát tisíc. Z těch ostatních volnočasových, kdy jsem říkal, se žádalo o sedm set tisíc, tak 
bylo rozděleno čtyři sta tisíc, vlastně nikdo z těch třiceti osmi subjektů nedostal to, co si 
žádal. A tady se samozřejmě nabízí otázka, proč pro uspokojení těchto aktivit nebyly 
použity právě ty prostředky, o jejichž rozdělení budeme teď hlasovat. 
A tím se dostávám vlastně k tomu bodu, já bych rád jménem našeho zastupitelského klubu 
požádal o oddělené hlasování pro ty dva subjekty, které tam dnes jsou, basketbalový klub 
Sparta a Judo Štěchovice, osobní komentář k tomu, se vší úctou ke sportu a zvlášť k těm 
úpolovým, které i mě teda provází po většinu mého života, se domnívám, že dvě stě tisícový 
příspěvek štěchovické organizaci není úplně adekvátní a řeknu proč. Jednak z těch 
dostupných materiálů je patrné, že Judo Štěchovice vlastně co se týče benefitů pro naši 
městskou část, pokrývá jen devět dětí z naší městské části, což vychází na štědrý příspěvek, 
nějakých dvaadvacet tisíc na dítě. Nemyslím si, že by jsme se v minulosti chovali nějak 
macešsky k té štěchovické organizaci, naopak, letos pokud to schválíme, to bude už milión 
korun, který jsme od roku 2015 této organizaci poskytli, no a on ten počet dětí, těch devět 
dětí, které tam z minulých zápisů je patrné, že ani v minulých letech to číslo nebylo nějak 
vyšší, je logicky dáno i tím místem té působnosti. Jak název organizace napovídá - Judo 
Davle Štěchovice. No a proč to říkám, já bych, když vlastně zvážíme, že organizacím se 
sídlem a hlavním těžištěm působnosti v naší městské části jsme částku, o kterou dneska 
budeme hlasovat, dvě stě tisíc, nepřiřadili ani v součtu za x let zpátky, tak mně to určitě 
nepřijde adekvátní a minimálně z tohodle důvodu bych rád požádal o možnost odděleného 
hlasování.  
Možná takovou třešničku na dortu, všimnul jsem si, že třeba na těch stánkách 
štěchovických, na rozdíl od jiných organizací, který podporujeme, za ten milión nebo osm 
set tisíc dodneška tam není nikde ani žádné logo, nic, že podporuje Praha 13. Alespoň 
jsem si nevšiml. No a konečně poslední můj komentář k tomudle bodu a dotaz na pana 
starostu. Z veřejně dostupných informací, ať už ke Judu Štěchovice nebo k Vám, pane 
starosto, jsem nabyl dojmu, že minimálně v uplynulých letech byl členem Juda Štěchovice 
David Vodrážka, pravděpodobně Váš syn. V záznamech jsem neviděl, že byste někdy hlásil 
střet zájmu, jenom jsem si chtěl potvrdit, jestli je to skutečně jakoby Váš syn, kdo tam 
působí nebo působil. 
Děkuji.“  
 
K příspěvku zastupitele Hrdličky se rozvinula obsáhlá rozprava, do které se zapojili 
zastupitelé Zelený, Drábek, Hrdlička, Mucala, Vaverka, Kolář, Pastrňák, Bobysud.  
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Závěrem pan starosta zevrubně vysvětlil, jak probíhá proces přidělování grantů (finanční 
prostředky přidělené přímo do rozpočtu městské části) na straně jedné a dotací (finanční 
prostředky získané z provozu výherních hracích automatů) na straně druhé a zdůraznil, že 
je třeba vždy splnit parametry, které jsou stanoveny hlavním městem Prahou. 
 
Na dotaz pana Hrdličky k členství syna pana starosty ve sportovním klubu Judo Štěchovice 
pan starosta uvedl, že skutečně byl jeho nezletilý syn v minulosti členem tohoto klubu, 
který je řádně registrován na MČ Praha 13. Vzhledem k projednávanému materiálu tuto 
skutečnost nepovažuje za střet zájmů. 
Místostarosta Zelený dále podotkl, že uvedený případ nelze považovat ve smyslu 
zákonných ustanovení za střet zájmů, neboť pan starosta není členem žádných orgánů 
v uvedeném klubu (spolku), nemá žádnou funkci v klubu, a svým hlasováním nemůže 
přivodit žádnou finanční nebo materiální výhodu sobě či osobě jemu blízké.  

Po diskusi bylo hlasováno. 

1) Hlasování o návrhu zastupitele Hrdličky o odděleném hlasování: 

Hlasování č. 10 - pro: 17, proti: 10, zdržel se: 5 
Návrh nebyl přijat. 

2) Hlasování o původně navrženém usnesení: 

Hlasování č. 11 - pro: 23, proti: 5, zdržel se: 4 
Návrh byl přijat. 

Zastupitel Kolář prohlásil, že chybou hlasovacího zařízení nehlasoval, ale zamýšlel 
hlasovat pro oddělené hlasování. Pan starosta prohlásil hlasování za zmatečné. 

1) Opakované hlasování o návrhu zastupitele Hrdličky (oddělené hlasování) 

Hlasování č. 12 - pro: 12, proti: 11, zdržel se: 10 
Návrh nebyl přijat. 

2) Opakované hlasování o původním návrhu usnesení (v souladu s předloženým 
materiálem): 

Hlasování č. 13 - pro: 23, proti: 5, zdržel se: 5 
Návrh byl přijat.  
  
USNESENÍ č. UZ 0064/2019 

 

7. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o služebnosti inženýrské sítě k 
pozemkům v k.ú. Stodůlky 

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

O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 14 - pro: 33, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0065/2019 

 

8. Uzavření smlouvy o služebnosti inženýrské sítě k pozemku parc. č. 1567/5 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. 15 - pro: 33, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0066/2019 

 

9. Uzavření smlouvy o služebnosti inženýrské sítě k pozemku parc. č. 790 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. 16 - pro: 32, proti: 0, zdržel se: 1 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0067/2019 
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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: bez rozpravy. 

O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 17 - pro: 27, proti: 0, zdržel se: 2 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0068/2019 

 

11. Případy projednané v komisi škodní a pro likvidaci majetku 

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

O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 18 - pro: 29, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0069/2019 

 

12. Technická zhodnocení budov - předávací protokoly 

 
Vypracoval: Olga Faltejsková, vedoucí oddělení hospodaření školství 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, RNDr. Marcela Plesníková, místostarostka 
 
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 0070/2019 
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13. Zpráva o plnění usnesení ZMČ Praha 13 

 
Vypracoval: Jana Krákorová, odborný pracovník - sekretariát 
Předkládá: Ivana Todlová, předsedkyně kontrolního výboru 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 

O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 20 - pro: 32, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0071/2019 

 

14. Dotazy a interpelace 

Občan městské části pan Zeman se dotázal na situaci ohledně parkoviště na Velké Ohradě 
v ul. Janského v blízkosti polikliniky. 

Místostarosta Zeman doporučil občanovi obrátit se na příslušný odbor, kde obdrží 
požadované informace. 

 
 
Interpelace F. Ryanta na pana starostu 
 
Bylo by možné, aby úřad MČ Praha 13 vystavil k možnosti podepsání petici, která se týká 
VAFO Chrášťany a kterou formuloval občanský spolek Praha pro život? Ostatní MČ s tímto 
neměly problém a občanské iniciativě vyšly vstříc. 

Odpověděl MS Zeman, že vedení MČ podniklo veškeré možné kroky ve věci stížností na 
obtěžující zápach produkovaný zpracovatelem krmiv VAFO Chrášťany. Uvedl, že společnost 
VAFO se snaží zavádět nové technologie na zmírnění zápachu.  
S umístěním uvedené petice v prostorách radnice se vedení městské části neztotožňuje. 

 
Interpelace V. Balabánové na odbor životního prostředí 
 

- ul. Bellušova – po loňské výstavbě parkovacích míst min. 10 uschlých stromů, kde je 
závazek péče o vysazené stromy, zálivka atd.? 

- přechod pro chodce (Bellušova x Hostinského) je zastíněný zprava (kde přijíždějí 
auta) kontejnery a chodec není vůbec vidět, než vstoupí do ulice, byť má přednost, 
řidič auta nevidí (byly již případy ohrožení) 
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- kryty hydrantů a odpadů uprostřed chodníku (za školou Trávníčkova) vyčnívající 10 
cm nad úroveň chodníku, kdo opraví, zajistí bezpečnou chůzi (zvláště ve večerních 
hodinách, kdy převýšení vůbec není zřetelné)? 

 
Na interpelaci reagovali MS Zeman, pan starosta, MS Plesníková a vedoucí OMBAI.  
K jednotlivým bodům interpelace se vyjádří odbor dopravy ve spolupráci s TSK, odbor 
životního prostředí a odbor majetku. 
 
 
Interpelace A. Kopetzkého na pana starostu 
 
Jak budete pokračovat v řešení problematiky RG parking? 
 
Pan starosta odpověděl, že o věci již rozhodl Nejvyšší soud, a to v neprospěch městské části, 
což je nutno respektovat. V současnosti je již celá záležitost v rukou bytového družstva.  

 

15. Různé 

Zastupitel Bobysud pozval přítomné na 13. hodinu před budovu radnice, kde se bude konat 
Den zdraví. 

Občan městské části pan Filip přednesl svůj názor k jednání zastupitelů. 
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Konec jednání:  11:45 hodin 
 

Zápis vyhotovil: Organizačně-administrativní oddělení 
 
 
 
 
 

Ověřil: Ivana Todlová v. r. 
 
 
 
 
Ing. Michal Drábek v. r. 

 
 
 
 

 

 

Ing. David Vodrážka v. r. 
starosta 

 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1: přijatá usnesení z 5. zasedání ZMČ č. UZ 0059/2019 – UZ 0071/2019 včetně 

přílohy k usnesení č. UZ 0068/2019.  
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) 
 
 
 
 


