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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 15. zasedání zastupitelstva MČ konaného dne 21.06.2017 

 

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 30 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:  
 
Yveta Kvapilová 
Zbyněk Pastrňák 
 
Hlasování č. 1: pro: 26 , proti: 0 , zdržel se: 1 
Zmatečné hlasování. 
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Hlasování č. 2: pro: 32 , proti: 0 , zdržel se: 0 
Návrh byl přijat. 

 

Návrhový výbor: 

Jan Mathy 
Ing. Vít Bobysud 
Mgr. Antonín Krejčík 
 

 

Hlasování č. 3: pro: 31 , proti: 0 , zdržel se: 0 
Návrh byl přijat. 

V úvodu jednání p. starosta poděkoval pracovníkům úřadu za získání ocenění Přívětivý úřad 
2017 za 3. místo v rámci hlavního města Prahy.  

 

Program 
 

1. Rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. čtvrtletí 2017 a účetní závěrka MČ 
Praha 13 za 1. čtvrtletí 2017 

BJ 
0744/2017 

 

2. Rozpočtové změny za měsíce duben - květen 2017 BJ 
0737/2017  

3. Informace o výsledku zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13 BJ 
0761/2017  

4. Návrh na prominutí příslušenství dluhu BJ 
0751/2017  

5. Schválení přijetí dotace na výkon sociální práce pro rok 2017 BJ 
0807/2017  

6. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace DVS/04/03/006148/2017 BJ 
0775/2017  

7. Žádosti o dotaci k zajištění dlouhodobě organizované sportovní činnosti BJ 
0758/2017  

8. Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České 
republiky na projekt "Revitalizace veřejné zeleně v majetku MČ Praha 13" 

BJ 
0783/2017 

 

9. Doplněk schváleného "Strategického rámce Místního akčního plánu (MAP) 
do roku 2023 - investiční priority" pro 3 základní školy ve školském obvodu 
MČ Praha 13 

BJ 
0805/2017 

 

10. Informativní zpráva o Místním akčním plánu BJ 
0804/2017  

11. Dodatek č. 1 k dohodě o vypořádání z dohody o narovnání mezi účastníky 
této dohody a spol. GEOSAN GROUP a.s. /dodavatelem domu se 166 
bytovými jednotkami v lokalitě Petržílkova na pozemcích parc. č. 2860/112, 
2860/113,2860/114 v k.ú. Stodůlky/ 

BJ 
0786/2017 

 

12. Zpráva o činnosti Střediska sociálních služeb Prahy 13 za rok 2016 BJ 
0772/2017  
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13. Prodej nebytových jednotek vč.spoluvlastnického podílu na společných 
částech budovy a zastavěných pozemcích podle seznamu NJ č. 9 

BJ 
0745/2017 

 

14. Prodej části pozemku parc.č. 2131/70 v k.ú. Stodůlky BJ 
0806/2017  

15. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 10/2 v k.ú. 
Třebonice 

BJ 
0742/2017 

 

16. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k 
pozemkům parc.č. 2215/1 a 2216/2 v k.ú. Stodůlky 

BJ 
0766/2017 

 

17. Odejmutí pozemku parc.č. 617/29 v k.ú. Třebonice ze svěřené správy MČ 
Praha 13 

BJ 
0741/2017 

 

18. Technické zhodnocení budov - předávací protokoly BJ 
0750/2017  

19. Změna názvu Mateřské školy, Praha 13, Ovčí Hájek 2174, příspěvková 
organizace 

BJ 
0713/2017 

 

20. Personální změny ve složení Kontrolního výboru ZMČ Praha 13 a Výboru pro 
Agendu 21 ZMČ Praha 13 

BJ 
0557/2017 

 

21. Zrušení mandátu přísedící Obvodního soudu pro Prahu 5 BJ 
0732/2017  

22. Zpráva o plnění usnesení ZMČ Praha 13 BJ 
0634/2017  

23. Dotazy a interpelace   

24. Různé   
 

O takto navrženém programu bylo hlasováno. 

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

 

Jednání 

1. Rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. čtvrtletí 2017 a účetní závěrka MČ 
Praha 13 za 1. čtvrtletí 2017 

 
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 MČ Praha 13 
 
Dotazy a připomínky:  

J. Zeman přednesl dílčí připomínky k předloženému rozboru hospodaření, na které 
reagoval p. starosta. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 



15. zasedání ZMČ 
21.6.2017 Stránka 4 
 

 
Hlasování č. 5 - pro: 27, proti: 0, zdržel se: 5 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0254/2017 

 

2. Rozpočtové změny za měsíce duben - květen 2017 

 
Vypracoval: 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: 21, proti: 0, zdržel se: 11 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0255/2017 

 

3. Informace o výsledku zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13 

 
Vypracoval: Ing. Jaroslav Mareš, za ekonomický odbor 
Předkládá: Ing. David Vodrážka, starosta 
 
Dotazy a připomínky:  

p. Petříček se dotázal na důvod nulových úroků u UniCredit Bank. 
P. Mareš vysvětlil, že výše úroků i úložek je závislá na současné situaci na bankovním trhu 
a smluvně sjednaných podmínkách. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 7 - pro: 34, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0256/2017 
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4. Návrh na prominutí příslušenství dluhu 

 
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. 
 
Hlasování č. 8 - pro: 34, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0257/2017 

 

5. Schválení přijetí dotace na výkon sociální práce pro rok 2017 

 
Vypracoval: Iva Dvořáčková, vedoucí oddělení sociální péče 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. Pavel Jaroš, zástupce starosty 
 
Dotazy a připomínky:  
 
p. starosta vysvětlil důvod schválení smlouvy zastupitelstvem dodatečně. Určený termín 
podepsání smlouvy nebylo možné stihnout do řádného zasedání ZMČ. 

J. Zeman požádal o doslovný zápis svého příspěvku. 
V materiálu strana 4 bod 11 „Při výběru dodavatelů na zajištění dodávek a služeb je 
příjemce dotace povinen postupovat v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů“. Tento zákon však od 1. října neplatí a tudíž se 
ptám, co s tím, protože podle mě tady hrozí přinejmenším nedorozumění. 
 
Odpověděl p. starosta, že smlouva byla vypracována a předložena v tomto znění 
Ministerstvem práce a sociálních věcí. 

P. Murňák se dotázal, zda nebude dodatečným schválením smlouvy ohroženo poskytnutí 
dotace. 

Odpověděl p. starosta, že postup byl konzultován s Ministerstvem práce a sociálních věcí, 
které s dodatečným schválením smlouvy souhlasilo. 

Komentář doplnil ZS Jaroš. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
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Hlasování č. 9 - pro: 34, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0258/2017 

 

6. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace DVS/04/03/006148/2017 

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

pí Todlová se dotázala, na jaké neinvestiční výdaje bude dotace použita. 

Odpověděl ZS Jaroš, že dotace bude použita na pokrytí platů ošetřovatelek. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 10 - pro: 33, proti: 0, zdržel se: 1 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0259/2017 

 

7. Žádosti o dotaci k zajištění dlouhodobě organizované sportovní činnosti 

 
Vypracoval: Jana Janotová, odborná asistentka, Bohdan Pardubický, asistent zástupce 
starosty 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. David Vodrážka, starosta 
 
Dotazy a připomínky:  

p. Murňák se dotázal, zda posilovna v SK Hala Lužiny bude využita i komerčně. 

Odpověděl p. starosta, že vycházíme z informací, které jsou obsaženy v jednotlivých 
žádostech o dotaci. 

P. Nejedlý navrhl za klub Zelení hlasovat o předložených žádostech jednotlivě a přednesl 
nesouhlasné připomínky k dotaci pro SK Hala Lužiny a Judo Davle-Štěchovice. 

J. Zeman poukázal na částku 160 tis. Kč u SK Motorlet Praha na pořízení videozáznamů 
a propagace. 

Na připomínky reagoval p. starosta, že bylo vyhověno všem doručeným žádostem  
o účelovou dotaci v rozsahu a ve výši, jak byly podány. 
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Pí Drhová se dotázala na způsob informování zájemců o možnostech získání dotací. 

P. starosta uvedl, že každoročně jsou informace poskytovány prostřednictvím České unie 
sportu pro jednotlivé sportovní svazy. Podmínkou je, aby se jednalo o organizovaný sport 
a registrované svazy a oddíly, a to na území MČ P 13.  

P. Mareček navrhl hlasovat o usnesení jako celku. 

O tomto protinávrhu bylo hlasováno. 

Hlasování č. 11- pro: 21, proti: 8, zdržel se: 2 
Návrh byl přijat. 

Hlasování o původně navrženém usnesení. 
 
Hlasování č. 12 - pro: 23, proti: 0, zdržel se: 8 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0260/2017 

 

8. Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České 
republiky na projekt "Revitalizace veřejné zeleně v majetku MČ Praha 13" 

 
Vypracoval: Ing. Libor Hakl, vedoucí oddělení EG a fondů EU 
Předkládá: Ing. David Vodrážka, starosta 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 13 - pro: 24, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0261/2017 

 

9. Doplněk schváleného "Strategického rámce Místního akčního plánu (MAP) 
do roku 2023 - investiční priority" pro 3 základní školy ve školském obvodu 
MČ Praha 13 

 
Vypracoval: Ing. Nikola Uramová, odborný pracovník 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, RNDr. Marcela Plesníková, zástupkyně starosty 
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Dotazy a připomínky:  

pí Drhová poděkovala za zpracování materiálu a doporučila jej předkládat zastupitelstvu 
průběžně. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 14 - pro: 33, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat. 
Pí Drhová prohlásila, že hlasovala pro.  
 
USNESENÍ č. UZ 0262/2017 

 

10. Informativní zpráva o Místním akčním plánu 

 
Vypracoval: Ing. Nikola Uramová, odborný pracovník 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, RNDr. Marcela Plesníková, zástupkyně starosty 
 
Dotazy a připomínky:  

J. Zeman přednesl své připomínky týkající se digitální kompetence, spolupráce s učilišti 
a kvantitativního hodnocení. 

Reagovala ZS Plesníková, která m. j. uvedla, že Místní akční plán (MAP) je záležitost 
státní správy. Priority jsou jasně dány a plán je postupně doplňován. Předložený materiál je 
pouze informativní zprávou. 

Pí Drhová poděkovala za zpracování materiálu.  Uvedla řadu připomínek, m. j. to, že 
materiál považuje za strategický a strategie rozvoje městské části spadá do kompetencí 
samosprávy. Dotázala se, jak bude MAP vyhodnocován. 
Na základě přednesených připomínek navrhla doplnit usnesení ve znění: 

II. ZMČ 
pověřuje Radu MČ o předkládání ZMČ pravidelných zpráv o plnění místního akčního 
plánu. 

Vedoucí OŠ zdůraznil, že samospráva se podílí na vytváření materiálně technických 
podmínek pro školy, ale výchovně vzdělávací činnost nespadá do její kompetence. 
Hodnocení výsledků MAP přísluší výlučně Ministerstvu školství ČR, vše se podřizuje jeho 
metodice. 

P. Nejedlý poděkoval za zpracování materiálu a doporučil více rozpracovat strategický cíl 
pod názvem podpora sociálních dovedností, občanské angažovanosti a dalších klíčových 
kompetencí dětí. 
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P. Plesníková uvedla, že podkladem pro vypracování jednotlivých strategických cílů jsou 
provedené SWOT analýzy zpracované odborníky. Na investiční záměry jednotlivých škol 
budou čerpány finančních prostředky z dotací operačních programů. 

Hlasování o návrhu pí Drhové doplněného do původního usnesení. 
 
Hlasování č. 15 - pro: 32, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0263/2017 

 

11. Dodatek č. 1 k dohodě o vypořádání z dohody o narovnání mezi účastníky 
této dohody a spol. GEOSAN GROUP a.s. /dodavatelem domu se 166 
bytovými jednotkami v lokalitě Petržílkova na pozemcích parc. č. 2860/112, 
2860/113,2860/114 v k.ú. Stodůlky/ 

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

Materiál podrobně uvedl p. starosta. 
Dotazy a připomínky: 

pí Helikarová přednesla dotazy týkající se finančního krytí vypořádání z dohody 
o narovnání a dále na vypořádání vztahů se spol. doma a.s. a jejích případných nároků, na 
prokazatelnost pohledávky a na stav soudního řízení. 

Reagoval p. Mareš, který podrobně vysvětlil, jaké jsou důvody uzavření dodatku 
z hlediska účetnictví. Dodal, že navržený dodatek nebude znamenat pro MČ žádný 
finanční výdaj. 

J. Zeman postrádal doložku o nabytí právní moci rozsudku. O její předložení byl požádán 
vedoucí OLP, což učinil. Dále J. Zeman požádal o vypracování přehledu čerpání na 
jednotlivé opravy. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 16 - pro: 22, proti: 0, zdržel se: 7 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0264/2017 
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12. Zpráva o činnosti Střediska sociálních služeb Prahy 13 za rok 2016 

 
Vypracoval: Alena Houšková, sekretářka 
Předkládá: Ing. Pavel Jaroš, zástupce starosty 
 
Dotazy a připomínky:  

J. Zeman poděkoval, že se podařilo stabilizovat činnost Střediska. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 17 - pro: 32, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0265/2017 

 

13. Prodej nebytových jednotek vč.spoluvlastnického podílu na společných 
částech budovy a zastavěných pozemcích podle seznamu NJ č. 9 

 
Vypracoval: Mgr. Iva Mesterová, vedoucí oddělení majetkového 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Petr Zeman, zástupce starosty 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 

Hlasování č. 18 - pro: 26, proti: 0, zdržel se: 7 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0266/2017 

 

14. Prodej části pozemku parc.č. 2131/70 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. 
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Hlasování č. 19 - pro: 33, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0267/2017 

 

15. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 10/2 v 
k.ú. Třebonice 

 
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. 20 - pro: 33, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0268/2017 

 

16. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k 
pozemkům parc.č. 2215/1 a 2216/2 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. 21 - pro: 33, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0269/2017 

 

17. Odejmutí pozemku parc.č. 617/29 v k.ú. Třebonice ze svěřené správy MČ 
Praha 13 

 
Vypracoval: Monika Bouší, oddělení majetku 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Petr Zeman, zástupce starosty 
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Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 

Hlasování č. 22 - pro: 33, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0270/2017 

 

18. Technické zhodnocení budov - předávací protokoly 

 
Vypracoval: Iva Kozáková, odborný pracovník, Mgr. Kateřina Benešová, odborný 
pracovník - byty 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, RNDr. Marcela Plesníková, zástupkyně starosty 
 
Dotazy a připomínky:  

J. Zeman upozornil, že v navrženém usnesení je nadbytečný odstavec II. 

P. starosta souhlasil s vypuštění odstavce II. 

Pí Drhová se dotázala, zda nájemci požadují zhodnocení nemovitého majetku proplatit od 
MČ, v takovém případě Zelení budou hlasovat proti. 

Reagovala ZS Plesníková, která mj. uvedla, že se jedná o zhodnocení majetku městské 
části (polikliniky), které je v některých případech kompenzováno slevou na nájmu, dle 
předem přesně stanovených podmínek. 

Na další dotazy pí Drhové reagoval p. starosta a zdůraznil, že v uvedených případech se 
jedná o zhodnocení majetku MČ, který zkvalitňuje službu poskytovanou občanům. 

Do další diskuse se zapojili zastupitelé p. Zelený, pí Arnoštová, p. Dlesk. Odpovídali ZS 
Plesníková a p. starosta, který požádal o shrnutí vedoucí OMBAI pí Uramovou, která 
podrobně popsala postup v případě žádostí o stavební úpravy a rekonstrukce a následných 
žádostí o kompenzace v podobě slevy na nájmu. Žádosti jsou předkládány k odsouhlasení 
radě MČ předem na základě doporučení bytové a nebytové komise a vše probíhá podle 
platných a schválených Zásad o pronájmu nebytových prostor. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 

Hlasování č. 23 - pro: 28, proti: 0, zdržel se: 5 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0271/2017 
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19. Změna názvu Mateřské školy, Praha 13, Ovčí Hájek 2174, příspěvková 
organizace 

 
Vypracoval: Ing. Helena Václavová, pracovník pedagogicko - organizačního referátu 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, RNDr. Marcela Plesníková, zástupkyně starosty 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 

Hlasování č. 24 - pro: 33, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0272/2017 

 

20. Personální změny ve složení Kontrolního výboru ZMČ Praha 13 a Výboru 
pro Agendu 21 ZMČ Praha 13 

 
Vypracoval: Jana Krákorová, odborný pracovník - sekretariát 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. David Vodrážka, starosta 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 

Hlasování č. 25 - pro: 28, proti: 0, zdržel se: 4 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0273/2017 

 

21. Zrušení mandátu přísedící Obvodního soudu pro Prahu 5 

 
Vypracoval: Mgr. Jana Dvořáková, vedoucí odboru občansko-správního 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. David Vodrážka, starosta 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
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Hlasování č. 26 - pro: 33, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0274/2017 

 

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. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 

Hlasování č. 27 - pro: 33, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0275/2017 

 

23. Dotazy a interpelace 

Interpelace J. Zemana: 
 

1) Dostavba Centrálního parku 
2) Požadavek na zprůjezdnění Britské čtvrti – co nového 
3) ČIŽP nenašla pochybení ve věci zápachu snad z pivovaru OC Lužiny, ale občané si 

stěžují dál! 
 
ad 1) Odpověděl ZS Jaroš, že dostavbu Centrálního parku provádí Magistrát, který řeší 
dofinancování akce, což realizaci pozdrželo. V této záležitosti vedeme korespondenci 
s MHMP. 
 
ad 2) Odpověděl p. starosta, že samospráva jasně vyjádřila svůj nesouhlas, doporučil dotazy 
směřovat na stavební úřad. Doplnil jej vedoucí stavebního úřadu p. Círus, že v současné době 
se vyhodnocují připomínky z ústního projednání, proto dosud nebylo vydáno rozhodnutí. 
 
ad 3) Odpověděl p. starosta, že žádné stížnosti v této věci městská část neobdržela. Bude 
odpovězeno písemně. 
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Interpelace p. Opatřila na p. starostu 
 
Vzhledem k plánované rekonstrukci OC Paprsek na Stodůlkách, která počítá, i s rozsáhlou 
bytovou výstavbou bych se rád zeptal, zda budete k tomuto projektu svolávat veřejné 
projednání za účasti developera. 
 
Bude odpovězeno písemně. 
 
Interpelace p. Opatřila na ZS Jaroše 
 
V záležitosti opravy dopravního značení na základě auditu z roku 2016 se mi v registru smluv 
podařilo dohledat pouze objednávku pro dodavatele – p. Pavel Hurt ze dne 2.6.2017 na částku 
331.757 Kč. V rozpočtových změnách za duben-květen 2017 je na tento záměr uváděna 
položka ve výši 600.000 Kč (RO č. 50). Jaké jsou tedy skutečné náklady na tento záměr? 
 
Bude odpovězeno písemně. 
 
Dotaz pí Arnoštové na p. Zobala, předsedu výboru pro dopravu a bezpečnost 
 
Čím je zdůvodněný podstatně vyšší počet parkovacích míst navržených pro parkování před 
OC Lužiny, než kolik je navrženo před ostatními poštami. OC Lužiny  - 33 míst, ale nejmenší 
pošta ul. Hábova a Petržílkova pouze 9 míst. Které z těch dvou parkovišť před OC Lužiny 
bude s parkovacími hodinami. Nešlo by snížit ten počet na cca 15 míst? 
 
P. Zobal uvedl, že regulace parkovacích míst v uvedených lokalitách proběhla na základě 
veřejného projednání, tudíž požadavků občanů a aktuálních stížností. 
Doplnil jej ZS Jaroš, že MHMP plánuje realizaci odstavných parkovišť na Zličíně a u Britské 
čtvrti. K problematice parkování je plánováno další veřejné projednání na říjen t. r. 
Odpověď p. Zobala bude doplněna písemným sdělením. 
 
Interpelace p. Murňáka na p. starostu 
 

1. Dočetl jsem se v registru smluv o průzkumu sledovanosti TV 13, mohl bych vidět? 
2. PD – Lužiny – Dohlédnout v územním řízení na nedostatek školských míst. 
3. Chodníky v parku proč nejsou bezbariérové? 

 
ad 1) Bude odpovězeno písemně. 
 
ad 2) ZS Jaroš zdůraznil, že samospráva MČ prozatím vyčerpala své možnosti vyjádřit se 
k výstavbě u OC Lužiny. Přislíbil, že vedení MČ bude trvat na vypořádání svých připomínek 
v průběhu řízení EIA. Ohledně zvýšení počtu školských míst lze tento požadavek uplatnit 
v územním řízení. 
 
ad 3) Odpověděl ZS Jaroš, že akce v Centrálním parku je realizována Magistrátem, nicméně 
je možné zaslat požadavek městské části na MHMP na realizaci bezbariérových chodníků. 
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Interpelace p. Petříčka na p. starostu 
 

1. Chtěl bych se zeptat na stav záměru výstavby základní umělecké školy v lokalitě 
Britské čtvrti. 

 
Odpověděl p. starosta, že k uvedenému záměru nemá žádné konkrétní informace ani neví  
o žádné žádosti, je mu známo, že začala probíhat počáteční jednání ohledně možnosti záměru 
výstavby mateřské školy v lokalitě Britská čtvrť. 
 
Interpelace pí Drhové na p. starostu 
 
Jak byly zohledněny v územním řízení a stanovisku MČ požadavky petice občanů ohledně 
nového dopravního napojení v k.ú. Třebonice.  
Prosím o písemnou odpověď. 
 
Odpověděl p. starosta, že proběhlo veřejné projednávání, za městskou část byly podány 
nesouhlasné námitky s tímto dopravním napojením, v případě souhlasného stanoviska státní 
správy bude MČ požadovat omezující podmínky.  
Bude odpovězeno písemně. 
 
Interpelace pí Drhové na p. starostu 
 
Můžete zdůvodnit souhlas MČ k prodeji městského pozemku společnosti Auto Styl, a.s., za 
účelem rozšíření autobazaru? Proč bylo původní negativní stanovisko odboru dopravy 
změněno?  
Při aktuálním nedostatku parkovacích míst mohl být pozemek potenciálně využit pro 
parkování. 
 
Bude odpovězeno písemně. 
 
Pí Drhová – její připomínka se týkala vynakládání finančních prostředků na rekultivaci zeleně 
na Malé Ohradě a v Centrálním parku. Doporučila, aby rekultivace probíhala účelně a šetrně. 
 
Na připomínku reagoval ZS Jaroš. 
 
Interpelace J. Zemana na p. starostu 
 

1) Změna názvu zastávky MHD z „Nad Malou Ohradou“ na „Malá Ohrada“ je matoucí. 
Nešlo by iniciovat vrácení? 

2) Nešlo by iniciovat nahrazení stávající zastávky MHD „Červeňanského“ zastávkami 
„Ohradské nám.“ a „Červeňanského“ protilehlé stávajícím zastávkám než Velká 
Ohrada? 

 
Bude odpovězeno písemně. 
 
 
 
 
Interpelace p. Petříčka na odbor dopravy 
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Proč odbor dopravy při testování změny režimu parkování v lokalitách Na Zlatě a před OC 
Lužiny zavádí tak velké množství krátkodobých parkovacích stání (15-33, 42) 
 
Odpověděl p. starosta, že parkovací místa u obchodních center byla vždy určena pro 
návštěvníky centra na krátkodobé parkování. 
 
Pí Hosnedlová se vyjádřila k revitalizaci zeleně, výběru firmy na její realizaci, nešetrným a 
neestetickým zásahům do zeleně. 
 
Reagoval p. starosta, který připomněl, že při výběrovém řízení jsme vázáni finančními 
prostředky, doplnil jej ZS Zeman. 
 
 

24. Různé 

P. starosta informoval, že termín pro vybrání provozovatele DPS do 31.7.2017 nelze dodržet, 
neboť rada MČ bude 26.6.2017 schvalovat komisi pro tento výběr a požádal o jeho 
prodloužení do 30.11.2017. 
 

P. Opatřil podpořil J. Zemana v jeho připomínce k označení zastávek MHD na Velké Ohradě 
v ul. Červeňanského. 
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Konec jednání:  12:00 hodin 
 

Zápis vyhotovil: Organizačně-administrativní oddělení 
 
 
 

Ověřil: Yveta Kvapilová v. r. 
 
 
 
 
Zbyněk Pastrňák v. r. 

 
 

 

 

 

 
 
 

Ing. David Vodrážka v. r. 
starosta 

 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1: přijatá usnesení z 15. zasedání ZMČ č. UZ 0254/2017 – UZ 0275/2017 včetně 

přílohy k usnesení č. UZ 0266/2017  
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) 
 
 
 


