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Zastupitelstvo městské části 
 
 
 

Zápis  

z 5. zasedání zastupitelstva MČ konaného dne 17. 06. 2015 

 

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

 
 
 
Zvukový záznam průběhu jednání je uložen v oddělení organizačně-administrativním. 
 
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: 
 
 
Ing. Kateřina Helikarová 
Miloš Drha 
 
Hlasování č. 1: pro: 31 , proti: 0 , zdržel se: 1 
Návrh byl přijat. 
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Návrhový výbor: 

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

 

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

Program 

 
1. Závěrečný účet MČ Praha 13 za rok 2014 (roční rozbor hospodaření MČ 

Praha 13 za rok 2014) a roční účetní závěrka za rok 2014 
 

BJ 
0522/2015 

 

2. Rozbor hospodaření za 1. čtvrtletí 2015 a účetní závěrka za 1. čtvrtletí 2015 BJ 
0687/2015  

3. Rozpočtové změny za měsíce prosinec 2014 - květen 2015 BJ 
0524/2015  

4. Informace o výsledku zhodnocení volných peněžních prostředků MČ Praha 13 BJ 
0756/2015  

5. Investiční záměr OŽP – smlouva o financování projektu v rámci OPPK – 
„Revitalizace rybníku ve správě MČ Praha 13“ CZ.2.16/2.1.00/25566 
 

BJ 
0755/2015 

 

6. Grantová smlouva v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita - " Zpět 
do práce po rodičovské dovolené s MČ Praha 13 (CZ.2.17/2.1.00/37020) 
 

BJ 
0752/2015 

 

7. Změna účelu využití finančních prostředků z prodeje BJ z akce "Rekonstrukce 
sociálních zařízení na mateřských školách" na akci "Rekonstrukce sociálních 
zařízení na ZŠ Mládí 135" 
 

BJ 
0750/2015 

 

8. Uvolnění finančních prostředků z prodeje bytového fondu určených na 
kamerový systém do oblasti školství 
 

BJ 
0734/2015 

 

9. Žádost o udělení dotací pro oblast volného času - 2015 BJ 
0698/2015  

10. Žádosti o dotaci pro rozvoj sportu BJ 
0699/2015  

11. Smlouva o poskytnutí dotace Diakonii ČCE-středisko v Praze 5 - Stodůlkách BJ 
0720/2015  

12. Smlouva o poskytnutí dotace Proximě Sociale o.p.s. BJ 
0772/2015  

13. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace DVS/04/03/004971/2015 BJ 
0758/2015  

14. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace DVS/04/03/004943/2015 
 

BJ 
0754/2015  

15. Přidělení finančních prostředků pro Středisko sociálních služeb Prahy 13 z 
výnosů VHP 
 

BJ 
0761/2015 

 

16. Navýšení finančních prostředků ve výši 250 000 Kč do rozpočtu Střediska 
sociálních služeb Prahy 13 
 

BJ 
0759/2015 
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17. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o služebnosti inženýrské sítě k 
pozemkům parc. č. 160/2, parc. č. 160/29, parc. č. 160/190, parc. č. 162/56, 
parc. č. 162/63, parc. č. 162/143, parc. č. 162/190, parc. č. 162/270, parc. č. 
172/1, parc. č. 174, parc. č. 2185/2, parc. č. 2186/1, parc. č. 2188/1, parc. č. 
2189/1, parc. č. 2686/10, parc. č. 2696/8, parc. č. 2696/11 a parc. č. 2698/12, 
v k.ú. Stodůlky 
 

BJ 
0636/2015 

 

18. Odejmutí správy svěřeného majetku - pozemků parc. č. 1050/321, parc. č. 
2693/7 a parc. č. 2693/8, v k.ú. Stodůlky 
 

BJ 
0621/2015 

 

19. Narovnání majetkoprávních vztahů - směna pozemků parc.č. 2255/2 a 
2685/29 k.ú. Stodůlky 
 

BJ 
0686/2015 

 

20. Prodej pozemku parc. č. 2174/11 v k.ú. Stodůlky o výměře 7 m2 BJ 
0595/2015  

21. Prodej pozemku parc. č. 1607/47 díl "a" v k.ú. Stodůlky BJ 
0762/2015  

22. Prodej pozemku parc. č. 1511/2 o výměře 19 m2 v k.ú. Stodůlky BJ 
0716/2015  

23. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2685/1 v k.ú. 
Stodůlky 
 

BJ 
0684/2015 

 

24. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 151/71, 
parc. č. 151/142 a parc. č. 151/146, v k.ú. Stodůlky 
 

BJ 
0701/2015 

 

25. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na uložení a provozování 
kabelů NN, dobíjecího sloupku a informační tabule na pozemku parc.č. 
2860/114 v k.ú. Stodůlky 
 

BJ 
0751/2015 

 

26. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na uložení a provozování 
kabelů NN a informační tabule na pozemku parc.č. 1851/5 v k.ú. Stodůlky 
 

BJ 
0749/2015 

 

27. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 2245/3 a 
2246/18 v k.ú. Stodůlky 
 

BJ 
0763/2015 

 

28. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 2025 v k.ú. 
Jinonice 
 

BJ 
0714/2015 

 

29. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 2018/1, 
2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 a 2026, v k.ú. Jinonice 
 
 

BJ 
0710/2015 

 

30. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 1236/126 
a 1236/127 v k.ú. Stodůlky 
 

BJ 
0757/2015 

 

31. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku 
parc.č. 2693/7 v k.ú. Stodůlky 
 
 

BJ 
0671/2015 
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32. Úplatné postoupení pohledávek a převzetí dluhu vzniklých neplacením 
nájemného a služeb 
 

BJ 
0700/2015 

 

33. Případy projednané v komisi škodní a pro likvidaci majetku BJ 
0764/2015  

34. Zpráva o plnění usnesení ZMČ Praha 13 BJ 
0637/2015  

35. Žádost člena klubu zastupitelů Zelení a Piráti pro 13 Tomáše Murňáka o 
zařazení na program jednání ZMČ Praha 13 bodu Změny v jednacím řádu 
ZMČ Praha 13 
 

BJ 
0692/2015 

 

36. Dotazy a interpelace   

37. Různé   
 
Pí Helikarová navrhla za klub TOP 09 vyškrtnout bod č. 15, a to z důvodu, že zatím nebyl 
předložen návrh nového rozpočtu Střediska sociálních služeb. 
 
Pí Drhová podpořila návrh pí Helikarové, jejich klub nemá zástupce ve finančním výboru, 
proto postrádají podrobnější informace k materiálům finančního charakteru. 
 
Hlasování o návrhu pí Helikarové: 
 
Hlasování č. 3 - pro: 10, proti: 22, zdržel se: 0 
Návrh nebyl přijat.  
 
Hlasování o původně navrženém programu: 
 
Hlasování č. 4 - pro: 33, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 
 
 
 

Jednání 

1. Závěrečný účet MČ Praha 13 za rok 2014 (roční rozbor hospodaření MČ 
Praha 13 za rok 2014) a roční účetní závěrka za rok 2014 

 
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 
 
Materiál uvedl p. starosta. 
Dotazy a připomínky: 
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J. Zeman přednesl své dílčí připomínky k závěrečnému účtu, na které reagoval p. starosta 
a doplnil jej vedoucí EKO p. Mareš. 

Pí Arnoštová se dotázala na rozdělování finančních prostředků do fondu rezerv a odměn 
u ZŠ a MŠ. 
P. starosta odpověděl, že rozdělování finančních prostředků nevychází pouze 
z hospodářského výsledku, o rozdělení rozhodují ředitelé jednotlivých škol. 
 
P. Dlesk se dotázal na využívání rekreačního zařízení Kozel žáky všech škol na Praze 13. 
 
Odpověděla ZS Plesníková, že se připravuje materiál do příští schůze rady, žádáme  
o dotace pro děti ze sociálně slabších rodin, cílem je plné využití kapacity objektu od 
nového školního roku. 

Po rozpravě bylo o navrženém usnesení hlasováno. 
 
Hlasování č. 5 - pro: 23, proti: 0, zdržel se: 11  
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ č. UZ 0053/2015 

 

2. Rozbor hospodaření za 1. čtvrtletí 2015 a účetní závěrka za 1. 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 uvedl p. starosta. 
Dotazy a připomínky: 
 
Na dotaz J. Zemana, týkající se ZŠ Mezi školami, odpověděl vedoucí OŠ p. Mošovský. 

Pí Helikarová se dotázala, zda jsou zajištěny finanční prostředky na rekonstrukce 
školských kuchyní ZŠ Brdičkova a Kuncova, na které jsou zpracovány projekty. 

Odpověděla ZS Plesníková, pokud MČ neobdrží finanční prostředky ze strany hl. m. Prahy 
v požadované výši, budeme žádat o další FP z evropských fondů. 

Po rozpravě bylo o navrženém usnesení hlasováno. 
 
Hlasování č. 6 - pro: 26, proti: 0, zdržel se: 8  
Návrh byl přijat. 

 
USNESENÍ č. UZ 0054/2015 
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3. Rozpočtové změny za měsíce prosinec 2014 - květen 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 Prahy 13 
 
Dotazy a připomínky: 
 
J. Zeman požádal o podrobnější informace k rozpočtovému opatření č. 53. Odpověděl 
p. starosta a doplnil jej vedoucí OLP p. Prošek. 

Na připomínky, které vznesli zastupitelé Murňák, Nejedlý a Drhová, reagoval p. starosta  
a předseda FV p. Zelený. 

O navrženém usnesení bylo hlasováno. 

Hlasování č. 7 - pro: 24, proti: 0, zdržel se: 10  
Návrh byl přijat. 

 
USNESENÍ č. UZ 0055/2015 

 

 

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

 
Vypracoval: Ing. Jaroslav Mareš, vedoucí odboru ekonomického 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. David Vodrážka, starosta MČ Praha 13 
 
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 0056/2015 
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5. Investiční záměr OŽP – smlouva o financování projektu v rámci OPPK – 
„Revitalizace rybníku ve správě MČ Praha 13“ CZ.2.16/2.1.00/25566 

 
Vypracoval: Ing. Jana Dusilová, odborný pracovník 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. Pavel Jaroš, zástupce starosty 
 
Dotazy a připomínky: 
 
Materiál uvedl p. starosta, který reagoval na dílčí dotazy J. Zemana a p. Murňáka. 

O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 9 - pro: 34, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 

 
USNESENÍ č. UZ 0057/2015 

 

6. Grantová smlouva v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita - " 
Zpět do práce po rodičovské dovolené s MČ Praha 13 (CZ.2.17/2.1.00/37020) 

 
Vypracoval: Ing. Ivana Petříková, vedoucí oddělení e-Governmentu a fondů EU 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. David Vodrážka, starosta 
 
Dotazy a připomínky: 
 
Materiál uvedl p. starosta a zodpověděl dílčí dotazy J. Zemana a p. Nejedlého. 

O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 10 - pro: 34, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 

 
USNESENÍ č. UZ 0058/2015 

 

7. Změna účelu využití finančních prostředků z prodeje BJ z akce 
"Rekonstrukce sociálních zařízení na mateřských školách" na akci 
"Rekonstrukce sociálních zařízení na ZŠ Mládí 135" 

 
Vypracoval: Olga Faltejsková, vedoucí oddělení hospodaření školství 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, RNDr. Marcela Plesníková 
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Dotazy a připomínky: 

pí Helikarová požádala, aby v budoucnu důvodové zprávy obsahovaly podrobnější 
informace. 

O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 11 - pro: 28, proti: 0, zdržel se: 6  
Návrh byl přijat. 

 
USNESENÍ č. UZ 0059/2015 

 

8. Uvolnění finančních prostředků z prodeje bytového fondu určených na 
kamerový systém do oblasti školství 

 
Vypracoval: Olga Faltejsková, vedoucí oddělení hospodaření školství 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, RNDr. Marcela Plesníková 
 
Dotazy a připomínky: 
 
P. Lapáček postrádal u předloženého materiálu podrobnější zpracování. 

Reagovala ZS Plesníková, že se jedná pouze o návrh, který bude správcovskou firmou 
dopracován, konečná cena vyplyne z výsledku výběrového řízení. 

O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 12 - pro: 28, proti: 0, zdržel se: 6  
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ č. UZ 0060/2015 

 

9. Žádost o udělení dotací pro oblast volného času - 2015 

 
Vypracoval: Helena Maryšková, asistentka zástupce starosty, Bohdan Pardubický, asistent 
zástupce starosty 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Petr Zeman 
 

V úvodu jednání oznámili p. starosta a zastupitelé Zelený, P. Zeman, Vávra, Drhová, 
Krejčík, Lapáček střet zájmů. 
Dotazy a připomínky: 
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Pí Drhová vyjádřila své připomínky ke způsobu rozdělování dotací jednotlivým 
subjektům, k diferenci mezi částkou na dotace uvolněnou a rozdělenou, složení grantové 
komise a hodnotícím kritériím a navrhla doplnění usnesení. 

K jednotlivým připomínkám ZS Zeman uvedl, že komisi k rozdělení dotací stejně jako 
podmínky pro jejich poskytování schválila rada MČ, usnesení rady jsou zveřejněna; 
nevyčerpaných Kč 200 tis. tvoří rezervu, která bude využita pro oblast volného času a na 
kulturu ještě v průběhu roku. 

Hlasování o návrhu pí Drhové na doplnění usnesení bodu II. c): 
 
ZMČ schvaluje 
zveřejnění členů grantové komise, hodnotících kritérií a výsledků bodových hodnocení u 
jednotlivých žádostí na Webu MČ 
 
Hlasování č. 13 - pro: 8, proti: 13, zdržel se: 9 
Návrh nebyl přijat.  

Hlasování o původně navrženém usnesení: 
 
Hlasování č. 14 - pro: 29, proti: 0, zdržel se: 4  
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ č. UZ 0061/2015 

 

10. Žádosti o dotaci pro rozvoj sportu 

 
Vypracoval: Bohdan Pardubický, asistent zástupce starosty, Andrea Miškovská, asistentka 
zástupce starosty 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. David Vodrážka 
 
Materiál uvedl p. starosta, který zdůraznil, že se jedná o peněžní prostředky získané 
z odvodu z výherních hracích automatů a jsou určené na podporu sportu nestátních 
neziskových organizací zajišťujících dlouhodobou organizovanou a registrovanou 
sportovní výchovu. Dotace je navržena k rozdělení pro všechny subjekty, které o ni 
požádaly.  

P. starosta a p. Drábek oznámili střet zájmů. 
Dotazy a připomínky: 
 
p. Lapáček požádal o hlasování o jednotlivých žadatelích zvlášť a svůj návrh zdůvodnil. 

Na další dotazy diskutujících p. Dleska, Drhové reagoval p. starosta, že množství 
peněžních prostředků a schéma rozdělení je konkrétně určeno ze strany ZHMP. 

Do pokračující rozpravy k tématu se zapojili zastupitelé Nejedlý, Drábek, Pastrňák, Jaroš, 
Ludvík, Drhová a J. Zeman. 
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Závěrem navrhl p. Pastrňák ukončení diskuse. 

Hlasování č. 15 - pro: 20, proti: 0, zdržel se: 8  
Návrh byl přijat. 

Hlasování o návrhu p. Lapáčka: 

Hlasování č. 16 - pro: 11, proti: 18, zdržel se: 5 
Návrh nebyl přijat. 

Hlasování o původně navrženém usnesení:  
 
Hlasování č. 17 - pro: 25, proti: 0, zdržel se: 8  
Návrh byl přijat. 

 
USNESENÍ č. UZ 0062/2015 

 

11. Smlouva o poskytnutí dotace Diakonii ČCE-středisko v Praze 5 - 
Stodůlkách 

 
Vypracoval: Bc. Petr Syrový, vedoucí oddělení sociální prevence 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. Pavel Jaroš 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 

Hlasování č. 18 - pro: 34, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 

 
USNESENÍ č. UZ 0063/2015 

 

12. Smlouva o poskytnutí dotace Proximě Sociale o.p.s. 

 
Vypracoval: Bc. Petr Syrový, vedoucí oddělení sociální prevence 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. Pavel Jaroš 
 
Dotazy a připomínky: 
 
Pí Drhová konstatovala, že materiál podporuje, ale má výhrady k formě výběru a podpory. 
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Hlasování č. 19 - pro: 34, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 

 
USNESENÍ č. UZ 0064/2015 

 

13. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace DVS/04/03/004971/2015 

 
Vypracoval: Bc. Soňa Vítková, asistentka zástupce starosty 
Předkládá: Ing. Pavel Jaroš, Rada MČ 
 
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 0065/2015 

 

14. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace DVS/04/03/004943/2015 

 
Vypracoval: Bc. Soňa Vítková, asistentka zástupce starosty 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. Pavel Jaroš 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 21 - pro: 34, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 

 
USNESENÍ č. UZ 0066/2015 

 

15. Přidělení finančních prostředků pro Středisko sociálních služeb Prahy 13 z 
výnosů VHP 

 
Vypracoval: Bc. Soňa Vítková, asistentka zástupce starosty 
Předkládá: Ing. Pavel Jaroš, Rada MČ 
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Dotazy a připomínky: 

 
pí Helikarová zdůvodnila návrh na odložení materiálu s požadavkem předložení 
podrobnějších informací ohledně struktury klientů, množství zájemců, strategie střediska,  
demografického vývoje a pestrosti nabídky. 
Reagoval ZS Zeman, předseda sociálního výboru p. Mareček a ZS Jaroš, který požádal 
ředitele střediska o zpracování ucelené informace o aktivitách seniorů. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 22 - pro: 22, proti: 0, zdržel se: 10  
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ č. UZ 0067/2015 

 

16. Navýšení finančních prostředků ve výši 250 000 Kč do rozpočtu Střediska 
sociálních služeb Prahy 13 

 
Vypracoval: Bc. Soňa Vítková, asistentka zástupce starosty 
Předkládá: Ing. Pavel Jaroš, Rada MČ 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 23 - pro: 28, proti: 0, zdržel se: 4  
Návrh byl přijat. 

 
USNESENÍ č. UZ 0068/2015 

 

17. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o služebnosti inženýrské sítě k 
pozemkům parc. č. 160/2, parc. č. 160/29, parc. č. 160/190, parc. č. 162/56, 
parc. č. 162/63, parc. č. 162/143, parc. č. 162/190, parc. č. 162/270, parc. č. 
172/1, parc. č. 174, parc. č. 2185/2, parc. č. 2186/1, parc. č. 2188/1, parc. č. 
2189/1, parc. č. 2686/10, parc. č. 2696/8, parc. č. 2696/11 a parc. č. 2698/12, v 
k.ú. Stodůlky 

 
Vypracoval: Jiří Straka, 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. 24 - pro: 34, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 

 
USNESENÍ č. UZ 0069/2015 

 

18. Odejmutí správy svěřeného majetku - pozemků parc. č. 1050/321, parc. č. 
2693/7 a parc. č. 2693/8, 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. 25 - pro: 32, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ č. UZ 0070/2015 

 

19. Narovnání majetkoprávních vztahů - směna pozemků parc.č. 2255/2 a 
2685/29 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. 26  - pro: 33, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ č. UZ 0071/2015 
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20. Prodej pozemku parc. č. 2174/11 v k.ú. Stodůlky o výměře 7 m2 

 
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. 27 - pro: 34, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 

 
USNESENÍ č. UZ 0072/2015 

 

21. Prodej pozemku parc. č. 1607/47 díl "a" v k.ú. Stodůlky 

 
Vypracoval: Věra Pinďáková, oddělení majetku 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Petr Zeman, zástupce starosty 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 28 - pro: 34, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 

 
USNESENÍ č. UZ 0073/2015 

 

 

22. Prodej pozemku parc. č. 1511/2 o výměře 19 m2 v k.ú. Stodůlky 

 
Vypracoval: Věra Pinďáková, 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. 29 - pro: 33, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 

 
USNESENÍ č. UZ 0074/2015 

 

23. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2685/1 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. 30 - pro: 34, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 

 
USNESENÍ č. UZ 0075/2015 

 

24. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 151/71, 
parc. č. 151/142 a parc. č. 151/146, 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. 31 - pro: 34, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 

 
USNESENÍ č. UZ 0076/2015 
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25. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na uložení a provozování 
kabelů NN, dobíjecího sloupku a informační tabule na pozemku parc.č. 
2860/114 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. 32 - pro: 33, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 

 
USNESENÍ č. UZ 0077/2015 

 

26. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na uložení a provozování 
kabelů NN a informační tabule na pozemku parc.č. 1851/5 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. 33 - pro: 34, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 

 
USNESENÍ č. UZ 0078/2015 

 

27. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 2245/3 
a 2246/18 v k.ú. Stodůlky 

 
Vypracoval: Věra Pinďáková, 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. 34 - pro: 33, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 

 
USNESENÍ č. UZ 0079/2015 

 

28. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 2025 v 
k.ú. Jinonice 

 
Vypracoval: Věra Pinďáková, oddělení majetku 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Petr Zeman, zástupce starosty 
 
Dotazy a připomínky:  
 
pí Drhová sdělila, že klub Zelení a Piráti pro 13 se zdrží hlasování, neboť nesouhlasí 
s další zástavbou v lokalitě Nová Ves. 

O navrženém usnesení bylo hlasováno. 

Hlasování č. 35 - pro: 29, proti: 0, zdržel se: 5  
Návrh byl přijat. 

 
USNESENÍ č. UZ 0080/2015 

 

29. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 2018/1, 
2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 a 2026, v k.ú. Jinonice 

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

Hlasování č. 36 - pro: 29, proti: 0, zdržel se: 5  
Návrh byl přijat. 

 
USNESENÍ č. UZ 0081/2015 
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30. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 
1236/126 a 1236/127 v k.ú. Stodůlky 

 
Vypracoval: Věra Pinďáková, oddělení majetku 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Petr Zeman, zástupce starosty 
 
Dotazy a připomínky: 
 
p. Ludvík uvedl, že se zdrží hlasování z důvodu nesouhlasu s výstavbou vícepatrových 
budov v území, které je zastavěno pouze rodinnými domy.  

O navrženém usnesení bylo hlasováno. 

Hlasování č. 37 - pro: 24, proti: 0, zdržel se: 10  
Návrh byl přijat. 

 
USNESENÍ č. UZ 0082/2015 

 

31. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k 
pozemku parc.č. 2693/7 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. 38 - pro: 33, proti: 0, zdržel se: 0  

Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ č. UZ 0083/2015 

 

32. Úplatné postoupení pohledávek a převzetí dluhu vzniklých neplacením 
nájemného a služeb 

 
Vypracoval: Mgr. Kateřina Benešová, odborný pracovník - byty 
Předkládá: RNDr. Marcela Plesníková, zástupkyně starosty 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
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O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 39 - pro: 30, proti: 0, zdržel se: 4  
Návrh byl přijat. 

 
USNESENÍ č. UZ 0084/2015 

 

33. 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: bez rozpravy. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 

Hlasování č. 40 - pro: 32, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 

 
USNESENÍ č. UZ 0085/2015 

 

34. 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. 41 - pro: 30, proti: 0, zdržel se: 2  
Návrh byl přijat. 

 
USNESENÍ č. UZ 0086/2015 
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35. Žádost člena klubu zastupitelů Zelení a Piráti pro 13 Tomáše Murňáka o 
zařazení na program jednání ZMČ Praha 13 bodu Změny v jednacím řádu 
ZMČ Praha 13 

 
Vypracoval: Jana Krákorová, odborný pracovník – sekretariát, Helena Šlitrová, vedoucí 
organizačně-administrativního oddělení 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. David Vodrážka, starosta 
 
Dotazy a připomínky: 
 
p. Lapáček uvedl za klub TOP 09, že souhlasí s návrhem na změnu jednacího řádu, týkající 
se zveřejňování videozáznamů z jednání ZMČ na webu MČ Praha 13.  

Tento návrh podpořili zastupitelé Murňák a Drhová. 

O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 42 - pro: 11, proti: 1, zdržel se: 14  
Návrh nebyl přijat. 

Hlasováním nebylo přijato žádné usnesení. 
 

 
 
 
36. Dotazy a interpelace 
 
Interpelace J. Zemana na starostu: 
 

1) Opatřování Domu pro seniory? 
2) Opatřování startovacích bytů? 
3) Náprava přehmatů, ke kterým došlo při změně linek k 7. 4. 2015? 
4) Příprava nového územního plánu Praha? 
5) Co bude znamenat případné zrušení pražských stavebních předpisů? 
6) Omezování heren – Praha 13 nic? 
7) Problémy s pitnou vodou nehrozí též Praze 13? 

 
K ad 1) odpověděl ZS Jaroš, že probíhá vyhodnocení výběrového řízení, je jednáno o 
převedení pozemků do správy MČ Praha 13. 
K ad 2) odpověděl ZS Jaroš, že v případě svěření nebytových prostor v ul. Janského (bývalá 
Správa sociálního zabezpečení) do správy MČ, budou tyto prostory upraveny na 
malometrážní byty s budoucím využitím jako sociální bydlení. 
K ad 3) odpověděl ZS Jaroš, že spol. Ropid provádí monitoring MHD a k 30. 8. budou 
zapracovány oprávněné připomínky ke změnám v dopravě. 
K ad 4) a 5) doporučil p. starosta směřovat dotaz na HMP. 
K ad 7) odpověděl p. starosta, že o ohrožení čistoty pitné vody na Praze 13 nemá žádné 
informace. 
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Interpelace p. Opatřila na p. starostu: 
 
Dne 28. 5. 2015 ZHMP znovu zahájilo jednání o změně územního plánu č. 1865. Jedná se o 
změnu na smíšené území, jejímž předmětem je uvedení do souladu se stávajícím stavem 
parkoviště u stanice metra Luka. 
Jelikož je součástí tohoto pozemku o rozloze 8058 m2 nejen parkoviště, ale i nemalá plocha 
zeleně, na které by v případě schválení změny ÚP hrozilo riziko další výstavby, jelikož 
vlastníkem pozemku je developerská společnost Stodůlky s.r.o., zajímá mne, jak se k této 
změně ÚP postaví rada MČ P 13. 
 
Bude odpovězeno písemně. 
 
 
Dotazy p. Nejedlého: 
1) tlumočil nespokojenost občanů s čistotou a údržbou zeleně v okolí stanice metra Luka. 

Požádal o prověření. 
2) U restaurace U Drsnejch na Lukách je omezen průchod pro pěší. Požádal o prověření. 
 
K ad 1) odpověděl ZS Jaroš, že údržba čistoty úzce souvisí s vlastnictvím pozemku. Pokud se 
nejedná o pozemky ve vlastnictví MČ, mohlo by dojít k nespokojenosti občanů, že Praha 13 
vynakládá finanční prostředky za úklid na cizích pozemcích. P. starosta doplnil, že v rámci 
projektu veřejně prospěšných prací je předpoklad, že se úklid veřejných prostranství zlepší. 
K ad 2) odpověděl p. starosta, že objekt, kde sídlí restaurace, je v soukromém vlastnictví. 
 
 
Interpelace p. Nejedlého na p. starostu: 
 
Jaké je stanovisko radních k otázce hazardu na MČ Praha 13 s ohledem na novelizaci 
celopražské „hazardní“ vyhlášky? 
Jakým způsobem se MČ vyjádřila v rámci připomínkového řízení k této novelizaci? 
 
Odpověděl p. starosta, že MČ P13 se v rámci připomínkového řízení nevyjádřila. 
 
Interpelace p. Murňáka na p. starostu: 
 

1. Proč nebylo v projektu „Nájemní komplex Luka, Mukařovského, Praha 13“ povoleno 
jiné dopravní napojení objektu na místo již teď dopravně přetížené ulice Kettnerova? 

2. Bude povinnost nájemců najmout i parkovací stání? 
3. Rozklikávací rozpočet? 

 
Odpověděl p. starosta: 
k ad 1) že toto dopravní napojení bylo takto od počátku plánováno, ke změně územního plánu 
nedošlo. 
K ad 2) p. starosta uvedl, že povinnost pronájmu parkovacího místa nájemcům nevzniká. 
K ad 3) rozklikávací rozpočet zatím není plánován. 
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Interpelace pí Drhové na ZS Jaroše: 
 
Žádám o poskytnutí zápisů z jednání Komise pro územní rozvoj a jejich zveřejnění na webové 
stránce MČ 
Pí Drhová doplnila svou interpelaci o připomínky, které se týkaly výškových limitů a 
územního plánování na Praze 13. 
 
Odpověděl ZS Jaroš, že po dobu jeho působení ve funkci místostarosty neobdržel od občanů 
žádný podnět na změnu územního plánu, komise pro územní rozvoj je poradním orgánem 
rady, připomínky pí Drhová může uplatnit u náměstka primátorky pro oblast územního 
rozvoje a plánu, jenž je členem stejné politické strany. 
 
Interpelace pí Drhové na ZS Zemana: 
 
Žádám o poskytnutí zápisu o průběhu grantového řízení na granty pro oblast volného času – 
2015, kde bude uveden bodové hodnocení jednotlivých žádostí 
 
Bude odpovězeno písemně. 
 
Další diskuse, do které se zapojili ZS Jaroš, Mareček, ZS Plesníková, J. Zeman, Pastrňák se 
týkala omezování heren na území MČ P 13 a Metropolitního plánu. 
 
P. Krejčík vznesl dotaz ke změnám v MHD, na nějž reagoval p. starosta s tím, že spol. Ropid 
všechny podněty zpracovává a až z dalšího provozu bude patrné, nakolik občanům změny 
vyhovují. 
 

37. Různé 

ZS Plesníková informovala zastupitele, že předsedou politického klubu ANO 2011 byl zvolen 
pan Drábek. 
 
 
 
Závěrem jednání popřál p. starosta všem přítomným příjemnou dovolenou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. zasedání ZMČ 
17.6.2015 Stránka 23 
 

 
Konec jednání:  12:40 hodin 

 

Zápis vyhotovil: organizačně-administrativní oddělení 
 

 

Ověřil: 

 
 
Ing. Kateřina Helikarová v. r. 
 
 
 
 
 
Miloš Drha v. r. 

 
 
 

 

 
 

Ing. David Vodrážka v. r. 
starosta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1: přijaté usnesení z 5. zasedání ZMČ č. UZ 0053/2015 – UZ 0086/2015 
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) 
 
 
 
 


