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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 3. zasedání zastupitelstva MČ konaného dne 04. 03. 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  
 

V úvodu jednání vystoupil se svým projevem senátor Václav Láska se žádostí, aby zastupitelé 
projednali a přijali usnesení k záměru „ Polyfunkční domy u OC Lužiny“. Svou žádost 
odůvodnil informací o hromadném podepsání petice a četné korespondenci ze strany občanů 
proti zamýšlené výstavbě. 
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 Složení slibu členky Zastupitelstva MČ Praha 13 Ivy Arnoštové 
 

Nová členka zastupitelstva Iva Arnoštová nastoupila jako náhradnice za rezignujícího 
Vojtěcha Šefernu a složila slib člena zastupitelstva v souladu se zákonem  
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění. 
 

 Ověření a potvrzení platnosti mandátu členky zastupitelstva Ivy Arnoštové 
 
Z důvodu složení slibu Ivy Arnoštové a ověření jejího mandátu bylo nutné zvolit mandátový 
výbor. Jeho složení bylo schváleno na ustavujícím zasedání. 
Jakub Lapáček – předseda  
František Nejedlý – člen 
Jan Mathy – člen 
Michal Prošek, vedoucí OLP – tajemník výboru 
 
Hlasování č. 1- pro: 30, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 

Mandátový výbor na základě zápisu o výsledku voleb ze dne 12. 10. 2014 a osvědčení 
o zvolení ověřil mandát zastupitelky Ivy Arnoštové a potvrdil její mandát členky 
Zastupitelstva MČ Praha 13. 

 
Ověřovatelé zápisu: 
 
Yveta Kvapilová 
Ing. Josef Zobal 
 
Hlasování č. 2: pro: 30 , proti: 0 , zdržel se: 0 
Návrh byl přijat. 
P. Drha prohlásil, že hlasoval pro. 
 

Návrhový výbor: 

Ing. Vít Bobysud 
Mgr. Antonín Krejčík 
Tomáš Murňák 
 

 

Hlasování č. 3: pro: 30 , proti: 0 , zdržel se: 2 
Návrh byl přijat. 
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Program 
1. 1. Zánik mandátu člena Zastupitelstva MČ Praha 13 Ing. Vojtěcha Šeferny  

2. Vznik mandátu nové členky Zastupitelstva MČ Praha 13 Ing. Ivy 
Arnoštové 
 

BJ 
0323/2015 

 

2. Volba přísedící Obvodního soudu pro Prahu 5 BJ 
0404/2015  

3. Rozpočet MČ Praha 13 na rok 2015 (rozpočet hlavní činnosti, finanční plán 
zdaňované činnosti včetně správcovských firem, rozpočet příspěvkových 
organizací: ZŠ, MŠ DDM, Rekreační objekt Kozel a rozpočet Střediska 
sociálních služeb) 
 

BJ 
0407/2015 

 

4. Rozpočtový výhled MČ Praha 13 na roky 2016 - 2020 BJ 
0408/2015  

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

BJ 
0417/2015 

 

6. Dodatek č. 6 ke Zřizovací listině Střediska sociálních služeb Prahy 13 BJ 
0412/2015  

7. Ukončení Smlouvy o poskytnutí příspěvku na veřejnou infrastrukturu 
Západního Města ze dne 28.4.2008 výpovědí, resp. odstoupením ze strany 
společnosti N.J.B. REAL a.s. 
 

BJ 
0389/2015 

 

8. Jmenování zodpovědného politika a koordinátora pro program "Místní agenda 
21" 
 

BJ 
0396/2015 

 

9. Personální změny ve složení správní rady Sociálního fondu zaměstnavatele – 
návrh 
 

BJ 
0414/2015 

 

10. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemku 
parc. č. 3121 v k.ú. Stodůlky 
 

BJ 
0344/2015 

 

11. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2210/1 v 
k.ú. Stodůlky 
 

BJ 
1151/2014 

 

12. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na uložení a provozování 
plynárenského zařízení na pozemcích parc.č. 3120 a 3121, v k.ú. Stodůlky 
 

BJ 
0372/2015 

 

13. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na uložení a provozování 
kabelů NN na pozemku parc.č. 2203/1 v k.ú. Stodůlky 
 

BJ 
0411/2015 

 

14. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 1236/140, 
parc. č. 1236/177 a parc. č. 2229/2, v k.ú. Stodůlky 
 

BJ 
0409/2015 

 

15. Prodej nebytových jednotek vč. spoluvlastnického podílu na společných 
částech budovy a zastavěných pozemcích podle seznamu NJ č. 4 
 

BJ 
0732/2014 

 

16. Prodej pozemku parc. č. 162/571 v k.ú. Stodůlky BJ 
0355/2015  

17. Prodej pozemků parc.č. 2131/187, 2131/188 a 2131/543, v k.ú. Stodůlky BJ 
0403/2015  
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18. Případy projednané v komisi škodní a pro likvidaci majetku 
 

BJ 
0366/2015  

19. Výroční zpráva o činnosti škol a školských zařízení v působnosti správního 
obvodu Praha 13 za školní rok 2013/2014 
 

BJ 
0367/2015 

 

20. Zpráva o plnění usnesení ZMČ Praha 13 BJ 
0352/2015  

21. Personální změny ve výborech ZMČ Praha 13 BJ 
0423/2015  

22. 1. Jednací řád Zastupitelstva MČ Praha 13 - návrh změn 2. Jednací řád výborů 
ZMČ Praha 13 - návrh změn 
 

BJ 
0421/2015 

 

23. Investiční záměr OŽP – Financování projektu v rámci OPPK -„Revitalizace 
rybníků ve správě MČ Praha 13“ 
 

BJ 
0459/2015 

 

24. Dotazy a interpelace   

25. Různé   
 

P. starosta upozornil na výměnu materiálu č. 21 a požádal o zařazení materiálů předložených 
„na stůl“  
- bod č. 22 – 1. Jednací řád Zastupitelstva MČ Praha 13 - návrh změn 2. Jednací řád výborů 
ZMČ Praha 13 - návrh změn 
- bod č. 23 - Investiční záměr OŽP – Financování projektu v rámci OPPK -„Revitalizace 
rybníků ve správě MČ Praha 13“. 
 
Pí Drhová navrhla zařadit materiál Jednací řád zastupitelstva a výborů ... před bod č. 3  
a zařadit další dva body na programu zasedání: 
- Stanovisko ZMČ k dostavbě OC Lužiny dle návrhu podaného 11. 2. 2015 
- Připojení k akci Vlajka pro Tibet dle návrhu podaného 11. 2. 2015 

a své návrhy zdůvodnila. 

J. Zeman navrhl doplnit program o informaci o navrhovaných změnách v MHD a dotázal se, 
proč nebyly předloženy rozpočtové změny za měsíc prosinec 2014. 

P. starosta doporučil návrh J. Zemana projednat v bodě různé. 

O návrzích pí Drhové bylo hlasováno jednotlivě. 

1. Navrhujeme zařadit bod 
1. Jednací řád ZMČ Praha 13- návrh změn, 2. Jednací řád výborů ZMČ Praha 13- 
návrh změn jako bod 3 navrženého programu před bod Rozpočet MČ Praha 13. 

 
Hlasování č. 4 - pro: 10, proti: 8, zdržel se: 12 
Návrh nebyl přijat.  
 

2. Navrhujeme zařadit před bod 3 Rozpočet MČ Praha 13 bod - Stanovisko ZMČ 
k dostavbě OC Lužiny dle návrhu podaného 11.2.2015 -  jako bod 4. 
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Hlasování č. 5 - pro: 12, proti: 2, zdržel se: 12 
Návrh nebyl přijat. 
P. Nejedlý prohlásil, že hlasoval pro.  
 

3. Navrhujeme zařadit před bod 3 Rozpočet MČ Praha 13 bod Připojení k akci Vlajka 
pro Tibet dle návrhu podaného 11.2.2015  - jako bod 5. 

 
Hlasování č. 6 - pro: 10, proti: 8, zdržel se: 14 
Návrh nebyl přijat. 
 
Hlasování o původně navrženém programu doplněném o body č. 22 a 23: 
 
Hlasování č. 7 - pro: 30, proti: 0, zdržel se: 3 
  
 
 

 

Jednání 

1. 1. Zánik mandátu člena Zastupitelstva MČ Praha 13 Ing. Vojtěcha Šeferny 
2. Vznik mandátu nové členky Zastupitelstva MČ Praha 13 Ing. Ivy 
Arnoštové 

 
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. 8 - pro: 31, proti: 0, zdržel se: 1  
Návrh byl přijat. 

 
USNESENÍ č. UZ 0030/2015 

 

2. Volba 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. 
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O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 9 - pro: 33, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 

USNESENÍ č. UZ 0031/2015 

 

3. Rozpočet MČ Praha 13 na rok 2015 (rozpočet hlavní činnosti, finanční plán 
zdaňované činnosti včetně správcovských firem, rozpočet příspěvkových 
organizací: ZŠ, MŠ DDM, Rekreační objekt Kozel a rozpočet Střediska 
sociálních služeb) 

 
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 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. D. Vodrážka, starosta MČ Praha 13 

Materiál uvedl p. starosta. 
Dotazy a připomínky: 
 
Do obsáhlé diskuse k předloženému rozpočtu se postupně přihlásili zastupitelé Dlesk, 
Helikarová, Zelený, J. Zeman, Drhová, Mareček, Arnoštová, Murňák, Opatřil, 
Hosnedlová, Lapáček, Nejedlý a Pastrňák. 
Jejich připomínky se týkaly zejména výše příspěvků na ZŠ a MŠ, výdajů na platy 
zaměstnanců úřadu, vztahu zisku ze zdaňované činnosti a výše neinvestiční rezervy. 
Diskutující zastupitelé poděkovali za začlenění finančních prostředků z prodeje TC do 
rozpočtu. 
Další dotazy souvisely s kamerovým systémem, předčasným splacením úvěru, výdaji na 
cyklostezky, náklady na výkon státní správy, s otázkou výstavby domu pro seniory, 
s grantovými schématy, náklady na KD Mlejn, s výdaji na právní a poradenské služby, 
s výdaji na TV Prahy 13 a časopis STOP. 
 
Na vznesené dotazy a připomínky reagovali p. starosta, ZS Jaroš, tajemnice úřadu pí Černá 
a vedoucí EKO p. Mareš. 
Výdaje na školství se nezvyšují vzhledem k energetickým úsporám ve školách a školkách, 
výše neinvestiční rezervy závisí na celkovém objemu finančních prostředků, které MČ ze 
zdrojů obdrží. Záměr domu pro seniory je stále ve fázi projednávání a celá záležitost závisí 
na postoji hl. m. Prahy. Byla vyhlášena veřejná zakázka a před podpisem smlouvy bude 
zadán audit této zakázky a vypracování znaleckého posudku ceny. Předčasné splacení 
úvěru nyní smlouva umožňuje, pokud MČ dodrží stanovené podmínky. Ke kamerovému 
systému je plánováno vybudování dohledového centra, je nutné vyřešit otázku provozních 
nákladů a celoměstskou kompatibilitu. Položka poradenské a právní služby m. j. zahrnuje 
všechny analýzy, studie a audity prováděné pro městskou část. 
Finanční prostředky vynaložené na časopis STOP a TV 13 se jeví vzhledem k potřebě 
informovanosti občanů a k nárůstu počtu obyvatel MČ jako účelně vynaložené. 
 



3. zasedání ZMČ 
4. 3. 2015 Stránka 7 
 

P. starosta požádal u položky odboru kancelář starosty 6171-5166 – Konzultační, 
poradenské a právní služby doplnit v textu slovo audity. 
 
P. Murňák navrhl doplnění navrženého usnesení: 
 
Přesunout (vrátit) položku 6121 ORJ 818 - realizace kamer z rozpočtu OMBAI, ponížit  
o tuto položku kapitolu transfery vlastní – převody na krytí akcí z TC +BJ+NBJ. 
 
Hlasování č. 10 - pro: 8, proti: 17, zdržel se: 8  
Návrh nebyl přijat 
 
Hlasování o původně navrženém usnesení: 
 
Hlasování č. 11 - pro: 23, proti: 2, zdržel se: 8  
Návrh byl přijat. 

USNESENÍ č. UZ 0032/2015 

 

4. Rozpočtový výhled MČ Praha 13 na roky 2016 - 2020 

 
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. D. Vodrážka, starosta MČ Praha 13 
 
Dotazy a připomínky: 
 
Na dílčí dotazy zastupitelů J. Zemana, Helikarové, Drhové k předloženému materiálu 
reagovali pan starosta a vedoucí EKO. 
 
Hlasování č. 12 - pro: 22, proti: 1, zdržel se: 9  
Návrh byl přijat. 

USNESENÍ č. UZ 0033/2015 

 

5. 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. 
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Hlasování č. 13 - pro: 32, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 

 
USNESENÍ č. UZ 0034/2015 

 

6. Dodatek č. 6 ke Zřizovací listině Střediska sociálních služeb Prahy 13 

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

O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 14 - pro: 32, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 

USNESENÍ č. UZ 0035/2015 

 

7. Ukončení Smlouvy o poskytnutí příspěvku na veřejnou infrastrukturu 
Západního Města ze dne 28.4.2008 výpovědí, resp. odstoupením ze strany 
společnosti N.J.B. REAL a.s. 

 
Vypracoval: JUDr. Věra Adámková, právník 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. David Vodrážka, starosta 
 
Dotazy a připomínky: 
 
p. starosta popsal vývoj causy a zdůvodnil předložení materiálu. Po krátké rozpravě, v níž 
vystoupili zastupitelé J. Zeman, Lapáček, Hosnedlová, Dlesk a p. starosta, bylo 
o navrženém usnesení hlasováno. 
 
Hlasování č. 15 - pro: 33, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 

USNESENÍ č. UZ 0036/2015 
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8. Jmenování zodpovědného politika a koordinátora pro program "Místní 
agenda 21" 

 
Vypracoval: Ing. Eva Beránková, odborný pracovník, Ing. Dana Céová, vedoucí oddělení 
správy životního prostředí 
Předkládá: Ing. Pavel Jaroš, zástupce starosty 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 

O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 16 - pro: 28, proti: 0, zdržel se: 4  
Návrh byl přijat. 

USNESENÍ č. UZ 0037/2015 

 

9. Personální změny ve složení správní rady Sociálního fondu zaměstnavatele - 
návrh 

 
Vypracoval: Jarmila Havelková, vedoucí oddělení personálního a platového 
Předkládá: JUDr. Kateřina Černá, tajemnice úřadu a předseda správní rady SFZ 
 
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 0038/2015 

 

10. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k 
pozemku parc. č. 3121 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. 
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Hlasování č. 18 - pro: 30, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 

USNESENÍ č. UZ 0039/2015 

 

11. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2210/1 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. 19 - pro: 29, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 

USNESENÍ č. UZ 0040/2015 

 

12. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na uložení a provozování 
plynárenského zařízení na pozemcích parc.č. 3120 a 3121, 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. 20 - pro: 29, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 

USNESENÍ č. UZ 0041/2015 

 

13. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na uložení a provozování 
kabelů NN na pozemku parc.č. 2203/1 v k.ú. Stodůlky 

 
Vypracoval: Ing. Naděžda Javorská, 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. 21 - pro: 29, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 

USNESENÍ č. UZ 0042/2015 

 

14. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 
1236/140, parc. č. 1236/177 a parc. č. 2229/2, 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. 22 - pro: 27, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 

USNESENÍ č. UZ 0043/2015 

 

15. Prodej nebytových jednotek vč. spoluvlastnického podílu na společných 
částech budovy a zastavěných pozemcích podle seznamu NJ č. 4 

 
Vypracoval: Mgr. Iva Říhová, vedoucí oddělení majetkového 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Petr Zeman, zástupce starosty 
 
Dotazy a připomínky: 
 
Pí Drhová vyjádřila za klub Zelení a Piráti pro 13 nesouhlas s prodejem nebytových 
prostor. 

O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 23 - pro: 20, proti: 5, zdržel se: 6  
Návrh byl přijat. 

USNESENÍ č. UZ 0044/2015 
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16. Prodej pozemku parc. č. 162/571 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. 24 - pro: 29, proti: 0, zdržel se: 1  
Návrh byl přijat. 

USNESENÍ č. UZ 0045/2015 

 

17. Prodej pozemků parc.č. 2131/187, 2131/188 a 2131/543, 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. 25 - pro: 27, proti: 1, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat.  
P. Murňák prohlásil, že hlasoval pro. 

USNESENÍ č. UZ 0046/2015 

 
 

18. Případy projednané v komisi škodní a pro likvidaci majetku 

 
Vypracoval: Ing. Milada Martinovská, vedoucí oddělení rozpočtu SFP 
Předkládá: MČ Rada, Rada MČ 
 
Dotazy a připomínky: 
 
P. Krejčík požádal o vysvětlení pohledávky u společnosti Pas-Prague Accommodation 
Service ve výši 484 tis. Kč. 
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Odpověděla zástupkyně SF Centra, že škoda byla vymáhána soudní cestou, byl vydán 
exekuční příkaz, společnost nevlastní žádný majetek. 

O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 26 - pro: 24, proti: 0, zdržel se: 5  
Návrh byl přijat. 

USNESENÍ č. UZ 0047/2015 

 

19. Výroční zpráva o činnosti škol a školských zařízení v působnosti správního 
obvodu Praha 13 za školní rok 2013/2014 

 
Vypracoval: Ing. Helena Václavová, pracovník pedagogicko - organizačního referátu 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, RNDr. Marcela Plesníková 
 
Dotazy a připomínky: 
 
J. Zeman poděkoval za podrobné zpracování materiálu a vyjádřil své připomínky k výši 
platového ohodnocení pedagogických pracovníků a k nízké účasti žáků na kurzech plavání. 

Reagovala ZS Plesníková, která rovněž poděkovala za zpracování materiálu. 
 
Hlasování č. 27 - pro: 23, proti: 1, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat. 
P. Opatřil prohlásil, že hlasoval pro.  
 
USNESENÍ č. UZ 0048/2015 

 

20. 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: 
pí Drhová navrhla, aby úkol č. UK 0292/2012, týkající se kamerového systému, byl 
převeden ze splněných do nesplněných úkolů, neboť se jedná o dlouhodobé řešení. 

P. starosta s tímto návrhem souhlasil. 

O navrženém a doplněném usnesení bylo hlasováno. 
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Hlasování č. 28 - pro: 31, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 

USNESENÍ č. UZ 0049/2015 

 

21. Personální změny ve výborech ZMČ Praha 13 

 
Vypracoval: Jana Krákorová, odborný pracovník - sekretariát 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. David Vodrážka, starosta 
 
Dotazy a připomínky: 

pí Drhová konstatovala, že v navrženém usnesení nejsou začleněny návrhy klubu Zelení  
a Piráti pro 13 na doplnění dalších členů výborů. 

Přednesla svůj návrh na doplnění usnesení: 

doplnit do návrhu usnesení bod XII. ve znění: 

XII. volí 
- členkou výboru pro evropské fondy Z. Drhovou 
- členem finančního výboru T. Murňáka 
- členem kontrolního výboru F. Nejedlého 
- členem výboru pro výchovu a vzdělávání F. Nejedlého 
- členem výboru pro bezpečnost a dopravu P. Opatřila 
- členkou výboru pro agendu 21 Z. Drhovou 
- členkou výboru pro životní prostředí A. Hosnedlovou 
- členkou sociálního výboru A. Hosnedlovou 
- členem majetkového výboru P. Opatřila 

 
O tomto návrhu bylo hlasováno: 

Hlasování č. 29 - pro: 7, proti: 6, zdržel se: 13  
Návrh nebyl přijat. 
 
Hlasování o původně navrženém usnesení: 
 
Hlasování č. 30 - pro: 26, proti: 2, zdržel se: 3 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0050/2015 
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22. 1. Jednací řád Zastupitelstva MČ Praha 13 - návrh změn 2. Jednací řád 
výborů ZMČ Praha 13 - návrh změn 

 
Vypracoval: Helena Šlitrová, odborný pracovník - sekretariát 
Předkládá: Ing. David Vodrážka, starosta, na návrh klubu ZMČ Zelení a Piráti pro 13 
 
Dotazy a připomínky: 
pí Drhová zdůvodnila návrh klubu Zelení a Piráti pro 13 na změnu jednacích řádů 
zastupitelstva a výborů. 

O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 31 - pro: 13, proti: 1, zdržel se: 13  
Návrh nebyl přijat. 
Zastupitelé Drábek a Drha prohlásili, že hlasují: zdržel se. 

Hlasováním nebylo přijato žádné usnesení. 

 

23. Investiční záměr OŽP – Financování projektu v rámci OPPK -
„Revitalizace rybníků ve správě MČ Praha 13“ 

 
Vypracoval: Ing. Dana Céová, vedoucí oddělení správy životního prostředí 
Předkládá: Ing. Pavel Jaroš, zástupce starosty 
 
Materiál uvedl jeho předkladatel ZS Jaroš. 
Dotazy a připomínky: 

Dílčí dotazy p. Dleska, Drhové, Prause, týkající se revitalizace zodpověděl p. starosta. 

O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 32 - pro: 31, proti: 0, zdržel se: 1 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0051/2015 
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24. Dotazy a interpelace 

x) Interpelace pí Helikarové na p. starostu: 

Průchod obchodním centrem Lužiny po dobu provozu metra 
 
Několik občanů se na mě obrátilo s dotazem, proč není vždy zajištěn průchod OC Lužiny od 
stanice metra ke škole Brdičkova, a to v době provozu metra i po uzavření obchodů. 
Podle mých osobních zkušeností byl průchod uzavřen ve vánočním období v některých dnech 
již odpoledne a dle informací občanů se stává, že i ve všední dny později večer bývá průchod 
uzavřen v době, kdy je metro ještě v provozu. 
Žádám o informaci, zda je s majitelem OC průchod dohodnut nebo jiným způsobem zajištěn 
a pokud ano, zda je plnění dohody či závazku kontrolováno.  

P. starosta přislíbil v této záležitosti jednat s provozovatelem OC Lužiny. 

x) P. Lapáček tlumočil dotaz občanů na fungování ordinací v poliklinice Hostinského po 
dobu vnitřní rekonstrukce. 

Odpověděl p. starosta, že lékaři souhlasili s rekonstrukcí v období letošních letních prázdnin. 
Rekonstrukce bude probíhat po etapách, náhradní ordinace zajistí PLCNB Lípa. 

x) P. Praus se dotázal na způsob možnosti regulace počtu holubů, zda je řešeno vyhláškou 
městské části. 

P. starosta odpověděl, že v minulosti bylo využito několik variant regulace počtu holubů. 
Kompetence k vydávání vyhlášky má jako obec pouze hl.m. Praha. 

x) Interpelace J. Zemana na p. starostu: 

1. Jak se Praha 13, odbor školství, připravuje na realizaci novely zákona o školství? 
2. Kdy se otevře pošta na Lužinách? 
3. Informace o změnách linek veřejné dopravy v Praze. 

Odpověděl p. starosta: 

ad 1) městská část čeká na vydání novely školského zákona, 
ad 2) pobočka České pošty na Lužinách bude dle sdělení ředitelství pošt otevřena v dubnu, 
ad 3) ZS Jaroš informoval o jednání se zástupci Ropidu i náměstkem primátorky p. Dolínkem. 
Bylo přislíbeno, že požadavky městské části budou akceptovány. 

P. starosta poděkoval všem, kteří při jednáních s Ropidem prosazovali požadavky městské 
části. 

x) P. Krejčík se dotázal na záměr úprav na dětském hřišti ve vnitrobloku u ZŠ Fingerova 

Odpověděla vedoucí OŽP, že úprava původně dětského hřiště probíhá v rámci revitalizace 
hrazené z projektu OPPK, na hřišti bude vybudována venkovní posilovna. 
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x) Interpelace p. Murňáka na p. starostu 

1. Proč došlo k razantnímu nárůstu výdajů za energie po rekonstrukci KD Mlejn ve 
výkazu KD Mlejn o.p.s. v porovnání s rokem 2008 před rekonstrukcí. 

2. Zavedení rozklikávacího rozpočtu? 
3. Dotaz na oplocený pozemek v parku v ulici U Jezera. 

Na bod 1. bude odpovězeno písemně. Další dotazy zodpověděl p. starosta. Možnost zavedení 
rozklikávacího rozpočtu bude projednána v koalici. Oplocený pozemek je v soukromém 
vlastnictví. 

x) Pí Hosnedlová se dotázala, jak MČ řeší povinnost nakládání s bioodpadem, dále navrhla, 
aby vyřazovaný majetek byl nabídnut k dalšímu využití vytipovaným subjektům, doporučila 
více se zabývat čistotou městské části, konkrétně upozornila na nepořádek v ul. Herčíkova na 
Velké Ohradě. 

P. starosta požádal odbor životního prostředí o prověření nepořádku v ul. Herčíkova, většina 
pozemků je v soukromém vlastnictví, MČ nemůže vynakládat finanční prostředky na jejich 
údržbu. Použitelný vyřazovaný majetek je nabízen neziskovým organizacím. K dotazu na 
likvidaci bioodpadu odpověděla vedoucí OŽP, která uvedla, že systém odpadového 
hospodářství je v gesci HMP, městské části dostávají přidělené kvóty na separovaný odpad 
včetně bioodpadu. 

x) P. Opatřil se vyjádřil k navrhovaným změnám v MHD, vyslovil obavy m. j. nad dlouhými 
intervaly mimo dopravní špičku, malou kapacitou autobusů apod.  

Reagoval ZS Jaroš, který ujistil přítomné, že využije všechny možnosti k tomu, aby negativní 
dopad připravovaných změn v MHD na obyvatele Prahy 13 byl co nejmenší.   

x) Interpelace p. Dleska na ZS Jaroše 
 
Na základě podnětu občanů prosím o razantnější přístup ze strany Městské policie při řešení 
případů, kdy do vnitrobloků (např. Amforová a Brdičkova ulice) vjíždějí nejen osobní auta, 
ale i dodávky nad 3,5 t. MP to řeší pouze domluvou, auto odjede a druhý den je tam znovu. 
Parkují na trávě a poškozují městskou zeleň. Speciálně teď v zimě je půda mokrá 
a pneumatiky aut ji devastují.  
P.S. Minimálně jeden případ mohu doložit fotografickou dokumentací. 

Odpověděl ZS Zeman, že Městská policie spadá pod MHMP, přislíbil o této stížnosti 
informovat ředitele Městské policie na Praze 13. 
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25. Různé 

Pí Drhová přednesla návrhy usnesení: 
1. k výstavbě u OC Lužiny: 

I. ZMČ Praha 13 nesouhlasí se zveřejněným stavebním záměrem Polyfunkční domy 
centrum Lužiny Praha 13 

II. ZMČ Praha 13 pověřuje radu, aby s využitím všech zákonných možností 
postupovala ve věci stavebního záměru při posuzování vlivu na životní prostředí 
v následném územním řízení v souladu s tímto usnesením 

 
2. k akci Vlajka pro Tibet: 
 

I. ZMČ Praha 13 souhlasí s tím, aby se městská část připojila k akci Vlajka pro Tibet 
a 10. března 2015 byla vyvěšena na radnici Tibetská vlajka 

 
Reagoval p. starosta, při schvalování programu nebyly tyto body hlasováním zařazeny do 
programu, a proto nelze v bodě různé přijmout usnesení, lze o těchto návrzích diskutovat. 
 
ZS Jaroš sdělil, že klub zastupitelů ČSSD s navrhovanou výstavbou u OC Lužiny nesouhlasí. 
Připojil se p. starosta, který uvedl, že rada se vyjádřila k výstavbě usnesením s nesouhlasným 
stanoviskem. 
 
P. Murňák se dotázal, zda je možné zveřejňovat materiály na webu v autorizované oblasti 
v jiném formátu než PDF. P. starosta požádal pí tajemnici o prověření. 
 
P. Lapáček za klub TOP 09 vyjádřil nesouhlas s výstavbou u OC Lužiny a uvedl, že každý 
může svoje připomínky uvést v rámci řízení EIA a v rámci stavebního řízení jako účastník 
řízení. 
 
P. starosta sdělil za klub zastupitelů ODS nesouhlas s touto výstavbou. 
 
Další diskuse, do níž se zapojili zastupitelé Arnoštová, Pastrňák, Drhová, Nejedlý, ZS Jaroš  
a p. starosta, se týkala připojení se či nepřipojení k akci Vlajka pro Tibet a výstavby u OC 
Lužiny. 
 
S výstavbou na Lužinách vyjádřil nesouhlasné stanovisko také p. Hadrava za klub ANO 2011.  
 
Na návrh p. Pastrňáka dal předsedající hlasovat o ukončení diskuse. 
 
Hlasování č. 33 - pro: 20, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat. 
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Konec jednání:  13:20 hodin 
 

Zápis vyhotovil: organizačně-administrativní oddělení 
 

Ověřil:  
Yveta Kvapilová v. r. 
 
 
Ing. Josef Zobal v. r. 

 
 
 

 

 

 

 
 

Ing. David Vodrážka v. r. 
starosta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1: přijatá usnesení z 3. zasedání ZMČ č. UZ 0030/2015 – UZ 0051/2015 včetně 
přílohy k usnesení č. UZ 0044/2015.  
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) 
 
 


