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M ě s t s k á   č á s t   P r a h a   1 3 

Zastupitelstvo městské části 
 
 
 

Zápis  

z 10. zasedání zastupitelstva MČ konaného dne 09.09.2020 

 

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. 
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:  

  
 
Aneta Ečeková Maršálová 
Ivana Todlová 
 
Hlasování č. 1: pro: 33 , proti: 0 , zdržel se: 0 
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Návrhový výbor: 

Vít Bobysud 
Pavel Prokeš 
Filip Ryant 

 
Hlasování č. 2: pro: 31 , proti: 0 , zdržel se: 1 
 

Program 

 
1. Rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. pololetí 2020 a účetní závěrka MČ 

Praha 13 za 1. pololetí 2020 
BJ 
0813/2020 

 

2. Rozpočtové změny za měsíce červen - červenec 2020 BJ 
0791/2020  

3. Informace o zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13 BJ 
0855/2020  

4. Přesun finančních prostředků z nerozděleného hospodářského výsledku 
minulých let zdaňované činnosti MČ P13 v rámci akce "Přístavba ke 
stávajícímu objektu SSS Trávníčkova 1746" 

BJ 
0830/2020 

 

5. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene  
v souvislosti s přeložkou zařízení distribuční soustavy k pozemku parc.č. 
321/102 v k.ú. Třebonice 

BJ 
0836/2020 

 

6. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 1236/130 
a 1236/331 v k.ú. Stodůlky 

BJ 
0853/2020 

 

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

BJ 
0852/2020 

 

8. Akční plán zlepšování MA 21 pro rok 2021 a hodnotící zpráva za rok 2020 BJ 
0826/2020  

9. Dotazy a interpelace   

10. Různé   
 

O takto navrženém programu bylo hlasováno. 

Hlasování č. 3 - pro: 33, proti: 0, zdržel se: 0  
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Jednání 

1. Rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. pololetí 2020 a účetní závěrka MČ 
Praha 13 za 1. pololetí 2020 

 
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 uvedl pan starosta. 

Dotazy a připomínky: 

k předloženému rozboru hospodaření vystoupili se svými připomínkami zastupitelé 
Drhová a Vaverka. Připomínky se týkaly čerpání transferů a poskytování energetických 
služeb. 
Reagoval pan starosta. 

Se svou připomínkou vystoupil občan MČ pan Zeman. 

O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 4 - pro: 24, proti: 0, zdržel se: 9  
 
USNESENÍ č. UZ 0149/2020 

 

2. Rozpočtové změny za měsíce červen - červenec 2020 

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

Dotaz zastupitele Vaverky se týkal aktuální výše rezervy transferu z výherních přístrojů. 

Odpověděl pan Mareš. 

O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 5 - pro: 24, proti: 0, zdržel se: 9  
 
USNESENÍ č. UZ 0150/2020 
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3. Informace o zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13 

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

O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 6 - pro: 33, proti: 0, zdržel se: 0  
 
USNESENÍ č. UZ 0151/2020 

 

4. Přesun finančních prostředků z nerozděleného hospodářského výsledku 
minulých let zdaňované činnosti MČ P13 v rámci akce "Přístavba ke 
stávajícímu objektu SSS Trávníčkova 1746" 

 
Vypracoval: Ing. Jindřiška Tichá, odborný pracovník 
Předkládá: Petr Zeman, místostarosta 
 
Dotazy a připomínky: 

Zastupitel Hrdlička se dotázal na podrobnosti přístavby 10 bytů u objektu Střediska 
sociálních služeb a možnosti rozšíření sociálních služeb i v jiných lokalitách městské části. 

Pan starosta vysvětlil, že tato přístavba je po všech stránkách ekonomicky nejvýhodnější. 

Zastupitel Mašek doplnil, že byty budou určeny především pro občany v sociální tísni. 

Zastupitel Bobysud konstatoval, že záměr přístavby byl předmětem diskuse na veřejném 
projednávání a občany byl kladně přijat. 

O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 7 - pro: 33, proti: 0, zdržel se: 0  
 
USNESENÍ č. UZ 0152/2020 
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5. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene  
v souvislosti s přeložkou zařízení distribuční soustavy k pozemku parc.č. 
321/102 v k.ú. Třebonice 

 
Vypracoval: Monika Bouší, Bc., oddělení majetku 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Petr Zeman, místostarosta 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 

O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 8 - pro: 30, proti: 0, zdržel se: 0  
 
USNESENÍ č. UZ 0153/2020 

 

6. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům parc.č. 1236/130 
a 1236/331 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. 9 - pro: 32, proti: 0, zdržel se: 0  
 
USNESENÍ č. UZ 0154/2020 

 

7. 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: 

Zastupitel Hrdlička požádal, aby napříště byl součástí materiálu znalecký posudek na 
určení ceny předmětných pozemků. Poukázal na rozdíl ceny za m2 dle cenové mapy  
a znaleckého posudku. 
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Reagoval místostarosta Zeman, mimo jiné uvedl, že znalecké posudky jsou dosti obsáhlé, 
nicméně jsou k nahlédnutí na odboru majetku. Pokud to bude možné, budou součástí 
materiálu. 

O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 10 - pro: 32, proti: 0, zdržel se: 1  
 
USNESENÍ č. UZ 0155/2020 

 

8. Akční plán zlepšování MA 21 pro rok 2021 a hodnotící zpráva za rok 2020 

 
Vypracoval: Martina Münzbergerová, asistentka 
Předkládá: Ing. Vít Bobysud, předseda výboru pro Agendu 21 
 
Dotazy a připomínky: 

Do diskuse k předloženému materiálu se zapojili zastupitelé Hrdlička, Drhová, Bobysud 
a Kolář. Pí Drhová a p. Hrdlička poděkovali za hodnotící zprávu. Diskuse se týkala 
možnosti zapojení občanů do rozhodovacích procesů, zavedení participativního rozpočtu, 
spolupráce s podnikatelskými subjekty. 

Zastupitelka Ečeková Maršálová sdělila, že na všechny dotazy a připomínky odpoví 
písemně. Zároveň pozvala přítomné zastupitele na veřejné fórum Agendy, které se bude 
konat 16.9.2020. 

O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 11 - pro: 21, proti: 0, zdržel se: 9  
 
USNESENÍ č. UZ 0156/2020 

 
 

9. Dotazy a interpelace 

Občan MČ pan Zeman přednesl své připomínky k současné situaci s Covid-19. 

Interpelace zastupitele Kopetzkého na radu MČ 
Jak budete postupovat ve věci petice „ za zachování parkovacích míst.“ 
Pan Kopetzký konstatoval, že zastupitelský klub Zelení a Piráti pro 13 situaci s parkováním 
sleduje a uvedenou petici podporuje. 
 
Pan starosta m. j. zdůraznil, že městská část je kontinuálně proti realizaci výstavby na 
stávajících parkovacích plochách a bude v této věci uplatňovat aktivní postup. 
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Občanka MČ paní Bondarenková se dotázala na výši finančních prostředků vyčleněných 
městskou částí na boj s Covid-19, jak hájí MČ zájmy občanů proti omezování veřejné 
dopravy (nedostatečně intervaly) a poděkovala za budování parkovacích míst na Velké 
Ohradě. 
 
Pan starosta sdělil, že na boj s Covid-19 zbývá cca 5 mil. Kč, vzhledem k jejich omezené výši 
a zároveň dostupnosti ochranných prostředků pro občany v obchodní síti jsou tyto určeny 
především pro Dům pro seniory, Středisko sociálních služeb a školská zařízení.  
K parkovacím místům na Velké Ohradě pan starosta uvedl, že nová parkovací místa se 
realizují ze zdrojů HMP, v minulosti plánovaný záměr výstavby parkovacího domu nebyl 
realizován, neboť místní občané nesouhlasili s jeho umístěním. 
Ve věci intervalů dopravních prostředků MHD uvedl, že opakovaná snaha městské části 
dosáhnout zlepšení dopravy zatím není úspěšná. Spolupráci ze strany zástupců HMP pro 
rezort dopravy se zatím nepodařilo zlepšit. 
 

10. Různé 

Občan městské části se dotázal v souvislosti s článkem ve Stopu na řešení cyklopruhů na 
komunikacích městské části. 

Pan starosta reagoval, že dle počtu a délky cyklotras na území městské části je jasné, že 
cykloturistika je zde podporována, nicméně při budování cyklopruhů na frekventovaných  
a nedostatečně širokých komunikacích se názory liší, a to zejména v ohledu na bezpečnost 
provozu.  

 

 
 
 

Materiály k informaci 

 Informace p. starosty – Podnět MČ Praha 13 na změnu ÚPn hl. m. Prahy (P104/2020) 
 

 Zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva MČ Praha 13 za I. pololetí 2020 
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Konec jednání:  11.45 hodin 
 

Zápis vyhotovil: Organizačně-administrativní oddělení 
 

 

 

Ověřily: 

 
 
 
 
Aneta Ečeková Maršálová v. r. 
 
 
 
 
 
Ivana Todlová v. r. 

 
 
 

 

 

 

 
 

Ing. David Vodrážka v. r. 
starosta 

 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1: přijatá usnesení z 10. zasedání ZMČ č. UZ 0149/2020 – UZ 0156/2020 včetně 

přílohy k usnesení č. UZ 0155/2020.  
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) 
 
 
 
 


