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Zastupitelstvo městské části 
 
 
 

Zápis  

z 9. zasedání zastupitelstva MČ konaného dne 20.04.2016 

 

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

 
 
Zvukový záznam průběhu jednání je uložen v oddělení organizačně-administrativním 
v souladu s jednacím řádem ZMČ 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 32 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 
Ing. Michal Drábek 

 

 
Hlasování č. 1: pro: 31 , proti: 0 , zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
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Návrhový výbor: 

Ing. Vít Bobysud 
Mgr. Antonín Krejčík 
Ing. Josef Zobal 
 
Hlasování č. 2: pro: 31 , proti: 0 , zdržel se: 0 
Návrh byl přijat. 
 

Program 

 
1. Volba přísedící Obvodního soudu pro Prahu 5 BJ 

0490/2016  
2. Závěrečný účet MČ Praha 13 za rok 2015 (roční rozbor hospodaření MČ 

Praha 13 za rok 2015) a roční účetní závěrka za rok 2015 
BJ 
0567/2016 

 

3. Rozpočtové změny za měsíce únor - duben 2016 BJ 
0568/2016  

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

BJ 
0570/2016 

 

5. Smlouva o poskytnutí dotace pro KD Mlejn, o.p.s. BJ 
0526/2016  

6. Poskytnutí dotace na rozvoj dlouhodobě organizované sportovní výchovy 
mládeže 

BJ 
0523/2016 

 

7. Poskytnutí dotace v rámci podpory sportu BJ 
0510/2016  

8. Žádost správcovské firmy IKON o změnu účelu využití části finančních 
prostředků z prodeje bytových jednotek v rámci školství v regionu Prahy 13 

BJ 
0579/2016 

 

9. Technické zhodnocení budovy - předávací protokol BJ 
0491/2016  

10. Dohoda o zániku závazku ze Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku č. 
S/1628/040/1001/D/2011 ze dne 27. 6. 2011 

BJ 
0582/2016 

 

11. Dodatky k úplnému znění zřizovacích listin MŠ, ZŠ a DDM zřizovaných MŠ 
Praha 13 

BJ 
0574/2016 

 

12. Případy projednané v komisi škodní a pro likvidaci majetku BJ 
0583/2016  

13. Návrh na zvýšení měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům 
Zastupitelstva MČ Praha 13 

BJ 
0594/2016 

 

14. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace DOT/04/03/005661/2016 BJ 
0581/2016  

15. Prodej nebytových jednotek vč. spoluvlastnického podílu na společných 
částech budovy a zastavěných pozemcích podle seznamu NJ č. 6 

BJ 
0580/2016 

 

16. Bezúplatný převod movitého majetku BJ 
0540/2016  

17. Uzavření darovací smlouvy na pozemek parc.č. 2315/281 v k.ú. Stodůlky BJ 
0543/2016  

18. Prodej části pozemku parc.č. 2203/1 v k.ú. Stodůlky BJ 
0577/2016  
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19. Prodej části pozemku parc. č. 287 v k.ú. Třebonice BJ 
0576/2016  

20. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností PREdistribuce, 
a.s., k pozemku parc. č. 3121 v k.ú. Stodůlky 

BJ 
1231/2015 

 

21. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace DVS/04/03/005704/2016 BJ 
0621/2016  

22. Dotazy a interpelace   

23. Různé   
 

Navržený program byl doplněn o bod Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 
DVS/04/03/005704/2016. O takto navrženém a doplněném programu bylo hlasováno. 

Hlasování č. 3: pro: 30 , proti: 0   , zdržel se: 0 
Návrh byl přijat. 

 

Jednání 

1. 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. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 4 - pro: 32, proti: 0, zdržel se: 0  
 
USNESENÍ č. UZ 0141/2016 

 

2. Závěrečný účet MČ Praha 13 za rok 2015 (roční rozbor hospodaření MČ 
Praha 13 za rok 2015) a roční účetní závěrka za rok 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 
 
Materiál uvedl p. starosta s tím, že obsah byl projednán ve finančním výboru i radě. 
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Dotazy a připomínky: 
 
J. Zeman přednesl připomínky k transferům, k hospodaření Střediska soc. služeb  
a k hospodaření rekreačního střediska Kozel. 

Na připomínky reagoval p. starosta. 

Za klub TOP 09 k hospodaření městské části vystoupila pí Helikarová. Kriticky se 
vyjádřila k vysokému objemu výdajů na uvolněné členy zastupitelstva, k nízkým cenám za 
odprodej nemovitého majetku. Ocenila splacení zůstatku dluhu za stavbu radnice 
a zapojení malého objemu finančních prostředků z výnosů ze zdaňované činnosti do 
běžných výdajů. Pozitivně hodnotila transparentnost rozpočtu. Klub TOP 09 závěrečný 
účet podpoří. 

K závěrečnému účtu pí Hosnedlová uvedla, že klub Piráti a Zelení pro P 13 se shoduje 
s výhradami klubu TOP 09. Reagovala také na odpověď na interpelaci, kterou podala na 
minulém zasedání. 

Na výhrady k prodeji majetku reagoval p. starosta, uvedl, že podmínky prodeje byly 
schváleny zastupitelstvem a nelze je v průběhu prodeje měnit. Ceny jsou stanoveny na 
základě znaleckého posudku a záměr prodeje je zveřejňován na úřední desce. 

Předseda finančního výboru p. Zelený poděkoval všem, kteří se podíleli na zpracování 
závěrečného účtu, zejména ekonomickému odboru. 

P. Nejedlý se kriticky vyjádřil k prodeji nemovitého majetku. Ocenil transparentnost 
rozpočtu. Mj. vyjádřil výhrady k rozpočtovým změnám a uvedl, že klub Piráti a Zelení pro 
P13 je nepodpoří.  

O navrženém usnesení bylo hlasováno. 

Hlasování č. 5 - pro: 28, proti: 0, zdržel se: 4  
 
USNESENÍ č. UZ 0142/2016 

 

3. Rozpočtové změny za měsíce únor - duben 2016 

 
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 Prahy 13 
 
Materiál uvedl p. starosta, materiál byl projednán ve finančním výboru i radě. 

Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 



9. zasedání ZMČ 
20.04.2016 Stránka 5 
 

Hlasování č. 6 - pro: 22, proti: 0, zdržel se: 10  
 
USNESENÍ č. UZ 0143/2016 

 

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

 
Vypracoval: Ing. Jaroslav Mareš, vedoucí odboru ekonomického 
Předkládá: Ing. David Vodrážka, starosta 
 
Dotazy a připomínky: 
 
na podnět J. Zemana bude doplněna důvodová zpráva o vysvětlení ke změně výše 
úrokových sazeb. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 

Hlasování č. 7 - pro: 32, proti: 0, zdržel se: 0  
 
USNESENÍ č. UZ 0144/2016 

 

5. Smlouva o poskytnutí dotace pro KD Mlejn, o.p.s. 

 
Vypracoval: Jana Janotová, odborná asistentka, Bohdan Pardubický, asistent zástupce 
starosty 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. David Vodrážka, starosta 
 
Materiál uvedl p. starosta, mj. sdělil, že snížením dotace by nemělo dojít ke snížení kvality 
programů, které KD Mlejn pořádá. 

Dotazy a připomínky: 
 
J. Zeman nesouhlasil se snížením dotace a navrhl změnit výši dotace z částky 3.250.000 
Kč na 4.250.000 Kč. V tomto smyslu doporučil doplnit usnesení. 

 
Zastupitelé Helikarová, Murňák, Krejčík, Nejedlý, Praus požádali o podrobnější vysvětlení 
některých částek v návrhu rozpočtu KD Mlejn na rok 2016. 
 
Na vznesené dotazy odpověděla ředitelka KD Mlejn, p. starosta doplnil, že na webových 
stránkách je v souladu se zákonem každoročně zveřejňována výroční zpráva. 
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Návrh J. Zemana na doplnění usnesení: 
 
bod II včetně dotace ve výši 4.250.000 Kč 
v návrhu smlouvy změnit částku z 3.250.000 Kč na 4.250.000 Kč. 
 
O návrhu J. Zemana návrhu bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 8 - pro: 2, proti: 16, zdržel se: 14 
Návrh nebyl přijat. 

Hlasování o původně navrženém usnesení. 

Hlasování č. 9 - pro: 32, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0145/2016 

 

6. Poskytnutí dotace na rozvoj dlouhodobě organizované sportovní výchovy 
mládeže 

 
Vypracoval: Jana Janotová, odborná asistentka, Bohdan Pardubický, asistent zástupce 
starosty 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. David Vodrážka, starosta 
 
K předloženému materiálu p. starosta uvedl, že se jedná o dotace z příjmů z výherních 
automatů a musí být poskytnuty pouze na dlouhodobě organizované sporty. Poskytnutí 
této dotace je podmíněno tím, že organizace získá finanční prostředky na rekonstrukci haly 
i z jiných zdrojů. 

Dotazy a připomínky: 
 
J. Zeman navrhl doplnit předložené usnesení o podmínku, že organizace obdrží dotace od 
HMP a MŠMT. 

Do následující diskuse se zapojili zastupitelé Petříček, Helikarová, Murňák, J. Zeman, 
Praus, Mareček. Připomínky se týkaly smluvních podmínek, financování rekonstrukce 
haly, možnosti využití haly širokou veřejností a dlouhodobé udržitelnosti. 

Z diskuse vyplynul návrh na doplnění smlouvy o podmínku, že po dobu 5 let bude hala 
sloužit sportu. 

Návrh J. Zemana na doplnění usnesení: 

bod II. doplnit bod 3 -  dotace se poskytuje za podmínky, že dostanou požadované finance 
i z MŠMT a hlavního města Prahy 
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Hlasování č. 10 - pro: 10, proti: 7, zdržel se: 14 
Návrh nebyl přijat. 
P. Pastrňák prohlásil, že hlasoval proti. 
 
O původně navrženém usnesení bylo hlasováno. 

Hlasování č. 11 - pro: 32, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0146/2016 

 

7. Poskytnutí dotace v rámci podpory sportu 

 
Vypracoval: Jana Janotová, odborná asistentka, Bohdan Pardubický, asistent zástupce 
starosty 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. David Vodrážka, starosta 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 12 - pro: 32, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0147/2016 

 

8. Žádost správcovské firmy IKON o změnu účelu využití části finančních 
prostředků z prodeje bytových jednotek v rámci školství v regionu Prahy 13 

 
Vypracoval: Olga Faltejsková, vedoucí oddělení hospodaření školství 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, RNDr. Marcela Plesníková, zástupkyně starosty 
 
Dotazy a připomínky: 
 
Na dotaz J. Zemana k výši částky uvedené v usnesení odpověděl p. starosta, že částka 300 
tis. Kč je považována za finanční rezervu pro případné budoucí havárie. P. starostu doplnil 
vedoucí EKO p. Mareš a zástupce SF Ikon. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 

Hlasování č. 13 - pro: 31, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
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USNESENÍ č. UZ 0148/2016 

 

9. Technické zhodnocení budovy - předávací protokol 

 
Vypracoval: Olga Faltejsková, vedoucí oddělení hospodaření školství 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, RNDr. Marcela Plesníková, zástupkyně starosty 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 

Hlasování č. 14 - pro: 31, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0149/2016 

 

10. Dohoda o zániku závazku ze Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku č. 
S/1628/040/1001/D/2011 ze dne 27. 6. 2011 

 
Vypracoval: Bc. Petr Syrový, vedoucí oddělení sociální prevence 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. Pavel Jaroš 
 
Materiál uvedl ZS Jaroš, vysvětlil, že důvodem zániku dohody je pouze legislativní změna. 
Spolupráce s Domovem sv. K. Boromejského bude dále pokračovat. 

Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 15 - pro: 32, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0150/2016 

 

11. Dodatky k úplnému znění zřizovacích listin MŠ, ZŠ a DDM zřizovaných 
MŠ Praha 13 

 
Vypracoval: Ing. Helena Václavová, pracovník pedagogicko-organizačního referátu 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, RNDr. Marcela Plesníková, zástupkyně starosty 
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Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 16 - pro: 32, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0151/2016 

 

12. Případy projednané v komisi škodní a pro likvidaci majetku 

 
Vypracoval: Ing. Milada Martinovská, vedoucí oddělení rozpočtu SFP 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, starosta Ing. David Vodrážka 
 
Materiál uvedl p. starosta, sdělil, že se jedná o účetní odpisy doporučené auditorem. 

Dotazy a připomínky: 
 
do diskuse nad předloženým materiálem se zapojili zastupitelé J. Zeman, Arnoštová, 
Praus, Nejedlý, Drábek. Zabývali se zejména projekty, které se nerealizovaly, jejich 
účelností a důvody odpisu.  

Na diskusi reagoval p. starosta, který uvedl, že se nejedná o fyzickou likvidaci 
projektových dokumentací, ale o likvidaci účetní, která se provádí na základě zákona  
o účetnictví. Zmínil, že projekty byly schváleny zastupitelstvem, ne všechny se však 
podařilo uskutečnit. 
 
Závěrem diskuse bylo o navrženém usnesení hlasováno. 
 
Hlasování č. 17 - pro: 21, proti: 0, zdržel se: 9 
Návrh byl přijat. 
  
USNESENÍ č. UZ 0152/2016 

 

13. Návrh na zvýšení měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům 
Zastupitelstva MČ Praha 13 

 
Vypracoval: Jarmila Havelková, vedoucí oddělení personálního a platového 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. David Vodrážka 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
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O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 18 - pro: 30, proti: 0, zdržel se: 1  
 
USNESENÍ č. UZ 0153/2016 

 

14. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace DOT/04/03/005661/2016 

 
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. 19 - pro: 31, proti: 0, zdržel se: 0  
 
USNESENÍ č. UZ 0154/2016 

 

15. Prodej nebytových jednotek vč. spoluvlastnického podílu na společných 
částech budovy a zastavěných pozemcích podle seznamu NJ č. 6 

 
Vypracoval: Mgr. Iva Mesterová, vedoucí oddělení majetkového 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Petr Zeman, zástupce starosty 
 
Dotazy a připomínky: 
 
pí Helikarová uvedla, že klub TOP 09 dlouhodobě prodej nebytových prostor nepodporuje. 
Má informace, že na trhu jsou obdobné prostory prodávány za několikanásobně vyšší cenu. 
Prodej považují za ekonomicky neefektivní. 

Reagoval ZS Zeman, který uvedl, že nebytové prostory jsou nabízeny za odhadní cenu, 
pravidla prodeje byla schválena zastupitelstvem a nelze je v průběhu měnit. Záměr je vždy 
zveřejněn na úřední desce. 

Do rozpravy se zapojili zastupitelé Arnoštová, Nejedlý, Mareček, Pastrňák. Obsahem 
diskuse byla výše prodejní ceny, podmínky prodeje, možnost využití nebytových prostor. 
Na připomínky reagovali ZS Zeman a p. starosta. 

P. Nejedlý mj. uvedl, že se jejich politický klub hlasování zdrží. 
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O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
Hlasování č. 20 - pro: 20, proti: 7, zdržel se: 4 
Návrh byl přijat. 
P. Murňák prohlásil, že hlasoval proti.  

USNESENÍ č. UZ 0155/2016 

 

16. Bezúplatný převod movitého majetku 

 
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. 21 - pro: 31, proti: 0, zdržel se: 0  
 
USNESENÍ č. UZ 0156/2016 

 

17. Uzavření darovací smlouvy na pozemek parc.č. 2315/281 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. 22 - pro: 31, proti: 0, zdržel se: 0  
 
USNESENÍ č. UZ 0157/2016 

 

18. Prodej části pozemku parc.č. 2203/1 v k.ú. Stodůlky 

 
Vypracoval: Ing. Naděžda Javorská, oddělení majetku 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Petr Zeman, zástupce starosty 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
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O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 23 - pro: 32, proti: 0, zdržel se: 0  
 
USNESENÍ č. UZ 0158/2016 

 

19. Prodej části pozemku parc. č. 287 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. 24 - pro: 28, proti: 0, zdržel se: 4  
 
USNESENÍ č. UZ 0159/2016 

 

20. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností PREdistribuce, 
a.s., 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. 
 
Hlasování č. 25 - pro: 31, proti: 0, zdržel se: 0  
 
USNESENÍ č. UZ 0160/2016 

 

21. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace DVS/04/03/005704/2016 

 
Vypracoval: Bc. Petr Syrový, vedoucí oddělení sociální prevence 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. Pavel Jaroš 
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Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 26 - pro: 31, proti: 0, zdržel se: 0  
 
USNESENÍ č. UZ 0161/2016 

 
 

22. Dotazy a interpelace 

Podnět p. Nejedlého 
P. Nejedlý požádal vedení městské části, zda by se mohlo zabývat stížností občanů ze 
Stodůlek, která se týkala obtěžujícího zápachu z Chrášťan. 
 
Odpověděl ZS Zeman, že tato stížnost byla řešena již v minulosti, zápach se šíří z výrobny 
v Chrášťanech. Firma disponuje atesty, že se z hlediska zdravotních rizik jedná o neškodný 
zápach. 
 
Interpelace J. Zemana na p. starostu 
Stav přípravy metropolitního plánu Prahy a jeho dopad na Prahu 13? 
 
Odpověděl p. starosta, že metropolitní plán dosud nebyl Zastupitelstvem hl. m. Prahy 
schválen, v současné době dále probíhají jednání na HMP, metropolitní plán je rozpracován, 
nikoli dokončen. 
 
Dotaz p. Krejčíka  
Dotázal se na budoucí využití plochy dočasného parkoviště u polikliniky Lípa. 
 
Odpověděl p. starosta, sdělil, že byla uzavřena dohoda mezi MČ P 13, HMP a developerem 
o revitalizaci celé plochy příslušné lokality. Vlastníkem pozemků je hl. m. Praha, o konečné 
podobě území budou probíhat jednání. 
 
Interpelace p. Murňáka na p. starostu 
1. zda by mohl být úplný program zastupitelstva na webu, 
2. zda využije MČ dotaci magistrátu na projekt „Participativní rozpočet (spoluúčast občanů na 
výběru projektů). 
 
Odpověděl p. starosta, že z důvodu možného doplnění programu zastupitelstva o materiály 
„na stůl“ bude zveřejňován v současné podobě. O využití interaktivního rozpočtu se zatím 
neuvažuje.  
 
Dotaz pí Hosnedlové 
Poděkovala odboru životního prostředí za součinnost na akci Ukliďme Česko. Dotázala se, 
jakým způsobem jsou vybírány oblasti pro úklid v rámci veřejně prospěšných prací. Zmínila 
problémové oblasti, kde se shromažďují bezdomovci, dotázala se na možnou součinnost 
policie a sociálního odboru k řešení situace. 
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Odpověděl ZS Jaroš, že harmonogram prací je určován odborem životního prostředí a úklid 
probíhá pouze na pozemcích ve vlastnictví městské části. Doporučil apelovat na občany, aby 
dodržovali pořádek. 
 
K tématu úklidu se rozvinula diskuse, do které se zapojili zastupitelé Zelený, Pastrňák, 
Krejčík, J. Zeman, Hosnedlová.  
Na diskusi reagoval ZS Jaroš, který konstatoval, že úklidu veřejných prostranství se MČ 
Praha 13 zodpovědně věnuje. V časté korespondenci s ostatními vlastníky pozemků je 
apelováno na zajištění úklidu.  
 

23. Různé 

P. starosta informoval přítomné, že MČ Praha 13 obdržela v soutěži Parádní video vyhlášené 
Ministerstvem vnitra cenu za 1. místo.  

Dále získala 2. místo v soutěži vyhlášené hl. m. Prahou o Zlatý erb, v kategorii nejlepší 
elektronická služba.  
 

Konec jednání:  12:26 hodin 
 

Zápis vyhotovil: organizačně-administrativní oddělení 
 
 

Ověřil: Ing. Kateřina Helikarová v. r. 
 
 
Ing. Michal Drábek v. r. 

 
 
 

 
 

Ing. David Vodrážka v. r.  
starosta 

 
 
 
 
Příloha č. 1: přijatá usnesení z 9. zasedání ZMČ č. UZ 0140/2016 – UZ 0161/2016 včetně 

příloh k usnesení č. UZ 0155/2016, UZ 0156/2016 
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) 


