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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 14. zasedání zastupitelstva MČ konaného dne 08.09.2021 

 

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 34 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: 

Zbyněk Pastrňák 
Josef Zobal 

 
 
 
 

 
Hlasování č. 1: pro: 28 , proti: 0 , zdržel se: 3 
Návrh byl přijat. 
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Návrhový výbor: 

Vít Bobysud 
Vojtěch Provazník 
Daria Křivánková 
 
Hlasování č. 2: pro: 30 , proti: 0 , zdržel se: 0 
Návrh byl přijat 

 

 

Program 

 
1. Rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. pololetí 2021 a účetní závěrka  

MČ Praha 13 za 1. pololetí 2021 
BJ 
0901/2021 

 

2. Rozpočtové změny za měsíce květen (II. část) - červenec 2021 BJ 
0915/2021  

3. Informace o zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13 BJ 
0925/2021  

4. Udělení dotací v sociální oblasti BJ 
0888/2021  

5. Žádosti o dotace na rozvoj sportu BJ 
0920/2021  

6. Akční plán zlepšování místní Agendy 21 pro rok 2022 a hodnotící zpráva za 
rok 2021 

BJ 
0905/2021 

 

7. Změna ÚPn hl.m. Prahy - Revitalizace budov stanice metra Nové Butovice na 
pozemcích parc. č. 2915, 2919, 2920, 2921, 2933, 2934, 2935, 2936, 2932, 
2929/4, v katastrálním území Stodůlky 

BJ 
0894/2021 

 

8. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
k pozemkům parc. č. 2780/111, parc. č. 2860/114 a parc. č. 2860/177,  
v k.ú. Stodůlky 

BJ 
0922/2021 

 

9. Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemku parc.č.2213/1 v k.ú. Stodůlky 
v souvislosti s přípojkou NN kabelu AYKY 3x185+95 v ulici Okruhová 

BJ 
0731/2021 

 

10. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemkům v k.ú. Stodůlky se 
společností CETIN, a.s., s názvem stavby „11010-063892 
RVDSL1724_A_A_SMNJ305-SMNJ1HR_OK" 

BJ 
0916/2021 

 

11. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností 
PREdistribuce, a.s., IČO 27376516, k pozemkům v k.ú. Stodůlky 

BJ 
0918/2021 

 

12. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností 
PREdistribuce, a.s., IČO 27376516, k pozemkům parc. č. 1041/1  
a parc. č. 2216/2 v k.ú. Stodůlky 

BJ 
0919/2021 
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13. Odstranění duplicity vlastnického práva k pozemkům parc.č. 1055/4, 1055/8, 
1055/23 a 1055/30, v k.ú. Stodůlky 

BJ 
0921/2021 

 

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

BJ 
0917/2021 

 

15. Zpráva o plnění usnesení ZMČ Praha 13 BJ 
0843/2021  

16. Dotazy a interpelace   

17. Různé   
 

Zastupitel Hrdlička přednesl návrh na stažení bodu č. 7. Jako důvod uvedl potřebu  získat 
dostatečný čas k seznámení se s podklady ke změně územního plánu. 

Hlasování o návrhu o stažení bodu č. 7. 
 
Hlasování č. 3 - pro: 11, proti: 17, zdržel se: 6  
Návrh nebyl přijat. 
 
Hlasování o původně navrženém programu. 
 
Hlasování č. 4 - pro: 23, proti: 3, zdržel se: 8  
Návrh byl přijat. 
 

Jednání 

1. Rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. pololetí 2021 a účetní závěrka MČ 
Praha 13 za 1. pololetí 2021 

 
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:  

S připomínkou vystoupil občan městské části pan Zeman. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 

Hlasování č. 5 - pro: 22, proti: 0, zdržel se: 11  
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ č. UZ 0211/2021 
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2. Rozpočtové změny za měsíce květen (II. část) - červenec 2021 

 
Vypracoval: Ing. Světla Džmuráňová, vedoucí oddělení plánu a rozpočtu 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. David Vodrážka, starosta MČ Praha 13 
 
V úvodním slovu k předloženému materiálu pan starosta zdůraznil, že se podařilo obdržet 
investiční dotace z MHMP a poděkoval kolegům za získání finančních prostředků např. na 
přístavbu Sociálního střediska Lukáš, vybavení 24 učeben v základních školách. 

Dotazy a připomínky:  
 
Zastupitel Kolář upozornil na nedostatečnou elektronickou podobu podkladů u materiálů. 

Pan starosta přislíbil ve spolupráci s panem tajemníkem tuto skutečnost prověřit. 

O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 6 - pro: 23, proti: 0, zdržel se: 11  
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ č. UZ 0212/2021 

 

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. 7 - pro: 27, proti: 0, zdržel se: 7  
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ č. UZ 0213/2021 

 

4. Udělení dotací v sociální oblasti 

 
Vypracoval: Bc. Petr Syrový, vedoucí oddělení sociální prevence 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. David Vodrážka 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
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O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 8 - pro: 30, proti: 0, zdržel se: 2  
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ č. UZ 0214/2021 

 

5. Žádosti o dotace na rozvoj sportu 

 
Vypracoval: Marek Pardubický, odborný asistent, Bohdan Pardubický, asistent 
místostarosty 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. David Vodrážka 

Dotazy a připomínky:  
 
Zastupitelka Drhová v úvodu svého příspěvku poděkovala za zpracování předchozího 
materiálu.  
K předloženému materiálu vyjádřila opětovnou kritiku k formě rozdělování dotací. 
Požádala o oddělené hlasování k jednotlivým žádostem. 

V další rozpravě vystoupili zastupitelé Hrdlička, Koudelka, Kolář, Vaverka, Drábek  
a vyjádřili své připomínky k jednotlivým žádostem o dotaci. 

Na připomínky reagoval pan starosta, který zdůraznil, že žádosti o dotace jsou předkládány 
ke schválení v podobě, v jaké jsou doručeny. Peněžní prostředky na dotace jsou získané 
z odvodů z výherních hracích přístrojů určených na rozvoj sportu. Dotace jsou 
organizacemi vždy řádně vyúčtovány. 

Oddělené hlasování o jednotlivých dotacích: 

1. SK Motorlet Praha 

Hlasování č. 9 - pro: 26, proti: 0, zdržel se: 7 
Návrh byl přijat. 
 

2. Petra Škábová – plavecká a sportovní škola Bubble Trouble 

Hlasování č. 10 - pro: 23, proti: 3, zdržel se: 8 
Návrh byl přijat. 
 

3. SK Aktis Praha 

Hlasování č. 11 - pro: 32, proti: 0, zdržel se: 2 
Návrh byl přijat. 
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4. podepsání smluv o poskytnutí dotací 

Hlasování č. 12 - pro: 24, proti: 0, zdržel se: 6 
Návrh byl přijat. 

 
USNESENÍ č. UZ 0215/2021 

 

6. Akční plán zlepšování místní Agendy 21 pro rok 2022 a hodnotící zpráva za 
rok 2021 

 
Vypracoval: Jana Janotová, odborný pracovník 
Předkládá: Aneta Ečeková Maršálová, odpovědný politik za plnění programu místní 
Agenda 21 
 
Materiál uvedla jeho předkladatelka Ečeková Maršálová a mj. sdělila, že MČ Praha 13 je 
zařazena do kategorie C**, cílem plánu pro rok 2022 je tuto kategorii obhájit.  

 
Dotazy a připomínky:  
 
Na dotazy zastupitelů k Akčnímu plánu odpovídala zastupitelka Ečeková Maršálová, 
zdůraznila, že obsah programu místní agendy se postupně daří plnit, aby tak docházelo ke 
zlepšování kvality života občanů, ať jde o veřejné akce nebo dotazníkové ankety jak 
v elektronické, tak v tiskové podobě a informační kanály fungují dobře. Dále vyzvala 
zastupitele klubu Zelení a Piráti pro 13 k podávání podnětů v průběhu funkčního období.  

Poté, co proběhla rozprava, požádala o její ukončení. 

O ukončení diskuse bylo hlasováno. 

Hlasování č. 13 - pro: 22, proti: 8, zdržel se: 3  
Návrh byl přijat. 
 
Závěrem diskuse zastupitelka Ečeková Maršálová pozvala přítomné na Veřejné fórum pro 
občany Prahy 13, které se koná 8. 9. od 17 hodin v obřadní síni. 

O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 14 - pro: 28, proti: 0, zdržel se: 5  
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ č. UZ 0216/2021 
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7. Změna ÚPn hl.m. Prahy - Revitalizace budov stanice metra Nové Butovice 
na pozemcích parc. č. 2915, 2919, 2920, 2921, 2933, 2934, 2935, 2936, 2932, 
2929/4, v katastrálním území Stodůlky 

 
Vypracoval: Věra Hurajčíková, odborný pracovník 
Předkládá: Ing. David Vodrážka, starosta 
 
Materiál uvedl pan starosta, podrobně zdůvodnil jeho předložení a mj. uvedl, že městská 
část byla požádána o stanovisko Institutem rozvoje hl. m. Prahy, jehož cílem je, aby celé 
území bylo řešeno komplexně objemovou studií společně s Dopravním podnikem hl. m. 
Prahy, hlavním městem Prahou a se společností Trigema. 
 
Dotazy a připomínky:  
 
K předloženému materiálu se rozvinula obsáhlá diskuse, do které se zapojili zastupitelé 
Krejčí, Drhová, Mucala, Koudelka, Kopecký, Hrdlička, Kolář. V diskusi zazněly 
především připomínky k  informacím, jež zastupitelé považují za nedostatečné, aby mohli 
rozhodovat. 

Na připomínky reagovali pan starosta a místostarosta Zeman. 

Zastupitel Pastrňák podal návrh na ukončení diskuse. 

Hlasování č. 15 - pro: 25, proti: 3, zdržel se: 4  
Návrh byl přijat. 
 
Se svou připomínkou vystoupil občan městské části pan Zeman. 

O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 16 - pro: 23, proti: 10, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ č. UZ 0217/2021 

 

8. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě  
k pozemkům parc. č. 2780/111, parc. č. 2860/114 a parc. č. 2860/177,  
v k.ú. Stodůlky 

 
Vypracoval: Libuše Všianská, oddělení majetku 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Petr Zeman, místostarosta 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
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Hlasování č. 17 - pro: 34, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ č. UZ 0218/2021 

 

9. Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemku parc.č.2213/1  
v k.ú. Stodůlky v souvislosti s přípojkou NN kabelu AYKY 3x185+95 v ulici 
Okruhová 

 
Vypracoval: Zdeněk Hájek, odborný pracovník 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Petr Zeman, místostarosta 
 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 18 - pro: 33, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ č. UZ 0219/2021 

 

10. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemkům v k.ú. Stodůlky 
se společností CETIN, a.s., s názvem stavby „11010-063892 
RVDSL1724_A_A_SMNJ305-SMNJ1HR_OK" 

 
Vypracoval: Martina Martinková, oddělení majetku 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Petr Zeman místostarosta 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 19 - pro: 33, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ č. UZ 0220/2021 
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11. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností 
PREdistribuce, a.s., IČO 27376516, k pozemkům v k.ú. Stodůlky 

 
Vypracoval: Martina Schürrer, oddělení majetku 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Petr Zeman, místostarosta 
 
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 0221/2021 

 

12. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností 
PREdistribuce, a.s., IČO 27376516, k pozemkům parc. č. 1041/1 a parc. č. 
2216/2 v k.ú. Stodůlky 

 
Vypracoval: Martina Schürrer, oddělení majetku 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Petr Zeman, místostarosta 
 
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 0222/2021 

 

13. Odstranění duplicity vlastnického práva k pozemkům parc.č. 1055/4, 
1055/8, 1055/23 a 1055/30, v k.ú. Stodůlky 

 
Vypracoval: Ing. Naděžda Javorská, oddělení majetku 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Petr Zeman, místostarosta 
 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy 
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O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 22 - pro: 34, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ č. UZ 0223/2021 

 

14. 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: bez rozpravy 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 23 - pro: 33, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ č. UZ 0224/2021 

 

15. Zpráva o plnění usnesení ZMČ Praha 13 

 
Vypracoval: Jana Krákorová, odborný pracovník - sekretariát 
Předkládá: Ivana Todlová, předsedkyně kontrolního výboru 
 
Dotazy a připomínky:  

Zastupitel Mucala sdělil, že se zdrží hlasování, a uvedl, že jako člen kontrolního výboru 
neměl dost podkladů, aby mohl adekvátně posoudit, o čem bude hlasovat. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 24 - pro: 23, proti: 0, zdržel se: 11  
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ č. UZ 0225/2021 
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16. Dotazy a interpelace 

Interpelace zastupitele Krejčího na pana starostu 
 
Prodej předzahrádek na BD + SVJ. Jaký je záměr? Máme cenové ohodnocení za m2? 
 
Odpověděl místostarosta Zeman, že byla oslovena SVJ a bytová družstva, aby mohla městská 
část získat informace o počtu zájemců o odkoupení předzahrádek. Cena bude záviset na 
stanovisku hlavního města, jemuž bude postoupena žádost o odkup předmětných pozemků. 

 

17. Různé 

Občan městské části pan Zeman se kriticky vyjádřil k záměru výstavby výškové budovy u 
metra Nové Butovice. 
 
 

 

Materiály k informaci 

 

 Zpráva o činnosti výborů za I. pololetí 2021 
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Konec jednání:  12:30 hodin 
 

Zápis vyhotovil:  Organizačně-administrativní oddělení 
 

 

Ověřil: 

 
 
Zbyněk Pastrňák v. r. 
 
 
 
Ing. Josef Zobal v. r. 

 
 
 
 

 

 

 

Ing. David Vodrážka v. r. 
starosta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1: přijatá usnesení ze 14. zasedání ZMČ č. UZ 0211/2021 – UZ 0225/2021 včetně 

přílohy k usnesení č. UZ 0224/2021  
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) 
 


