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Zastupitelstvo městské části 
 
 
 

Zápis  

z 12. zasedání zastupitelstva MČ konaného dne 07.12.2016 

 

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, hosty a pracovníky Úřadu MČ Praha 13. 
Představil novou tiskovou mluvčí MČ Praha 13 paní Mgr. Evu Libigerovou, která do 
pracovního poměru nastoupila 1. 12. 2016 a v této funkci vystřídala pana PhDr. Samuela 
Truschku. Panu Truschkovi poděkoval za dobrou a náročnou práci, kterou vykonával pro 
městskou část. 
Pan starosta poděkoval pěti základním školám FZŠ Mezi Školami, ZŠ Mládí, FZŠ Brdičkova, 
FZŠ O. Chlupa a ZŠ Kuncova za ocenění, které převzaly dne 22. 11. 2016 na Pražském hradě, 
a to Národní cenu za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj s titulem Společensky 
odpovědná organizace 2016. 
 
Na začátku jednání bylo přítomno 33 členů a zastupitelstvo bylo 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  
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Ověřovatelé zápisu:  
 
Ing. Michal Drábek 
Aleš Mareček 
 
Hlasování č. 1: pro: 31 , proti: 0 , zdržel se: 1 
Návrh byl přijat. 
    

 

Návrhový výbor: 

Ing. Bc. Pavel Vondrovic 
Ing. Vít Bobysud 
Mgr. Antonín Krejčík 
 

 

Hlasování č. 2 : pro: 30 , proti: 0 , zdržel se: 1 
Návrh byl přijat.  

 

 

Program 

 
1. Rozpočet MČ Praha 13 na rok 2017 (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 
1146/2016 

 

2. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí na pořízení nemovitosti BJ 
1237/2016  

3. Rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. - 3. čtvrtletí 2016 a účetní závěrka 
MČ Praha 13 za 1. - 3. čtvrtletí 2016 

BJ 
1213/2016 

 

4. Rozpočtové změny za měsíce září - listopad 2016 BJ 
1214/2016  

5. Změna finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně 
správcovských firem k 1.12.2016 

BJ 
1222/2016 

 

6. Informace o výsledku zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13 BJ 
1233/2016  

7. Změna účelu využití finančních prostředků z prodeje BJ BJ 
1159/2016  

8. Žádost o účelovou neinvestiční dotaci BJ 
1225/2016  

9. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace DVS/04/03/005704/2016 - 
Dodatek č. 1 

BJ 
1170/2016  

10. Výstupy z ankety veřejného fóra místní Agendy 21 - 10 priorit BJ 
1183/2016  
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11. Změna Zásady č. 7 v "Zásadách používání Sociálního fondu zaměstnavatele" BJ 
1227/2016  

12. Personální a organizační změny v souvislosti s MA21 BJ 
1182/2016  

13. Nové mlhoviště v areálu MŠ Zázvorkova 1994 - předávací protokol BJ 
1137/2016  

14. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku 
parc. č. 790 v k.ú. Stodůlky 

BJ 
1168/2016 

 

15. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku 
parc. č. 2208/1 v k.ú. Stodůlky 

BJ 
1172/2016 

 

16. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku 
parc.č. 2312/16 v k.ú. Stodůlky 

BJ 
1224/2016 

 

17. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2131/98 v 
k.ú. Stodůlky 

BJ 
1221/2016 

 

18. Prodej části pozemků parc. č. 1245/39, parc. č. 2297/1 a parc. č. 2297/16 v 
k.ú. Stodůlky 

BJ 
1157/2016 

 

19. Prodej nebytové jednotky vč.spoluvlastnického podílu na společných částech 
budovy a zastavěných pozemcích podle seznamu NJ č. 8 

BJ 
1147/2016 

 

20. Přistoupení k dluhu vzniklého neplacením nájemného a služeb BJ 
1211/2016  

21. Případy projednané v komisi škodní a pro likvidaci majetku BJ 
1210/2016  

22. Výroční zpráva o činnosti škol a školských zařízení v působnosti správního 
obvodu Praha 13 za školní rok 2015/2016 

BJ 
1215/2016 

 

23. Zpráva o plnění usnesení ZMČ Praha 13 BJ 
1095/2016  

24. Stanovení paušální částky náhrady ušlé mzdy nebo výdělku pro kalendářní 
rok 2017 pro neuvolněné členy ZMČ Praha 13 

BJ 
1142/2016 

 

25. Dotazy a interpelace   

26. Různé   
 

O takto navrženém programu bylo hlasováno. 

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

1. Rozpočet MČ Praha 13 na rok 2017 (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. Martina Švorcová, odborný pracovník, Ing. Tomáš Pekař, odborný 
pracovník, Ing. Světla Džmuráňová, vedoucí oddělení plánu a rozpočtu, Ing. Kamila 
Nátrová, vedoucí oddělení zdaňované činnosti 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. David Vodrážka, starosta MČ Praha 13 
 

Komentář s přehledem jednotlivých kapitol a položek podal p. starosta. Na stůl byly 
předloženy k výměně 2 stránky v důvodové zprávě a 2 stránky v tabulkách. Důvodem je 
skutečnost, že hl. m. Praha upravilo svůj rozpočet na rok 2017 ve prospěch městských 
částí. 
Dotazy a připomínky: 
 
J. Zeman přednesl svůj komentář k předloženému návrhu rozpočtu na rok 2017, ke 
kterému podal podrobné vysvětlení pan starosta. 

P. Opatřil prohlásil, že jejich klub schválení rozpočtu nepodpoří. 

P. Nejedlý poděkoval za zpracování a rozsah předloženého materiálu. Nabádal mimo jiné 
do budoucna lépe zvažovat jednotlivé investice z hlediska úspor a efektivity a také 
rozdělování grantů. 

Na jeho připomínky odpověděl p. starosta. 

Na dotaz p. Lapáčka k výši příspěvku pro Středisko sociálních služeb Prahy 13 odpověděl 
ZS Jaroš, že v tomto roce byl příspěvek pro středisko navýšen a se stejnou výší se počítá  
i pro rok 2017. 

Do další rozpravy přispěli zastupitelé Drhová, Murňák, J. Zeman, Nejedlý. Diskuse se 
týkala převážně rozdělování grantů a také vysílání TV Prahy 13, úspor vzniklých 
zateplením ZŠ, MŠ atd. 

Na všechny vznesené dotazy odpověděl p. starosta. 

Hlasování o návrhu usnesení J. Zemana: 

ZMČ schvaluje:  

1) zvýšit provozní dotaci Domu kultury Mlejn o 1 milion Kč na vrub rezervy 
2) zvýšit provozní dotaci Rekreačnímu objektu Kozel o 200.000 Kč na vrub rezervy 

Hlasování č. 4 - pro: 2, proti: 10, zdržel se: 22 
Návrh nebyl přijat. 
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Hlasování o původně navrženém usnesení: 
 
Hlasování č. 5 - pro: 22, proti: 5, zdržel se: 7  
Návrh byl přijat. 

USNESENÍ č. UZ 0201/2016 

 

2. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí na pořízení 
nemovitosti 

 
Vypracoval: Bc. Eva Dostálová, referent pro veřejné zakázky 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. David Vodrážka, starosta 
 
Dotazy a připomínky: 
 
P. starosta v úvodu projednávání materiálu podrobně popsal vývoj záměru, mj. uvedl, že 
vše probíhá v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a v souvislosti s účinností 
nových předpisů, které do záměru postupně vstoupily. Změny se mj. týkají otázek 
spojených s provozem, energetickou náročností objektu v souvislosti se závěry znaleckých 
posudků. Původní objem finančních prostředků na pořízení nemovitosti schválený 
zastupitelstvem se nemění. 

Nad předloženým materiálem zastupitelé Murňák, J. Zeman, Drhová, Nejedlý, Pastrňák, 
Zelený, Arnoštová, Dlesk, ZS Zeman, ZS Jaroš, Mareček rozsáhle diskutovali, na všechny 
jejich dotazy a připomínky odpověděl p. starosta. 
Pan starosta předložil návrh na doplnění původně navrženého usnesení a navrhnul hlasovat 
o něm jako celku. 

ZMČ P 13: 

IV. ukládá 

Radě MČ P 13 zřídit pracovní komisi k přípravě veřejné zakázky na budoucího 
provozovatele DPS složenou ze členů všech stran a hnutí zastoupených v ZMČ Praha13 a 
dále zástupců sociálního výboru ZMČ, odboru sociální péče ÚMČ a odboru legislativně - 
právního ÚMČ. Návrhy na členy komise a jejich náhradníky předloží starostovi 
předsedové politických klubů, předseda sociálního výboru ZMČ a vedoucí odborů ÚMČ do 
14. 12. 2016. 

V. ukládá 

Radě MČ P 13 vybrat provozovatele DPS  
Termín: 31. 7. 2017 
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Pan Murňák požádal o doslovný přepis svého příspěvku. 
 
K provozovateli tedy vlastně chtěl říct, že vlastně to bude soukromá společnost kde vůbec 
nebude platit žádná stošestka, nic, žádná veřejná kontrola, tak proto já bych radši 
navrhnul, aby jsme založili vlastní společnost na tohleto provozování. 
 
Pan starosta požádal o přepis svého příspěvku. 
 
Zdůrazňuji, a to bych chtěl, aby zde zaznělo, že rozhodně zde není plánováno ani 
náznakem, že bychom ten dům pro seniory budoucí, nějakým způsobem někomu prodali, 
nebo něco podobného. Pouze bychom chtěli udělat to, aby někdo v nějakých parametrech, 
ten, kdo tomu nejlépe rozumí a umí, aby jej provozoval, ale rozhodně nesmí dojít 
k jakémukoliv zcizení této, tohoto objektu. 
 
P. Pastrňák požádal, jestli by obvinění jeho osoby (v příspěvku J. Zemana) bylo doslova 
zapsáno do zápisu. 
 
J. Zeman: kolego, vy jste nepochopil realitu, na co se učíme tržní ekonomiku, když se 
nabízí vyšší užitná hodnota za nižší cenu, tak to někdo nechápe, asi se vyučil špatně. 
 
Po ukončení rozpravy bylo hlasováno o původně navrženém a doplněném usnesení jako 
celku. 
Hlasování č. 6 - pro: 22, proti: 1, zdržel se: 4  
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ č. UZ 0202/2016 

 

3. Rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. - 3. čtvrtletí 2016 a účetní závěrka 
MČ Praha 13 za 1. - 3. čtvrtletí 2016 

 
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 
 
Dotazy a připomínky: 
 
Na připomínku J. Zemana odpověděli ZS Zeman a ZS Jaroš. 

O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 7 - pro: 29, proti: 0, zdržel se: 4  
Návrh byl přijat. 

USNESENÍ č. UZ 0203/2016 
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4. Rozpočtové změny za měsíce září - listopad 2016 

 
Vypracoval: Ing. Tomáš Pekař, odborný pracovník, Ing. Martina Švorcová, 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: bez rozpravy. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 8 - pro: 21, proti: 0, zdržel se: 10  
Návrh byl přijat. 

USNESENÍ č. UZ 0204/2016 

 

5. Změna finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně 
správcovských firem k 1.12.2016 

 
Vypracoval: Ing. Kamila Nátrová, vedoucí oddělení zdaňované činnosti 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. David Vodrážka, starosta MČ Praha 13 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 

O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 9 - pro: 23, proti: 0, zdržel se: 9  
Návrh byl přijat. 

USNESENÍ č. UZ 0205/2016 

 

6. Informace o výsledku zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13 

 
Vypracoval: Ing. Jaroslav Mareš, vedoucí odboru ekonomického 
Předkládá: Ing. David Vodrážka, starosta 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 

O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 10 - pro: 31, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 

USNESENÍ č. UZ 0206/2016 
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7. Změna účelu využití finančních prostředků z prodeje BJ 

 
Vypracoval: Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, RNDr. Marcela Plesníková, zástupkyně starosty 
 
Materiál uvedl p. starosta, který vysvětlil, že na akci parkové úpravy s vodní plochou 
obdržela městská část finanční prostředky z MHMP v plné výši. 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 11 - pro: 33, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 

USNESENÍ č. UZ 0207/2016 

 

8. Žádost o účelovou neinvestiční dotaci 

 
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: 34, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 

USNESENÍ č. UZ 0208/2016 

 

9. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace DVS/04/03/005704/2016 - 
Dodatek č. 1 

 
Vypracoval: Bc. Petr Syrový, vedoucí oddělení sociální prevence 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. Pavel Jaroš 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
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O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 13 - pro: 32, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 

USNESENÍ č. UZ 0209/2016 

 

10. Výstupy z ankety veřejného fóra místní Agendy 21 - 10 priorit 

 
Vypracoval: Mgr. David Michut, referát krizového řízení 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. Pavel Jaroš, zástupce starosty 
 
Dotazy a připomínky: 
 
pí Drhová ocenila pořádání anket veřejného fóra a poukázala na dvě témata, a to 
zastavování zelených ploch a parkování na území MČ P 13. 
 
Reagoval p. starosta, který uvedl, že zelené plochy uvedené v územním plánu se 
nezastavují. Veřejné projednání stavebních záměrů se uskuteční pouze tehdy, pokud 
městská část je účastníkem řízení. 
 
Do další diskuse přispěli zastupitelé J. Zeman, ZS Jaroš, Opatřil, ZS Zeman, Drhová a 
Pastrňák. Na jednotlivé připomínky reagoval p. starosta. 
 
Pí Drhová požádala uvést do zápisu svůj příspěvek: 
 
kdybychom pořádali zastupitelstvo odpoledne, bylo by tady možná více občanů a pak by 
nás tady možná sedělo více, než nás sedí teď. Myslím si, že neprojednáváme tak 
nezanedbatelný bod, aby byli všichni na obědě. Takže to je jedna moje poznámka. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 14 - pro: 32, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 

USNESENÍ č. UZ 0210/2016 

 

11. Změna Zásady č. 7 v "Zásadách používání Sociálního fondu 
zaměstnavatele" 

 
Vypracoval: Jarmila Havelková, vedoucí oddělení personálního a platového 
Předkládá: Ing. David Vodrážka, Rada MČ Praha 13 
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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 0211/2016 

 

12. Personální a organizační změny v souvislosti s MA21 

 
Vypracoval: Mgr. David Michut, referát krizového řízení 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. Pavel Jaroš, zástupce starosty 
 
Dotazy a připomínky: 
 
na dotaz p. Murňáka k výběru zástupce soukromého sektoru odpověděl p. starosta, že se 
jedná o zástupce hospodářské komory. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 

Hlasování č. 16 - pro: 32, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 

USNESENÍ č. UZ 0212/2016 

 

13. Nové mlhoviště v areálu MŠ Zázvorkova 1994 - 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. 17 - pro: 33, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 

USNESENÍ č. UZ 0213/2016 
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14. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k 
pozemku parc. č. 790 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. 18 - pro: 32, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 

USNESENÍ č. UZ 0214/2016 

 

15. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k 
pozemku parc. č. 2208/1 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. 19 - pro: 33, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 

USNESENÍ č. UZ 0215/2016 

 

16. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k 
pozemku parc.č. 2312/16 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. 
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Hlasování č. 20 - pro: 32, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 

USNESENÍ č. UZ 0216/2016 

 

17. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2131/98 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. 21 - pro: 32, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 

USNESENÍ č. UZ 0217/2016 

 

18. Prodej části pozemků parc. č. 1245/39, parc. č. 2297/1 a parc. č. 2297/16 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. 22 - pro: 23, proti: 0, zdržel se: 9  
Návrh byl přijat. 

USNESENÍ č. UZ 0218/2016 

 

19. Prodej nebytové jednotky vč.spoluvlastnického podílu na společných 
částech budovy a zastavěných pozemcích podle seznamu NJ č. 8 

 
Vypracoval: Mgr. Iva Mesterová, vedoucí oddělení majetkového 
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. 23 - pro: 19, proti: 7, zdržel se: 7  
Návrh byl přijat. 

USNESENÍ č. UZ 0219/2016 

 

20. Přistoupení k dluhu vzniklého neplacením nájemného a služeb 

 
Vypracoval: Mgr. Kateřina Benešová, odborný pracovník - byty 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, RNDr. Marcela Plesníková, zástupkyně starosty 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 

O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 24 - pro: 26, proti: 0, zdržel se: 7  
Návrh byl přijat. 
 

USNESENÍ č. UZ 0220/2016 

 

21. 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 
 
Na stůl bylo předloženo usnesení z rady ze dne 5. 12. 2016. P. starosta zdůvodnil jeho 
dodatečné předložení. 
 
Dotazy a připomínky: 
 
J. Zeman uvedl, že z důvodu odpisu dlouhodobého finančního majetku SZM, a.s., se klub 
KSČM zdrží hlasování. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 25 - pro: 19, proti: 0, zdržel se: 13  
Návrh byl přijat. 
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USNESENÍ č. UZ 0221/2016 

 

22. Výroční zpráva o činnosti škol a školských zařízení v působnosti správního 
obvodu Praha 13 za školní rok 2015/2016 

 
Vypracoval: Ing. Helena Václavová, pracovník pedagogicko - organizačního referátu 
Předkládá: zástupkyně starosty, RNDr. Marcela Plesníková 
 
Dotazy a připomínky: 
 
Předseda výboru pro výchovu a vzdělávání p. Bobysud poděkoval všem, kteří se na 
zpracování podíleli, zejména pracovnici odboru školství pí Václavové. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 26 - pro: 32, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 

 
USNESENÍ č. UZ 0222/2016 

 

23. 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. 27 - pro: 32, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 

USNESENÍ č. UZ 0223/2016 
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24. Stanovení paušální částky náhrady ušlé mzdy nebo výdělku pro kalendářní 
rok 2017 pro neuvolněné členy ZMČ Praha 13 

 
Vypracoval: Jarmila Havelková, vedoucí oddělení personálního a platového 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. David Vodrážka 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 28  - pro: 33, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 

USNESENÍ č. UZ 0224/2016 

 
 

25. Dotazy a interpelace 

 
Interpelace pí Todlové na odbor životního prostředí a odbor stavební 
 
Stavba Sezemínská – Bronzová 
O jakou stavbu na hraně parku se jedná? Neprošlo stavebním odborem. 
Na základě info od občanů se nejedná o parkové úpravy, ale stavba má co dočinění s bytovým 
domem Alfa. – ÚR o umístění stavby. 
 
Reagoval p. starosta, je vydáno územní rozhodnutí na stavbu na soukromém pozemku. MČ se 
záměrem nesouhlasí. 
Bude odpovězeno písemně. 
 
Interpelace J. Zemana na p. starostu 
 

1) co udělalo, dělá a chystá se udělat vedení MČ Praha 13 proti šikaně – o 1 ředitelku 
mateřské školky jsme už přišli – zhroutila se! Napadány jsou i pracovnice OSPOD atd. 

2) Špatný je technický stav silnic na Praze 13. Jaká je vyhlídka na příští rok? 
 
K bodu 1) odpověděl p. starosta, že záležitost je řešena právní cestou, do státní správy nelze 
zasahovat. Uvedl, že pracovnice sociálního odboru mají podporu vedení MČ a v rámci zákona 
je poskytnuta součinnost. 
K bodu 2) – stav silnic se řeší s TSK a hl. m. Prahou. 
 
Interpelace pí Drhové na starostu, ZS Jaroše, ZS Plesníkovou, ZS Zemana 
 
Žádám o podrobné vyúčtování 200.000 Kč, které byly rozpočtovým opatřením č. 94 
převedeny z rezervy při přidělování dotací na volnočasové aktivity dětí a mládeže do 
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rozpočtových kapitol kancelář starosty a zástupců starosty pana Jaroše, Zemana a paní 
Plesníkové po 50.000 Kč.  
 
Bude odpovězeno písemně. 
 
Interpelace p. Petříčka na p. starostu 
 
Měl bych zájem o bližší informace k realizaci „Parkových úprav s vodní plochou s možností 
koupání“. 
 
Odpověděl p. starosta, že v průběhu zveřejnění záměru se proti němu objevily námitky 
některých občanů, například proti problému s parkováním v této oblasti, výskytu většího 
počtu lidí, apod. Probíhá zjišťovací řízení EIA a čeká se na výsledek. 
 
Interpelace pí Helikarové na p. starostu 
 
Žádost o územní povolení stavby domu Alfa je podána tak, že má být stavba umístěna i na 
pozemcích HMP. Byla MČ požádaná z HMP o názor na toto využití pozemků města na území 
MČ a jak se obec postaví k této věci v územním řízení? 
 
Odpověděl p. starosta, že městská část nebyla hl. m. Prahou požádána o vyjádření, v případě, 
že MČ žádost obdrží, bude její stanovisko negativní.  
 
Interpelace p. Nejedlého na p. starostu 
 
Bylo, bude řešeno dopady na zasvětlení budov v okolí plánované stavby bytového domu Alfa 
u stanice Luka? Bude MČ žádat EIA? 
 
Reagoval p. starosta, městská část využije všech možností v rámci svých kompetencí 
k eliminaci dopadů při této výstavbě.  
Bude odpovězeno písemně. 
 
Interpelace p. Murňáka na p. starostu 
 
Duplicitní zveřejňování smluv na profilu zadavatele veřejných zakázek a úřední desce: 
 
Všiml jsem si, že je zbytečně na profilu zadavatele zveřejňována smlouva v nestrojově 
čitelném formátu a zároveň v registru smluv ve strojově čitelném formátu takže je jasné, že 
toto ukládání v registru není automatizované z profilu zadavatele. Profil zadavatele se tváří, že 
toto umí automaticky zajistit. 
Myslím, že je zde zbytečně plýtváno administrativní silou, aby skenovala smlouvu nad 
500.000 na profil zadavatele, která je stejně místy nečitelná, když se potom stejně uloží v 
registru smluv v původním strojově čitelném formátu.  
Připomínám, že zákon o registru smluv umožňuje se této duplicitní práci vyhnout a uložením 
v registru smluv je splněna podmínka zákona o zadávání veřejných zakázek. 
To platí i pro smlouvy o poskytnutí dotace dle zákona o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, které ukládáte jak na úřední desce, tak v registru smluv. 
Bylo by samozřejmě také dobré umístit link na registr smluv na náš web. 
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Dále bych se rád zeptal, proč není v registru ani jedna smlouva  KD Mlejn o.p.s. 
Myslím, že je dobré využít testovacího období, aby se zabránilo neplatnosti smlouvy od 
července 2017.  
 
Bude odpovězeno písemně. 
 
Dotaz p. Krejčíka na rekonstrukci sportovní haly Bellušova, zda bude realizován přístup pro 
hendikepované občany. 
 
Odpověděl ZS Zeman, že rekonstrukce je realizována soukromým investorem, který sdělil, že 
vstup pro hendikepované bude realizován. 
 
Pí Drhová reagovala na přednesenou interpelaci pí Helikarové k bytovému domu Alfa a 
navrhla k úvaze, aby ZMČ P 13 prostřednictvím RMČ P 13 požádalo stavební úřad o možnost 
pořádání veřejných projednání k významným stavbám v odpoledních hodinách, aby se jich 
mohli zúčastnit občané. 
 
Občan městské části p. Hrdlička vystoupil se svým příspěvkem, který se týkal rondelu u metra 
Lužiny. Mj. poděkoval, že MČ nesouhlasila s prodejem pozemků v tomto místě. Další jeho 
připomínky se týkaly cen pronájmů a budoucího využití rondelu. 
 
Reagoval p. starosta, uvedl, že MČ vlastní jen část pozemků v této lokalitě, ceny pronájmů 
jsou stanoveny na základě schválených pravidel. Představy o budoucím využití lokality budou 
zohledněny po vypršení nájemní smlouvy v roce 2020. 
 
 

26. Různé 

Občanka městské části pí Kunvalská vystoupila s příspěvkem, který se týkal výstavby 
bytového domu na Velké Ohradě v místě bývalé Včely. Vyjádřila se kriticky zejména 
k provozním hodinám prací na stavbě a dopravnímu zatížení. 

K problému výškové budovy na místě bývalé Včely na Velké Ohradě musím bohužel říci, že 
stavební i dopravní odbor naprosto selhaly.  
Omlouvám se, zapomněla jsem říci, aby tohleto bylo uvedeno v zápisu doslovně.  
 
Reagoval p. starosta, přednesl stručnou genezi k výstavbě bytového domu a upozornil na 
skutečnost, že k předmětné stavbě bylo v minulosti vydáno územní rozhodnutí, stavebník 
splnil zákonné požadavky, žádné výjimky nebyly povoleny. Přislíbil opakovaně prověřit 
možnosti na odboru stavebním a dopravy. 
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Materiály k informaci 

 Dopis z Magistrátu hl. m. Prahy adresovaný starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi ve 
věci vyjádření k žádosti o zpracování územní studie (halda Makču Pikču) na 
pozemcích v k.ú. Stodůlky 

 

Konec jednání:  12:35 hodin 
 

Zápis vyhotovil: organizačně-administrativní oddělení 
 

 

Ověřil: 

 
 
Ing. Michal Drábek v. r. 
 
 
 
 
Aleš Mareček v. r. 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

Ing. David Vodrážka v. r.  
starosta 

 
 
 
 
 
Příloha č. 1: přijatá usnesení z 12. zasedání ZMČ č. UZ 0201/2016 – UZ 0224/2016 včetně 

přílohy k usnesení č. UZ 0219/2016. 
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) 
 
 


