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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 8. zasedání zastupitelstva MČ konaného dne 10. 02. 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: 

Yveta Kvapilová 
David Zelený 

 
 
 

 
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  
Miloš Drha 
 
Hlasování č. 2: pro: 31 , proti: 0 , zdržel se: 0 
Návrh byl přijat. 

 

 

 

Program 

 
1. Rozpočtové změny za měsíc prosinec 2015  BJ 

0396/2016  
2. Rozpočet MČ Praha 13 na rok 2016 (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 
1150/2015 

 

3. Rozpočtový výhled MČ Praha 13 na roky 2017 - 2021 BJ 
1149/2015  

4. Informace o zhodnocení volných peněžních prostředků MČ Praha 13 BJ 
0405/2016  

5. Poskytnutí účelových neinvestičních dotací určených na rozvoj sportu BJ 
0394/2016  

6. Návrh na prominutí příslušenství dluhu, tj. poplatku z prodlení a úroku z 
prodlení 

BJ 
0398/2016 

 

7. Odůvodnění významné podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s 
názvem „Rekonstrukce bývalého sportcentra na MŠ Ovčí Hájek 2174/46 pro 
2 až 3leté a 3 až 6leté děti, na území Prahy 13“ 

BJ 
0402/2016 

 

8. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností Pražská 
plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. k 
pozemkům parc. č. 1236/28, parc. č. 1236/78, parc. č. 2229/2 a parc. č. 
2694/4, vše v k.ú. Stodůlky 

BJ 
0324/2016 

 

9. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2245/1 v 
k.ú. Stodůlky 

BJ 
0348/2016 

 

10. 1. Revokace usnesení č. UZ 0073/2015 ze dne 17.6.2015  
2. Prodej pozemku parc. č. 1607/67 v k.ú. Stodůlky 

BJ 
0397/2016 

 

11. Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku parc. č. 2191/6 v k.ú. 
Stodůlky 

BJ 
0403/2016 
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12. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na uložení a provozování 
součásti distribuční soustavy - kabelového vedení 1kV na pozemcích parc.č. 
2685/1 a 2685/20 v k.ú. Stodůlky 

BJ 
0404/2016 

 

13. Zpráva o plnění usnesení ZMČ Praha 13 BJ 
0337/2016  

14. Dotazy a interpelace   

15. Různé   
 

O takto navrženém programu bylo hlasováno. 

Hlasování č. 3 - pro: 32, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 

 

 

 

Jednání 

1. Rozpočtové změny za měsíc prosinec 2015  

 
Vypracoval: Ing. Tomáš Pekař, odborný pracovník, Ing. Martina Švorcová, Ing. Světla 
Džmuráňová, odborný pracovník, vedoucí oddělení plánu a rozpočtu 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. David Vodrážka, starosta MČ Praha 13 
 
Dotazy a připomínky:  

pí Drhová přednesla své připomínky k rozpočtovému opatření č. 179 k převedení 
nevyužité rezervy finančních prostředků u oblasti kulturních, tělovýchovných  
a sportovních činností na kancelář starosty a zástupců starosty pro využití k financování 
předvánočních a vánočních akcí pro veřejnost. Dále požádala o vysvětlení k rozpočtovým 
opatřením č. 180 a 187 – přesuny finančních prostředků v rámci OŽP. 

Reagoval ZS Jaroš, byla podpořena římskokatolická farnost ve Stodůlkách, byla 
financována revitalizace rybníku v Třebonicích. Zmíněné přesuny finančních prostředků 
nebyly čerpány na úkor údržby zeleně. 

O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 4 - pro: 27, proti: 5, zdržel se: 0  
 
USNESENÍ č. UZ 0128/2016 
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2. Rozpočet MČ Praha 13 na rok 2016 (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 

Materiál uvedl p. starosta. 
Dotazy a připomínky:  

p. starosta požádal o opravu textu na str. 79 – nahradit slovo zisk slovem ztráta – 
v poslední větě na této straně. 

Pí Helikarová požádala o podrobnější vysvětlení navrhovaného rozpočtu Střediska 
sociálních služeb Prahy 13 zejména zvýšení nákladů energií po rekonstrukci kuchyně, 
stagnujících nákladů na mzdy vzhledem k nárůstu poskytovaných služeb. 

Reagoval ředitel střediska p. Mašek, podrobné vysvětlení bude předáno písemně, případně 
na osobním jednání. 
 
J. Zeman vznesl připomínky ke snížení dotace pro KD Mlejn, snížení investičních 
příspěvků pro ZŠ, snížení rozpočtu OŽP. 

Odpověděl p. starosta, že finanční prostředky jednotlivých odborů jsou v rámci možností 
rozpočtu během roku dorovnávány i z jiných zdrojů. KD Mlejn bude hospodařit 
s přidělenými finančními prostředky bez snížení programové úrovně. 

P. Nejedlý uvedl, že z důvodu dlouhodobých výhrad ke kamerovému systému 
a  k financování vysílání TV Praha 13 klub předložený rozpočet nepodporuje. Doporučil, 
aby v předloženém rozpočtu položka grantů na volnočasové aktivity nebyla během roku 
krácena přesuny finančních prostředků, ale navýšena. Dotázal se k položkám týkajících se 
školství, zda jde o rezervu nebo plánované prostředky. 

Pí Drhová uvedla, že nesouhlasí s pověřením rady provádět rozpočtové změny. Měla 
výhrady k položkám pohoštění a věcné dary v různých kapitolách rozpočtu a výhrady 
k položce kultury a cestovního ruchu. 

P. Murňák poděkoval paní tajemnici, vedoucímu EKO p. Marešovi a vedoucímu OLP  
p. Proškovi za zveřejnění rozpočtu MČ na webových stránkách ve strojově čitelném 
formátu. 

Na dotaz p. Nejedlého k položkám školství reagovala ZS Plesníková, která uvedla, že plán 
investic je vypracován a je podle něj postupováno. 
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O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 5 - pro: 23, proti: 5, zdržel se: 6 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0129/2016 

 

3. Rozpočtový výhled MČ Praha 13 na roky 2017 - 2021 

 
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. David Vodrážka, starosta MČ Praha 13 
 

Dotazy a připomínky:  

J. Zeman uvedl, že jeho připomínky se týkají stejně jako u rozpočtu snížení finančních 
prostředků školám, odboru životního prostředí a KD Mlejn. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 6 - pro: 23, proti: 5, zdržel se: 6 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0130/2016 

 

4. Informace o zhodnocení volných peněžních prostředků MČ Praha 13 

 
Vypracoval: Ing. Jaroslav Mareš, vedoucí odboru ekonomického 
Předkládá: Ing. David Vodrážka, starosta městské části Praha 13 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 

O navrženém usnesení bylo hlasováno. 

Hlasování č. 7 - pro: 33, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 

 
USNESENÍ č. UZ 0131/2016 
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5. Poskytnutí účelových neinvestičních dotací určených na rozvoj sportu 

 
Vypracoval: Jana Janotová, odborná asistentka, Bohdan Pardubický, asistent zástupce 
starosty 
Předkládá: Ing. David Vodrážka, starosta 
 
Dotazy a připomínky:  

J. Zeman oznámil střet zájmu z důvodu jeho členství ve školské radě ZŠ Janského. Paní 
Drhová předložený materiál podpořila, ale měla výhrady ke způsobu rozdělování 
finančních prostředků.  

O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 8 - pro: 34, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ č. UZ 0132/2016 

 

6. Návrh na prominutí příslušenství dluhu, tj. poplatku z prodlení a úroku z 
prodlení 

 
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. 9 - pro: 34, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0133/2016 

 

7. Odůvodnění významné podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s 
názvem „Rekonstrukce bývalého sportcentra na MŠ Ovčí Hájek 2174/46 pro 2 
až 3leté a 3 až 6leté děti, na území Prahy 13“ 

 
Vypracoval: JUDr. Emese Stluková, odborný pracovník 
Předkládá: RNDr. Marcela Plesníková, zástupkyně starosty 
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Dotazy a připomínky:  

Materiál uvedl p. starosta a navrhl doplnit usnesení o bod III. s textem: zastupitelstvo 
souhlasí se zakázkou za podmínky získání části finančních prostředků z dotačních zdrojů. 
 
O takto navrženém a upraveném usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 10 - pro: 34, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 

 
USNESENÍ č. UZ 0134/2016 

 

8. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností Pražská 
plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. k 
pozemkům parc. č. 1236/28, parc. č. 1236/78, parc. č. 2229/2 a parc. č. 2694/4, 
vše 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. 11 - pro: 29, proti: 5, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 

 
USNESENÍ č. UZ 0135/2016 

 

9. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2245/1 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. 
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Hlasování č. 12 - pro: 34, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat.  

USNESENÍ č. UZ 0136/2016 

 

10. 1. Revokace usnesení č. UZ 0073/2015 ze dne 17. 6. 2015  
      2. Prodej pozemku parc. č. 1607/67 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. 13 - pro: 33, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 

 
USNESENÍ č. UZ 0137/2016 

 

 

11. Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku parc. č. 2191/6 v k.ú. 
Stodůlky 

 
Vypracoval: Jiří Straka, oddělení majetku 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Petr Zeman, zástupce starosty 
 

Dotazy a připomínky: bez rozpravy.  

O navrženém usnesení bylo hlasováno. 

Hlasování č. 14 - pro: 34, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 

USNESENÍ č. UZ 0138/2016 
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12. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na uložení a provozování 
součásti distribuční soustavy - kabelového vedení 1kV na pozemcích parc.č. 
2685/1 a 2685/20 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. 15 - pro: 33, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 

USNESENÍ č. UZ 0139/2016 

 

 

13. 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:  

p. Krejčík se dotázal, jak bude financován kamerový systém. 

Odpověděl p. starosta, že záměr vybudování kamerového systému byl schválen 
zastupitelstvem, podmínkou bylo jeho provozování hl. m. Prahou. Finanční prostředky 
jsou v rozpočtu vyčleněny a nadále bude probíhat jednání s hl. m. Prahou. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 16 - pro: 34, proti: 0, zdržel se: 0  
 
USNESENÍ č. UZ 0140/2016 
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14. Dotazy a interpelace 

 
Interpelace pí Hosnedlové – na p. starostu, zástupce starosty 
 
Tímto žádám o doložení položkového vyúčtování účetních položek č. 5175, 5194 (pohoštění 
a věcné dary) z rozpočtů kanceláří starosty, zástupců starosty a tajemnice Úřadu MČ Praha 13 
za rok 2015, a to v takové formě, aby bylo patrné, za co byly prostředky vynaloženy  
a k jakému účelu byly použity. 
 
Bude odpovězeno písemně. 
 
 
Interpelace p. Nejedlého  - na ZS Jaroše 
 
1) Žádost o řešení stavu přechodů v ulici Hostinského v blízkosti MŠ Šikulka z pohledu jejich 

dostatečnosti a bezpečnosti. 
Žádost o to, aby se tímto problémem zabýval dopravní výbor případně jiný gesčně 
příslušný orgán. 

2) Nedostatečná frekvence odvozu tříděného odpadu.  
 
Bude odpovězeno písemně. 
 
Interpelace p. Murňáka – na p. starostu 
 
1. Je městská část připravena na registr smluv? 
2. Žádám o poskytnutí zvukového záznamu na DVD z dnešního zastupitelstva pro kontrolu 

zápisu v klidu domova. Žádám o zamezení skartace do poskytnutí. 
 
Odpověděl p. starosta, že městská část je na registr smluv připravena a zvukový záznam bude 
poskytnut. 
 
Interpelace pí Drhové – na p. starostu 
 
Budeme reagovat na žádost občanů a přesuneme jednání ZMČ na odpolední hodiny s pevně 
stanovenou hodinou pro interpelace a vystoupení občanů? 
Příloha: Otevřená žádost starostovi od občanů  
Pane starosto, jménem občanů Prahy 13 a široké veřejnosti vás žádáme, abyste na dnešní 
program zasedání Zastupitelstva Prahy 13 zařadil bod, který pevně stanoví dobu možnosti 
interpelací občanů na zasedáních Zastupitelstva Prahy 13. 
Název bodu programu je: 
Stanovení pevné doby možnosti interpelací občanů od 16:00 hodin. 
Návrh usnesení bude: 
Zastupitelstvo Městské části Prahy 13 souhlasí s navrženou pevně stanovenou hodinou od 
16:00 hodin, kdy občané můžou předkládat své interpelace. 
 
Uvedená interpelace byla předložena písemně s přílohou. 
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15. Různé 

Pí Drhová reagovala na předloženou informaci Zprávu o činnosti výborů ZMČ Praha 13 za II. 
pololetí 2015. Měla výhrady ke složení výborů bez účasti občanů. Kritizovala, že nebylo 
umožněno členům klubu zúčastnit se jednání finančního výboru. 
 
Odpověděl p. starosta, že vše probíhá v souladu s jednacím řádem výborů a hlasováním členů 
výboru. 

 

Materiály k informaci 

 Zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva MČ Praha 13 za II. pololetí roku 2015 

 

 

Konec jednání:  11:00 hodin 
 

Zápis vyhotovil: organizačně-administrativní oddělení 
 

 

Ověřil: 

 
Yveta Kvapilová v. r. 
 
 
David Zelený v. r. 

 
 

 

 

 
 

Ing. David Vodrážka v. r.  
starosta 

 
 
 
 
Příloha č. 1: přijatá usnesení z 8. zasedání ZMČ č. UZ 0128/2016 – UZ 0140/2016 
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) 


