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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 13. zasedání zastupitelstva MČ konaného dne 15.02.2017 

 

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. 
Na začátku jednání bylo přítomno 30 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:  
 
Mgr. Štěpán Hošna 
David Zelený 
 
Hlasování č. 1: pro: 27 , proti: 0 , zdržel se: 0 
Hlasování označené za zmatečné. 
 
Hlasování č. 2: pro: 30 , proti: 0 , zdržel se: 0 
Návrh byl přijat. 
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Návrhový výbor: 

Ing. Vít Bobysud 
Mgr. Antonín Krejčík 
Miloš Drha 
 

 

Hlasování č. 3: pro: 27 , proti: 0 , zdržel se: 0 
Návrh byl přijat. 

 

Program 

 
1. Volba člena Rady MČ Praha 13 BJ 

1216/2016  
2. Rozpočtový výhled MČ Praha 13 na roky 2018 - 2022 BJ 

0388/2017  
3. Rozpočtové změny za měsíce prosinec 2016 - leden 2017 BJ 

0380/2017  
4. Informace o výsledku zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13 BJ 

0401/2017  
5. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace - TJ Sokol Stodůlky BJ 

0378/2017  
6. Žádosti o účelovou neinvestiční dotaci SK AKTIS PRAHA a Plavecké školy BJ 

0377/2017  
7. Smlouva o poskytnutí dotace pro KD Mlejn, o.p.s. BJ 

0379/2017  
8. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k 

pozemkům parc. č. 1625/4, 2235/2 a 2695/11 v k.ú. Stodůlky 
BJ 
0408/2017 

 

9. Prodej pozemku parc.č. 28 v k.ú. Stodůlky BJ 
0391/2017  

10. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 1236/28 
a parc. č. 1236/127 v k.ú. Stodůlky 

BJ 
0389/2017 

 

11. Prodej pozemku parc. č. 1562/1 v k.ú. Stodůlky BJ 
0405/2017  

12. Předávací protokol - svěření majetku příspěvkové organizaci BJ 
0361/2017  

13. Dodatek k úplnému znění zřizovacích listin MŠ, ZŠ a DDM zřizovaných MČ 
Praha 13 

BJ 
0339/2017 

 

14. Strategický rámec MAP do roku 2023 - investiční priority BJ 
0403/2017  

15. Seznámení s výsledky kontroly Magistrátu hl. m. Prahy v oblasti činností 
vykonávaných dle zákona č. 106/1999 Sb. 

BJ 
0409/2017 

 

16. Zpráva o plnění usnesení ZMČ Praha 13 
 

BJ 
0330/2017  

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

BJ 
0410/2017 

 

18. Dotazy a interpelace   

19. Různé   
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O takto navrženém programu bylo hlasováno. 

Hlasování č. 4: pro: 30 , proti: 0 , zdržel se: 0 
Návrh byl přijat. 
 

Jednání 

1. Volba člena Rady MČ Praha 13 

 
Vypracoval: Jana Krákorová, odborný pracovník – sekretariát, Helena Šlitrová, vedoucí 
organizačně-administrativního oddělení 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. David Vodrážka, starosta 
 
Dotazy a připomínky:  
 
p. starosta navrhl zvolit volební výbor ve složení P. Zeman, Y. Kvapilová a P. Jaroš. 

Hlasování č. 5 - pro: 29, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat. 

Klub zastupitelů ČSSD navrhl členem rady zvolit Mgr. Štěpána Hošnu. O tomto návrhu 
bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 6  - pro: 25, proti: 0, zdržel se: 5 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0225/2017 

 

2. Rozpočtový výhled MČ Praha 13 na roky 2018 - 2022 

 
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. David Vodrážka, starosta MČ Praha 13 
 
Dotazy a připomínky:  
 
p. Lapáček doporučil v rozpočtovém výhledu zohlednit navyšování mzdových prostředků. 

P. starosta odpověděl, že vše bude záviset na vývoji mzdové politiky v budoucnu, výhled 
vychází z reálných čísel. 

J. Zeman poukázal na nedostatečné finanční prostředky pro oblast sportu, kultury  
a školství. 
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O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 7 - pro: 20, proti: 0, zdržel se: 10 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0226/2017 

 

3. Rozpočtové změny za měsíce prosinec 2016 - leden 2017 

 
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 Prahy 13 
 
Dotazy a připomínky: 
 
p. Murňák se dotázal na rozpočtové opatření č. 188, a to na výši výdajů za vypracování 
právního posouzení ke zveřejnění článku ve STOPu. 

P. starosta požádal vedoucího OLP o zjištění částky a předání panu Murňákovi. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 8 - pro: 21, proti: 0, zdržel se: 9 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0227/2017 

 

4. 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. 9 - pro: 30, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0228/2017 
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5. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace - TJ Sokol Stodůlky 

 
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. 10 - pro: 30, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0229/2017 

 

6. Žádosti o účelovou neinvestiční dotaci SK AKTIS PRAHA a Plavecké školy 

 
Vypracoval: Jana Janotová, odborná asistentka, Bohdan Pardubický, asistent zástupce 
starosty 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. David Vodrážka, starosta 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
 
pí Helikarová požádala hlasovat o každé žádosti zvlášť. 

Pí Drhová prohlásila, že opětovně nesouhlasí s rozdělováním finančních prostředků 
určených na sport způsobem, jež pokládá za nestandardní. Upozornila na nedostatečné 
informace k žádosti Plavecké školy. Také navrhla hlasovat o žádostech odděleně. 
 

Hlasování o poskytnutí dotace pro SK Aktis Praha: 
 
Hlasování č. 11 - pro: 29, proti: 0, zdržel se: 1 
Návrh byl přijat. 
 
Hlasování o poskytnutí dotace pro Petru Škábovou, provozující Plaveckou školu Bubble 
Trouble:  
 
Hlasování č. 12 - pro: 19, proti: 0, zdržel se: 10 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0230/2017 
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7. 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, sdělil, že byl schválen dlouhodobý grant a každý rok musí být 
schváleno uvolnění poměrné částky. 
Dotazy a připomínky:  
 
p. Praus za klub TOP 09 přednesl výhradu k předložené tabulce a požádal o podrobnější 
rozpracování jednotlivých položek. Sdělil, že klub se hlasování zdrží. 

P. starosta uvedl, že na webových stránkách je zveřejněna výroční zpráva o hospodaření 
KD Mlejn, kde jsou tyto informace uvedeny. 
 
P. Murňák poděkoval ředitelce KD Mlejn za poskytnuté informace. 

Pí Drhová postrádá podrobnější informace u dětských představení v programu. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 13 - pro: 24, proti: 0, zdržel se: 5 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0231/2017 

 

8. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k 
pozemkům parc. č. 1625/4, 2235/2 a 2695/11 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. 14 - pro: 30, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0232/2017 
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9. Prodej pozemku parc.č. 28 v k.ú. Stodůlky 

 
Vypracoval: Ing. Naděžda Javorská, oddělení majetku 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Petr Zeman, zástupce starosty 
 
Dotazy a připomínky: 
  
na dotaz J. Zemana odpověděla vedoucí OMBAI pí Uramová. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 15 - pro: 28, proti: 0, zdržel se: 2 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0233/2017 

 

10. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 1236/28 
a parc. č. 1236/127 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. 16 - pro: 29, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0234/2017 

 

11. Prodej pozemku parc. č. 1562/1 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. 
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Hlasování č. 17 - pro: 30, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0235/2017 

 

12. Předávací protokol - svěření majetku příspěvkové organizaci 

 
Vypracoval: Olga Faltejsková, vedoucí oddělení hospodaření školství 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, RNDr. Marcela Plesníková 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 18 - pro: 30, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0236/2017 

 

13. Dodatek k úplnému znění zřizovacích listin MŠ, ZŠ a DDM zřizovaných 
MČ Praha 13 

 
Vypracoval: Ing. Helena Václavová, pracovník pedagogicko - organizačního referátu 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, RNDr. Marcela Plesníková, zástupkyně starosty 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 19 - pro: 30, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0237/2017 

 

14. Strategický rámec MAP do roku 2023 - investiční priority 

 
Vypracoval: Evžen Mošovský, vedoucí odboru školství 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, RNDr. Marcela Plesníková, zástupkyně starosty 
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Materiál uvedl p. starosta, který sdělil, že v materiálu jsou zahrnuty všechny investiční 
priority týkající se základních škol a mateřských školek, které by v budoucnu, v případě 
obdržení finančních prostředků, měly být realizovány. 
Dotazy a připomínky: 

p. Bobysud, předseda výboru pro výchovu a vzdělávání, sdělil, že materiál byl výborem 
projednán a doporučen ke schválení. 
 
K předloženému materiálu proběhla obsáhlá diskuse, do níž se zapojili zastupitelé Drhová, 
Nejedlý, Drábek, Jaroš, Praus, P. Zeman, Helikarová, Bobysud, Krejčík, Pastrňák. 

Na nejčastější připomínky reagovala ZS Plesníková, která zdůraznila, že zpracování MAP 
(místního akčního plánu rozvoje vzdělávání) se řídí výhradně metodikou MŠMT, postupy 
zpracování místních akčních plánů a je zaměřen na předškolní a základní vzdělávání 
v příslušném území. Veškeré podklady vypracovali ředitelé ZŠ a MŠ, kteří znají potřeby 
svých škol nejlépe. 

Zástupkyni starosty doplnil vedoucí OŠ p. Mošovský, který mj. uvedl, že pokud nebude 
některý ze záměrů zřizovatelem zařazen do seznamu investičních priorit, nebude možné 
v budoucnu požádat o dotační titul (finanční prostředky) na jeho realizaci.  Předložený 
seznam priorit, o kterém nyní zastupitelstvo rozhoduje, bude sloužit jako podklad pro 
vypracování komplexního materiálu, který zpracuje MŠMT.  
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 20 - pro: 30, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0238/2017 

 

15. Seznámení s výsledky kontroly Magistrátu hl. m. Prahy v oblasti činností 
vykonávaných dle zákona č. 106/1999 Sb. 

 
Vypracoval: Mgr. Eva Libigerová, MBA, vedoucí oddělení tisku a informací, Mgr. Jana 
Urbancová Urdová, odborný pracovník 
Předkládá: Ing. David Vodrážka, starosta 
 
Dotazy a připomínky: 
 
p. Lapáček přednesl svůj návrh na doplnění předloženého usnesení ve znění: 

II. ZMČ ukládá starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi prostřednictvím oddělení tisku a 
informací zveřejnit Směrnici starosty č. 2/2017 na webových stránkách ÚMČ Praha 13 
způsobem umožňujícím vzdálený přístup žadatelů o informace. 

Dále navrhl doplnit směrnici starosty ve znění: 
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 doplnit směrnici starosty č. 2/2017 ve čl. III, oddíl 1, odstavec 4 za větu první po slovech 
„...zákona č. 106/1999 Sb.“ slovy „ledaže jde o podání opatřené elektronickým zaručeným 
podpisem a lze jej dle obsahu vyhodnotit jako žádost dle zákona č. 106/1999 Sb.“ 

Po konzultaci s OLP bude zapracováno, ale pouze v případě, že není v kolizi 
s doporučením Magistrátu hl.m. Prahy a nad rámec zákona č.106/1999 Sb. 

P. Murňák přednesl své připomínky k výsledkům kontroly a vyjádřil spokojenost s tím, že 
byla vypracována směrnice starosty k přijímání a vyřizování žádostí o poskytování 
informací. 
 
O navrženém a doplněném usnesení o návrh p. Lapáčka bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 21 - pro: 30, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0239/2017 

 

16. 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: 
 
na dotaz p. Murňáka, v jakém je stádiu schválené vyhlášení zakázky na provozovatele DPS 
odpověděl ZS Jaroš, že výběrové řízení probíhá, termíny budou dodrženy.  
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 22 - pro: 30, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0240/2017 

 

17. 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 
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Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 23 - pro: 29, proti: 0, zdržel se: 1 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0241/2017 

 

18. Dotazy a interpelace 

Interpelace p. Nejedlého na ZS Jaroše 
 
Žádost o informaci, zda se MČ vyjádří v rámci EIA ke Zličínskému „krematoriu pro zvířata“ 
opět tento projekt hrozí, že se posune. Hrozí dopad na kvalitu ovzduší v naší MČ. Bylo by 
vhodné, aby se MČ připojila k negativním stanoviskům. 
 
Odpověděl ZS Jaroš, že městskou část o stanovisko oficiálně nikdo nepožádal, osobně je proti 
této výstavbě. Požádá odbor životního prostředí ÚMČ o sdělení, zda obdržel nějaké 
informace. 
 
Interpelace J. Zemana na p. starostu 
 

1) Eviduji stížnost občanky Lužin na zápach z OC Lužiny, snad z pivovaru. Prosím 
o prověření. 

2) Jaký je stav přípravy vodní plochy s možností koupání západně od Velké Ohrady? 
3) Řešení imisí na Praze 13 je zjevně nedostatečné. Doporučuji žádat o zřízení nové 

měřící stanice u ul. Jeremiášova včetně měření PAU. 
 
K bodům 1) a 2) bude odpovězeno písemně. 
K bodu 3) odpověděl ZS Zeman, že se uvažuje o alternativních úpravách projektu na základě 
výsledků posuzování vlivů stavby na životní prostředí. 
 
 
Interpelace p. Murňáka na p. starostu 
 

1. Vítáme rozhodnutí rady ohledně přechodu TV13 na webové vysílání, po kterém jsme 
dlouhodobě volali. 
Proto v této věci předpokládáme, že vysílání bude probíhat na bezplatném úložišti 
typu Youtube jako tak činí Hlavní město Praha s rozpočtem skoro 70 miliard 
s ohledem na péči řádného hospodáře a ještě většího snížení nákladu na provoz. Pokud 
bude pro toto vysílání zvoleno placené úložiště prosím o zdůvodnění proč? Argument 
autorských práv produkčního studia neobstojí, toto lze jednoduše smluvně ošetřit, jako 
to má například bohaté hlavní město Praha. 
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2. Zajímalo by nás proč rada revokovala usnesení a souhlasila dne 21.3.2016 se směnou 
pozemků parc. č. 155/269 o výměře 436 m2  v k.ú. Stodůlky za část pozemku parc. č. 
155/91 o výměře 6208 m2  v k.ú. Stodůlky ve vlastnictví Hl. města Prahy s firmou 
N.J.B. Real, s kterou pravděpodobně dosud vedeme spor o úhradu nákladů za 
infrastrukturu v Západním Městě. Měl jsem za to, že jde o rezervu pro potřeby 
školství, které je už v Západním Městě aktuálně potřeba, protože okolní školy už 
kapacitně nestačí. Už má rada představu kde bude nová škola v Západním Městě stát? 
Souvisí tato směna s podnětem na změnu Územního plánu č. 582, která přesouvá 
území veřejné vybavenosti na území Západního Města mimo pozemky společnosti 
FINEP a.s. a kde je MČ Praha 13 žadatelem? 

 
Bude odpovězeno písemně. 
 
Interpelace pí Drhové na ZS Plesníkovou 
 
Žádám tímto o zařazení bodu Projednání místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území 
Prahy 13 na jednání zastupitelstva MČ. Termín červen 2017. 
 
P. starosta přislíbil zařazení materiálu na červnové zasedání zastupitelstva. 
 
 

19. Různé 

P. starosta poděkoval tajemnici pí Černé za její 14leté působení na úřadu městské části  
a popřál jí mnoho úspěchů na novém pracovišti. 
Paní tajemnice poděkovala všem za dlouholetou spolupráci. 

P. Murňák požádal na webových stránkách o zřízení e-mailového oznamování pro přihlášené 
občany. 
P. starosta požádal odbor informatiky o technické zajištění. 

J. Zeman ve zprávě o činnosti výborů za II. pololetí 2016 nalezl informaci, že výbor pro 
dopravu a bezpečnost nedoporučuje prověřit možnost zřízení železniční zastávky Háje.  

P. starosta odkázal J. Zemana na jednání s předsedou výboru pro dopravu a bezpečnost. 
 
 
 

Materiály k informaci 

 Informace p. starosty o činnosti výborů ZMČ Praha 13 za II. pololetí 2016 
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Konec jednání:  11:35 hodin 
 

Zápis vyhotovil: organizačně-administrativní oddělení 
 

 

 

Ověřil: 

 
 
 
 
 
Mgr. Štěpán Hošna v. r. 
 
 
 
 
 
David Zelený v. r. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ing. David Vodrážka v. r. 
starosta 

 
 
 
 
 
Příloha č. 1: přijatá usnesení z 13. zasedání ZMČ č. UZ 0225/2017 – UZ 0241/2017  
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) 
 


