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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 09.06.2021 

 

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 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: 
 
Aneta Ečeková Maršálová 
Yveta Kvapilová 
 
 
Hlasování č.: 1 pro: 30 , proti: 1 , zdržel se: 0 
Návrh byl přijat. 
    

Zastupitelé Zelený a Prokeš prohlásili, že hlasovali pro. 
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Návrhový výbor: 

Vít Bobysud 
Blanka Janovská 
Jana Horká 

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

Program 

 
1. Závěrečný účet MČ Praha 13 za rok 2020 (roční rozbor hospodaření MČ 

Praha 13 za rok 2020) a roční účetní závěrka MČ Praha 13 za rok 2020 
BJ 
0632/2021 

 

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

BJ 
0669/2021 

 

3. Rozpočtové změny za měsíce leden - květen 2021 BJ 
0656/2021  

4. Informace o zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13 BJ 
0740/2021  

5. Žádost o účelovou finanční dotaci na rozvoj sportu BJ 
0735/2021  

6. Vyslovení souhlasu se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městskou 
částí Praha 13 a členy Zastupitelstva městské části Praha 13 

BJ 
0727/2021 

 

7. Rozšíření kompetencí člena rady Ing. Michala Drábka o oblast podpory pro 
dostupné družstevní bydlení 

BJ 
0711/2021 

 

8. Dodatek č. 7 k Zřizovací listině Střediska sociálních služeb Prahy 13 BJ 
0736/2021  

9. Podnět na pořízení změny územního plánu SÚ hl. m. Prahy – změna funkční 
plochy ZP – parky, historické zahrady a hřbitovy na funkční plochu DU - 
urbanisticky významné plochy a dopravní spojení, veřejná prostranství 

BJ 
0668/2021 

 

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

BJ 
0723/2021 

 

11. Odstranění duplicitního vlastnictví k pozemku parc.č. 2695/17 v k.ú. 
Stodůlky 

BJ 
0726/2021  

12. Prodej pozemků parc.č. 2198/3 a 2198/7 v k.ú. Stodůlky BJ 
0666/2021  

13. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k pozemkům  
parc.č. 2160/29 a 2160/75 v k.ú. Stodůlky se společností CETIN, a.s., ke 
stavbě s názvem „FTTx0_A_PH_Luka_PRLUK1_UR" 

BJ 
0730/2021 

 

14. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemku 
parc. č. 2245/3 v k.ú. Stodůlky pro stavbu „Optická síť FTTH Praha 13 - 
Stodůlky, oblast Melodická, FTTx0_A_PH_Stodůlky Melodická UR, SAP 
11010-098056" 

BJ 
0706/2021 
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15. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k pozemkům  
parc.č. 3097/1 a 3097/8 v k.ú. Stodůlky 

BJ 
0724/2021 

 

16. Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2194/1  
v k.ú. Stodůlky v souvislosti s vynucenou přeložkou kabelového vedení NN 

BJ 
0635/2021 

 

17. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemku 
parc. č. 162/270 v k.ú. Stodůlky 

BJ 
0721/2021 

 

18. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemkům  
parc.č. 2400/1, 2608, 2654/5, 2654/6 a 2654/61 v k.ú. Stodůlky 

BJ 
0725/2021 

 

19. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku  
parc. č. 2908/4 v k.ú. Stodůlky 

BJ 
0722/2021 

 

20. Zpráva o plnění usnesení ZMČ Praha 13 BJ 
0627/2021  

21. Dotazy a interpelace   

22. Různé   
 

O takto navrženém programu bylo hlasováno. 

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

 

Jednání 

1. Závěrečný účet MČ Praha 13 za rok 2020 (roční rozbor hospodaření  
MČ Praha 13 za rok 2020) a roční účetní závěrka MČ Praha 13 za rok 2020 

 
Vypracoval: Ing. Světla Džmuráňová, vedoucí oddělení plánu a rozpočtu, Ing. Kamila 
Nátrová, vedoucí oddělení zdaňované činnosti 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. D. Vodrážka, starosta 
 
Materiál podrobně uvedl pan starosta. 
Dotazy a připomínky: 
 
do rozpravy k předloženému závěrečnému účtu za rok 2020 se zapojili zastupitelé 
Vaverka, Kolář, Drhová, Kopetzký, Mucala. Na vznesené dotazy reagoval pan starosta a 
pan tajemník. Zastupitel Vaverka prohlásil, že v materiálech č. 1 – 3 se klub Piráti a Zelení 
zdrží hlasování. S připomínkou k závěrečnému účtu vystoupil i občan městské části. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
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Hlasování č. 4 - pro: 23, proti: 0, zdržel se: 10  
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ č. UZ 0191/2021 

 

2. Rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. čtvrtletí 2021 a účetní závěrka  
MČ Praha 13 za 1. čtvrtletí 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 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 5 - pro: 23, proti: 0, zdržel se: 10  
Návrh byl přijat. 

USNESENÍ č. UZ 0192/2021 

 

3. Rozpočtové změny za měsíce leden - květen 2021 

 
Vypracoval: Ing. Světla Džmuráňová, vedoucí oddělení plánu a rozpočtu 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. David Vodrážka, starosta MČ Praha 13 
 
Dotazy a připomínky: 
 
Zastupitel Koudelka požádal o vysvětlení k rozpočtovému opatření č. 38 a zastupitel 
Krejčí k rozpočtovému opatření č. 35. Reagoval pan starosta. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 6 - pro: 23, proti: 0, zdržel se: 10  
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ č. UZ 0193/2021 
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4. 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: 32, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ č. UZ 0194/2021 

 

5. Žádost o účelovou finanční dotaci na rozvoj sportu 

 
Vypracoval: Marek Pardubický, odborný asistent, Bohdan Pardubický, asistent 
místostarosty 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. David Vodrážka 
 
Dotazy a připomínky: 
 
Zastupitel Krejčí vznesl dotaz na převzetí stavby (výměny povrchu hřiště TJ Sokola 
Stodůlky pro malou kopanou) a na výběr materiálu. S otázkami se připojili zastupitelé 
Vaverka a Kopetzký. 

Na přednesené dotazy reagoval pan starosta a zdůraznil, že v dotaci jde o finanční 
prostředky získané z odvodů z výherních hracích zařízení určených na sport, které vždy 
musí být řádně vyúčtovány. 

O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 8 - pro: 31, proti: 0, zdržel se: 1  
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ č. UZ 0195/2021 

 

6. Vyslovení souhlasu se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městskou 
částí Praha 13 a členy Zastupitelstva městské části Praha 13 

 
Vypracoval: Bc. Eliška Zemanová, vedoucí oddělení personálního a platového 
Předkládá: Ing. David Vodrážka, starosta 
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Dotazy a připomínky: bez rozpravy 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 9 - pro: 32, proti: 0, zdržel se: 1  
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ č. UZ 0196/2021 

 

7. Rozšíření kompetencí člena rady Ing. Michala Drábka o oblast podpory pro 
dostupné družstevní bydlení 

 
Vypracoval: Jana Krákorová, odborný pracovník – sekretariát, Helena Šlitrová, vedoucí 
organizačně-administrativního oddělení 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. David Vodrážka, starosta 
 
Dotazy a připomínky: 
 
zastupitel Praus za klub TOP 09 konstatoval, že podporují dostupné družstevní bydlení, 
jedná se o významný záměr pro občany městské části. Zastupitel Drábek poděkoval všem 
zastupitelským klubům za podporu. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 10 - pro: 22, proti: 0, zdržel se: 10  
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ č. UZ 0197/2021 

 

8. Dodatek č. 7 k Zřizovací listině Střediska sociálních služeb Prahy 13 

 
Vypracoval: Bc. Petr Syrový, vedoucí oddělení sociální prevence 
Předkládá: Ing. David Vodrážka, starosta 
 
Dotazy a připomínky: 
 
pan starosta doporučil, aby po schválení dodatku vypracovat kompletní nové znění 
zřizovací listiny. 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
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Hlasování č. 11 - pro: 33, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ č. UZ 0198/2021 

 

9. Podnět na pořízení změny územního plánu SÚ hl. m. Prahy – změna funkční 
plochy ZP – parky, historické zahrady a hřbitovy na funkční plochu DU - 
urbanisticky významné plochy a dopravní spojení, veřejná prostranství 

 
Vypracoval: Věra Hurajčíková, odborný pracovník 
Předkládá: Ing. David Vodrážka, starosta 
 
Dotazy a připomínky: 
 
zastupitel Kopetzký se dotázal na podrobnosti k předložené změně územního plánu 
v lokalitě točny autobusů na Velké Ohradě u křižovatky komunikací Červeňanského, 
Janského a Karla Kryla. Pan starosta uvedl, že se jedná o rozšíření točny MHD za účelem 
přistavení autobusů pro školní výlety. Se svou připomínkou vystoupil občan městské části. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 12 - pro: 28, proti: 0, zdržel se: 4 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0199/2021 

 

10. 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. 13 - pro: 33, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ č. UZ 0200/2021 
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11. Odstranění duplicitního vlastnictví k pozemku parc.č. 2695/17  
v k.ú. Stodůlky 

 
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. 14 - pro: 29, proti: 0, zdržel se: 3  
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ č. UZ 0201/2021 

 

12. Prodej pozemků parc.č. 2198/3 a 2198/7 v k.ú. Stodůlky 

 
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. 15 - pro: 29, proti: 0, zdržel se: 2  
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ č. UZ 0202/2021 

 

13. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k pozemkům  
parc.č. 2160/29 a 2160/75 v k.ú. Stodůlky se společností CETIN, a.s., ke stavbě 
s názvem „FTTx0_A_PH_Luka_PRLUK1_UR“ 

 
Vypracoval: Martina Martinková, 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. 16 - pro: 32, proti: 0, zdržel se: 1  
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ č. UZ 0203/2021 

 

14. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě k 
pozemku parc. č. 2245/3 v k.ú. Stodůlky pro stavbu „Optická síť FTTH Praha 
13 - Stodůlky, oblast Melodická, FTTx0_A_PH_Stodůlky Melodická UR,  
SAP 11010-098056“ 

 
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. 17 - pro: 32, proti: 0, zdržel se: 1  
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ č. UZ 0204/2021 

 

15. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k pozemkům  
parc.č. 3097/1 a 3097/8 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. 18 - pro: 31, proti: 0, zdržel se: 1  
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ č. UZ 0205/2021 
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16. Smlouva o zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2194/1  
v k.ú. Stodůlky v souvislosti s vynucenou přeložkou kabelového vedení NN 

 
Vypracoval: Monika Bouší, Bc., 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 0206/2021 

 

17. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě  
k pozemku parc. č. 162/270 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. 
 
Hlasování č. 20 - pro: 32, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ č. UZ 0207/2021 

 

18. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemkům 
parc.č. 2400/1, 2608, 2654/5, 2654/6 a 2654/61 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. 21 - pro: 32, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 

USNESENÍ č. UZ 0208/2021 

 

19. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku  
parc. č. 2908/4 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. 
 
Hlasování č. 22 - pro: 30, proti: 1, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ č. UZ 0209/2021 

 

20. Zpráva o plnění usnesení ZMČ Praha 13 

 
Vypracoval: Jana Krákorová, odborný pracovník - sekretariát 
Předkládá: Ivana Todlová, předsedkyně kontrolního výboru 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 23 - pro: 32, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ č. UZ 0210/2021 
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21. Dotazy a interpelace 

 
Interpelace zastupitele Koláře na pana starostu a radního Drábka 
 
Z jakého důvodu nejsou do systému „rozklikávací rozpočet“ nahrány žádné údaje pro tento 
rok, když jsme již v jeho polovině? 
Plánuje se nahrazení tohoto systému CityVizorem, který poskytuje magistrát zdarma a 
umožňuje rozklikávání až na úroveň faktur a je nesrovnatelně rychlejší? 
 
Pan tajemník přislíbil funkčnost rozklikávacího rozpočtu prověřit. 
 
Zastupitel Praus vznesl dotaz, zda se uvažuje o nahrazení papírových sáčků na psí exkrementy 
plastovými. 
Pan starosta odpověděl, že v zájmu ekologie jsou vhodnější papírové sáčky. 
 
 
Zastupitel Krejčí poděkoval odboru životního prostředí, že při sečení trávy byly ponechány 
neposečené pásy v zájmu biodiverzity. Pan starosta konstatoval, že ne všem občanům toto 
vyhovuje, zejména alergikům. 
 
Občan městské části se vyjádřil k opatřením v době epidemické situace. 
 
 
Interpelace zastupitelky Horké na stavební odbor 
 
Obracím se na Vás za skupinu občanů z Řeporyj, kteří se na mě obrátili s žádostí o řešení. 
Stavební odbor vydal stavební povolení společnosti Vily malá skála na stavbu „komunikace a 
zpevnění plochy“ napojení z ulice Průhonek (parcela 154/1). Stavební řízení nebylo vyvěšeno 
na úřední desce Praha 13 ani MČ Řeporyje.  
Stavební úřad Prahy 13 stanovil sám okruh účastníků, přitom dotčení občané s uvedenou 
parcelou přímo sousedí.  
O stavbě se dozvěděli, až když začal stavebník dne 20.5.2021 bourat opěrnou zeď v ulici 
Průhonek. Navíc v současné době probíhá sodní řízení s developerem o určení vlastnictví 
tělesa komunikace Průhonek.  
Takže občané žádají zrušení rozhodnutí vydání stavebního povolení staviteli a vrácení 
k novému projednání s tím, aby byli účastníky řízení. V současné době developer naváží 
zeminu těžkou dopravou na daný pozemek a ničí silnici, kterou občané postavili.  
 
Děkuji a žádám písemnou odpověď. 
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22. Různé 

Zastupitel Kopetzký pozval občany na veřejné projednání Plánu udržitelné městské mobility, 
které se bude konat 23.6. od 17 hodin v obřadní síni radnice. 

Zastupitelka Ečeková Maršálová informovala o další akci Agendy 21, a to dne 12.7. – veřejné 
projednání k tématu veřejného parčíku u ul. Tlumačovská. 

Pan starosta pozval na akci Koncert pro park, která se uskuteční poslední prázdninový den 
v srpnu. 

 

 

Materiály k informaci 

 

 Výroční zpráva o činnosti Střediska sociálních služeb Prahy 13 za rok 2020 
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Konec jednání:  11:20 hodin 
 

Zápis vyhotovil:  Organizačně-administrativní oddělení 
 
 
 
 

Ověřil: Aneta Ečeková Maršálová v. r. 
 
 
Mgr. Yveta Kvapilová v. r. 

 
 
 

 

 

 

 
 

Ing. David Vodrážka v. r. 
starosta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1: přijatá usnesení z 13. zasedání ZMČ č. UZ 0191/2021 – UZ 0210/2021 včetně 

přílohy k usnesení č. UZ 0200/2021  
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) 
 


