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Zastupitelstvo městské části 
 
 
 

Zápis  

z 12. zasedání zastupitelstva MČ konaného dne 10.03.2021 

 

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:  
 
Zbyněk Pastrňák 
Ing. Josef Zobal 
 
 
Hlasování č. 1: pro: 32 , proti: 0 , zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
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Návrhový výbor: 

Vít Bobysud 
Yveta Kvapilová 
Václava Balabánová 
 
Hlasování č. 2: pro: 32 , proti: 0 , zdržel se: 0 
Návrh byl přijat 
 

Program 

 
1. Rozpočet MČ Praha 13 na rok 2021 (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 
0414/2021 

 

2. Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 13 na roky 2022 - 2026 BJ 
0408/2021  

3. Rozpočtové změny za měsíce listopad 2020 (III. část) - prosinec 2020 BJ 
0406/2021  

4. Informace o zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13 BJ 
0483/2021  

5. Stanovení paušální částky náhrady ušlé mzdy nebo výdělku pro kalendářní 
rok 2021 pro neuvolněné členy ZMČ Praha 13, stanovení nejvyšší částky, 
kterou lze poskytnout za kalendářní měsíc a stanovení doby nezbytně nutné  
k výkonu funkce neuvolněného člena ZMČ Praha 13 

BJ 
0437/2021 

 

6. Dodatek č. 2 k Zásadám pro poskytování cestovních náhrad členům 
zastupitelstva MČ Praha 13 

BJ 
0421/2021 

 

7. Půjčka z nerozděleného hospodářského výsledku minulých let na akci 
"Energeticky úsporný projekt ve školních budovách MČ Praha 13" 

BJ 
0474/2021 

 

8. Žádost o dotaci na zkulturnění prostředí BJ 
0423/2021  

9. Žádost na HMP o svěření pozemků parc.č. 134,140,142/1,143,148 a 149  
o celkové výměře 14.865 m2, vše v k.ú. Stodůlky, do správy městské části 
Praha 13 

BJ 
0479/2021 

 

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

BJ 
0486/2021 

 

11. Prodej části pozemku parc.č. 2010/12 v k.ú. Stodůlky BJ 
0398/2021  

12. Odejmutí pozemků parc. č. 2131/783 a parc. č. 2131/784 v k.ú. Stodůlky BJ 
0477/2021  

13. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene  
v souvislosti s přeložkou zařízení distribuční soustavy „D-145491, přeložka 
SS 02, Praha 13- Stodůlky, Hlušičkova, parc.č. 644“ 

BJ 
0425/2021 

 

14. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene  
v souvislosti s přípojkou NN kabelu AYKY 3x185+95 v ulici Okruhová 
 

BJ 
0448/2021 
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15. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene  
k pozemkům parc.č. 2131/436 a 2131/441 v rámci akce "Obnova kabelové 
trasy kVN, opto, ul. Zvoncovitá, Praha 13- Stodůlky" 

BJ 
0447/2021 

 

16. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k pozemkům 
parc.č. 205/9 a 2690/14 v k.ú. Stodůlky se společností Vodafone Czech 
Republic, a.s. 

BJ 
0482/2021 

 

17. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k pozemkům 
parc.č. 2131/564, 2131/131, 2131/54, 2131/128, 2131/311,2131/632 
v k.ú. Stodůlky se společností CETIN, a.s. 

BJ 
0481/2021 

 

18. Zpráva o plnění usnesení ZMČ Praha 13 BJ 
0393/2021  

19. Výroční zpráva o činnosti škol a školských zařízení v působnosti správního 
obvodu Praha 13 za školní rok 2019/2020 

BJ 
0485/2021 

 

20. Dotazy a interpelace   

21. Různé   
 

O takto navrženém programu bylo hlasováno. 

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

Jednání 

1. Rozpočet MČ Praha 13 na rok 2021 (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. 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 podrobně uvedl pan starosta, jeho komentář vycházel z důvodové zprávy 
materiálu. Poděkoval radnímu Drábkovi a zaměstnancům úřadu, kteří se podíleli na získání 
certifikátu – Systém managementu bezpečnosti informaci. 
 
Dotazy a připomínky: 

do rozpravy nad obsahem materiálu se zapojili členové a členky zastupitelstva Kolář, 
Drhová, Hrdlička a Kopetzký. Na vznesené dotazy reagovali pan starosta, radní Drábek, 
místostarostové Plesníková, Zeman a Zelený. Na připomínky zastupitele Koláře 
k prodloužení smlouvy s TV 13 pan starosta odpověděl, že bude zaslána písemná 
odpověď. 
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O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 4 - pro: 22, proti: 2, zdržel se: 7 
Návrh byl přijat. 
Místostarostka Plesníková prohlásila, že hlasuje pro.  
 
USNESENÍ č. UZ 0172/2021 

 

2. Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 13 na roky 2022 - 2026 

 
Vypracoval: Ing. Světla Džmuráňová, vedoucí oddělení plánu a rozpočtu 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. David Vodrážka, starosta MČ Praha 13 
 
Dotazy a připomínky: 

na dotazy a připomínky vznesené zastupitelkou Drhovou odpověděl pan starosta. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 5 - pro: 24, proti: 0, zdržel se: 8 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0173/2021 

 

3. Rozpočtové změny za měsíce listopad 2020 (III. část) - prosinec 2020 

 
Vypracoval: Ing. Světla Džmuráňová, vedoucí oddělení plánu a rozpočtu 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. David Vodrážka, starosta MČ Praha 13 
 
Dotazy a připomínky:  

na dotaz zastupitelky Drhové k rozpočtovému opatření týkajícímu se strategických 
dokumentů v rámci projektu „Cesta k dalšímu rozvoji MČ Praha 13“ bude odpovězeno 
písemně. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 6 - pro: 24, proti: 0, zdržel se: 7 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0174/2021 
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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: 30, proti: 0, zdržel se: 2 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0175/2021 

 

5. Stanovení paušální částky náhrady ušlé mzdy nebo výdělku pro kalendářní 
rok 2021 pro neuvolněné členy ZMČ Praha 13, stanovení nejvyšší částky, 
kterou lze poskytnout za kalendářní měsíc a stanovení doby nezbytně nutné k 
výkonu funkce neuvolněného člena ZMČ Praha 13 

 
Vypracoval: Bc. Eliška Zemanová, vedoucí oddělení personálního a platového 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. David Vodrážka, starosta 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 8 - pro: 32, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0176/2021 

 

6. Dodatek č. 2 k Zásadám pro poskytování cestovních náhrad členům 
zastupitelstva MČ Praha 13 

 
Vypracoval: Alena Doležalová, odborný pracovník 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. D. Vodrážka, starosta 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
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Hlasování č. 9 - pro: 32, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0177/2021 

 

7. Půjčka z nerozděleného hospodářského výsledku minulých let na akci 
"Energeticky úsporný projekt ve školních budovách MČ Praha 13" 

 
Vypracoval: Mgr. Evžen Mošovský, odborný pracovník 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, RNDr. Marcela Plesníková, místostarostka 
 

Materiál uvedl pan starosta a vysvětlil důvody vedoucí k žádosti o půjčku. 
Dotazy a připomínky: 

na připomínky zastupitelů Todlové, Hrdličky, Drhové a Vaverky reagoval pan starosta. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 10 - pro: 20, proti: 1, zdržel se: 10 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0178/2021 

 

8. Žádost o dotaci na zkulturnění prostředí 

 
Vypracoval: Marek Pardubický, odborný asistent, Bohdan Pardubický, asistent 
místostarosty 
Předkládá: Ing. David Vodrážka, starosta 
 

Materiál uvedl pan starosta. 
 
Dotazy a připomínky: 

na připomínky zastupitelů Hrdličky, Drhové, Vaverky a Koláře reagovali pan starosta  
a místostarosta Zeman. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 11 - pro: 19, proti: 3, zdržel se: 9 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0179/2021 
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9. Žádost na HMP o svěření pozemků parc.č. 134,140,142/1,143,148 a 149 o 
celkové výměře 14.865 m2, vše v k.ú. Stodůlky, do správy městské části Praha 
13 

 
Vypracoval: Mgr. Iva Mesterová, vedoucí oddělení majetkového 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Petr Zeman, místostarosta 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 12 - pro: 29, proti: 0, zdržel se: 2 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0180/2021 

 

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: 30, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0181/2021 

 

11. Prodej části pozemku parc.č. 2010/12 v k.ú. Stodůlky 

 
Vypracoval: Monika Bouší, Bc., oddělení majetku 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Petr Zeman, místostarosta 
 
Dotazy a připomínky: 

na připomínky zastupitele Hrdličky reagoval místostarosta Zeman. 
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O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 14 - pro: 29, proti: 1, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0182/2021 

 

12. Odejmutí pozemků parc. č. 2131/783 a parc. č. 2131/784 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. 15 - pro: 31, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0183/2021 

 

13. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v 
souvislosti s přeložkou zařízení distribuční soustavy „D-145491, přeložka SS 
02, Praha 13- Stodůlky, Hlušičkova, parc.č. 644“ 

 
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. 16 - pro: 32, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0184/2021 
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14. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v 
souvislosti s přípojkou NN kabelu AYKY 3x185+95 v ulici Okruhová 

 
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. 17 - pro: 32, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0185/2021 

 

15. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k 
pozemkům parc.č. 2131/436 a 2131/441 v rámci akce "Obnova kabelové trasy 
kVN, opto, ul. Zvoncovitá, Praha 13- Stodůlky" 

 
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. 18 - pro: 31, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0186/2021 

 

16. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k pozemkům 
parc.č. 205/9 a 2690/14 v k.ú. Stodůlky se společností Vodafone Czech 
Republic, a.s. 

 
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. 19 - pro: 31, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0187/2021 

 

17. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti k pozemkům 
parc.č. 2131/564, 2131/131, 2131/54, 2131/128, 2131/311,2131/632 v k.ú. 
Stodůlky se společností CETIN, a.s. 

 
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. 20 - pro: 32, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0188/2021 

 

18. 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. 21 - pro: 32, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0189/2021 
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19. Výroční zpráva o činnosti škol a školských zařízení v působnosti správního 
obvodu Praha 13 za školní rok 2019/2020 

 
Vypracoval: RNDr. Zdeněk Klíma, odborný pracovník 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, RNDr. Marcela Plesníková, místostarostka 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 22 - pro: 31, proti: 0, zdržel se: 1 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0190/2021 

 
 

20. Dotazy a interpelace 

Zastupitelka Todlová přednesla za klub TOP 09 připomínky k návrhu studie „Sluneční 
náměstí a korzo Seydlerova“ vypracované Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy.  Návrh 
studie se v několika bodech zásadně odlišuje od vstupních požadavků MČ Praha 13: 

- nerespektování majetkoprávní situace 
- nerespektování výškové hladiny zástavby 
- nerespektování kódem míry využití území ve funkční ploše SMJ-G dle vlastníků 
- chybí městský charakter zástavby. 

 
Interpelace zastupitelky Drhové na pana starostu 
 

1) Žádám tímto o zprávu o realizaci projektu Přípravy Plánu udržitelné mobility v Praze 
13 s upřesněním, co už se událo a poskytnutím dílčích výstupu. Předpokládám, že už 
je připravena analytická zpráva a je jasné, na jaké problémy se PUM zaměří. Zároveň 
žádám o upřesnění, jak a kdy bude zapojena veřejnost, včetně zastupitelstva MČ. 

2) Žádám také o informaci o strategických dokumentech k projektu „Cesta k dalšímu 
rozvoji MČ Praha 13“. 

 
Bude odpovězeno písemně. 
 
Interpelace zastupitelky Balabánové na vedoucí OŽP J. Gilíkovou 
 
Doplnění chybějícího vybavení v rámci hygieny: 

1. stojany s pitnou vodou v Centrálním parku 
2. veřejná WC (TOY.TOY) v několika lokalitách v Centrálního parku 
3. zařadit seč trávníku v ulici Armády na několika místech, před č.p. 28, 29 (po celý 

minulý rok se neuskutečnila). 
 
Bude odpovězeno písemně. 
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Interpelace zastupitele Hrdličky na pana starostu 
 
Strategický plán 2018-2024 
 

- kdy dojde k nějaké aktualizaci alespoň zveřejněním online dokumentu? 
- poslední aktualizace je z roku 2019 
- nemám jako člen řídící komise žádné informace 

 
Bude odpovězeno písemně. 
 
Interpelace zastupitele Koláře na pana starostu 
 
Proč neprobíhá online přenos zastupitelstva připravený pro zastupitele v karanténě taky pro 
veřejnost např. na Facebook nebo YouTube. 
 
Bude odpovězeno písemně. 
 
Interpelace zastupitele Koláře na pana starostu 
 
Odvolací Městský soud v Praze již ve dvou případech pravomocně rozhodl, že MČ porušuje 
zákon zkracováním příspěvku zastupitelů v měsíčníku STOP. Tyto rozsudky zároveň 
implikují, že statut STOPu, který jste si zde i přes naši kritiku schválili, je v rozporu se 
zákonem a svoji metodikou vlastně navádí redakci k dalšímu porušování zákona. 
Vypracování tohoto statutu stálo MČ 66 tisíc korun, další náklady byly vynaloženy na právní 
zastoupení ve zmíněných soudních jednáních. Podle poslední komunikace s redakcí to 
vypadá, že se bude chtít MČ opět soudit.  
Statut nevyhovuje tiskovému zákonu a zároveň členové redakční rady jsou buď 
nekompetentní, nebo pod vaším politickým tlakem. Co tedy uděláte pro to, aby nedocházelo 
k cenzuře, porušování zákona a tedy i plýtvání prostředky MČ? 
 
Bude odpovězeno písemně. 
 
Interpelace zastupitele Koláře na místostarostku Plesníkovou a radního Drábka 
 
Kdo přišel s návrhem na vypracování analýzy digitalizace školství na P 13 (realizováno 
firmou Gordic)? 
Kdo všechno se podílel na tvorbě zadání pro tuto analýzu? 
Četli jste celou tuto analýzu? Pokud ano, jak hodnotíte kvalitu jejího zpracování a jaké závěry 
si z ní odnášíte? 
 
Bude odpovězeno písemně. 
 
Interpelace zastupitele Kopetzkého na pana starostu 
 
Plán udržitelné městské mobility MČ Praha 13 – jak bude realizováno dotazníkové šetření  
a dopravní průzkum. 
 
Bude odpovězeno písemně. 
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Občanka MČ Praha 13 paní Bondarenková vznesla dotaz k online výuce ve školách, letním 
kurzům online výuky a přípravě žáků ZŠ k přijímacím zkouškám na střední školy. 
 
Bude odpovězeno písemně. 
 
 
 
21. Různé 
 
Pan starosta konstatoval, že do bodu různé není nikdo přihlášen, ukončil zasedání s přáním 
pevného zdraví. 
 
 
 

Materiály k informaci 

 Zpráva o činnosti výboru Zastupitelstva MČ Praha 13 za II. pololetí 2020 
 Informace místostarosty Davida Zeleného k zajištění spolupráce hl. m. Prahy 

s městskými částmi v oblasti dopravy 
 Informace o poplatku za volební akce – prezentace kandidátů 
 Certifikát – Systém managementu bezpečnosti informací 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. zasedání ZMČ 
10.3.2021 Stránka 14 
 

 

Konec jednání:  12.40 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 z 12. zasedání ZMČ č. UZ 0172/2021 – UZ 0190/2021 včetně 

přílohy k usnesení č. UZ 0181/2021. 
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) 
 

 


