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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 2. zasedání zastupitelstva MČ konaného dne 12.12.2018 

 

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 35 členů a zastupitelstvo bylo tudíž usnášeníschopné ve 
smyslu § 90 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění. 
 
Pan starosta informoval přítomné, že Úřad městské části Praha 13 získal v kategorii 
Organizace veřejného sektoru, veřejně prospěšné organizace a organizace, jejichž hlavní 
náplní činnosti není podnikání ocenění EXCELENTNÍ ORGANIZACE. 
 

Přítomni : 

 
dle prezenční listiny, která je uložena u originálu zápisu v organizačně-administrativním 
oddělení  
 

 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
Ivana Todlová 
Ing. Josef Zobal 
 
Hlasování č. 1: pro: 34 , proti: 0 , zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.



2. zasedání ZMČ 
12.12.2018 Stránka 2 
 

Návrhový výbor: 

Vít Bobysud 
Libor Hadrava 
Václava Balabánová 
 

 

Hlasování č. 2: pro: 33 , proti: 0 , zdržel se: 1 
Návrh byl přijat. 

 

 

Program 
 

1. Rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. - 3. čtvrtletí 2018 a účetní závěrka 
MČ Praha 13 za 1. - 3. čtvrtletí 2018 

BJ 
1177/2018 

 

2. Rozpočtové změny za měsíce září - listopad 2018 BJ 
1197/2018  

3. Informace o zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13 BJ 
1232/2018  

4. Změna finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně 
správcovských firem k 1. 12. 2018 

BJ 
1198/2018 

 

5. Rozpočtové provizorium MČ Praha 13 na rok 2019 BJ 
1178/2018  

6. Změna účelu využití finančních prostředků z prodeje BJ BJ 
1176/2018  

7. Žádosti o účelové finanční dotace na rozvoj sportu BJ 
1213/2018  

8. Personální obsazení výborů ZMČ Praha 13 BJ 
1223/2018  

9. Personální změny ve složení správní rady Sociálního fondu zaměstnavatele BJ 
1211/2018  

10. FÓRUM MÍSTNÍ Agendy 21 - 10 priorit BJ 
1196/2018  

11. Případy projednané v komisi škodní a pro likvidaci majetku BJ 
1234/2018  

12. Předávací protokol - svěření movitého majetku ZŠ Kuncova 1580 BJ 
1157/2018  

13. Dotazy a interpelace   

14. Různé   
 

O takto navrženém programu bylo hlasováno. 

Hlasování č. 3: pro: 35 , proti: 0 , zdržel se: 0 
Návrh byl přijat. 
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Jednání 

1. Rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. - 3. čtvrtletí 2018 a účetní závěrka 
MČ Praha 13 za 1. - 3. čtvrtletí 2018 

 
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 
 

Materiál uvedl pan starosta. 
 
Dotazy a připomínky: 

Pan Vaverka se dotázal na čerpání transferů (dotací) na zvýšené výdaje odboru 
hospodářské správy a na výkup pozemků. 

K připomínkám se vyjádřili pan starosta, pan Mareš a vedoucí majetkového odboru. 

Pan Mašek oznámil střet zájmů. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 4: - pro: 22, proti: 0, zdržel se: 13 
Návrh byl přijat. 
Paní Drhová prohlásila, že hlasovala omylem pro, ve skutečnosti se zdržela hlasování.  
 
USNESENÍ č. UZ 0017/2018 

 

2. Rozpočtové změny za měsíce září - listopad 2018 

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

Paní Drhová oznámila, že klub Zelení a Piráti pro 13 se při hlasování zdrží. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
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Hlasování č. 5 - pro: 21, proti: 0, zdržel se: 14 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0018/2018 

 

3. 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. 6 - pro: 35, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0019/2018 

 

4. Změna finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 13 včetně 
správcovských firem k 1. 12. 2018 

 
Vypracoval: Ing. Kamila Nátrová, vedoucí oddělení zdaňované činnosti 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. David Vodrážka, starosta MČ Prahy 13 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 7 - pro: 25, proti: 0, zdržel se: 10 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0020/2018 

 

5. Rozpočtové provizorium MČ Praha 13 na rok 2019 

 
Vypracoval: Ing. Světla Džmuráňová, vedoucí oddělení plánu a rozpočtu 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. David Vodrážka, starosta 
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V úvodu jednání pan starosta vysvětlil důvody schvalování rozpočtového provizoria na 
rok 2019. 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 8 - pro: 24, proti: 0, zdržel se: 11 
Návrh byl přijat.  
  
USNESENÍ č. UZ 0021/2018 

 

6. Změna účelu využití finančních prostředků z prodeje BJ 

 
Vypracoval: Evžen Mošovský, odborný pracovník 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, RNDr. Marcela Plesníková 
 
Dotazy a připomínky: 

Zastupitelé Kolář, Vaverka a zastupitelka Drhová považovali předložený materiál za málo 
obsáhlý a požádali o podrobnější zpracování materiálů.  

Předkladatelka materiálu, místostarostka Plesníková, konstatovala, že předložený materiál 
je dostatečně informativní a podrobněji vysvětlila některé konkrétní body uvedené 
v důvodové zprávě. Uvedla, že částka uvedená v materiálu je určena na dokončení 
stavebních úprav v ZŠ Kuncova, které je zapotřebí provést v souvislosti s bezpečností dětí. 
Upozornila, že projektová dokumentace je kdykoliv k nahlédnutí v úředních hodinách na 
odboru školství a lze uskutečnit prohlídku stavby, jejíž realizace v současné době probíhá.  
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 9 - pro: 24, proti: 0, zdržel se: 11 
Návrh byl přijat.  
  
USNESENÍ č. UZ 0022/2018 

 

7. Žádosti o účelové finanční dotace na rozvoj sportu 

 
Vypracoval: Michala Králová, odborná asistentka, Bohdan Pardubický, asistent 
místostarosty 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. David Vodrážka, starosta 
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Dotazy a připomínky:  

Paní Drhová uvedla, že klub zastupitelů Zelení a Piráti pro 13 předložený materiál podpoří, 
přestože má výhrady k systému rozdělování účelových dotací. V rozpravě ji doplnili 
zastupitelé Vaverka  
a Hrdlička. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 10 - pro: 33, proti: 0, zdržel se: 2 
Návrh byl přijat.  
  
USNESENÍ č. UZ 0023/2018 

 

8. Personální obsazení výborů ZMČ Praha 13 

 
Vypracoval: Jana Krákorová, Helena Šlitrová, odborný pracovník – sekretariát, vedoucí 
organizačně-administrativního oddělení 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. David Vodrážka, starosta 
 
Dotazy a připomínky:  

K předloženému návrhu na obsazení výborů ZMČ vystoupili zastupitelé Hrdlička, 
Koudelka, Mucala, Kopetzký a paní Drhová. Jejich hlavní připomínkou byla kritika, že 
Zelení a Piráti pro 13 nemají ve výborech zastoupení. 

Reagoval pan starosta, že na takto předloženém návrhu na doplnění personálního obsazení 
výboru se usnesla koalice a veškeré schvalování probíhá prostřednictvím hlasování všech 
členů zastupitelstva. 

Během rozpravy bylo hlasováno o 3. příspěvku pana Hrdličky. 

Hlasování č. 11 - pro: 32, proti: 0, zdržel se: 2 
Návrh byl přijat.  
 

Závěrem diskuse předložil pan Hrdlička návrh usnesení na doplnění výborů o další členy: 

výbor majetkový:  Jiří Koudelka, Jakub Vaverka 
 
výbor pro dopravu a bezpečnost: Adam Kopetzký, Václav Mucala 
 
výbor pro Agendu 21: Václav Hrdlička, Václav Mucala 
 
výbor pro životní prostředí: Zuzana Drhová, Jana Horká 
 
výbor pro evropské fondy a informatiku: Filip Ryant, Jiří Koudelka 
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výbor sociální: Jana Horká, Zuzana Drhová             
 
výbor pro výchovu a vzdělávání: Petr Kolář, Václava Balabánová  
 
O návrhu pana Hrdličky bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 12 - pro: 11, proti: 12, zdržel se: 9 
Návrh nebyl přijat.  
 
Hlasováno o původně navrženém usnesení: 
 
Hlasování č. 13 - pro: 23, proti: 11, zdržel se: 1 
Návrh byl přijat. 
Paní Ečeková Maršálová prohlásila, že se omylem zdržela hlasování, ve skutečnosti 
hlasovala pro.  
 
USNESENÍ č. UZ 0024/2018 

 

9. Personální změny ve složení správní rady Sociálního fondu zaměstnavatele 

 
Vypracoval: Jarmila Havelková, vedoucí oddělení personálního a platového 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. David Vodrážka 
 
Dotazy a připomínky:  

Pan Mašek oznánil střet zájmů. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 14 - pro: 26, proti: 0, zdržel se: 9 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0025/2018 

 

10. FÓRUM MÍSTNÍ Agendy 21 - 10 priorit 

 
Vypracoval: Zelenková Hana, koordinátorka výboru pro Agendu 21 - tajemník 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Aneta Ečeková Maršálová 
 

Materiál uvedla jeho předkladatelka paní Ečeková Maršálová. 
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Dotazy a připomínky:  

Pan Hrdlička zdůraznil význam spolupráce s občany nad nejdůležitějšími tématy pro 
veřejnost a v souvislosti s tím uvedl, že preferuje zřízení výboru pro územní rozvoj. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 15 - pro: 35, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0026/2018 

 

11. Případy projednané v komisi škodní a pro likvidaci majetku 

 
Vypracoval: Ing. Milada Martinovská, vedoucí oddělení rozpočtu SFP 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Starosta Ing. David Vodrážka 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 16 - pro: 33, proti: 0, zdržel se: 2 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0027/2018 

 

12. Předávací protokol - svěření movitého majetku ZŠ Kuncova 1580 

 
Vypracoval: Olga Faltejsková, vedoucí oddělení hospodaření školství 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, RNDr. Marcela Plesníková, místostarostka 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 17 - pro: 35, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0028/2018 
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13. Dotazy a interpelace 

 

Interpelace pana Hrdličky na pana starostu 

- Strategický plán 

Na výzvu pana starosty odpověděl vedoucí odboru kancelář tajemníka pan Šmíd, že veškeré 
informace ke strategickému plánu jsou zveřejněny na webových stránkách městské části. 

 

Interpelace pana Koláře na pana starostu 

V předvolebním programu ODS na Praze 13 byl slib na vybudování 4200 parkovacích míst na 
Zličíně. Tento projekt je záležitostí magistrátu a byl nyní zrušen a bude přepracován. Jak 
hodlá pan starosta dostát svého slibu, když tento projekt není v kompetenci MČ Prahy 13  
a on na něj nemá přímý vliv? 
 
Odpověděl pana starosta, že původní návrh parkovacího domu v lokalitě Zličín schválený 
Radou hl. m. Prahy byl ze strany městské části iniciativně podporován. Zdůraznil, že 
jakýkoliv jiný záměr, který umožní řešit problém s parkováním, bude městská část nadále 
podporovat.  

Pana starostu doplnil předseda výboru pro dopravu a bezpečnost pan Zobal, který uvedl, že 
výbor se také zabýval problematikou vybudování parkování na Zličíně. 

Pan Hrdlička se znovu dotázal ke strategickému plánu, zda bude předložen k projednání 
v zastupitelstvu a zda bude mít k dispozici zdrojová data, ze kterých se vycházelo při jeho 
přípravě. 

Na dotazy p. Hrdličky bude odpovězeno písemně. 

 

Interpelace paní Drhové na radu MČ a pana starostu 

Žádám o zajištění proškolení redakce a redakční rady STOP o právech a povinnostech při 
vydávání radničního zpravodaje v souladu se zněním tiskového zákona z roku 2013.  
Kurz akreditovaný MVČR zajišťuje Oživení. Dle tohoto zákona je jednostranné informování 
o dění na MČ pouze pohledem koalice v rozporu s tiskovým zákonem. Každé foto  
i prohlášení koalice má politickou váhu, kterou je třeba vyrovnávat i pohledem opozice. 
Žádám tímto i o zveřejnění mého příspěvku k hodnocení povolebního uspořádání, které 
redakce obdržela 29. listopadu. Prosím o písemné vyjádření. 
 
Bude odpovězeno písemně. 
 
Občan MČ P 13 pan Petříček informoval přítomné o petici občanů podané Radě hl. m. Prahy 
proti záměru projektu vybudování Snowparku na haldě „Makču Pikču“. 
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Reagoval pan starosta, který stručně uvedl genezi projektů i v minulosti plánovaných v této 
lokalitě. Uvedl, že pozemky nejsou ve vlastnictví městské části a k postupně plánovaným 
záměrům soukromých subjektů, z nichž žádný nebyl realizován, nepřijímala MČ dosud žádné 
stanovisko. 
 
Občan MČ P 13 pan Zeman se dotázal na polyfunkční centrum – jak je zajištěno, aby bylo 
využíváno především širokou veřejností a aby se jeho velikost výrazně nezvětšila. 
 
Odpověděl pan starosta. Uvedl několik skutečností, které popisují genezi záměru využití 
pozemků na Slunečním náměstí. 
K tomuto tématu se rozvinula obsáhlá diskuze, která se zabývala otázkou vlastnictví 
pozemků, jejich případného svěření do správy městské části, jejich směnou, možnostmi 
využití těchto pozemků k vybudování polyfunkčního centra, a to vše ve vazbě na nezbytný 
souhlas hl. m. Prahy. Na dotazy a připomínky zastupitelů reagovali pan starosta 
a místostarosta Zeman. 
 
Během rozpravy bylo hlasováno o 3. vystoupení v pořadí paní Drhové. 

Hlasování č. 18 - pro: 30, proti: 0, zdržel se: 1 
Návrh byl přijat.  
 

 
 
 

14. Různé 

V bodě různé nebyly uplatněny žádné příspěvky. 
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Konec jednání:  12:30 hodin 
 

Zápis vyhotovil: Organizačně-administrativní oddělení 
 

 
 
 
 
Ověřil: 

 
 
 
 
Ivana Todlová v. r. 
 
 
 
 
 
Ing. Josef Zobal v. r. 

 
 

 

 
 

Ing. David Vodrážka v. r. 
starosta 

 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1: přijatá usnesení z 2. zasedání ZMČ č. UZ 0017/2018 – UZ 0028/2018  
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) 
 
 
 
 
 
 
 


