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Zastupitelstvo městské části 
 
 
 

Zápis  

z 18. zasedání zastupitelstva MČ konaného dne 21.02.2018 

 

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 31 členů a zastupitelstvo bylo tudíž usnášeníschopné ve 
smyslu § 90 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění. 
 
P. starosta vyslovil veřejné poděkování a předal medaile členům zásahové jednotky SDH 
Stodůlky Romanu Michlovi, Robertu Michlovi, Jiřímu Martinů, Tomáši Gregorovičovi  
a Lukáši Ďurigovi za profesionální, účinný a obětavý zásah při likvidaci požáru hotelu 
Eurostars David dne 21.1.2018. 
 

Přítomni : 

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

 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
Yveta Kvapilová 
Ludmila Tichá 
 
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 
Ivana Todlová 
 

 

Hlasování č. 2: pro: 30 , proti: 0 , zdržel se: 0 
Návrh byl přijat. 

 

Program 

 
1. Volba přísedících Obvodního soudu pro Prahu 5 BJ 

0398/2018  
2. Rozpočet MČ Praha 13 na rok 2018 (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 
0356/2018 

 

3. Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 13 na roky 2019 - 2023 BJ 
0413/2018  

4. Rozpočtové změny za měsíc prosinec 2017 BJ 
0383/2018  

5. Změna účelu využití finančních prostředků z prodeje BJ BJ 
0396/2018  

6. Přijetí finančního příspěvku a uzavření smlouvy o převzetí části nákladů na 
výstavbu nových parkovacích míst 

BJ 
0404/2018  

7. Žádosti o dotaci na rozvoj sportu BJ 
0438/2018  

8. Informace o zhodnocení peněžních prostředků MČ BJ 
0411/2018  

9. FÓRUM MÍSTNÍ Agendy 21 - 10 priorit BJ 
0397/2018  

10. Personální změna ve Výboru pro dopravu a bezpečnost ZMČ Praha 13 BJ 
0394/2018  

11. Dodatek č. 1 ke Statutu fondu občanských obřadů MČ Praha 13 BJ 
0399/2018  

12. Prováděcí dokument Priorit rozvoje sociálních a návazných služeb pro občany 
městské části Praha 13 na období let 2017 - 2020 

BJ 
0440/2018  

13. Revokace usnesení č. UZ 0308/2017 z 6. 12. 2017 - Veřejnoprávní smlouva o 
poskytnutí dotace DVS/04/03/006148/2017 - Dodatek č. 2 

BJ 
0441/2018 

 

14. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2312/16 v 
k.ú. Stodůlky 

BJ 
1241/2017 

 

15. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 1625/4, 
2235/2 a 2695/11 v k.ú. Stodůlky 

BJ 
0436/2018 

 

16. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k pozemku parc.č. 
2194/1 v k.ú. Stodůlky 

BJ 
0439/2018 

 

17. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku 
parc. č. 1189 v k.ú. Hořejší Vrchlabí 

BJ 
0340/2018  



18. zasedání ZMČ 
21.2.2018 Stránka 3 
 

18. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k 
pozemkům parc. č. 266, parc. č. 265/1, parc. č. 265/2 a parc. č. 2191/1 v k.ú. 
Stodůlky 

BJ 
0437/2018 

 

19. Narovnání majetkoprávních vztahů - prodej pozemků parc.č. 1547/2 a parc.č. 
1548/2 k.ú. Stodůlky 

BJ 
0352/2018 

 

20. Úprava usnesení ZMČ Praha 13 UZ 0311/2017 ze dne 6.12.2017 BJ 
0337/2018  

21. Zpráva o plnění usnesení ZMČ Praha 13 BJ 
0324/2018  

22. Dotazy a interpelace   

23. Různé   
 

K navrženému programu p. starosta uvedl, že klub Zelení a Piráti pro 13 požádal o zařazení 
bodu na program zasedání ZMČ „Zapojení MČ Praha 13 a jejích obyvatel do připomínkování 
zveřejněného návrhu Metropolitního plánu“. Rada tento návrh projednala, hlasováním nebylo 
přijato žádné usnesení. V souladu s jednacím řádem ZMČ doporučil p. starosta hlasovat 
o zařazení tohoto bodu na program jednání zastupitelstva. 

Pí Drhová vysvětlila důvody návrhu na předložení tohoto materiálu. 

O návrhu na zařazení bodu na program jednání bylo hlasováno. 

Hlasování č. 3 - pro: 6, proti: 0, zdržel se: 25  
Návrh nebyl přijat. 

Hlasování o původně navrženém programu. 

Hlasování č. 4 - pro: 31, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 

Jednání 

1. Volba přísedících Obvodního soudu pro Prahu 5 

 
Vypracoval: Mgr. Jana Dvořáková, vedoucí odboru občansko-správního 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. David Vodrážka, starosta 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 5 - pro: 31, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0320/2018 
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2. Rozpočet MČ Praha 13 na rok 2018 (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 
 
Dotazy a připomínky: 

J. Zeman přednesl své připomínky k navrženému rozpočtu na rok 2018. 

Reagovali p. starosta a p. Mareš. 

Pí Drhová zdůvodnila, proč jejich klub navržený rozpočet nepodpoří.   
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 6 - pro: 21, proti: 1, zdržel se: 9 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0321/2018 

 

3. Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 13 na roky 2019 - 2023 

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

Materiál uvedl p. starosta, který konstatoval, že výhled rozpočtu je zpracován v souladu se 
zněním zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a vychází z výhledu na roky 
2018 – 2022 schváleného ZMČ P 13. 
 
Dotazy a připomínky:  

p. Murňák požádal zaznamenat do zápisu svůj příspěvek a odpověď. 
Zda tento rozpočtový výhled jako trošku počítá nebo vytvořil i rezervu na případnou 
pohledávku Key Investments ve výši 100 miliónu korun. Děkuju. 
 
Pan starosta – Rozpočtový výhled počítá pouze s námi známými výdaji a s námi známými 
příjmy. Nemůžeme predikovat něco, co nastane, nenastane a podobně. Je to úplně stejné, 
jako kdybychom měli nějaký signál, že dostaneme nějaké peníze z Magistrátu a neměli to 
černé na bílém. Čili žádná takováto kolonka tam vytvořena není. 
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J. Zeman ve svém příspěvku mj. zmínil, že považuje za kritické snižování příjmu rozpočtu 
v budoucích letech a apeloval na to, aby dotace, které MČ obdrží, byly efektivně 
rozdělovány. 

Reagoval p. starosta, který uvedl, že i v budoucnu budou probíhat jednání s HMP s cílem 
navyšování objemu finančních prostředků pro městskou část. 

Pí Helikarová konstatovala, že výhled obsahuje známé skutečnosti ohledně příjmů  
a výdajů, ze kterých je nutné vycházet a tudíž rozpočet nelze sestavit jiný způsobem.  
Zdůraznila, že v budoucnu bude nezbytné vyjednat vyšší příjmy ze strany HMP. Závěrem 
svého příspěvku konstatovala, že klub TOP 09 se zdrží hlasování. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 7 - pro: 21, proti: 0, zdržel se: 10 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0322/2018 

 

4. Rozpočtové změny za měsíc prosinec 2017 

 
Vypracoval: Ing. Světla Džmuráňová, vedoucí oddělení plánu a rozpočtu 
Předkládá: Ing. David Vodrážka, starosta MČ Praha 13, Rada MČ Praha 13 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 8 - pro: 27, proti: 0, zdržel se: 4 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0323/2018 

 

5. Změna účelu využití finančních prostředků z prodeje BJ 

 
Vypracoval: Olga Faltejsková, vedoucí oddělení hospodaření školství 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, RNDr. Marcela Plesníková, zástupkyně starosty 
 

V úvodu p. starosta vysvětlil důvody předložení materiálu a výši spolufinancování projektu 
PRIMAS Praha 13. 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
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O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 9 - pro: 29, proti: 0, zdržel se: 2 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0324/2018 

 

6. Přijetí finančního příspěvku a uzavření smlouvy o převzetí části nákladů na 
výstavbu nových parkovacích míst 

 
Vypracoval: Mgr. Iva Mesterová, vedoucí oddělení majetkového 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Petr Zeman, zástupce starosty 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 10 - pro: 31, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0325/2018 

 

7. Žádosti o dotaci na rozvoj sportu 

 
Vypracoval: Andrea Miškovská, asistentka zástupce starosty, Bohdan Pardubický, asistent 
zástupce starosty 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. David Vodrážka 
 
Dotazy a připomínky:  
 
pí Drhová požádala o oddělené hlasování o poskytnutí dotace. 
 
Hlasování o návrhu pí Drhové: 

Hlasování č. 11 - pro: 10, proti: 1, zdržel se: 20 
Návrh nebyl přijat.  
 
Hlasování o navrženém usnesení: 
 
Hlasování č. 12 - pro: 27, proti: 0, zdržel se: 4 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0326/2018 
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8. Informace o zhodnocení peněžních prostředků MČ 

 
Vypracoval: Ing. Jaroslav Mareš, tajemník úřadu 
Předkládá: Ing. David Vodrážka, starosta 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 13 - pro: 31, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0327/2018 

 

9. FÓRUM MÍSTNÍ Agendy 21 - 10 priorit 

 
Vypracoval: Hana Zelenková, asistentka výboru ZMČ 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. Pavel Jaroš, zástupce starosty 
 
Dotazy a připomínky:  
 
pí Drhová materiál uvítala, ale upozornila na to, že hlavní prioritou občanů je rozvoj 
městské části a doporučila umožnit veřejnosti připomínkovat návrh metropolitního plánu. 

ZS Jaroš konstatoval, že občané mají možnosti se dostatečně zapojit s připomínkami 
k metropolitnímu plánu, diskuse probíhají. V otázce komunikace samosprávy městské části 
s developery nemůže MČ postupovat jinak než v souladu se zákony. 

Do další diskuse se zapojili zastupitelé J. Zeman, Mareček, Murňák, Drhová. Diskusi 
uzavřel ZS Jaroš, který uvedl, že zatím není k dispozici žádná konkrétní verze 
metropolitního plánu. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 14 - pro: 26, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0328/2018 
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10. Personální změna ve Výboru pro dopravu a bezpečnost ZMČ Praha 13 

 
Vypracoval: Lucie Meuerová, odborný pracovník - sekretariát 
Předkládá: Ing. David Vodrážka, starosta 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 15 - pro: 26, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0329/2018 

 

11. Dodatek č. 1 ke Statutu fondu občanských obřadů MČ Praha 13 

 
Vypracoval: Mgr. Jana Dvořáková, vedoucí odboru občansko-správního 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. David Vodrážka, starosta 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 16 - pro: 27, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0330/2018 

 

12. Prováděcí dokument Priorit rozvoje sociálních a návazných služeb pro 
občany městské části Praha 13 na období let 2017 - 2020 

 
Vypracoval: Bc. Petr Syrový, vedoucí oddělení sociální prevence 
Předkládá: Ing. Pavel Jaroš, zástupce starosty 
 
Dotazy a připomínky: 

k předloženému materiálu v diskusi vystoupili zastupitelé J. Zeman, Drhová, Murňák, kteří 
podpořili schválení tohoto materiálu, zejména vytvoření sítě sociálních služeb na území 
městské části. 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
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Hlasování č. 17 - pro: 28, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0331/2018 

 

13. Revokace usnesení č. UZ 0308/2017 z 6. 12. 2017 - Veřejnoprávní smlouva 
o poskytnutí dotace DVS/04/03/006148/2017 - Dodatek č. 2 

 
Vypracoval: Bc. Petr Syrový, vedoucí oddělení sociální prevence 
Předkládá: Ing. Pavel Jaroš, zástupce starosty 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 18 - pro: 27, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0332/2018 

 

14. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 2312/16 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. 19 - pro: 27, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0333/2018 
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15. Uzavření smlouvy 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. 20 - pro: 28, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0334/2018 

 

16. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k pozemku 
parc.č. 2194/1 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. 
 
Hlasování č. 21 - pro: 28, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0335/2018 

 

17. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k 
pozemku parc. č. 1189 v k.ú. Hořejší Vrchlabí 

 
Vypracoval: Jiří Straka, 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. 22 - pro: 28, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0336/2018 

 

18. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k 
pozemkům parc. č. 266, parc. č. 265/1, parc. č. 265/2 a parc. č. 2191/1 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. 23 - pro: 28, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0337/2018 

 

19. Narovnání majetkoprávních vztahů - prodej pozemků parc.č. 1547/2 a 
parc.č. 1548/2 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. 
 
Hlasování č. 24 - pro: 29, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0338/2018 

 

20. Úprava usnesení ZMČ Praha 13 UZ 0311/2017 ze dne 6.12.2017 

 
Vypracoval: Ing. Naděžda Javorská, oddělení majetku 
Předkládá: Petr Zeman, zástupce starosty 
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Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 25 - pro: 29, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0339/2018 

 

21. Zpráva o plnění usnesení ZMČ Praha 13 

 
Vypracoval: Jana Krákorová, odborný pracovník - sekretariát 
Předkládá: Ing. Zeman Jan, CSc., předseda Kontrolního výboru 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 26 - pro: 27, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0340/2018 

 
 

22. Dotazy a interpelace 

Pí Helikarová se dotázala na zamezené parkování na střeše objektu parkovacího domu 
v Archeologické ul. 
 
P. starosta stručně objasnil vzniklou situaci, kdy došlo společností RG - Parking 
k neoprávněnému uzavření volného parkování pro veřejnost na střeše budovy. Bylo svoláno 
jednání s vlastníkem objektu SVJ Garáže Archeologická, které k uzavření nedalo souhlas. 
V pondělí 19. 2. 2018 byla svolána mimořádná rada, která pověřila starostu, aby neprodleně 
využil všech dostupných prostředků ke zjednání nápravy. 
 
P. Murňák se dotázal, zda se chystá narovnání majetkoprávních vztahů, neboť pozemek pod 
budovou je ve vlastnictví MČ. 
 
P. starosta odpověděl, že městská část nikdy s prodejem pozemku nesouhlasila a nadále 
zůstane v jejím majetku. 
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Interpelace J. Zemana na p. starostu 
 
Louka pod sídlištěm Velká Ohrada začíná být rozryta divočáky. Zřejmě hrozí incidenty se psy 
a s lidmi. 
 
Odpověděl p. starosta, že bude osloven vlastník pozemků Lesy hl. m. Prahy. 
 
Dotaz p. Petříčka na ZS Jaroše 
 
Před radnicí a u Lípy jsem si všiml již nových parkovacích automatů. Proč se musely vyměnit 
parkovací automaty? Jaký názor na zavedení modrých zón, po veřejných fórech s občany, má 
v současnosti vedení radnice? 
 
Odpověděl ZS Jaroš, že parkovací automaty se měnily z důvodu sjednocení celoměstské 
koncepce. K zavedení modrých zón uvedl, že názor občanů není jednoznačný. Městská část 
zatím jejich zavedení neplánuje. P. starosta doplnil, že parkování je nutné řešit koncepčně 
a sdělil, že je projednáván záměr vybudování velkokapacitního parkoviště na Zličíně. 
 
Pí Drhová se dotázala na další postup městské části v souvislosti s dopisem od spol. Trigema, 
který byl předložen zastupitelům k informaci. Nesouhlasila s tím, aby prezentace  projektu 
k záměru přestavby OC Paprsek, kterou bude zahrnovat výstava „Praha zítra“ a která má být 
otevřená připomínkám veřejnosti, byla pořádána mimo území městské části. Doporučila 
uveřejnit informaci o této výstavě ve STOPu. 
 
P. starosta souhlasil s pí Drhovou, aby se veřejné projednání konalo na území městské části. 
V tomto smyslu bude odeslán dopis společnosti Trigema. Dále konstatoval, že zatím ze strany 
Trigemy nedochází k naplňování uzavřeného memoranda. Plánovaná přestavba OC Paprsek je 
zatím v podobě záměru. 
 
Interpelace p. Murňáka na p. starostu 
 
Co Praha plánuje na místě směněného pozemku se společností Trigema blízko sportovní haly 
SK Lužiny, zdá se mi, že je tam halda z nedaleké stavby. Tento pozemek byl vyměněn za 
pozemek na místě P+R Nové Butovice což mi nepřijde moc výhodné, ke kterému rada MČ 
dala souhlas. 
 
Odpověděl p. starosta, že směna pozemku byla původně odsouhlasena s podmínkou 
vybudování parkování v Petržílkově ul. Vzhledem k tomu, že zatím podmínka nebyla 
dodržena, je připravena k projednání revokace usnesení rady na nesouhlasné stanovisko se 
směnou pozemků. Dále uvedl, že halda se nachází na pozemku ve vlastnictví Trigemy a jedná 
se o dočasnou deponii zeminy. 
 
Dotaz p. Opatřila na ZS Plesníkovou 
 
Z rozpočtového opatření č. 199 vyplývá, že naše MČ zaplatila za projektovou dokumentaci 
k altánku na MŠ Husníkova částku, za kterou lze pořídit např. projektovou dokumentaci 
k dvoupatrovému rodinnému domu. Vzhledem k tomu, že cena projektu se zdá být dost 
nadsazená, chtěl bych se zeptat, jakým způsobem proběhl výběr architekta pro vyhodnocení 
projektu. 
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Bude odpovězeno písemně. 
 
Interpelace pí Drhové na p. starostu 
 
Prosím zdůvodnit, proč v mém zastupitelském textu do časopisu STOP, do kterého ze zákona 
nelze zasahovat, byla vypuštěna následující pravdivá tvrzení: 

1) že jste ve svém článku k OC Paprsek zapomněl zmínit, že veřejné projednání navrhnul 
Klub Zelení a Piráti pro 13 a že byl projednán po urgencích, díky přítomnosti občanů 
na ZMČ a záznam je možné shlédnout na www.zeleniapiratipro13.cz 

2) že budovy a pozemky pod obchod. centry byly prodávány městem za podpory MČ. 
Nejedná se o politickou cenzuru, když vy můžete psát, co chcete a opozičním zastupitelům 
text seškrtáte? 
Bude odpovězeno písemně. 
 
 

23. Různé 

P. Murňák poděkoval organizačně-administrativnímu odd. za zasílání materiálů projednaných 
v radě. Požádal, zda by bylo možné umožnit mu přístup do autorizované oblasti. 
 
 

Materiály k informaci 

 Dopis společnosti Trigema adresovaný p. starostovi ve věci Informace k veřejnému 
projednání k připravovanému záměru přestavby OC Paprsek a k umístění pobočky 
České pošty 

 Zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva MČ Praha 13 za II. pololetí 2017 
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Konec jednání:  11.40 hodin 
 

Zápis vyhotovil: Organizačně-administrativní oddělení 
 

 

 

Ověřil: 

 
 
 
 
Yveta Kvapilová v. r. 
 
 
 
 
Ludmila Tichá v. r. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

Ing. David Vodrážka v. r. 
starosta 

 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1: přijatá usnesení z 18. zasedání ZMČ č. UZ 0320/2018 – UZ 0340/2018  
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) 
 
 


