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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 3. zasedání zastupitelstva MČ konaného dne 27.02.2019 

 

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 33 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 
David Zelený 
 
Hlasování č. 1: pro: 31 , proti: 0 , zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.    

Zastupitelé Ečeková Maršálová a Mašek prohlásili, že hlasovali pro. 
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Návrhový výbor: 

Vít Bobysud 
Yveta Kvapilová 
Petr Praus 
 

 

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

 

Program 

 
1. Volba přísedících Obvodního soudu pro Prahu 5 BJ 

0444/2019  
2. Rozpočet MČ Praha 13 na rok 2019 (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 
0373/2019 

 

3. Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 13 na roky 2020 - 2024 BJ 
0385/2019  

4. Rozpočtové změny za měsíc prosinec 2018 BJ 
0397/2019  

5. Informace o zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13 BJ 
0393/2019  

6. Změna účelu využití finančních prostředků z prodeje TC BJ 
0449/2019  

7. Žádost o účelovou finanční dotaci na rozvoj sportu BJ 
0414/2019  

8. Žádost o účelovou finanční dotaci na podporu kultury BJ 
0411/2019  

9. Prodej nebytových jednotek vč. spoluvlastnických podílů na společných 
částech budovy a zastavěných pozemcích podle seznamu NJ č. 12 

BJ 
0400/2019 

 

10. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k 
pozemkům parc. č. 165/3 a parc. č. 304/1 v k.ú. Třebonice 

BJ 
0387/2019 

 

11. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k 
pozemkům parc. č. 1235/30, 1235/132, 2214/1, 2228/2 a 2685/1 v k.ú. 
Stodůlky 

BJ 
0451/2019 

 

12. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k 
pozemkům parc. č. 1235/30, 1235/132, 2685/1 a 2228/2 v k.ú. Stodůlky 

BJ 
0453/2019 

 

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

BJ 
0450/2019 

 

14. Případ projednaný v komisi škodní a pro likvidaci majetku BJ 
0454/2019  

15. Výroční zpráva o činnosti škol a školských zařízení v působnosti správního 
obvodu Praha 13 za školní rok 2017/2018 

BJ 
0403/2019 

 

16. Zpráva o plnění usnesení ZMČ Praha 13 BJ 
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0410/2019 
17. Strategický plán MČ Praha 13 BJ 

0443/2019  
18. Dotazy a interpelace   

19. Různé   
 

Zastupitel Hrdlička navrhl doplnit program o bod Dotazy a interpelace a zařadit jej jako č. 18. 

Hlasování o návrhu pana Hrdličky. 

Hlasování č. 3: pro: 19 , proti: 0 , zdržel se: 14 
Návrh byl přijat. 

O takto navrženém a doplněném programu bylo hlasováno. 

Hlasování č. 4: pro: 33 , proti: 0 , zdržel se: 0 
Návrh byl přijat. 

 

Jednání 

1. Volba přísedících Obvodního soudu pro Prahu 5 

 
Vypracoval: JUDr. Šárka Mašková, 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: 33, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 

 
USNESENÍ č. UZ 0029/2019 

 

2. Rozpočet MČ Praha 13 na rok 2019 (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 
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Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. David Vodrážka, starosta MČ Praha 13 
 
Materiál uvedl starosta. 
Dotazy a připomínky:  
 
Zastupitel Mašek nahlásil střet zájmu. 

Zastupitelka Drhová prohlásila, že z důvodu neúčasti zastupitelů klubu Zelení 
a Piráti pro 13 na jednání finančního výboru, předložený rozpočet nepodpoří. 

Do rozpravy se přihlásili zastupitelé Murňák, Vaverka, Kopetzký, Koudelka a Hrdlička. 
Dotazovali se na konkrétní položky předloženého rozpočtu, a to provozu Domu pro 
seniory, poplatky za psy, oblast kulturních a tělovýchovných činností, finanční prostředky 
na kamerový systém, rozdělování prostředků na granty, finanční prostředky na parkoviště 
v ul. Bellušova a na Velké Ohradě. 

K předloženému rozpočtu se vyjádřil i občan MČ Praha 13 pan Zeman. 

Na všechny dotazy a připomínky reagoval pan starosta. 

Po rozpravě bylo o navrženém usnesení hlasováno. 
 
Hlasování č. 6 - pro: 22, proti: 0, zdržel se: 11  
Návrh byl přijat. 

 
USNESENÍ č. UZ 0030/2019 

 

3. Střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 13 na roky 2020 - 2024 

 
Vypracoval: Ing. Světla Džmuráňová, vedoucí oddělení plánu a rozpočtu 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. David Vodrážka, starosta MČ Praha 13 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 7 - pro: 22, proti: 0, zdržel se: 11  
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ č. UZ 0031/2019 
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4. Rozpočtové změny za měsíc prosinec 2018 

 
Vypracoval: Ing. Světla Džmuráňová, vedoucí oddělení plánu a rozpočtu 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. David Vodrážka, starosta 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 

Hlasování č. 8 - pro: 21, proti: 0, zdržel se: 11  
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ č. UZ 0032/2019 

 

5. 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. 9 - pro: 33, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 

 
USNESENÍ č. UZ 0033/2019 

 

6. Změna účelu využití finančních prostředků z prodeje TC 

 
Vypracoval: Mgr. Evžen Mošovský, odborný pracovník 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, RNDr. Marcela Plesníková, místostarostka 
 
Dotazy a připomínky: 
 
Zastupitel Murňák se dotázal, zda finanční prostředky jsou určené na projektovou 
dokumentaci a kolik bude stát rekonstrukce kuchyně ZŠ Janského celkem. 

Odpověděla místostarosta Plesníková, že finance jsou vyčleněny na projekt a přípravu 
výběrové řízení, celková částka bude známa po schválení projektu. Vše je popsáno 
v důvodové zprávě. 
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O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 10 - pro: 31, proti: 0, zdržel se: 2  
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ č. UZ 0034/2019 

 

7. Žádost o účelovou finanční dotaci na rozvoj sportu 

 
Vypracoval: Bohdan Pardubický, asistent místostarosty, Michala Králová, odborná 
asistentka 
Předkládá: Ing. David Vodrážka, starosta 
 
Dotazy a připomínky: 
 
Zastupitel Mašek nahlásil střet zájmu. 

Zastupitel Hrdlička se dotázal, proč se společnost Petanque pro vás nepřihlásila do 
grantového řízení.  Dále uvedl, že požádal předsedu finančního výboru o vyúčtování 
financí poskytnutých v minulém roce této společnosti. Odpověděl pan starosta, že nelze 
ovlivnit, jakým způsobem si společnost o dotaci požádá a kontrola vyúčtování není 
v kompetenci finančního výboru. 

O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 11 - pro: 25, proti: 0, zdržel se: 8  
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ č. UZ 0035/2019 

 

8. Žádost o účelovou finanční dotaci na podporu kultury 

 
Vypracoval: Michala Králová, odborná asistentka 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Ing. David Vodrážka 
 
Dotazy a připomínky: 
 
Zastupitel Murňák požádal o vyčíslení návštěvnosti jednotlivých představení v KD Mlejn. 

Zastupitelka Drhová zmínila m. j. i možnost vybudování dalších kulturních zařízení na 
území MČ Praha 13. 
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Místostarosta Zeman sdělil, že Magistrát byl požádán o souhlas s vybudováním 
multikulturního centra na Slunečním náměstí. Tento souhlas jsme neobdrželi. 

K návštěvnosti kulturních představení se vyjádřila ředitelka KD Mlejn. 

Po rozpravě bylo o navrženém usnesení hlasováno. 
 
Hlasování č. 12 - pro: 33, proti: 0, zdržel se: 0  
Návrh byl přijat. 
 
USNESENÍ č. UZ 0036/2019 

 

9. Prodej nebytových jednotek vč. spoluvlastnických podílů na společných 
částech budovy a zastavěných pozemcích podle seznamu NJ č. 12 

 
Vypracoval: Mgr. Iva Mesterová, vedoucí oddělení majetkového 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Petr Zeman, místostarosta 
 
Dotazy a připomínky: 
 
Zastupitel Koudelka se dotázal na způsob zveřejňování nabídek na prodej nebytových 
prostor. 

Odpověděla vedoucí OMBAI, že nabídky jsou ze zákona zveřejňovány na úřední desce. 

Zastupitel Murňák se dotázal, kolik nebytových prostor je ještě k prodeji a po jakou dobu 
bude prodej trvat. 

Reagovala vedoucí OMBAI, k prodeji je určených cca 28 prostor a k prodeji se budou 
nabízet po dobu platnosti usnesení ZMČ, kterým byl tento záměr schválen. 

Zastupitel Koudelka navrhl doplnění předloženého usnesení. Po dohodě s panem starostou 
byl navržen bod III. usnesení ve znění: ZMČ ukládá místostarostovi Zemanovi prověřit 
možnosti prodeje nebytových prostor v další fázi zveřejněním a využitím prostřednictvím 
internetových aukcí a veřejných zdrojů. Termín 24.4.2019. 
 
O takto navrženém a doplněném usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 13 - pro: 32, proti: 0, zdržel se: 1 
Návrh byl přijat.  
 
USNESENÍ č. UZ 0037/2019 
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10. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k 
pozemkům parc. č. 165/3 a parc. č. 304/1 v k.ú. Třebonice 

 
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. 14 - pro: 31, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.   
 
USNESENÍ č. UZ 0038/2019 

 

11. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k 
pozemkům parc. č. 1235/30, 1235/132, 2214/1, 2228/2 a 2685/1 v k.ú. Stodůlky 

 
Vypracoval: Věra Pinďáková, oddělení majetku 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Petr Zeman, místostarosta 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 

Hlasování č. 15 - pro: 32, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.   
 
USNESENÍ č. UZ 0039/2019 

 

12. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k 
pozemkům parc. č. 1235/30, 1235/132, 2685/1 a 2228/2 v k.ú. Stodůlky 

 
Vypracoval: Věra Pinďáková, 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: 0 
Návrh byl přijat.   
 
USNESENÍ č. UZ 0040/2019 

 

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

 
Vypracoval: Věra Pinďáková, 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 0041/2019 

 

14. Případ projednaný v komisi škodní a pro likvidaci majetku 

 
Vypracoval: Ing. Milada Martinovská, vedoucí oddělení rozpočtu SFP 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, Starosta MČ Ing. David Vodrážka 
 
Dotazy a připomínky: 
 
Zastupitel Mašek nahlásil střet zájmu. 

Na dotaz zastupitele Hrdličky jakým způsobem se likviduje vyřazovaný majetek, 
odpověděl předseda škodní komise zastupitel Bobysud, že se jedná o ekologickou 
likvidaci. 

Zastupitel Mašek podrobněji vysvětlil důvody vyřazení automobilu Ford Tranzit. 

O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 18 - pro: 31, proti: 0, zdržel se: 1 
Návrh byl přijat.   
 
USNESENÍ č. UZ 0042/2019 
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15. Výroční zpráva o činnosti škol a školských zařízení v působnosti správního 
obvodu Praha 13 za školní rok 2017/2018 

 
Vypracoval: RNDr. Miroslav Foltýn, odborný pracovník 
Předkládá: Rada MČ Praha 13, RNDr. Marcela Plesníková, místostarostka 
 
Dotazy a připomínky: bez rozpravy. 
 
O navrženém usnesení bylo hlasováno. 

Hlasování č. 19 - pro: 30, proti: 0, zdržel se: 2 
Návrh byl přijat.   
 
USNESENÍ č. UZ 0043/2019 

 

16. Zpráva o plnění usnesení ZMČ Praha 13 

 
Vypracoval: Jana Krákorová, odborný pracovník - sekretariát 
Předkládá: Ivana Todlová, předsedkyně kontrolního výboru 
 
Dotazy a připomínky: 
 
Zastupitelka Drhová se dotázala na důvod zrušení úkolu týkajícího se přístavby Střediska 
sociálních služeb. Dále se dotázala na odlehčovací služby pro seniory. 

Na dotaz k odlehčovacím službám odpověděla vedoucí OSP. 

Zastupitel Hrdlička odůvodnil, proč klub zastupitelů Zelení a Piráti pro 13 nepodpoří 
předložený materiál. 

Zastupitel Mašek vysvětlil, že úkol týkající se přístavby Střediska sociálních služeb byl 
navržen ke zrušení z důvodu nemožnosti využití dotace z fondu EU. 

O navrženém usnesení bylo hlasováno. 
 
Hlasování č. 20 - pro: 20, proti: 0, zdržel se: 11 
Návrh byl přijat.   
 
USNESENÍ č. UZ 0044/2019 
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17. Strategický plán MČ Praha 13 

 
Vypracoval: Bc. Martin Šmíd, vedoucí odboru kancelář tajemníka 
Předkládá: Ing. David Vodrážka, starosta 
 
Materiál uvedl pan starosta, který m. j. konstatoval, že práce na Strategickém plánu MČ 
Praha 13 započaly už v roce 2017, byla vytvořena pracovní skupina tvořena z koaličních 
i opozičních politiků, zaměstnanců úřadu a místně působících zájmových či profesních 
skupin. Závěrem konstatoval, že Strategický plán je od listopadu 2018 zveřejněný na 
našich webových stránkách a dosud nebyl doručen jakýkoliv podnět od občanů ani 
zastupitelů k danému dokumentu. 
 
Dotazy a připomínky: 
 
Zastupitelka Drhová uvítala projednání strategického plánu a doporučila jeho opětovné 
předkládání i v budoucnu. Navrhla doplnit předložené usnesení o následující body: 

ZMČ 
III. schvaluje rozšíření pracovní komise pro strategické řízení o zástupce klubu ZaP13 
o Václava Hrdličku 
IV. pověřuje pracovní komisi pro SŘ předložením akčního plánu na období 2019-2020,  
T: červen 2019 
V. pověřuje pracovní komisi pro SŘ předložením zprávy o plnění strategického plánu 
s termínem červen 2020 
VI. požaduje projednat připravované investiční projekty úpravy veřejných prostranství 
v rámci MA 21 

Do další diskuse se zapojili zastupitelé Murňák, Hrdlička, Koudelka, místostarosta Zelený 
a pan starosta. Připomínky se týkaly projednávání strategického plánu, financování 
navrhovaných projektů. 

Pan starosta m. j. uvedl, že financování projektů závisí na rozpočtu městské části, rozpočtu 
hl. m. Prahy a evropských dotací. Zdůraznil, že Strategický plán určuje, jakým směrem by 
se měla městská část ubírat při plánování projektů. Podpořil návrh zastupitelky Drhové ve 
smyslu potřeby aktualizace strategického plánu a jeho předkládání zastupitelům. 

Závěrem diskuse se pan starosta ztotožnil s návrhem zastupitelky Drhové na doplnění 
pracovní skupinu pro strategické řízení o zastupitele Hrdličku. Dále navrhl doplnit 
usnesení o bod III. ve znění: 
ZMČ pověřuje pracovní komisi pro strategické řízení vypracovat termíny předložení 
Strategického nebo Akčního plánu pro Zastupitelstvo MČ Praha 13. 

S takto doplněným usnesením zastupitelka Drhová souhlasila. 
 
Hlasování č. 21 - pro: 33, proti: 0, zdržel se: 0 
Návrh byl přijat.   
 
USNESENÍ č. UZ 0045/2019 



3. zasedání ZMČ 
27.02.2019 Stránka 12 
 

 
 

18. Dotazy a interpelace 

Dotaz zastupitele Hrdličky na předsedkyně a předsedy výborů ZMČ 
- veřejná přístupnost výborů?  
- včasné zveřejňování termínů zasedání na webu? 
- bude výbor místní Agenda 21 přístupný pro veřejnost? 
- bude na zasedání výboru vpouštěn zastupitel Václav Hrdlička? 

 
Na dotaz bude odpovězeno písemně. 
 
Dotaz Tomáše Murňáka na pana starostu 
Materiály v elektronické podobě na výbor. Je možné technicky zajistit? 
 
Na dotaz bude odpovězeno písemně. 
 
Interpelace zastupitele Kopetzkého na pana starostu 
Řešení situace s parkovacím domem na Lužinách. Tedy pronájem pozemků parc. č. 2131/531  
a 2131/532. 
 
Bude odpovězeno písemně. 
 
Interpelace zastupitelky Drhové na pana starostu 
1) V jaké fázi je příprava 130 m vysoké budovy Trigema Toweru dle návrhu Davida 
Černého? 
2) Bude s návrhem seznámena místní veřejnost? Jakou formou? 
3) Jak se staví k výstavbě nejvyšší budovy v ČR vedení městské části? 
 
Bude odpovězeno písemně. 
 
Interpelace zastupitele Ryanta na předsedu výboru pro evropské fondy a informatiku 
pana Provazníka 
Zajímalo by mě, zda existuje relevantní důvod, proč by zastupitel MČ neměl mít možnost 
účastnit se jednání výboru MČ. Zda bude výbor pro evropské fondy a informatiku i příště 
prohlášen jako neveřejný. 
Kdy bude zveřejněn zápis z jednání výboru pro evropské fondy a informatiku. 
 
Bude odpovězeno písemně prostřednictvím vedení městské části. 
 
Interpelace zastupitele Koláře na místostarostku Plesníkovou 
Jakým způsobem a kdy byli vybráni navržení členové školských rad z řad zastupitelů, kteří 
byli schváleni na radě MČ dne 3.12.2018? Jak a kdy jsem se mohl dozvědět, do jakého data se 
mám jako zájemce o členství ve ŠR přihlásit? 
 
Bude odpovězeno písemně. 
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citace části příspěvku zastupitele Koudelky 
..... „za druhé bych se chtěl zeptat, jestli si rada městské části uvědomuje, že Váš přístup, 
který tady provádíte, bude mít poměrně značný vliv na pečlivost kontroly financí, které jdou 
z Magistrátu hl.m. Prahy na projekty, které jsou realizovány na Praze 13“... konec citace. 
 
Dotaz zastupitelky Drhové na pana starostu 
- Kolik má Praha 13 aktuálně zájemců v P 13 o ubytování v domě pro seniory? 
- Existují kritéria pro výběr klientů? Jaká jsou? 
- Připravují se také v Domě pro seniory oddělení odlehčovací péče? 
- Jaké další služby bude Domov pro seniory poskytovat? 
 
Bude odpovězeno písemně. 
 
citace části příspěvku místostarosty Zemana 
...“rád bych zmínil to, že předchozí příspěvek zastupitele Koudelky, ohledně procesu 
rozhodování na zastupitelstvu ve vztahu k rozhodování, respektive k jednání našeho 
zastupitelstva, považuji za standardní výhružku, kterou jsem zažíval před 30, 40 lety od 
komunistů a podobných seskupení“...konec citace. 
 
Zastupitel Vaverka se dotázal k výstavbě výškového domu Trigema Tower, z jakého důvodu 
architekt jedná s panem starostou. 
Odpověděl pan starosta, že městská část neobdržela žádný projekt, o kterém by mělo 
zastupitelstvo jednat 
 
Interpelace zastupitele Kopetzkého na předsedu výboru pro dopravu a bezpečnost pana 
Zobala 
Podklady k jednání výboru pro dopravu a bezpečnost. Budou mi poskytnuty? 
 
Bude odpovězeno písemně. 
 
citace části příspěvku zastupitele Hrdličky 
...“já bych chtěl poukázat na to kolegyně, kolegové, pokud si odmyslíme jako tu právní rovinu 
o kterou se tady často velice jako možná zbytečně jako opíráme, a dostává se nám tady jako 
úřednický jako odpovědí, přece bavíme se o principu, že my jako zastupitelé v samosprávě, 
kteří tady reprezentují čtvrtinu voličů, se samozřejmě podle nejlepšího vědomí a svědomí 
snažíme rozhodovat o věcech, které jsou projednávány zastupitelstvem“. ... konec citace.  
 
citace části příspěvku místostarosty Zemana 
.... „no já si myslím, že signifikantní pro tuto diskusi je výrok předchozího řečníka o tom, že se 
zbytečně opíráme o právní rovinu. Jestliže někteří zastupitelé se nechtějí opírat o právní 
rovinu, no tak potom dochází k tomu, že to v lepším případě odbýváme vtípky. Já se o právní 
rovinu, a to především v zájmu občana a v zájmu městské části, tedy opírat opravdu chci a 
budu.“.... konec citace. 
 
citace z části příspěvku zastupitele Hadravy 
... „stanovisko Ministerstva vnitra není závazný, pouze zákony jsou závazný a další věci, to 
znamená je to takhle“... konec citace. 
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Do další rozpravy se přihlásili občané městské části Praha 13. 
 
Občan městské části pan Zeman kritizoval úklid sněhu na v některých lokalitách městské 
části. 
Odpověděl pan starosta, že stížnosti na úklid sněhu zaznamenal, úklidové firmě byla udělena 
pokuta a problém bude řešen výpovědí a vypsáním výběrového řízení na nové firmy na úklid. 
 
Občanka městské části paní Ernýgrová poukázala na dopravní situaci na Velké Ohradě, 
zejména problémy s průjezdem hasičů a záchranné služby. Dotázala se, jak bude tento 
problém řešen. 
Odpověděl místostarosta Zelený, že byl odeslán dopis na TSK s žádostí o přeznačení 
kruhových objezdů na Velké Ohradě, byla vyzvána městská policie k pokutování 
neukázněných řidičů. 
 
Občanka městské části paní Bondarenková zmínila problém s fungováním mateřských škol 
v letních měsících. 
Místostarostka Plesníková sdělila, že během prázdnin bude otevřena MŠ Srdíčko. 
 
Občanka městské části paní Prokopová poukázala na špatný úklid odpadkových košů a 
zanedbané prostředí u metra Hůrka. Požádala městskou část a odbor životního prostředí o 
pomoc při řešení tohoto problému. Dále požádala o uveřejnění zprávy ve Stopu ohledně 
úklidu v ubytovně v Třebonicích. 
Místostarostka Plesníková poděkovala za všímavost a uvedla, že prostory u metra jsou ve 
správě TSK, která byla opětovně oslovena k zjednání nápravy. Bylo přislíbeno instalování 
nových odpadkových košů a četnější úklid. 
 
Občanka městské části paní Císařovská přednesla dotaz týkající se prodeje komunikace 
Mutěnínská soukromé osobě. 
Pan starosta doporučil paní obrátit se se svým dotazem na majetkový odbor.  
 
 
19. Různé 
 

V bodě různé nebyly vzneseny žádné dotazy. 

 

 

Materiály k informaci 

 

 Informace o investičních akcích OŽP v roce 2018 a o plánovaných investičních akcích 
OŽP na rok 2019 
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Konec jednání:  12:50 hodin 
 

Zápis vyhotovil: organizačně-administrativní oddělení 
 

 

 

Ověřil: 

 
 
 
 
Aneta Ečeková Maršálová v. r. 
 
 
 
 
David Zelený v. r. 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

Ing. David Vodrážka v. r. 
starosta 

 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1: přijatá usnesení z 3. zasedání ZMČ č. UZ 0029/2019 – UZ 0045/2019 včetně 

přílohy k usnesení UZ 0037/2019  
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) 
 


