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Z Á P I S 
 
 
ze 17. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 31. 10. 2017 v zasedací místnosti 
nové budovy radnice, Sokolovská 14/324, Praha 9 
 
 
17. zasedání ZMČ se zúčastnilo: 
 
30 členů Zastupitelstva MČ Praha 9 
 
8 vedoucích odborů (dle prezenční listiny), 
 
Tajemník ÚMČ Praha 9 - Ing. Leoš Toman 
 
Ředitelé organizací založených, řízených a spravovaných MČ Praha 9: 
Mgr. Žáčková – ředitelka -  Sociální služby Praha 9, z.ú. 
Martina Fialová – ředitelka Divadla Gong Praha 9  
Ing. Jiří Dufek – ředitel Polikliniky Prosek, a.s. 
 
 
Omluveni:     
MUDr. Michal Mašek 
Mgr. Jiří Vávra 
Ing. Antonín Polanský 
Mgr. Martin Odehnal – vedoucí OŠEF ÚMČ P9 
 
17. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 9 zahájil starosta MČ Praha 9 
 
 
Ing. Jan Jarolím v 10:10 hodin. 
 
 
Přivítal všechny přítomné a konstatoval, že zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9 bylo řádně 

svoláno a zároveň sdělil, že dnešní zasedání ZMČ je opět vysíláno přímým přenosem na 

internetu a současně, jako z každého jednání, je pořizován audio záznam. 

 

Ing. Jan Jarolím požádal členy ZMČ Prahy 9, aby se prezentovali. 

 

Podle prezentace je přítomna nadpoloviční většina členů, tudíž je Zastupitelstvo 

usnášeníschopné. (26 přítomno, 3 řádně omluveni, 4 přijdou později) 
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X X X 

 

Ověřením zápisu ze zasedání pověřil tyto členy zastupitelstva: 

 

Ing. Zdeněk Davídek /HPP/ 

Pan Daniel Walbröl /TOP 09/ 

 

Ing. Jarolím uvedl, že zápis z 16. zasedání Zastupitelstva MČ v Praze 9 ze dne 19. 9. 2017 

ověřovatelé, Mgr. Martin Kulíček a pan Milan Apeltauer prohlédli a podepsali. Se zněním 

zápisu se členové ZMČ mohou seznámit u pracovnic odd. SVOT 

 
 

 
x x x 

 
 

             Rada MČ v Praze 9 doporučila projednat tento pořad zasedání : 

0. Interpelace občanů  (10:15 - 10:45 hod.) 
 

1. Schválení stanoviska Městské části Praha 9 k petici "NE výstavbě Centra sociálních 
služeb Vysočany Rubeška"       BJ 918/2017 
 

2. Převod vlastnictví byt. jednotek v byt. domě Skloněná č.p. 307/18, k.ú. Vysočany, Praha 
9          BJ 890/2017 
 

3. Převod vlastnictví byt. jednotek v byt. domě Skloněná č.p. 308/16, k.ú. Vysočany, Praha 
9          BJ 887/2017 
 

4. Převod vlastnictví byt. jednotek v byt. domech v rámci II. a III. vlny privatizace 
          BJ 886/2017 

5. Převod vlastnictví nebytové jednotky v objektu č.p. 856, ul. Lovosická, Praha 9, k.ú. 
Prosek          BJ 877/2017 

6. Výkup pozemku parc.č. 49, k.ú. Vysočany     BJ 880/2017 
 

7. Převod vlastnictví bytových jednotek v bytových domech svěřených MČ Praha 9  
          BJ 919/2017 
 

8. Nabídka řešení situace v lokalitě Střížkova na pozemcích parc.č. 500/193, 500/194, 
500/195, 500/130, 500/106 a 500/104, k.ú. Střížkov   BJ 944/2017 
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9. Informativní zprávy a návrhy 
 

10. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMČ P9 

 

Následně nechal Ing. Jarolím hlasovat o navrženém pořadu zasedání. 

 

Pořad 17. zasedání Zastupitelstva MČ v Praze 9 byl schválen    

26 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželi hlasování, 4 nehlasovali 

 

Zastupitelstvo MČ P9 na svém ustavujícím zasedání zvolilo návrhový výbor k zaznamenávání 

změn v návrzích usnesení ZMČ P9, jako stálý orgán pro celé volební období 2014 – 2018. 

 

Ing. Jarolím přistoupil k projednávání prvního bodu jednání. 

 

V průběhu projednávání interpelací občanů, se na jednání dostavili: JUDr. Těmínová, Mgr. 

Fimanová, Z. Haberlová, Ing. Kubík (30 přítomných členů ZMČ) 

 

 

0. Interpelace občanů  

Pan Halík, pan Mikeš, paní Jeřábková vystoupili s připomínkami k projednání petice „Ne 
zastavění nám. OSN“. 
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Pan Dom – člen petičního výboru "NE výstavbě Centra sociálních služeb Vysočany Rubeška" 
Vystoupil s příspěvkem k zaslané petici. Projednává se v následujícím bodě programu 
zasedání. 
 
Pan Križánek – nepořádek na Vysočanské ulici, nespokojenost s formou parkování na 
Vysočanské ulici. (k řešení) 
 

Stopáž audio záznamu 00:06:05-00:56:30 

 

1. Schválení stanoviska Městské části Praha 9 k petici "NE výstavbě Centra sociálních 
služeb Vysočany Rubeška" 

Městská část Praha 9 obdržela dne 18. 8. 2017 petici s názvem „NE výstavbě Centra 
sociálních služeb Vysočany Rubeška!“. 
Předmětná Petice se staví proti zástavbě volné plochy mezi ulicemi Rubeška a Na Břehu, 
jejíž funkční využití, dle platného územního plánu, je v současné době určeno pro stavby 
veřejného vybavení. 
Námitky jsou zejména směřovány nejen proti zástavbě stávající travnaté plochy, ale i proti 
objemu stavby a jejímu následnému provozu.  
Městská část Praha 9 se dlouhodobě zabývá dotvoření předmětného území, a již odmítla 
několik pokusů o předimenzovanou zástavbu dané lokality, která by zasahovala i do ploch 
celoměstsky významné zeleně. Poslední informace je od Odboru výstavby a  územního  
rozvoje  MČ Praha 9, který oznámil, že dne  2.10.2017  řízení  usnesením  zastavil, neboť 
při náhledu do veřejného rejstříku spravovaného Ministerstvem spravedlnosti dne 
2.10.2017 bylo stavebním úřadem zjištěno, že právnická osoba spol. Rubeška 
Development, s.r.o., zanikla ke dni 4. 5. 2017 a následně byla vymazána z předmětného  
veřejného rejstříku. 
 Jelikož ke dni 2. 10. 2017 nebyla stavebnímu úřadu doručena jakákoliv žádost o změnu 
stavebníka  (žadatele),   či  oznámen   právní   nástupce,  je  správní  orgán  v těchto   
případech, v souladu s § 66 odst. 1 písm. f) správního  řádu, ze zákona povinen zastavit  
řízení dnem, kdy  se o zániku žadatele  dozvěděl. Tzn., momentálně není vedeno žádné 
řízení, které by nyní vedlo k výstavbě jakéhokoliv projektu. 
 
ZMČ P9 vzalo na vědomí petici a souhlasilo s odpovědí starosty, která bude doručena 
petentům. 
Diskuze: J. Sládek, Ing. Balcarová, Mgr. Vážanský, Ing. M. Doležal 
 
Ing. Jarolím nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
Usnesení 83/17 bylo schváleno 28 hlasů pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování, 1 nehlasoval 
 

Stopáž audio záznamu 00:56:50-01:09:28 
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2. Převod vlastnictví byt. jednotek v byt. domě Skloněná č.p. 307/18, k.ú. Vysočany, 

Praha 9 

 
Návrh na uzavření 2 kupních smluv na prodej bytových jednotek v prodejní ceně  
1 538 450,- Kč.  

 
Ing. Jarolím nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Usnesení 84/17 bylo schváleno 20 hlasů pro, 1 proti, 7 se zdrželo hlasování, 2 nehlasovali 

 

 
3. Převod vlastnictví byt. jednotek v byt. domě Skloněná č.p. 308/16, k.ú. Vysočany, 

Praha 9 

 
Návrh na uzavření 2 kupních smluv na prodej bytových jednotek v prodejní ceně  
1 562 880,- Kč.  

Ing. Jarolím nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Usnesení 85/17 bylo schváleno 18 hlasů pro, 1 proti, 8 se zdrželo hlasování, 3 nehlasovali 

 

 
4. Převod vlastnictví byt. jednotek v byt. domech v rámci II. a III. vlny privatizace  

 
Návrh na uzavření 3 kupních smluv na prodej bytových jednotek v prodejní ceně  2 416 
900,- Kč 

Diskuze: Ing. Balcarová, JUDr. Těmínová 

Ing. Jarolím nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Usnesení 86/17 bylo schváleno 20 hlasů pro, 1 proti, 7 se zdrželo hlasování, 2 nehlasovali 
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5. Převod vlastnictví nebytové jednotky v objektu č.p. 856, ul. Lovosická, Praha 9, k.ú. 
Prosek 

 
V termínu od 23. 8. 2017 do 22. 9. 2017 byl zveřejněn  záměr MČ Praha 9 na prodej 
nebytové jednotky č. 856/457  - garáže formou výběrového řízení zájemci s nejvyšší 
nabídkou. Nyní se jedná o uzavření dvou kupních smluv na NJ. 

Ing. Jarolím nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Usnesení 87/17 bylo schváleno 28 hlasů pro, 0 proti, 2 se zdrželi hlasování, 0 nehlasovalo 

 

6. Výkup pozemku parc.č. 49, k.ú. Vysočany 

 
Nabídka spolku Český svaz chovatelů, z.s., , týkající se prodeje pozemku parc.č. 49 o 
výměře 45 m2 v k.ú. Vysočany. Vzhledem k nepotřebnosti tohoto pozemku rozhodl 
statutární orgán spolku o tom, že pozemek nabídne k prodeji vlastníkovi sousedních 
pozemků za cenu v místě a čase obvyklou. Sousední pozemky parc.č. 44 a 1932/2 v k.ú. 
Vysočany jsou ve vlastnictví HMP, svěřené správě MČ Praha 9. 

Dle aktuální cenové mapy je uvedena cena pozemku parc.č. 49 v k.ú. Vysočany ve výši 
5.370 Kč/m2, při výměře 45 m2 činí celkem 241.650 Kč. 

Dle znaleckého posudku zpracovaného dne 24. 7. 2017 spol. SINCONSULT s.r.o. stanovil 
cenu výše uvedeného pozemku na 50.000 Kč, tj. 1.111 Kč/m2. Znalec v posudku zohlednil 
skutečnost, že pozemek č. parc. 49 o výměře 45 m2 je sice územním plánem určen pro čistě 
obytnou výstavbu, ale ve skutečnosti je užíván jako doprovodná zeleň veřejné komunikace 
s odstavnou plochou. Jiné užívání nepřichází s ohledem na tvar pozemku a jeho polohu v 
úzkém pásu mezi Rokytkou a komunikací do úvahy. Samostatně je takový pozemek 
prakticky neprodejný. Prodejný je pouze za účelem scelení s okolními pozemky.  

OSM informoval Český svaz chovatelů, z.s. o projednání jejich nabídky. Dne 14.9.2017 byla 
doručena na ÚMČ Praha 9 odpověď, kdy Český svaz chovatelů, z.s. potvrzuje, že kupní cenu 
ve výši 50.000 Kč za pozemek par.č. 49 v k.ú. Vysočany akceptuje. 

 
Ing. Jarolím nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Usnesení 88/17 bylo schváleno 29 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování, 1 nehlasoval 
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7. Převod vlastnictví bytových jednotek v bytových domech svěřených MČ Praha 9 

 

Na základě usnesení RMČ ze dne 30.10. 2017 je  předkládán ke schválení záměr prodeje 
bytových jednotek v bytových domech  č.p. 546-555  v ul. Vysočanská a v bytových 
domech  č.p. 351-354  v ul. Klíčovská v k.ú. Prosek za cenu schválenou  Zásadami prodeje 
bytů z majetku hlavního města Praha svěřených do správy Městské části Praha 9 
oprávněným nájemcům, tzv. privatizace. Tyto zásady byly schváleny Us ZMČ 72/17 ze 
dne 19.9.2017 a nově rozlišují cenu:  

1) Základní, která při privatizaci bytových jednotek bude stanovena jako cena obvyklá 
na všeobecném trhu pro bytovou jednotku obsazenou nájemcem v cihlovém či 
v panelovém domě dle znaleckého posudku, který přihlédne vždy i ke konkrétním 
podmínkám dané bytové jednotky či domu, v němž je umístěna.  

2) Zvýhodněnou, která vychází z měrné ceny za 1 m² podlahové plochy bytu, která je 
tvořena součtem podlahových ploch jednotlivých místností bytu a jež byla 
stanovena Zastupitelstvem MČ Praha 9 č. Us ZMČ 136/11 ze dne 13. 12. 2011 na 
13.000,- Kč/m². Tato cena zahrnuje v sobě jak cenu za 1m² takto definované 
podlahové plochy bytu, tak cenu za podíl na společných částech nemovité věci, 
vzájemně spojených a neoddělitelných s jednotkou, kterými jsou pozemek, resp. 
pozemky, a společné části domu. Zvýhodněná cena jednotky se pak stanoví na 
základě výměry podlahové plochy bytu  (dle výše uvedené definice), jež se vynásobí 
měrnou cenou. 

Podmínky pro poskytnutí zvýhodněné ceny jsou uvedeny v Zásadách prodeje bytů z 
majetku hlavního města Praha svěřených do správy Městské části Praha 9 oprávněným 
nájemcům, tzv. privatizace. 

Ing. Jarolím nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Usnesení 89/17 bylo schváleno 20 hlasů pro, 0 proti, 9 se zdrželo hlasování, 1 nehlasoval 

 
8. Nabídka řešení situace v lokalitě Střížkova na pozemcích parc.č. 500/193, 500/194, 

500/195, 500/130, 500/106 a 500/104, k.ú. Střížkov 
 

MČ Praha 9 dlouhodobě usiluje o rozšíření parkových ploch a přesun okolí zatěžujících 
činností nebo nové výstavby do míst, kde nedochází k jejich kolizi s požadavky občanů 
Prahy 9 na klidné bydlení.  

MČ Praha 9 již v minulosti podnikla dílčí kroky k rozšíření Parku Přátelství od ulice Jiřetínská 
směrem ke stanici metra, jako například získání do správy pozemků parc. č. 500/11, 
500/57, 500/58 a pozemku parc. č. 500/56 v k.ú. Střížkov (se stavbou parkoviště). 
Vlastníkem pozemků, které navazují na stanici metra Střížkov, jsou ohraničeny ulicí 
Lovosická a přiléhají k pozemku ve správě MČ Praha 9 parc.č. 500/56 (se stavbou 
parkoviště), je Společnost OC 9 s.r.o.. Jedná se o pozemky parc.č. 500/104, parc.č. 
500/106, parc.č. 500/130, parc.č. 500/193, parc.č. 500/194 a parc.č 500/195 o celkové 
výměře 23.641 m2, vše v k.ú. Střížkov.  
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Společnost OC9 s.r.o. se jako developer dlouhodobě snaží na těchto pozemcích realizovat 
různé projekty, od několika obytných domů až po jednu obrovskou budovu.  
Pozemky jsou z velké části dle územního plánu skutečně určeny k zastavění. 
Cílem MČ Praha 9 je zabránit jejich masivnímu zastavění, a naopak docílit prodloužení 
Parku Přátelství až ke stanici metra Střížkov a podél bloku domů v Jablonecké ulici č. or. 11 
– 37 až k ulici Lovosické. Proto je jedinou cestou získání pozemků od společnosti OC 9 s.r.o. 
do vlastnictví HMP, svěřené správy MČ Praha 9. MČ Praha 9 průběžně jedná se zástupci 
spol. OC9 s.r.o. o podmínkách nabytí potřebných pozemků pro rozšíření parku, a proto 
Zastupitelstvo MČ Praha 9 svým usnesením č. Us ZMČ 61/17 dne 20.6.2017 schválilo záměr 
získat do vlastnictví HMP, svěřené správy MČ Praha 9 pozemky parc.č. 500/104, parc.č. 
500/106, parc.č. 500/130, parc.č. 500/193, parc.č. 500/194 a parc.č 500/195 o celkové 
výměře 23.641 m2, vše v k.ú. Střížkov od společnosti OC9 s.r.o. za cenu maximálně ve výši 
ceny v době a místě obvyklé stanovené znaleckým posudkem. Společnost OC 9 s.r.o. 
zaslala starostovi MČ Praha 9 aktualizovanou nabídku prodeje shora uvedených pozemků 
ve dvou variantách s tím, že platnost nabídky je časově omezená a končí 31.12.2017. První 
variantou je prodej všech pozemků za cenu 175.000.000,- Kč.  

Druhou variantou je prodej 2/3 výměry pozemků, tj. 15.760 m2 za cenu 60.000.000,-Kč. 
Podmínkou je ale souhlas MČ Praha 9 s realizací rezidenčního projektu na zbývající třetině 
výměry pozemků. MČ Praha 9 by v této variantě musela akceptovat projekt developera, 
který by v maximální možné míře využil 7.880 m2 pozemků přiléhajících ke stanici metra 
k výstavbě.  
Víme, že si obyvatelé Střížkova a Proseka nepřejí další zahušťování zástavby a ubývání 
zeleně a uvítali by prodloužení parku a zachování klidného bydlení. Na druhou stranu 
získání všech pozemků pro rozšíření Parku Přátelství by bylo pro městskou část nákladné. 
Považujeme za správné zjistit názor občanů Prahy 9 na způsob řešení této situace. 
Navrhujeme proto uspořádat anketu, v níž by se mohli k jednotlivým variantám řešení 
všichni občané Prahy 9 vyjádřit. 
Pro úplnost uvádíme, že pozemky jsou v současné době zatíženy zástavním právem 
k zajištění pohledávky ve prospěch AB – CREDIT a.s. V případě realizace výkupu pozemků 
nabyde hl. m. Praha, svěřená správa MČ Praha 9 pozemky bez zatížení zástavním právem 
či jinými právy třetích osob. 
Diskuze: Ing. Balcarová, Ing. Šenk MBA, Mgr. Portlík, JUDr. Těmínová, M. Hanuš, J. Sládek 

 
Z dalšího jednání se omluvil Ing. Šenk MBA (29 přítomných členů ZMČ) 
 

Ing. Jarolím nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Usnesení 90/17 bylo schváleno 29 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování, 0 nehlasovali 

 

Stopáž audio záznamu 01:33:15-01:58:40 
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9. Informativní zprávy a návrhy 

Nebyly předloženy žádné informativní zprávy ani návrhy. 

 
10. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMČ P9 

Ing. Balcarová 

• Stánek s květinami na ploše před OC Fénix, majitelka ji řekla, že ji nechce MČ P9 
prodloužit nájem, protože ji tam nechce Fénix. Ustupuje tak MČ P9 velkému 
obchodnímu centru proti malému podnikání? 

Odpovídá: 

T. Holeček – cca před rokem sdělil na dotaz OC Fénix, že se v tomto případě jedná o zábor 
veřejného prostranství a je třeba, aby se dohodli s majitelkou. Majitelka měla sdělit, že 
nejspíš bude z důvodu přechodu na EET končit. Ví, že mezi nimi proběhla nějaká jednání 
s konkrétní nabídkou, ale nedohodli se. Jeho osobní názor je, že poloha stánku není úplně 
šťastná vzhledem k bezpečnosti, ale zároveň uvádí, že je pro něj je prioritou to, kdo platí 
zábor z veřejného prostranství a tím přispívá do rozpočtu MČ P9. Pozemek je ve vlastnictví 
HMP, okolní pozemky jsou v majetku DPP a OC Fénix 

• Ragbyové hřiště u Rokytky – má dojít k neprodloužení nájemní smlouvy 
ragbyovému družstvu? 

Odpovídá: 

Mgr. Portlík – smlouva zůstává původní, nebylo dosaženo dohody s investorem (území 
Pragovky). 

Doplňuje Mgr. Vážanský – ragbyové družstvo velmi podporuje, neumí si představit, že by 
v tomto území ukončilo činnost, ale jak řekl Mgr. Portlík, nedošlo k dohodě, tzn. smlouva 
pokračuje. 

Ing. M. Doležal – návrh změn ÚP v této lokalitě je stále i v novém návrhu vedeno jako 
sportoviště. 

• Informace o článku v Devítce o umístění Parku Balabenka v soutěži. 

Odpovídá: 

Mgr. Vážanský – redakční rada rozhodla o vhodnosti článku. 

Ing. Davídek – cenu udělila nezávislá porota. Uznává, že realizace parku nebyla 
jednoduchá, ale s ohledem na platný zákon té doby o VZ, musela MČ P9 vybrat 
nejlevnějšího zhotovitele. Penále od tohoto zhotovitele ve výši 900tis. Kč je již ale na účtu 
MČ P9. 
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Jan Sládek 

V Metropolitním plánu je vrchní část nám. OSN navržena jako zastavitelné území, zatím co 
teď je vedena jako zeleň. Domluvil se s Ing. Jarolímem a Ing. M. Doležalem, že tuto situaci 
předloží komisím a naformuluje usnesení, které by šlo následně do zastupitelstva. Toto 
usnesení by mělo pojednávat o tom, že RMČ P9 bude ve správný čas MP připomínkovat ve 
smyslu zachování zeleně. 

Miloslav Hanuš 

Petice „Závodiště motokár“ v území Hrdlořez, také nebyla uvedena v Devítce.  

Stopáž audio záznamu 01:59:25-závěr 
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Z Á V Ě R : 

 

Ing. Jarolím ukončil 17. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9 cca ve 12:30 hod.  

Konstatoval, že 17. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9 se zúčastnilo 30 členů ZMČ P9.  

K zápisu z minulého zasedání ZMČ nebyly vzneseny žádné připomínky, je tedy považován 

za schválený.   

 

 

 

 

 

                                                                                                   Ing. Jan Jarolím 

                                                                                           starosta MČ Praha 9 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé :       Ing. Zdeněk Davídek     ……………………………. 

 

                               Pan Daniel Walbröl       …………………………….                             

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 7. 11. 2017 

Zapsala: Krejčová Helena 

  

 

Audio záznam ze zasedání ZMČ Praha 9 je zveřejněn na webových stránkách www.praha9.cz 

http://www.praha9.cz/

	Ing. Jarolím uvedl, že zápis z 16. zasedání Zastupitelstva MČ v Praze 9 ze dne 19. 9. 2017 ověřovatelé, Mgr. Martin Kulíček a pan Milan Apeltauer prohlédli a podepsali. Se zněním zápisu se členové ZMČ mohou seznámit u pracovnic odd. SVOT

