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Z Á P I S 
 
 
z 10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 21. 6. 2016 v zasedací místnosti 
nové budovy radnice, Sokolovská 14/324, Praha 9 
 
 
10. zasedání ZMČ se zúčastnilo : 
 
29 členů Zastupitelstva MČ Praha 9 
 
7 vedoucích odborů (dle prezenční listiny), 
 
Tajemník ÚMČ Praha 9 - Ing. Leoš Toman 
 
ředitelé organizací založených, řízených a spravovaných MČ Praha 9: 
 
Mgr. Žáčková – ředitelka SSS Praha 9 
Josef Pavlata – ředitel Divadla Gong Praha 9 
Ing. Jiří Dufek – ředitel Polikliniky Prosek, a.s. 
 
Omluveni :     
 
MUDr. Mašek 
Bc. Váňa 
Z. Haberlová 
D. Wabröl 
Ing. O. Fiala 
Mgr. Dobišová Zemanová 
 
10. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 9 zahájil starosta MČ Praha 9 
 
 
Ing. Jan Jarolím v 16:00 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. 
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Podle prezentace je přítomna nadpoloviční většina členů, tudíž je Zastupitelstvo 

usnášeníschopné. (28 přítomno, 4 řádně omluveni, 1 přijde později) 

 

Z a s t u p i t e l s t v o  M Č  P r a h a  9  u c t i l o  z e s n u l é h o  č l e n a  Z a s t u p i t e l s t v a  M Č  
P r a h a  9 ,  p a n a  P a v l a  B A U D Y S E ,  m i n u t o u  t i c h a .  

 

X X X 

Na jednání se dostavila JUDr. Nowaková Těmínová. Přítomno celkem 29 zastupitelů. 

Ověřením zápisu ze zasedání pověřil tyto členy zastupitelstva: 

 

pan Milan Tuček /TOP 09/ 

pan Miloslav Hanuš /ČSSD/ 

 

Ing. Jarolím uvedl, že zápis z 9. zasedání Zastupitelstva MČ v Praze 9 ze dne 26. 4. 2016 
ověřovatelé, Ing. Tomáš Kubík a pan Jan Sládek, 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. Složení slibu členů Zastupitelstva MČ Praha 9  

1. Rozbor hospodaření MČ Praha 9 za I. čtvrtletí 2016    BJ 561/2016 

1a. Zvýšení rozpočtu Městské části Praha 9 roku 2016 o převod 100% podílu Městské části 
Praha 9 na celkové daňové povinnosti hl.m.Prahy na DPPO za zdaňovací období roku 2015 a 
dodatečné daňové povinnosti DPPO hl.m.Prahy     BJ 606/2016 
2. Převod vlastnictví byt.jednotek v byt. domě Vysočanská 565-566, Praha 9 BJ 464/2016 

3. Převod vlastnictví byt. jednotek v byt. domě Vysočanská 567-568, Praha 9 BJ 466/2016 

4. Převod vlastnictví byt. jednotek v byt. domě Vysočanská 569-570, Praha 9 BJ 468/2016 

5. Převod vlastnictví byt. jednotek v byt. domě Vysočanská 573-574, Praha 9 BJ 470/2016 

6. Prodej volných bytových jednotek z majetku MČ P9, umístěných v domech určených 

usnesením ZMČ P9 k privatizaci       BJ 540/2016 

7. Převod vlastnictví nebytové jednotky v objektu garáží ul. Lovosická čp. 856, k. ú. Prosek, 

Praha 9          BJ 503/2016 
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8. Svěření pozemků v k.ú. Střížkov z vlastnictví hl. m. Prahy do správy MČ P9 BJ 511/2016 

9. Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti PREdistribuce, a.s. k pozemku parc.č. 

516/4 v k.ú. Střížkov         BJ 509/2016 

10. Schválení transformace Střediska sociálních služeb MČ Praha 9 na právní formu ústavu a 

schválení zakládací listiny ústavu Sociální služby Praha 9, z. ú.    BJ 551/2016 

11. Udělení ocenění významným osobnostem Městské části Praha 9  BJ 493/2016 

12. Schválení žádosti o podporu projektu "Nástavba MŠ Veltruská"  BJ 573/2016 

13. Schválení Memoranda o vzájemné spolupráci ohledně protipovodňových opatření na 

vodním toku Rokytka         BJ 564/2016 

14. Zápisy z KV a FV ZMČ Praha 9        BJ 576/2016 

15. Informativní zprávy a návrhy 

16. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMČ P9 

17. Interpelace občanů 

 

Následně nechal Ing. Jarolím hlasovat o navrženém pořadu zasedání. 

 

Pořad 10. zasedání Zastupitelstva MČ v Praze 9 byl schválen    

29 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželi hlasování, 0 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. 

 

0. Složení slibu členů ZMČ P9raha 9 

Slib složil nově pan Ing. Antonín Polanský (ČSSD) na uprázdněný mandát po zesnulém panu 

Pavlu Baudysovi a dále pak znovu složili slib ti členové zastupitelstva, kteří nebyli přítomni na 

minulém zasedání. Slib byl znovu skládán z důvodu sdělení ředitelky MHMP JUDr. Děvěrové 

a rozsudku nejvyššího soudu tak, aby jeho znění bylo zcela v souladu s ust. § 50 odst. 3 

zákona o hl.m. Praze. 
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1. Rozbor hospodaření MČ Praha 9 za I. čtvrtletí 2016 

 
Ve schváleném rozpočtu pro rok 2016 byly příjmy stanoveny ve výši 401.180,00 tis. Kč, 
rozpočet příjmů byl upraven na 447.863,40 tis. Kč, skutečnost za 1. čtvrtletí  2016 dosáhla 
výše 95.704,90 tis. Kč, tj. 21,37  %  rozpočtu. 
Výdaje pro rok 2016 byly schváleny v rozpočtu ve výši 502.224,60 tis. Kč, z toho běžné výdaje 
296.656,60 tis. Kč a kapitálové výdaje 205.568,00 tis. Kč. Rozpočet výdajů byl upraven na 
543.397,40 tis. Kč, a to u běžných výdajů na výši 337.369,40 tis. Kč a u kapitálových výdajů na 
206.028,00 tis. Kč. Plnění výdajů za 1. čtvrtletí 2016 je ve výši 72.117,44 tis. Kč, tj. 13,27 % 
rozpočtu,  z toho běžné výdaje činí 54.553,58 tis. Kč, tj. 16,17 %  rozpočtu,  kapitálové výdaje 
byly čerpány ve výši 17.563,86 tis. Kč, tj. 8,52 %  rozpočtu. 
 

Do schváleného rozpočtu zapojené finanční prostředky z příjmů minulých let ve výši 
101.044,60 tis. Kč na krytí rozdílu mezi příjmy a výdaji byly upraveny na částku 95.534,00 tis. 
Kč, v hospodaření za 1. čtvrtletí 2016 skutečné příjmy převyšují realizované výdaje o 
23.587,46 tis. Kč. 
Diskuse: Ing. Balcarová 
 
Ing. Jarolím nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
 

Usnesení 61/16 bylo schváleno 28 hlasů pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování, 0 nehlasoval 

 

1a. Zvýšení rozpočtu Městské části Praha 9 roku 2016 o převod 100% podílu Městské části 
Praha 9 na celkové daňové povinnosti hl.m.Prahy na DPPO za zdaňovací období roku 2015 
a dodatečné daňové povinnosti DPPO hl.m.Prahy  

 

Zvýšení rozpočtu Městské části Praha 9 na rok 2016 v oblasti příjmů o převod 100% podílu 
Městské části Praha 9 na celkové daňové povinnosti hl.m.Prahy na dani z příjmů právnických 
osob za zdaňovací období roku 2015 ve výši 46.630,7 tis. Kč a dodatečné daňové povinnosti 
hl.m.Prahy na dani z příjmů právnických osob ve výši 54,8 tis. Kč, s použitím na navýšení 
objemu rezervy rozpočtu Městské části Praha 9. 
 
Ing. Jarolím nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
 

Usnesení 62/16 bylo schváleno 29 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování, 0 nehlasoval 
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2. Převod vlastnictví byt.jednotek v byt. domě Vysočanská 565-566, Praha 9 

 

Návrh na uzavření 1 kupní smlouvy na prodej bytové jednotky, t.j. 1,6% z celkového počtu 
bytových jednotek v prodejní ceně 925 600,- Kč.  
 

Ing. Jarolím nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
 

Usnesení 63/16 bylo schváleno 21 hlasů pro, 0 proti, 8 se zdrželo hlasování, 0 nehlasoval 

 

 

3. Převod vlastnictví byt. jednotek v byt. domě Vysočanská 567-568, Praha 9 

 

Návrh na uzavření 2 kupních smluv na prodej bytových jednotek, t.j. 3,12% z celkového 

počtu bytových jednotek v prodejní ceně 1 016 600,- Kč. 

 

Ing. Jarolím nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Usnesení 64/16 bylo schváleno 21 hlasů pro, 0 proti, 8 se zdržel hlasování, 0 nehlasoval 

 

 

4. Převod vlastnictví byt. jednotek v byt. domě Vysočanská 569-570, Praha 9 

 

Návrh na uzavření 2 kupních smluv na prodej bytových jednotek, t.j. 3,12 % z celkového 
počtu bytových jednotek v prodejní ceně 1 825 200,- Kč.  
 

Ing. Jarolím nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
 

Usnesení 65/16 bylo schváleno 21 hlasů pro, 0 proti, 8 se zdržel hlasování, 0 nehlasoval 
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5. Převod vlastnictví byt. jednotek v byt. domě Vysočanská 573-574, Praha 9 

 

Návrh na uzavření 9 kupních smluv na prodej bytových  jednotek, t.j. 14,06%  z celkového 
počtu bytových jednotek v prodejní ceně  6 427 200,- Kč.  
 

Ing. Jarolím nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
 

Usnesení 66/16 bylo schváleno 21 hlasů pro, 0 proti, 8 se zdržel hlasování, 0 nehlasoval 

 

 

6. Prodej volných bytových jednotek z majetku MČ P9, umístěných v domech 

určených usnesením ZMČ P9 k privatizaci 

 

V návaznosti na vypsaná výběrová řízení na prodej volných bytových jednotek nacházejících 
se v domech nabízených k prodeji stávajícím nájemcům a usnesení RMČ ze dne 7.6.2016 byly 
předloženy ke schválení výsledky výběrového řízení. 
Komise, jmenovaná radou MČ Praha 9, vyhodnotila doručené nabídky a stanovila pořadí 
zájemců u jednotlivých výběrových řízení.  
Formou výběrového řízení bylo nabídnuto k prodeji 15 volných bytových jednotek 
(požadovaná celková cena 27.320.000,-Kč) - nabídky na jejich odkoupení byly doručeny u 
všech bytových jednotek. 
Záměr na prodej byl vyvěšen od 2.5.-20.5.2016. 
Všechny bytové jednotky jsou prodávány včetně odpovídajícího podílu na společných 
částech domu a zastavěném pozemku. 
Texty kupních smluv budou zpracovány dle schválených vzorových kupních smluv pro byty 
v jednotlivých bytových domech. 
Za předpokladu prodeje všech bytových jednotek výše uvedeným vítězům výběrových řízení 
bude schválen prodej v celkové ceně  35.257.120,- Kč, což je o 7.937.120,- Kč více, než byla 
požadovaná cena za prodej všech výše uvedených bytových jednotek.  
 

Ing. Jarolím nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
 

Usnesení 67/16 bylo schváleno 27 hlasů pro, 0 proti, 2 se zdržel hlasování, 0 nehlasoval 
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7. Převod vlastnictví nebytové jednotky v objektu garáží ul. Lovosická čp. 856, k. ú. 

Prosek, Praha 9 

 

Návrh na prodej nebytové jednotky garáže č. 856/459 panu Samueli Hubovi v souladu se 
zveřejněným záměrem za cenu 366.030,-Kč. 
 

Ing. Jarolím nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
 

Usnesení 68/16 bylo schváleno 27 hlasů pro, 0 proti, 2 se zdržel hlasování, 0 nehlasoval 

 

 

 

8. Svěření pozemků v k.ú. Střížkov z vlastnictví hl. m. Prahy do správy MČ P9 

 

Na základě výzvy náměstka primátorky HMP Petra Dolínka, aby městské části našly na svém 
území vhodné lokality na zřízení parkovišť P+R, našla MČ Praha 9 k tomuto účelu vhodné 
území na Střížkově, mezi ulicemi Lovosická, Vysočanská a Liberecká. Jedná se o volné, 
nezastavěné pozemky, které jsou ve vlastnictví  nebo podílovém spoluvlastnictví HMP.   
Návrh počítá s vybudováním parkoviště P+R s kapacitou 141 parkovacích  stání a umožňuje 
také bezkolizní výjezd záchranné služby. 
V návaznosti na výzvu HMP a konkrétní návrh umístění parkoviště P+R, který má již MČ 
zpracován, chceme požádat o svěření pozemků, respektive jejich částí, parc.č. 515/115, 
515/74, 515/77, 515/78 a 515/79 a podílu o velikosti 51/108 na pozemcích, respektive jejich 
částech parc.č. 515/75 a 515/82 z vlastnictví hlavního města Prahy do správy Městské části 
Praha 9. 
MČ Praha 9 tímto navazuje na dlouhodobé, několikaleté úsilí o svěření pozemků, resp. jejich 
podílů v této lokalitě na Střížkově, přičemž nyní je deklaruje zcela konkrétním využitím.  
Kapacity dopravy v klidu na Střížkově jsou značně poddimenzovány a zřízení parkoviště P+R 
by situaci značně vylepšilo ke spokojenosti občanů MČ Prahy 9.  
Diskuse: Ing. Balcarová. T. Holeček, Mgr. Portlík, Ing. Šenk 
 

Ing. Jarolím nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
 

Usnesení 69/16 bylo schváleno 26 hlasů pro, 0 proti, 2 se zdržel hlasování, 1 nehlasoval 
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9. Zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti PREdistribuce, a.s. k pozemku 

parc.č. 516/4 v k.ú. Střížkov 

 

V návaznosti na schválené Usnesení ZMČ Praha 9 č. Us ZMČ 34/13 ze dne 23.4.2013, resp. 
Rady MČ Praha 9 ze dne 7.6.2016, je předložen návrh smlouvy se společností PREdistribuce, 
a.s.,  na zřízení věcného břemene v její prospěch, a to u nemovitostí ve vlastnictví MČ Praha 
9 dotčených uložením inženýrských sítí.  
Dotčený pozemek parc.č. 516/4 v k.ú. Střížkov 
Typ zařízení:    kabelové vedení kVN 
Typ věcného břemene:   zřízení a uložení, provoz, údržba a opravy kabel. vedení  
Doba trvání věcného břemena:  po dobu existence stavby 
Rozsah věcného břemene:  65 m2 
Dne 7.7.2014 byla uzavřena Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti č. 
SOB/83/12/014279/2014 mezi HMP a spol. PREdistribuce, a.s. s výši úhrady, která bude 
stanovena  dle znaleckého posudku. Pozemek parc.č. 516/4 v k.ú. Střížkov byl v roce 2015 
svěřen MČ Praha 9. OSM dojednal se  spol. PREdistribuce, a.s. úplatu 50.000,- Kč bez DPH 
podle platného ceníku stanoveného ZMČ, tedy cenu, která v tomto případě je vyšší, než by 
byla cena stanovená dle znaleckého posouzení. 
 

Ing. Jarolím nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
 

Usnesení 70/16 bylo schváleno 27 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování, 2 nehlasoval 

 

 

10. Schválení transformace Střediska sociálních služeb MČ Praha 9 na právní formu 

ústavu a schválení zakládací listiny ústavu Sociální služby Praha 9, z. ú.  

 

Transformace příspěvkové organizace Střediska sociálních služeb Městské části Praha 9 na 
právní formu ústavu podle § 402 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších právních předpisů a ke schválení zakládací listiny ústavu Sociální služby Praha 9, 
z.ú.. K vypracování záměru transformace SSS MČ P9 bylo přistoupeno zejména z toho 
důvodu, že právní forma příspěvkové organizace již plně nevyhovuje potřebám a možnostem 
rozvoje SSS. 
V současné době MČ Praha 9 je ze zákona povinna finančně zajišťovat chod příspěvkové 
organizace, kterou zřídila, a to na bázi „vyrovnaného rozpočtu“. MČ tedy financuje SSS ze 
svého rozpočtu, přičemž vlastní zdroje příspěvkové organizace z doplňkové činnosti i 
financování od jiných subjektů podílejících se na financování činnosti neziskových organizací 
je omezené. SSS nyní nemůže kalkulovat odpisy v rámci nákladů do tzv. vyrovnávací platby, 
kterou jsou financovány sociální služby v souladu s právem EU o veřejné podpoře. Jsou 
kladeny zvýšené nároky na náklady spojené s vnitřním nastavením procesů, týkajících se 
účetnictví a financování, neboť tvorba a využívání peněžních prostředků podléhá striktním 
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pravidlům. K záměru transformace bylo přikročeno s tím, že bude zachováno postavení MČ 
P9 jako jediného zakladatele s určitými kontrolními mechanismy, zachovají se možnosti 
financování z veřejného rozpočtu, přičemž se budou minimalizovat nevýhody, které jsou 
spojeny s právní formou příspěvkové organizace, k nimž významně patří omezené čerpání 
dalších finančních prostředků a SSS pak bude moci své aktivity financovat z více možných 
fondů. Záměr transformace byl projednán a schválen Radou MČ Praha 9 č. Us RMČ 543/16 
dne 7. 6. 2016. 
Diskuse: Ing. Balcarová, Mgr. Portlík, J. Sládek, Mgr. Žáčková (ředitelka SSS MČ P9) 
 
Ing. Jarolím nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 

Usnesení 71/16 bylo schváleno 27 hlasů pro, 2 proti, 0 se zdržel hlasování, 0 nehlasoval 

 

11. Udělení ocenění významným osobnostem Městské části Praha 9 

 

V souladu s §10 odst. 2,4 a § 89 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 
pozdějších předpisů, v souladu se schválenými „Pravidly Městské části Praha 9 pro udělování 
ocenění občanům a udělování záštity starosty“, s doporučením Komise kultury a sportu, se 
souhlasem Rady městské části Praha 9 jsou předloženy návrhy na ocenění významných 
občanů Prahy 9. 
Pro všechna ocenění bude vyrobena skleněná plaketa a pamětní listy.  
Pro navržené Čestné občanství bude připravena skleněná plaketa, pamětní list a řád MČ 
Praha 9.  
 
Zastupitelstvo Městské části Praha 9 dne 27. 4. 2010 schválilo pro slavnostní akt ocenění 
významných osobností den, kdy bylo Praze 9 uděleno právo užívat městský znak. Jedná se o 
symbolické vyjádření samostatnosti a městských práv. Stalo se tak 10. září 1903. 
V letošním roce připadne 10. září na sobotu. Proto RMČ Praha 9 rozhodla, že se slavnostní 
akt uskuteční v obřadní síni vysočanské radnice ve čtvrtek 8. 9. 2016 od 15:00 hod.  
 

Protinávrh M. Hanuše: 

Udělení ceny Městské části Praha 9 panu Pavlu Baudysovi in memoriam, namísto Čestného 
občanství. 
 
Ing. Jarolím nechal hlasovat o tomto protinávrhu - 19 hlasů pro, 0 proti, 8 se zdrželo 
hlasování, 2 nehlasovali 
 
Protinávrh BYL přijat. 
 
Ing. Jarolím nechal hlasovat o upraveném návrhu usnesení. 
 

Usnesení 72/16 bylo schváleno 28 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování, 1 nehlasoval 
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12. Schválení žádosti o podporu projektu "Nástavba MŠ Veltruská" 

 

Hlavní město Praha, odbor evropských fondů dne 11. 5. 2016 vyhlásilo výzvu k předkládání 
žádostí o podporu v rámci operačního programu Praha – pól růstu. Jedná se o prioritní osu 4 
Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti.  
Investiční priorita: 1 Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy 
pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a 
odbornou přípravu. 
Specifický cíl: 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního 
vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let. 
Pro hl. m. Praha a Městské části Prahy je určeno 150 mil. Kč s tím, že MČ má výši 
spolufinancování 20%. 
Finanční prostředky jsou určeny na vytvoření nových míst ve stávajících a objektech MŠ 
z cílem vytvoření nových kapacit ve vzdělávání dětí zpravidla od 3 let. 
Diskuse: Ing. Šenk, Ing. Balcarová 
 

Ing. Jarolím nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
 

Usnesení 73/16 bylo schváleno 23 hlasů pro, 1 proti, 1 se zdržel hlasování, 4 nehlasovali 

 

13. Schválení Memoranda o vzájemné spolupráci ohledně protipovodňových opatření 

na vodním toku Rokytka 

 

V důsledku mimořádných událostí a následných škod způsobených povodní v roce 2013 se 
zástupci samospráv nacházejících se na vodním toku Rokytka dohodli, že vytvoří společnou 
iniciativu, v rámci které budou dlouhodobě a úzce spolupracovat na řešení společné 
protipovodňové ochraně po celé délce vodního toku Rokytka. Jedná se o vydání Memoranda 
o vzájemné spolupráci ohledně protipovodňových opatření na vodním toku Rokytka.  
V memorandu je deklarována snaha zmíněných samospráv prosazovat priority k zajištění 
protipovodňových opatření v takovém rozsahu, aby byly eliminovány zjištěné nedostatky při 
uplynulých záplavách a navodili stav maximální ochrany života, zdraví a majetku obyvatelstva 
v případě jejich ohrožení povodní.  
 

Ing. Jarolím nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
 

Usnesení 60/16 bylo schváleno 27 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování, 2 nehlasovali 
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14. Zápisy z KV a FV ZMČ Praha 9  

 

Ing. Balcarová – ráda by požádala o názor na její požadavek nahrávání jednání FV ZMČ, které 

má pro vlastní potřebu a zároveň to nebylo označováno za „STB praktiky“. Ing. Davídek a 

Mgr. Portlík jí prý sdělili, že nebudou tedy nic říkat. Zdá se jí to jako nepolitické.  

 

Mgr. Portlík – domnívá se, že si toto musí rozhodnout orgán (FV ZMČ P9) sám. 

 

Zastupitelstvo MČ Praha 9 vzalo na vědomí zápisy z obou výborů. 

 

Ing. Jarolím nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
 

Usnesení 74/16 bylo schváleno 28 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování, 1 nehlasoval 

 

 

15. Informativní zprávy a návrhy 

 

 Termíny konání zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9 v II. pololetí roku 2016: 

20. září 2016; 29. l istopad 2016 

 Budova č.p. 2 na pozemku p.č. 9/1 v  k.ú. Prosek „Hostinec U Brabců“  

 Informace od Mgr. Portlíka –  v září pravděpodobně bude předložen tisk 
dohody, která se bude týkat vzniku muzea Pragovky, kam by byla 
zapůjčena sbírka vozů od soukromého sběra tele. Na této dohodě se 
spolupracuje s  HMP ,  vlastníky areálu Pragovky a soukromým 
sběratelem panem Příhodou.  
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16. Dotazy, připomínky a podněty členů ZMČ P9 

 

Ing. Balcarová 

 rekonstrukce nám. OSN – postrádá řešení zeleného parku. Pracovníci z IPR Praha jí 

sdělili, že toto si řeší MČ P9 sama. Táže se, zda MČ P9 toto zpracovává. 

 

Odpověď Ing. M. Doležal 

IPR Praha řeší nám. OSN tak, jak je vidět na vizualizacích a to o čem hovoří Ing. Balcarová je 

plocha, která patří soukromým investorům. MČ P9 vlastní pouze malou část, proto jí 

nepřísluší řešit zelené plochy na území, které jí nepatří. 

 

M. Apeltauer 

 Dotaz pro JUDr. Nowakovou Těmínovou - celkové množství privatizovaných bytů a 

dodatečně privatizovaných bytů, výše získaných prostředků a účel jejich použití. To 

vše od zvolení nového zastupitelstva v roce 2014. Odpověď žádá písemně a 

projednání ve FV a KV ZMČ P9. 

 

Ing. Balcarová 

 Dotaz pro Ing. Jarolíma – četla článek v Parlamentních listech, kde se hovoří o 

materiálech, které mapují stav Proseckého podzemí z hlediska jeho prostupnosti. 

Táže se, zda je takový materiál k dispozici a jaké procesy nyní na radnici nebo mimo ni 

probíhají, k získání všech potřebných povolení. 

 

Odpovídá Ing. Jarolím 

Aby mohla být získána potřebná povolení, je třeba nejprve dokončit projekt, který je 

podmíněn geodetickým zaměřením. Toto zaměření jste získala od Ing. Davídka. Nyní 

odborníci pracují na projektu tak, aby dokončili návrh tras. K tomu je zapotřebí také prověřit 

více opatření mimo jiné bezpečnost jednotlivých částí navržených tras. Dále bude 

postupováno v souladu s příslušnými zákony. Materiál o „prostupnosti“ není, Ing. Balcarová 

si pravděpodobně špatně vyložila článek v PL. 
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Ing. Mgr. A. Doležal 

 Dotaz pro tajemníka ÚMČ P9, Ing. Tomana – zda je úřad technicky připraven na 

zavedení registru smluv, který bude povinný od července tohoto roku. Jedno 

z ustanovení uvádí, že v případě nezveřejnění smlouvy je její účinnost od počátku 

neplatná. 

 

Odpovídá Ing. Toman 

Vzhledem k tomu, že ještě nejsou z MV ČR zcela dané prováděcí předpisy, nemůže být ani 

úřad připraven ve 100%. Již rok zveřejňujeme smlouvy nad 50 tis. Kč. Koncem tohoto týdne 

je představení nástrojů v systému E-spis, ve kterém bychom chtěli i my pracovat. Ustanovení 

ohledně neplatnosti smlouvy v případě jejího nezveřejnění se odkládá o rok, právě z důvodu 

nynějších nejasností v prováděcích předpisech. 

 

Ing. Šenk 

Tato povinnost zveřejňování bude platit i pro objednávky nad 50 tis. Kč. 

 

Odpovídá Ing. Toman 

Je vydané nařízení tajemníka, kterým se ukládá zaměstnancům uzavírat objednávky pouze 

do výše 50 tis. Kč, na vše ostatní je třeba uzavřít smlouvu. Je to i z toho důvodu, aby úřad 

nemusel kupovat další SW na zveřejňování objednávek. 

 

 

 

17. Interpelace občanů 

 

Paní Mojžíšová 

 dotaz zda někdy byla uzavřena smlouva mezi MČ P9 a Českou geologickou službou, 
byla tato státní instituce někdy oslovena? Tato instituce poskytuje své služby pro stát 
zdarma. 

 
Odpovídá Ing. Doležal 
MČ P9 nikdy takovou smlouvu neměla. 
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Paní Mojžíšová 

 dotaz na všechny zastupitele, zda byl někdo z nich na dobrovolném úklidu Proseckých 
skal dne 16. dubna, kde spolu s ní bylo 112 občanů zdarma uklízet. 

 
 
Odpovídá T. Holeček 
Pokud tam paní Mojžíšová byla, tak ví, že tam nikdo nebyl. Jednalo se o dobrovolnou akci. 
 
 
Odpovídá Ing. Balcarová 
Ona se úklidu účastnila, ale v Devítce nevyšel žádný článek o tom, že se dobrovolné akce 
zúčastnilo 112 občanů. 
 
 
Paní Klusáková 

 Dotaz proč nebyl na dnešní program zařazen bod týkající se Hostince U Brabců? 
Žádala o to Mgr. Vážanského. 

 
Odpovídá Ing. Jarolím 
Ing. Doležal na dnešním jednání předložil zastupitelstvu informační zprávu k tomuto tématu. 
 
Doplňuje Mgr. Vážanský 
V době, kdy hovořil s pí Klusákovou byl již program zasedání uzavřen, přednesl její požadavek 
Radě MČ P9 a kompromisem byla předložená informace Ing. Doležalem. 
 
Doplňuje Ing. Doležal 
Na všech komisích, kde se probírala problematika Hostince U Brabců, byla paní Klusáková 
přítomna. Nemůže se domnívat, že se situace kolem Brabců mění každý den a tím pádem jí 
bude informovat. Dosavadní genezi dnes předložil. Co se týká zařazení bodu na jednání ZMČ 
uvádí, že tento požadavek četl v přeposlaném mailu od Mgr. Vážanského, kde ale paní 
Klusáková požaduje prostor pro seznámení členů zastupitelstva s existencí kostela Sv. 
Václava na Proseku. 
Pokud měl někdo ze zastupitelů potřebu diskutovat o Hostinci U Brabců, měl  možnost 
zařadit to do pořadu jako řádný bod, nikdo to neučinil. 
Všechna veřejná projednávání, jsou řádně oznámeny na úřední desce, nelze osobně zvát 57 
tis. obyvatel MČ P9. 
 
Reakce pí Klusáková 
Nepsala prý o kostelu Sv. Václava, žádala o schůzku, kde by se zřídila k němu pracovní 
skupina. 
 
Paní Klusáková 

 Požadavek, aby na webu MČ P9 bylo v kalendáři uvedeno, kdy se koná jaké veřejné 
projednávání, aby jej nemusela složitě hledat na úřední desce. 
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Odpovídá Ing. Toman 
Všechna veřejná projednávání jsou řádně zveřejněna v oznámeních na úřední desce, 
nicméně neměl by být problém uvádět je ještě v kalendáři pro lepší přehlednost tak, jak bylo 
zveřejněno například dnešní zasedání zastupitelstva.  
 
 
Ing. Kubík – předseda KRÚ 
Probíhá standardní způsob zveřejňování jednání, není možné se domnívat, že bude někdo ze 
spolku Krocan přednostně informován o všech probíhajících řízeních na MČ P9. Nelze 
preferovat „jedny“ občany před dalšími. Nebrání se veřejným smysluplným projednáváním. 
 
Ing. Šenk 
Závěr z komise byl, že zvolená varianta bude dále rozpracována do standardu, ve kterém 
bude řádně projednána na příští komisi. Do té doby se nic dít nebude. 
 
pan Križánek 

 žádost o schůzku s JUDr. Nowakovou Těmínovou, která souhlasí. 
 
 

pan Rauvolf 

 nedostal odpověď na svou interpelaci z minulého zasedání. 

 

Odpovídá Ing. Jarolím 

dostal informaci, že je s Ing. M. Doležalem ve spojení. Ing. Doležal čeká na vyjádření IPR 
Praha, po té bude pana Rauvolfa informovat. 
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Z Á V Ě R : 

 

Ing. Jarolím ukončil 10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9 cca v 18:30 hod.  

Konstatoval, že 10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9 se zúčastnilo 29 členů ZMČ Praha 

9  

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

za schválený.   

 

 

 

 

                                                                                                   Ing. Jan Jarolím 

                                                                                           starosta MČ Praha 9 

 

 

 

 

Ověřovatelé :         pan Milan Tuček    ……………………………. 

 

                                pan Miloslav Hanuš    …………………………….                             

 

 

 

 

V Praze dne 24. 6. 2016 

 

Zapsala: Krejčová Helena 

  

 

 

 

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

http://www.praha9.cz/
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