MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI
ZÁPIS
z 9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17
konaného dne 8.10. 2019

Zasedání ZMČ zahájila starostka MČ Mgr. Jitka Synková, přivítala přítomné a konstatovala,
že zasedání ZMČ bylo svoláno řádně a včas.

Upozornila, že celý průběh zasedání je audiovizuálně zaznamenáván, je on-line přenášen
prostřednictvím internetu, a jeho záznam je uchován na webu ÚMČ Praha 17.

Začátek zasedání: 14:11 hod
Konec zasedání : 16:30 hod
Místo konání: Základní škola genpor. Františka Peřiny, Socháňova 19/1139,
Praha 17 – Řepy

Přítomno: 21 členů ZMČ
Odchod:

Mgr. Černovský 15:50 hod

Omluveni: JUDr. Věra Havlíčková, Ing. Marek Francl
Ověřovatelé: Ing. Jaroslava Šimonová, Mgr. Miroslav Šoukal
Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 1
Návrhový výbor: Doc. PaedDr. Farkač Jan, CSc., MUDr. Katra Antoine, Masopust Jiří
Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 2,
1

Pořadí
1
Kontrola zápisu/ Schválení programu

Věc

2

Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě - Dodatek č. 6 Smlouvy o dílo č. 2017/0020

3

Uzavření smlouvy o poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní kapitál
společnosti s korporací Zdravá Sedmnáctka s.r.o.

4
5
6

Změny rozpočtu k 30. 6. 2019 - DODATEK
Změny rozpočtu k 31. 7. 2019
Změny rozpočtu k 30. 9. 2019

7

Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. pololetí 2019

8

Darování peněžitých plnění poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy
Zastupitelstva Městské části Praha 17, za výkon funkce členů výborů Zastupitelstva
Městské části Praha 17 nebo komisí Rady Městské části Praha 17 v roce 2019

9

Žádost ředitelky ZŠ genpor. Fr. Peřiny o předfinancování projektu v rámci operačního
programu Praha - pól růstu formou návratné finanční výpomoci

10

Pietní park pro zvířata chovaná v zájmových chovech v Praze – Zličíně

11

Smlouva o bezúplatném převodu pozemku parc. č. 234/31 v k. ú. Řepy včetně stavby
místní obslužné komunikace na něm situované do vlastnictví hlavního města Prahy
do svěřené správy městské části Praha 17

12

Volba a jmenování člena Kontrolního výboru
•
•

Pevný bod - Interpelace členů ZMČ (předpokládaný čas od 14:15)
Pevný bod - Náměty a připomínky občanů Řep (předpokládaný čas od 16:30)
k informaci:
Žádost o projednání otázky privatizace bytu v Galandově ulici na zasedání
zastupitelstva MČ Praha 17

Hlasování o programu
Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

2

Interpelace členů ZMČ
Mgr. Šoukal:
1. Jak probíhá soudní spor s Psychosomatickým centrem?
Mgr. Černý Daniel –
a) žalobce Městská část Praha 17, žaloba o zaplacení částky s příslušenstvím
(smluvní sankce, dle smlouvy o nájmu)
b) žalobce Městská část Praha 17, žaloba na vyklizení ( korporace Augmentum s.r.o.
nevyklidila nemovitost do 31. ledna 2018)
c) žalobce korporace Augmentum s.ro. – žaloba o určení právního vztahu
d) žalobce korporace Augmentum s.ro. – žaloba o náhradu ušlého zisku

Náměty a připomínky občanů Řep
Nebyla podána žádná písemná přihláška do bodu Náměty a připomínky občanů Řep.

1. Kontrola zápisu/ Schválení programu
ZMČ souhlasí s kontrolou zápisu z mimořádného zasedání ZMČ č. 8 dne 28.8. 2019
bez připomínek.
Hlasování o zápisu:
Usnesení - (Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 2, Nehlasoval: 2)
2. Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě - Dodatek č. 6 Smlouvy o dílo č. 2017/0020
STAŽENO
3. Uzavření smlouvy o poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní
kapitál společnosti s korporací Zdravá Sedmnáctka s.r.o.
Usnesení číslo: Us ZMČ 000030/2019
Zastupitelstvo městské části

1) projednalo
Smlouvu o poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní kapitál
společnosti pro zajištění financování společnosti Zdravá Sedmnáctka s.r.o.,
IČ: 08082316 za účelem zahájení provozu Sportovního centra Řepy, mezi Městskou
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částí Praha 17 jakožto zakladatelem a jí založenou korporací Zdravá Sedmnáctka s.r.o.
jakožto budoucím provozovatelem Sportovního centra Řepy,
2) schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní kapitál
společnosti pro zajištění financování společnosti Zdravá Sedmnáctka s.r.o.,
IČ: 08082316 za účelem zahájení provozu Sportovního centra Řepy, mezi Městskou
částí Praha 17 jakožto zakladatelem a jí založenou korporací Zdravá Sedmnáctka s.r.o.
jakožto budoucím provozovatelem Sportovního centra Řepy,
3) zplnomocňuje
starostku městské části Praha 17 k podpisu Smlouvy o poskytnutí dobrovolného
peněžitého příplatku mimo základní kapitál společnosti mezi Městskou částí Praha 17
jakožto zakladatelem a jí založenou korporací Zdravá Sedmnáctka s.r.o.,
IČ: 08082316 jakožto budoucím provozovatelem Sportovního centra Řepy.
Zodpovídá
1. Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky
Usnesení - (Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 2)
4. Změny rozpočtu k 30. 6. 2019 - DODATEK
Usnesení číslo: Us ZMČ 000031/2019
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
rozpočtová opatření č. 43 - 53
Zodpovídá
1. Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického
Usnesení - (Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0)
5. Změny rozpočtu k 31. 7. 2019
Usnesení číslo: Us ZMČ 000032/2019
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
rozpočtová opatření č. 54 - 69
Zodpovídá
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1. Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického

Usnesení - (Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 1)
6. Změny rozpočtu k 30. 9. 2019
Zastupitelstvo bylo seznámeno se změnou v rozpočtovém opatření č. 79, ke které došlo z níže
uvedených důvodů:
Dne 7.10.2019 obdržela Městská část Praha 17 novou „Žádost o poskytnutí dobrovolného
příplatku mimo základní kapitál“. Žadatel Zdravá Sedmnáctka s.r.o. v ní žádá o dobrovolný
příplatek ve výši 5 036 tis. Kč (původní požadavek byl ve výši 8 875 tis. Kč).
Usnesení číslo: Us ZMČ 000033/2019
Zastupitelstvo městské části
1) schvaluje
rozpočtová opatření č. 77,79,80
Zodpovídá
1. Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického

2) bere na vědomí
rozpočtová opatření č. 70 - 76
Zodpovídá
2. Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického

3) souhlasí
s vypuštěním rozpočtového opatření č. 78, vzhledem ke stažení bodu Dodatek č. 6
smlouvy o dílo č. 2017/0020
Zodpovídá
3. Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického

Usnesení - (Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 3)
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7. Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. pololetí 2019
Usnesení číslo: Us ZMČ 000034/2019
Zastupitelstvo městské části
1) bere na vědomí
Zprávu o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. pololetí 2019
Usnesení - (Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: 1 nehlasoval)
8. Darování peněžitých plnění poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy
Zastupitelstva Městské části Praha 17, za výkon funkce členů výborů Zastupitelstva
Městské části Praha 17 nebo komisí Rady Městské části Praha 17 v roce 2019
Usnesení číslo: Us ZMČ 000035/2019
Zastupitelstvo městské části
1) projednalo
darování peněžitých plnění poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy
zastupitelstva městské části, za výkon funkce členů výborů Zastupitelstva Městské části
Praha 17 a komisí Rady Městské části Praha 17 v roce 2019 podle § 89 odst. 1 písm. q)
zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
2) schvaluje
darování peněžitých plnění poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy
zastupitelstva městské části, za výkon funkce členů výborů zastupitelstva městské
části a komisí rady městské části, a to ve výši 150 Kč za účast na jednotlivých
zasedáních výborů Zastupitelstva Městské části Praha 17 a komisí Rady Městské části
Praha 17 v roce 2019 podle § 89 odst. 1 písm. q) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním
městě Praze, ve znění pozdějších předpisů,
3) ukládá
1. tajemníkům výborů Zastupitelstva Městské části Praha 17 a tajemníkům komisí Rady
Městské části Praha 17 předložit vedoucí personálního a platového oddělení prezenční
listiny z jednání výborů Zastupitelstva Městské části Praha 17 a z jednání komisí Rady
Městské části Praha 17, dokládající účast fyzických osob, které nejsou členy
zastupitelstva
městské
části,
na
těchto
jednáních;
2. personálnímu a platovému oddělení odboru Kanceláře tajemníka podle prezenčních
listin uvedených v bodu 1. předložit starostce Městské části Praha 17 k podpisu darovací
smlouvy jako podklady k výplatě peněžních plnění fyzickým osobám, které nejsou
členy zastupitelstva městské části, za výkon funkce členů výborů Zastupitelstva
Městské části Praha 17 nebo komisí Rady Městské části Praha 17 podle § 89 odst. 1
písm. q) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů;
3. starostce Městské části Praha 17 podepsat darovací smlouvy uvedené v bodu 2.;
4. ekonomickému odboru zajistit na základě darovacích smluv podepsaných starostkou
Městské části Praha 17 a obdarovaným výplatu peněžních plnění fyzickým osobám,
které nejsou členy zastupitelstva městské části, za výkon funkce členů výborů
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Zastupitelstva Městské části Praha 17 nebo komisí Rady Městské části Praha 17 podle
§ 89 odst. 1 písm. q) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění
pozdějších předpisů, a to do 15 ode dne obdržení těchto darovacích smluv.
Zodpovídá
1. Milada Srpová, Vedoucí oddělení personálního a platového
2. Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky
3. Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického

Usnesení - (Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: 1 nehlasoval)
9. Žádost ředitelky ZŠ genpor. Fr. Peřiny o předfinancování projektu v rámci
operačního programu Praha - pól růstu formou návratné finanční výpomoci
Usnesení číslo: Us ZMČ 000036/2019
Zastupitelstvo městské části
1) se seznámilo
s žádostí ředitelky ZŠ genpor. Fr. Peřiny o předfinancování projektu v rámci operačního
programu Praha - pól růstu formou návratné půjčky,
2) schvaluje
poskytnutí návratné finanční výpomoci 500 000,- Kč na neinvestiční výdaje ZŠ genpor.
Fr. Peřiny k předfinancování projektu reg. číslo CZ 07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001061
v rámci operačního programu Praha - pól růstu.
3) ukládá
starostce MČ Praha 17 Mgr. Jitce Synkové podpis smlouvy o návratné finanční
výpomoci mezi MČ Praha 17 a ZŠ genpor. Fr. Peřiny, Praha 6 - Řepy, Socháňova
19/1139.
Zodpovídá
1. Mgr. Naděžda Zemanová, Vedoucí odboru školství a kultury
zajistit následné administrativní kroky k podpisu smlouvy
2. Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického
zajistit následné kroky v rozpočtu MČ Praha 17
Usnesení - (Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0)
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10. Pietní park pro zvířata chovaná v zájmových chovech v Praze – Zličíně
Usnesení číslo: Us ZMČ 000037/2019
Zastupitelstvo městské části
1) odmítá
záměr výstavby "Pietního parku pro zvířata chovaná v zájmových chovech v Praze –
Zličíně". Přestože investor v přepracované dokumentaci upustil od realizace zahradní
restaurace, infocentra a rozptylové loučky, nadále zůstává v bezprostřední blízkosti
obytné zástavby a klidové lokality Na Prameništi, nacházející se v ochranném pásmu
hygienické ochrany II. stupně jímacích objektů vodovodu Zličín pro úpravu pitné vody.
Vzhledem k převažujícímu západnímu proudění může být dotčena i zástavba
na území MČ Praha 17.
Výstavba "Pietního parku" není ve veřejném zájmu a podle vedení Městské části Praha 17
by měla negativní vliv na životní prostředí, ochranu ovzduší a veřejné zdraví.
2) nesouhlasí
a nadále odmítá výstavbu "Pietního parku pro zvířata chovaná v zájmových chovech
v Praze – Zličíně" v plném rozsahu,
Usnesení - (Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0)

11. Smlouva o bezúplatném převodu pozemku parc. č. 234/31 v k. ú. Řepy včetně stavby
místní obslužné komunikace na něm situované do vlastnictví hlavního města Prahy do
svěřené správy městské části Praha 17
Usnesení číslo: Us ZMČ 000038/2019
Zastupitelstvo městské části
1) projednalo
bezúplatný převod pozemku parc. č. 234/31 v k. ú. Řepy včetně stavby místní obslužné
komunikace na něm situované do vlastnictví hlavního města Prahy do svěřené
správy městské části Praha 17,
2) schvaluje
bezúplatný převod pozemku parc. č. 234/31 v k. ú. Řepy včetně stavby místní obslužné
komunikace na něm situované do vlastnictví hlavního města Prahy do svěřené
správy městské části Praha 17, a uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu pozemku
a stavby se společností U kaménky s.r.o.,
3) zmocňuje
Mgr. Jitku Synkovou, starostku městské části Praha 17 k podpisu Smlouvy
o bezúplatném převodu pozemku a stavby se společností U kaménky s.r.o.,
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Zodpovídá
1. Bc. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky

4) ukládá
Ing. arch. Michalu Štěpařovi, místostarostovi městské části Praha 17, postupovat
ve smyslu usnesení
Zodpovídá
1. Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku
Usnesení - (Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0)
12. Volba a jmenování člena Kontrolního výboru
Proběhlo hlasování o volební komisi ve složení:
MUDr. Katra Antoine, Jiří Masopust, Doc. PaedDr. Farkač Jan, CSc.,
Pro: 19 Proti: 0 Zdržel se: 1
V tajné volbě zastupitelstvem nebyl člen kontrolního výboru zvolen, neboť ani jeden
z kandidátů (Ing. Pavel Vlach, Mgr. Bořek Černovský) neobdržel nadpoloviční většinu
hlasů.

Mgr. Jitka Synková ukončila zasedání a poděkovala všem přítomným zastupitelům
a občanům za účast na jednání ZMČ.
Schválil a ověřil:
Mgr. Jitka Synková

...................................................

Ing. Jaroslava Šimonová

...................................................

Mgr. Miroslav Šoukal

.....................................................

V Praze 14.10. 2019
Zapsala: Ivana Dubcová
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