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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17 

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI 

ZÁPIS 
z 19. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 

konaného dne 27.1. 2021 

 

 
 

Zasedání ZMČ zahájila starostka MČ PhDr. 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: 14:09 hod 

Konec zasedání :   19:15 hod 
 

 

 

Místo konání: Sokolovna Řepy, Na Chobotě 125/2b, 163 00 Praha 6 - Řepy 

 

 

Přítomno: 21 členů ZMČ  

Omluveni: JUDr. Věra Havlíčková, PhDr. Jindřich Kadlec 

 

Ověřovatelé: Martin Marek, Mgr. Martin Benkovič 

Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 2, 

 
 

 

Návrhový výbor: Doc. PaedDr. Farkač Jan, CSc., Ing. arch. Michal Štěpař, MUDr. Kateřina 

Pekárková 

Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 2, 
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Návrh programu: 

Pořadí Věc 

1 Kontrola zápisu/ Schválení programu 

2 Změny rozpočtu k 31. 12. 2020 - DODATEK 

3 
Převod účelově určených prostředků z rozpočtu roku 2020 do rozpočtů roku 2021 příspěvkovým 

organizacím zřizovaným MČ Praha 17 

4 Návrh rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2021 

5 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 až 2026 

6 Memorandum ve věci regulace podmínek provozování hazardních her na území hl. m. Prahy 

7 
Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě - projednání změnového listu č. 37 f a návrhu 

Dodatku č. 7 smlouvy o dílo č. 2017/0020 

8 Seznámení s průběhem veřejné zakázky - Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích 

9 

Žádosti nájemců o odpuštění nájemného za nájem prostor sloužících k podnikání, které jsou  

ve svěřené správě městské části Praha 17 dle usnesení RMČ č. 000138/2020 ze dne 29.4.2020 

(jehož účinnost skončila 31.12.2020 na základě usnesení č. 000390/2020 ze dne 16.12.2020) 

10 
Žádost SV Vondroušova 1195-1198, Praha 6 - Řepy o prodej nebytových prostor Vondroušova 

1195-1198 

11 
Aktualizace žádosti městské části Praha 17 o svěření pozemků veřejné zeleně č. j. ÚMČP17 

008901/2015/OSOM ze dne 2. 6. 2015 

 

• Pevný bod - Interpelace členů ZMČ (předpokládaný čas od 14:15)  

• Pevný bod - Náměty a připomínky občanů Řep (předpokládaný čas od   

            16:00) 

 

 

Před odhlasováním programu bylo navrženo  Jitkou Synkovou a Martinem Benkovičem 

zařazení dalších bodů  programu. Jitka Synková se ztotožnila s předkladem Martina 

Benkoviče. (v čase 4:04 – 8:15 online záznamu) 

Volba tajemníků výborů 

Bod byl zařazen jako bod č. 12. 

Poté proběhlo hlasování o zařazení bodu č. 12 do programu: 

 Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se:0 

 

Konečná podoba programu včetně navržených dalších bodů 

Pořadí Věc 

1 Kontrola zápisu/ Schválení programu 

2 Změny rozpočtu k 31. 12. 2020 - DODATEK 

3 
Převod účelově určených prostředků z rozpočtu roku 2020 do rozpočtů roku 2021 příspěvkovým 

organizacím zřizovaným MČ Praha 17 

4 Návrh rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2021 

5 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 až 2026 

6 Memorandum ve věci regulace podmínek provozování hazardních her na území hl. m. Prahy 
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7 
Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě - projednání změnového listu č. 37 f a návrhu 

Dodatku č. 7 smlouvy o dílo č. 2017/0020 

8 Seznámení s průběhem veřejné zakázky - Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích 

9 

Žádosti nájemců o odpuštění nájemného za nájem prostor sloužících k podnikání, které jsou  

ve svěřené správě městské části Praha 17 dle usnesení RMČ č. 000138/2020 ze dne 29.4.2020 

(jehož účinnost skončila 31.12.2020 na základě usnesení č. 000390/2020 ze dne 16.12.2020) 

10 
Žádost SV Vondroušova 1195-1198, Praha 6 - Řepy o prodej nebytových prostor Vondroušova 

1195-1198 

11 
Aktualizace žádosti městské části Praha 17 o svěření pozemků veřejné zeleně č. j. ÚMČP17 

008901/2015/OSOM ze dne 2. 6. 2015 

12 Volba tajemníků výborů 

• Pevný bod - Interpelace členů ZMČ (předpokládaný čas od 14:15)  

• Pevný bod - Náměty a připomínky občanů Řep (předpokládaný čas od   

             16:00) 

 

 

Hlasování o konečné podobě programu včetně navržených dalších bodů: 

Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0, 

 

 

Interpelace členů ZMČ 

 

Ing. arch. Michal Štěpař  

• Proč byly zrušeny všechny komise RMČ a znova založeny? Zda má RMČ zájem o účast 

veřejnosti na jednání komisí? 

Na tento dotaz odpovídali PhDr. Jitka Synková, Martin Marek, Doc. PaedDr. Farkač Jan, 

CSc., MUDr. Antoine Katra, Mgr. Martin Benkovič,  Ing. David Števík,  

( v čase od 12:22 – 38:26 online záznamu). 

• Dopravní situace v horních Řepích, jaké je plánování bezpečnosti lokality ulice  

U Boroviček 

Na tento dotaz odpovídali Martin Marek, Doc. PaedDr. Farkač Jan, CSc., Jaroslav Bíro,  

(v čase od 39:00 – 45:41 online záznamu) 

 

• Pronájem ordinace 

Na tento dotaz odpovídali Jiří Masopust, MUDr. Antoine Katra,  Mgr. Martin Benkovič,  

Mgr. Miroslav Šoukal,  

( v čase od 46:54 – 57:54 online záznamu) 

 

• Sportovní centrum – jaké náhrady za vady projektu a sankce jsou vymáhány  

na zhotoviteli projektu 

Na tento dotaz odpovídala JUDr. Kaljkovičová Kateřina 

( v čase 58:03 – 1:00:00 online záznamu) 
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Mgr Miroslav Šoukal 

• Co se skrývá za formulací „služby - umístění kandidáta pana Ing. Štěrby“ 

Na tento dotaz bude odpovězeno písemně ekonomickým odborem. 

 

• Grand EU – dětská skupina 

Na tento dotaz odpovídali PhDr. Jitka Synková, Jiří Masopust, Mgr. Martin Benkovič. 

(v čase od 1:01:27 – 1:08:26 online záznamu) 

 

Náměty a připomínky občanů Řep 

Pan Lukáš Pokorný vznesl dotaz týkající se kontejnerových stání. Odpověď požaduje 

písemně. 

Paní Michaela Koudelková vystoupila s žádostí o odprodej nebytových prostor SV 

Vondroušova 1195-1198. Tato žádost byla projednávána v bodě  č. 10 programu zasedání 

zastupitelstva. 

 
1. Kontrola zápisu/ Schválení programu 

ZMČ souhlasí s kontrolou zápisu ze zasedání ZMČ č. 18 dne 9.12.2020 

bez připomínek. 

 

Hlasování o zápisu: 

Usnesení - (Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 

 
2. Změny rozpočtu k 31. 12. 2020 - DODATEK 

Usnesení číslo: Us ZMČ 000001/2021 

 

Zastupitelstvo městské části 

 

1) bere na vědomí 

rozpočtová opatření č. 91 - 98 

Usnesení - (Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: 1 nehlasoval) 

 
3. Převod účelově určených prostředků z rozpočtu roku 2020 do rozpočtů roku 2021 

příspěvkovým organizacím zřizovaným MČ Praha 17 

Usnesení číslo: Us ZMČ 000002/2021 

 

Zastupitelstvo městské části 
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1) bere na vědomí 

důvodovou zprávu k převodu účelově určených prostředků z rozpočtu roku 2020  

do rozpočtů roku 2021 příspěvkovým organizacím zřizovaným MČ Praha 17, 

2) schvaluje 

převod účelově určených prostředků z rozpočtu roku 2020 do rozpočtů roku 2021 

příspěvkovým organizacím zřizovaným MČ Praha 17 dle přehledové tabulky č. 1,   

Zodpovídá  

1. Odbor školství a kultury  

   zajistí předání podkladů ředitelům příspěvkových organizací 

2. Odbor sociálních věcí  

   zajistí předání podkladů řediteli CSZS 

3. Ekonomický odbor  

   na vědomí 

 

Usnesení - (Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: 2 nehlasovali) 

 
4. Návrh rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2021 

Protinávrh usnesení předložil Mgr. Bořek Černovský ve znění: Zastupitelstvo městské části 

vrací rozpočet k přepracování a žádá minimálně 10% úsporu na straně běžných výdajů. 

Hlasování o tomto návrhu: 

Pro: 5, Proti: 15, Zdržel se: 1   

Návrh nebyl přijat. 

Úpravu v návrhu rozpočtu navrhl také Mgr. Martin Benkovič.  

Navrhl  z kapitoly 08 Hospodářství  -  paragraf 36 a 32 zákona o pohřebnictví  -  z rekonstrukce 

stávajících stojanů pro odběr studené vody v areálu hřbitova Řepy přesunout 300.000,- Kč do 

kapitoly 02 Městská infrastruktura paragraf 37 a 45 zákona Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň. 

 

Hlasování o tomto návrhu: 

Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 1  

Návrh byl přijat. 

Usnesení číslo: Us ZMČ 000003/2021 

 

Zastupitelstvo městské části 

 

1) ruší 
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rozpočtové provizorium městské části Praha 17 na rok 2021 schválené usnesením 

Zastupitelstva městské části Praha 17 č. 000047/2020 ze dne 9. 12. 2020 

2) schvaluje 

a) návrh finančních zdrojů rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2021 dle tabulky  

č. 1 Bilance rozpočtu na rok 2021 

b) návrh rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2021 v hlavní činnosti dle tabulky č. 1 

Bilance rozpočtu na rok 2021 a dle tabulky č. 2 Výdaje rozpočtu na rok 2021 v této 

výši: 

příjmy celkem                146 618,1 tis. Kč 

výdaje celkem                302 698 tis. Kč 

plánovaný schodek        156 079,9 tis. Kč, který je krytý třídou 8 - financování, to je 

zapojením finančních prostředků vytvořených v minulých letech 

c) návrh počtu zaměstnanců, prostředků na platy a na ostatní platby za provedenou práci 

na rok 2021 dle tabulky č. 3 Návrh počtu zaměstnanců, prostředků na platy a na ostatní 

platby za provedenou práci na rok 2021 

d) návrh počtu zaměstnanců, prostředků na platy a na ostatní platby za provedenou práci 

na rok 2021 v příspěvkových organizacích dle tabulky č. 3 Návrh počtu zaměstnanců, 

prostředků na platy a na ostatní platby za provedenou práci na rok 2021 

e) návrh plánu hospodářské činnosti městské části Praha 17 na rok 2021 dle tabulky  

č. 4 Plán hospodářské činnosti na rok 2021 v této výši: 

výnosy a tržby celkem                                     72 200 tis. Kč 

náklady celkem                                                36 817 tis. Kč 

hospodářský výsledek před zdaněním (zisk)   35 383 tis. Kč 

f) návrh závazných ukazatelů rozpočtu městské části Praha17 na rok 2021 dle tabulky 

č. 5 Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2021 

 

 

  

3) zplnomocňuje 

Radu městské části Praha 17 na základě § 94 odst. 2 písm. h) zákona č. 131/2000 Sb., 

o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů: 
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a) provádět rozpočtová opatření do výše 1 500 tis. Kč pro jednotlivé případy, která  

se budou týkat: 

1. změn rozpočtu příjmů a výdajů a zapojení fondů městské části 

2. přesunů mezi jednotlivými položkami rozpočtu v rámci schváleného rozpočtu 

kapitoly a čerpání z rozpočtové rezervy rozpočtu městské části 

b) provádět rozpočtová opatření bez omezení výše, která se budou týkat: 

1. změn rozpočtu v souvislosti s přijetím účelových dotací z rozpočtu hl. m. Prahy,  

ze státního rozpočtu a darů 

O provedených rozpočtových opatření bude Rada městské části Praha 17 informovat 

Zastupitelstvo městské části Praha 17 vždy na jeho nejbližším zasedání 

  

4) ukládá 

Radě městské části Praha 17: 

1. provádět průběžnou kontrolu plnění rozpočtových příjmů a čerpání rozpočtových 

výdajů v hlavní činnosti 

2. provádět průběžnou kontrolu plnění výnosů a čerpání nákladů v hospodářské činnosti 

3. pravidelně seznamovat členy Zastupitelstva městské části Praha 17 o plnění bodu  

1 a 2 tohoto usnesení prostřednictvím "Zprávy" o plnění rozpočtu a plánu hospodářské 

činnosti městské části Praha 17 a to po ukončení každého čtvrtletí 2021 

  

Usnesení - (Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 5) 

 
5. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 až 2026 

Usnesení číslo: Us ZMČ 000004/2021 

 

Zastupitelstvo městské části 

 

1) schvaluje 

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 až 2026 

Usnesení - (Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 5) 
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6. Memorandum ve věci regulace podmínek provozování hazardních her na území hl. m. 

Prahy 

Usnesení číslo: Us ZMČ 000005/2021 

 

Zastupitelstvo městské části 

 

1) projednalo 

"Memorandum ve věci regulace podmínek provozování hazardních her na území hl. 

m. Prahy". 

2) schvaluje 

"Memorandum ve věci regulace podmínek provozování hazardních her na území hl. 

m. Prahy". 

3) ukládá 

PhDr. Jitce Synkové, starostce městské části, zaslat usnesení Zastupitelstva městské 

části Praha 17 ve věci projednání Memoranda místostarostovi městské části Praha 18 

Mgr. Ondřeji Lněničkovi. 

Zodpovídá  

1. Mgr. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky  

    

 

Usnesení - (Pro: 19, Proti: 2, Zdržel se: 0) 

 
7. Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě - projednání změnového listu č. 37 f  

a návrhu Dodatku č. 7 smlouvy o dílo č. 2017/0020 

Na návrh pana zastupitele Pavla Maxi byl upraven oproti původnímu znění odstavec č. 2 

usnesení. 

Usnesení číslo: Us ZMČ 000006/2021 

 

Zastupitelstvo městské části 

 

1) projednalo 

předložený změnový list č. 37f a  návrh Dodatku č. 7 Smlouvy o dílo č. 2017/0020 

na stavbu "Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě" 

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a. s. + PKS stavby a. s. - Centrum Na Chobotě 

GEOSAN GROUP a. s. , U nemocnice 420, 280 02, Kolín III, IČO: 281 69 522 

(vedoucí společník) 

PKS stavby a.s, Brněnská 126/38, 591 01, Žďár nad Sázavou,IČO: 469 80 059 

(společník) 
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 2) ukládá 

Radě městské části Praha 17, aby zajistila dopracování právního stanoviska dopadu 

případného schválení Dodatku č.7 ke smlouvě o dílo ze dne 9.2.2017 uzavřené  

se společností Geosan a.s. a PKS stavby a.s., na probíhající soudní spor vedený  

u Městského soudu v Praze, sp.zn 41 Cm49/2020, a to nejpozději do 28.2.2021  

a následně ukládá starostce, aby bez zbytečného odkladu po vypracování předmětného 

stanoviska, svolala mimořádné zasedání zastupitelstva za účelem věcného projednání 

dodatku č.7, k výše uvedené smlouvě o dílo" 

Usnesení - (Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 3) 

 
8. Seznámení s průběhem veřejné zakázky - Dům s pečovatelskou službou v Praze 

Řepích 

Usnesení číslo: Us ZMČ 000007/2021 

 

Zastupitelstvo městské části 

 

1) se seznámilo 

s průběhem veřejné zakázky - "Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích" 

Usnesení - (Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0, ) 

 
9. Žádosti nájemců o odpuštění nájemného za nájem prostor sloužících k podnikání, 

které jsou ve svěřené správě městské části Praha 17 dle usnesení RMČ č. 000138/2020  

ze dne 29.4.2020 (jehož účinnost skončila 31.12.2020 na základě usnesení č. 000390/2020 

ze dne 16.12.2020) 

Usnesení číslo: Us ZMČ 000008/2021 

 

Zastupitelstvo městské části 

 

1) projednalo 

žádosti nájemců o odpuštění nájemného za nájem prostor sloužících k podnikání, které 

jsou ve svěřené správě městské části Praha 17, dle usnesení RMČ č. 000138/2020  

ze dne 29.4.2020, jehož účinnost skončila 31.12.2020 na základě usnesení  

č. 000390/2020 ze dne 16.12.2020, 

  

2) schvaluje 

-  na základě  usnesení RMČ Praha 17 č. 000390/2020 ze dne 16.12.2020 odpuštění 

nájemného níže uvedeným nájemcům prostor sloužících k podnikání, svěřených   

do správy městské části Praha 17, kteří splňují podmínky pro odpuštění nájmu: 

  



10 

 

Lucie Kaislerová a Lucie Weinfurterová, NP č.313,čp.1140, Makovského - 

pedikúra,  za období od 22.10.2020 - 2.12. 2020, tj. 42 dnů, částka 6.248,-Kč. 

Petr Mešina, NP č.311,čp.1222, Makovského - opravna obuvi,  za období  

od 22.10.2020 - 2.12. 2020, tj. 42 dnů, částka 6.067,-Kč 

Josef Kříž a Martina Křížová, NP č.312, čp.1145, Makovského - prodejna dětských 

oděvů,  za období od 22.10.2020 - 2.12. 2020, tj. 42 dnů, částka 11.180,--Kč. 

Jarmila Šustrová, NP č.301,čp.1235, Galandova - kosmetické studio,  za období  

od 22.10.2020 - 2.12. 2020, tj. 42 dnů, částka 3.249,-Kč. 

Mohamad Melhem a Mgr. Martina Melhemová, NP č.312,čp.1224, Makovského - 

prodejna papírnictví,  za období od 22.10.2020 - 2.12. 2020, tj. 42 dnů, částka 

34.571,--Kč. 

Thanh Chung Nguyen, NP č.314,čp.1140, Makovského - nehtové studio,  za období 

22.10.2020 - 2.12. 2020, tj. 42 dnů, částka 20.530,--Kč. 

David Záruba, NP č.314,čp.1225, Makovského - kadeřnictví,  za období  

od 22.10.2020 - 2.12. 2020, tj. 42 dnů, částka 18.593,-Kč 

Hana Dobrovolná, NP č.311,čp.1224, Makovského - bazar dětských oděvů,  za období 

od 22.10.2020 - 2.12. 2020, tj. 42 dnů, částka 10.910,-Kč. 

- na základě  usnesení RMČ Praha 17 č. 000006/2021 ze dne 11.1.2021 odpuštění 

nájemného níže uvedeným nájemcům prostor sloužících k podnikání, svěřených   

do správy městské části Praha 17, kteří splňují podmínky pro odpuštění nájmu: 

Eliška Ščobáková,Vladimír Ščobák, Jaroslava Bachmanová, NP č.311, čp.1226, 

Makovského - prodejna  ponožky, punčochy,  za období od 22.10.2020 - 2.12. 2020,  

tj. 42 dnů, částka 10.194,-Kč, 

Aleš Kůna, NP č.313, čp.1227, Makovského - prodejna cukrárna,  za období  

od 22.10.2020 - 2.12. 2020 a 27.12 2020 - 31.12.2020, tj. 47 dnů, částka 14.015,-Kč, 

Lenka Schaffnerová, NP č.311, čp.1145, Makovského - kadeřnictví,  za období  

od 22.10.2020 - 2.12. 2020, tj. 42 dnů, částka 23.197,-Kč, 

Gabriela Matysová, Lucie Zehnalová, Jana Šmiková, Monika Šturzová, NP č.312, 

čp.1142, Makovského - kadeřnictví,  za období od 22.10.2020 - 2.12. 2020, tj. 42 dnů, 

částka 20.775,-Kč, 

Jitka Smělá, NP č.301, čp.1284, Španielova - kadeřnictví,   za období od 22.10.2020 - 

2.12. 2020 a 27.12 2020 - 31.12.2020, tj. 47 dnů, částka , částka 2.694,-Kč, 

KM Centrum 4U s. r.o., NP č.102, čp.1137, Jiránkova - doučovací, přípravné kurzy  

pro děti i dospělé,  za období od 14.10.2020 - 2.12. 2020, tj. 50 dnů, částka 11.149,-Kč, 
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Antonín Gründl, NP č. 314, čp.125, Na Chobotě - restaurace, za období od 14.3.2020 - 

24.5.2020 (72 dnů)  a  za období 14.10.2020 - 2.12.2020 (50 dnů)  

a za období od  18.12.2020 - 31.12.2020 (14 dnů), tj. celkem 136 dnů, částka 102.683,-

Kč. 

 

  

3) ukládá 

vedoucímu OSOM vydat pokyn správní firmě Optimis, spol. s r.o. ke zohlednění nájmu. 

Zodpovídá  

1. Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku  

    

 

Usnesení - (Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0 ) 

 
10. Žádost SV Vondroušova 1195-1198, Praha 6 - Řepy o prodej nebytových prostor 

Vondroušova 1195-1198 

Protinávrh usnesení předložil Ing. arch. Michal Štěpař ve znění: 

bod č. 1 zůstává beze změny 

bod č. 2 nově zní: ukládá místostarostovi Jiřímu Masopustovi prověřit vhodnost prodeje  

či jiného majetkoprávního řešení požadovaných prostorů tak, aby byly zohledněny zájmy 

SV Vondroušova 1195-1198, Praha 6-Řepy, i zájmy městské části Praha 17. 

bod č. 3 se ruší 

Hlasování o tomto návrhu: 

Pro: 8, Proti: 10, Zdržel se: 3 

Návrh nebyl přijat.   

 

Usnesení číslo: Us ZMČ 000009/2021 

 

Zastupitelstvo městské části 

 

 

1) projednalo 

projednala žádost SV Vondroušova 1195-1198 Praha 6 - Řepy o prodej nebytových 

prostor (NP)svěřených HLMP do správy městské části Praha 17, umístěných  v objektu 

SV Vondroušova čp. 1195 -  čp. 1198, Praha 6 - Řepy, a to: 
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kočárkárny  - NP č. 1196/102,1197/107,1198/107 

bývalé prádelny a sušárny -  NP č. 1195/103, 1197/101,1197/102,1197/103 

výměník tepla s hl. vodoměrnou soustavou - NP  č. 1195/104 

2) neschvaluje 

na základě usnesení RMČ č. 000011/2021  ze dne 11. 1. 2021 prodej nebytových 

prostor (NP) svěřených HLMP do správy městské části Praha 17, umístěných  v 

objektu SV Vondroušova čp. 1195 -  čp. 1198, Praha 6 - Řepy, a to: 

kočárkárny  - NP č. 1196/102,1197/107,1198/107 

bývalé prádelny a sušárny -  NP č. 1195/103, 1197/101,1197/102,1197/103 

výměník tepla s hl. vodoměrnou soustavou - NP č. 1195/104. 

3) ukládá 

vedoucímu OSOM seznámit žadatele se stanoviskem ZMČ Praha 17. 

Zodpovídá  

1. Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku  

    

 

Usnesení - (Pro: 13, Proti: 8, Zdržel se: 0) 

 
11. Aktualizace žádosti městské části Praha 17 o svěření pozemků veřejné zeleně č. j. 

ÚMČP17 008901/2015/OSOM ze dne 2. 6. 2015 

Usnesení číslo: Us ZMČ 000010/2021 

 

Zastupitelstvo městské části 

 

1) projednalo 

žádost majetkové komise Rady hlavního města Prahy, zastoupené odborem evidence 

majetku Magistrátu hlavního města Prahy, o vyjádření: 

a) potvrzení trvajícího zájmu městské části Praha 17 o svěření pozemků parc.  

č. 1293/87, 1293/89, 1293/90, 1293/91, 1293/95, 1293/98, 1293/99, 1293/100, 

1293/103, 1293/107, 1404/5, 1404/29, 2313, 2314 a 2316 v k. ú. Řepy, dle žádosti  

č. j. ÚMČP17 008901/2015/OSOM ze dne 2. 6. 2015, 

b) vydání souhlasu se svěřením pozemků parc. č. 1293/105, 1293/106, 1293/108, 

1404/26, 1404/27, 1404/28 a 2336 v k. ú. Řepy do správy městské části Praha 17  

za použití § 13 Statutu hlavního města Prahy, 
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2) schvaluje 

a) potvrzení trvajícího zájmu městské části Praha 17 o svěření pozemků parc.  

č. 1293/87, 1293/89, 1293/90, 1293/91, 1293/95, 1293/98, 1293/99, 1293/100, 

1293/103, 1293/107, 1404/5, 1404/29, 2313, 2314 a 2316 v k. ú. Řepy, dle žádosti  

č. j. ÚMČP17 008901/2015/OSOM ze dne 2. 6. 2015, 

b) vydání souhlasu se svěřením pozemků parc. č. 1293/105, 1293/106, 1293/108, 

1404/26, 1404/27, 1404/28 a 2336 v k. ú. Řepy do správy městské části Praha 17  

za použití § 13 Statutu hlavního města Prahy, 

3) zmocňuje 

PhDr. Jitku Synkovou, starostku městské části Praha 17, k podpisu žádosti, potvrzující 

trvající zájem městské části Praha 17 o svěření pozemků parc. č. 1293/87, 1293/89, 

1293/90, 1293/91, 1293/95, 1293/98, 1293/99, 1293/100, 1293/103, 1293/107, 1404/5, 

1404/29, 2313, 2314 a 2316 v k. ú. Řepy a vydání souhlasu se svěřením navazujících 

pozemků parc. č. 1293/105, 1293/106, 1293/108, 1404/26, 1404/27, 1404/28 a 2336  

v k. ú. Řepy, adresované odboru evidence majetku Magistrátu hlavního města Prahy, 

 

Zodpovídá  

1. Mgr. Iveta Kočová, DiS., Vedoucí kanceláře starostky  

   Za podpis žádosti 

 

 

4) ukládá 

panu Jiřímu Masopustovi, místostarostovi městské části Praha 17, postupovat ve smyslu 

usnesení. 

Zodpovídá  

1. Ing. Petr Ubry, Vedoucí odboru správy obecního majetku  

    

 

Usnesení - (Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 1, Poznámka: 2 nehlasovali) 

 
12. Volba tajemníků výborů 

Usnesení číslo: Us ZMČ 000011/2021 

 

Zastupitelstvo městské části 

 

1) ruší 

usnesení Us ZMČ 000068/2018 o Jmenování tajemníků Finančního a Kontrolního 

výboru, 
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2) volí 

• tajemnicí finančního výboru Ing. Petru Kiliánovou 

• tajemnicí kontrolního výboru Ing. arch. Evu Rokosovou 

3) ukládá 

odboru KTA provést nezbytná opatření dle tohoto usnesení. 

 

Zodpovídá  

1. Bc. Petr Loučka, Tajemník úřadu  

    

 

 

Usnesení - (Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: 1 nehlasoval) 

 

 
PhDr. Jitka Synková ukončila zasedání a poděkovala všem přítomným zastupitelům  

a občanům za účast na jednání ZMČ. 

 

 

Schválil a ověřil:  

 

                                    PhDr. Jitka Synková               ................................................... 

 

 

 

                                    Martin Marek                       ................................................... 

 

 

 

                                    Mgr. Martin Benkovič                  ..................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze: 3.2.2021 

Zapsala: Ivana Dubcová 
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