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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17 

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI 

ZÁPIS 
z 26. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 

konaného dne 4. 8. 2021 
 

 

Zasedání ZMČ zahájila starostka MČ Mgr. Alena Kopejtková, 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: 15:02 hod 

Konec zasedání :   17:21 hod 
 

 

 

Místo konání:  Kulturní dům Bílá Hora, 163 00 Praha 6 - Řepy 

 

Přítomno: 16 členů ZMČ  

Odchod: MUDr. Antoine Katra 17:10 hod 

Omluveni:  Jiří Masopust, Bc. Václav Dbalý, doc.PaedDr. Jan Farkač, CSc., Mgr. Václav 

Soukup, PhDr. Jitka Synková, Ing. David Števík, Ing. arch. Michal Štěpař 

 

Ověřovatelé: Pavel Maxa, MUDr. Antoine Katra 

Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 1,  
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Návrhový výbor: MUDr. Kateřina Pekárková, Mgr. Monika Čermáková, Mgr. Miroslav 

Šoukal 

 

Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 2,  

 

Pořadí Věc 

1 Kontrola zápisu/ Schválení programu 

2 Změny rozpočtu k 30. 6. 2021 - DODATEK 

3 Změny rozpočtu k 31. 7. 2021 

4 
Vyhlášení dotačního řízení v oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury 

pro roky 2021 a 2022 a návrh na úpravu Zásad pro poskytování dotací pro roky 2021 a 2022 

5 
Prodej či dlouhodobý pronájem části pozemku parc. č. 1362 o výměře 419 m2 v k. ú. Řepy,  

ve vlastnictví hl. m. Prahy a svěřené správě městské části Praha 17 (lokalita ul. Karlovarská) 

6 Nabídka předkupního práva na garáž na pozemku parc.č. 752/26 v k. ú. Řepy 

7 Nabídka předkupního práva na garáž na pozemku parc.č. 752/42 v k. ú. Řepy 

8 Rozhodnutí o postupu ve věci Augmentum s.r.o. 

9 Finanční situace společnosti Zdravá Sedmnáctka s.r.o. - k informaci 

 

k informaci – Žádost o odkoupení bytové jednotky Španielova 1289/10 

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

• Pevný bod – Náměty a připomínky občanů Řep (předpokládaný čas od 16:00) 

 

 

Hlasování o programu: 

Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 0, 

 

Interpelace členů ZMČ 

 

Ing. Šimonová – personální změny v komisích RMČ 

Na tento dotaz odpovídala  Mgr. Kopejtková a diskuse se zúčastnili  PhDr. Kadlec, p. Marek, 

MUDr. Katra, Mgr. Černovský (v čase 14:26- 32:15 online záznamu). 

 

Ing. Šimonová – stanovisko FÚ – snížená sazba DPH, opakovaná interpelace 

Na tento dotaz odpovídal p. Bíro a p. Marek  (v čase 32:24 - 38:50 online záznamu). 
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MUDr. Katra – Slánská ulice, pojištění majetku obce, Covid 

Diskuse se zúčastnili p. Marek a Mgr. Šoukal. 

 

(v čase 39:00 - 47:30 online záznamu). 

 

 

 
 

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 ze zasedání ZMČ č. 25 dne 16.6. 2021  bez připomínek. 

 

Hlasování o zápisu: 

 

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

 
2. Změny rozpočtu k 30. 6. 2021 - DODATEK 

Usnesení číslo: Us ZMČ 000036/2021 

 

Zastupitelstvo městské části 

 

 

1) bere na vědomí 

rozpočtová opatření č. 39 - 48 

 

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

 
3. Změny rozpočtu k 31. 7. 2021 

Usnesení číslo: Us ZMČ 000037/2021 

 

Zastupitelstvo městské části 

 

1) bere na vědomí 

rozpočtová opatření č. 49 - 60 

 

Usnesení - (Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
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4. Vyhlášení dotačního řízení v oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb  

a kultury pro roky 2021 a 2022 a návrh na úpravu Zásad pro poskytování dotací pro 

roky 2021 a 2022 

Usnesení číslo: Us ZMČ 000038/2021 

 

Zastupitelstvo městské části 

 

 

1) projednalo 

vyhlášení dotačního řízení v oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb  

a kultury pro roky 2021 a 2022 a návrh na Úpravu zásad pro poskytování dotací  

v oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury pro roky 2021  

a 2022 a vyhlašuje dotační řízení v srpnu 2021 s termínem přijímání žádostí o dotace 

od 5. 8. 2021 a termínem ukončení přijímání žádostí do 25. 8. 2021 včetně. 

 

2) schvaluje 

termín vyhlášení dotačního řízení pro roky 2021 a 2022 a upravené Zásady pro 

poskytování dotací v oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury 

pro roky 2021 a 2022. 

 

3) ukládá 

Mgr. Aleně Kopejtkové, starostce městské části, zveřejnit termín vyhlášení dotačního 

řízení a upravené Zásady pro poskytování dotací pro roky 2021 a 2022. 

 

Zodpovídá  

1. Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického  

    

 

4) ukládá 

ekonomickému odboru zpracované žádosti s návrhem o přidělení finančních dotací 

jednotlivým žadatelům předložit na zasedání Zastupitelstva MČ v září 2021. 

 

Zodpovídá  

1. Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického  

    

 

Usnesení - (Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
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5. Prodej či dlouhodobý pronájem části pozemku parc. č. 1362 o výměře 419 m2 v k. ú. 

Řepy, ve vlastnictví hl. m. Prahy a svěřené správě městské části Praha 17 (lokalita ul. 

Karlovarská) 

Usnesení číslo: Us ZMČ 000039/2021 

 

Zastupitelstvo městské části 

 

1) projednalo 

žádost pana Adama Eisenreicha, bytem Ostřicová 640, 155 00 Praha 5 o odprodej  

či dlouhodobý pronájem části pozemku parc. č. 1362 v k. ú. Řepy (ostatní plocha, 

manipulační plocha) o výměře 419 m2 ve vlastnictví hl. m. Prahy a svěřené správě MČ 

Praha 17, 

 

2) neschvaluje 

prodej či dlouhodobý pronájmem části pozemku parc. č. 1362 v k. ú. Řepy (ostatní 

plocha, manipulační plocha) o výměře 419 m2 ve vlastnictví hl. m. Prahy a svěřené 

správě MČ Praha 17, panu Adamu Eisenreichovi, bytem Ostřicová 640, 155 00 Praha 

5, 

 

3) ukládá 

Mgr. Aleně Kopejtkové, starostce městské části Praha 17, postupovat ve smyslu 

usnesení. 

Zodpovídá  

1. Vladimír Mareš, Pověřený výkonem funkce vedoucího Odboru správy obecního 

majetku  

    

 

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

 
6. Nabídka předkupního práva na garáž na pozemku parc.č. 752/26 v k. ú. Řepy 

Usnesení číslo: Us ZMČ 000040/2021 

 

Zastupitelstvo městské části 

 

1) projednalo 

nabídku zákonného předkupního práva ve smyslu ustanovení § 3056 odst.1 zákona  

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na stavbu garáže 

nacházející se na pozemku parc.č. 752/26 v kat. území Řepy, obec Praha, zapsaný na 

LV č. 82 vedeném u Katastrálního úřadu pro hlavní město Praha, Katastrální pracoviště 

Praha, za kupní cenu 550.000 Kč, 
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2) neschvaluje 

uplatnění zákonného předkupního práva ve smyslu ustanovení § 3056 odst.1 zákona  

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na stavbu garáže 

nacházející se na pozemku parc.č. 752/26 v kat. území Řepy, obec Praha, zapsaný na 

LV č. 82 vedeném u Katastrálního úřadu pro hlavní město Praha, Katastrální pracoviště 

Praha, za kupní cenu 550.000 Kč, 

3) ukládá 

Vladimíru Marešovi, pověřenému vedením odboru správy obecního majetku, 

postupovat ve smyslu usnesení. 

Zodpovídá  

1. Vladimír Mareš, Pověřený výkonem funkce vedoucího Odboru správy obecního 

majetku  

    

Usnesení - (Pro: 14, Proti: 1, Zdržel se: 0, Poznámka: 1 nehlasoval) 

 
7. Nabídka předkupního práva na garáž na pozemku parc.č. 752/42 v k. ú. Řepy 

Usnesení číslo: Us ZMČ 000041/2021 

 

Zastupitelstvo městské části 

 

1) projednalo 

nabídku zákonného předkupního práva ve smyslu ustanovení § 3056 odst.1 zákona  

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na stavbu garáže 

nacházející se na pozemku parc.č. 752/42 v kat. území Řepy, obec Praha, zapsaný na 

LV č. 82 vedeném u Katastrálního úřadu pro hlavní město Praha, Katastrální pracoviště 

Praha, za kupní cenu 300.000 Kč, 

2) neschvaluje 

uplatnění zákonného předkupního práva ve smyslu ustanovení § 3056 odst.1 zákona  

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na stavbu garáže 

nacházející se na pozemku parc.č. 752/42 v kat. území Řepy, obec Praha, zapsaný na 

LV č. 82 vedeném u Katastrálního úřadu pro hlavní město Praha, Katastrální pracoviště 

Praha, za kupní cenu 300.000 Kč, 

3) ukládá 

Vladimíru Marešovi, pověřenému vedením odboru správy obecního majetku, 

postupovat ve smyslu usnesení.  
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Zodpovídá  

1. Vladimír Mareš, Pověřený výkonem funkce vedoucího Odboru správy obecního 

majetku  

    

 

Usnesení - (Pro: 15, Proti: 1, Zdržel se: 0) 

 
8. Rozhodnutí o postupu ve věci Augmentum s.r.o. 

Ing. Jaroslava Šimonová navrhuje doplnit znění usnesení . 

Návrhem doplnění znění usnesení byl pověřen Návrhový výbor, který znění usnesení 

přednesl. Návrh usnesení byl přijat hlasováním bodu č. 8.  

 

 

Usnesení číslo: Us ZMČ 000042/2021 

 

Zastupitelstvo městské části 

 

 

1) se seznámilo 

s Rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 17.5.2021, č.j. 14 C 2/2019-112 a 

s podaným blanketním odvoláním ze dne 26.7.2021, 

 

2) souhlasí 

s uhrazením soudního poplatku za podané odvolání a pokračování v odvolacím řízení, 

 

 

3) zplnomocňuje 

Radu městské části ke zpětvzetí tohoto odvolání v případě, kdy zhotovitel projektové 

dokumentace uhradí veškerou škodu MČ Praha 17 vzniklou v souvislosti s tímto 

sporem 

 

4) ukládá 

1. tajemníkovi úřadu jako příkazci operace přikázat úhradu soudního poplatku, 

2. právnímu odboru řádně doplnit a odůvodnit podané odvolání a zároveň zahájit 

kroky k uplatnění náhrady škody po zhotoviteli projektové dokumentace 

vzduchotechnického zařízení. 

3. RMČ postupovat ve smyslu tohoto usnesení 
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Zodpovídá  

1. Bc. Petr Loučka, Tajemník úřadu  

   Úhrada soudního poplatku 

2. Mgr. Daniel Černý, Pověřený výkonem funkce vedoucího Právního odboru  

   Doplnění a odůvodnění odvolání 

 

 

Usnesení - (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 1) 

 
9. Finanční situace společnosti Zdravá Sedmnáctka s.r.o. - k informaci 

 

Pan Dirbák v tomto bodu podal zprávu o finanční situaci Zdravé Sedmnáctky s.r.o. a 

informace týkající se provozu sportovního centra. 

 
 

Mgr. Alena Kopejtková ukončila zasedání a poděkovala všem přítomným zastupitelům  

a občanům za účast na jednání ZMČ. 

 

 

 

Schválil a ověřil:  

 

                                    Mgr. Alena Kopejtková         ................................................... 

 

 

 

                                    Pavel Maxa                             .................................................... 

 

 

        

                                    MUDr. Antoine Katra            ..................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze     6. 8. 2021                 

Zapsala: Ivana Dubcová 


