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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17 

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI 

ZÁPIS 
z 33. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 

konaného dne 22. 6. 2022 
 

 

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: 14:00 hod 

Konec zasedání :   18:50 hod 
 

 

 

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

 

Přítomno: 16 členů ZMČ 

Omluveni:  PhDr. Jindřich Kadlec, Jiří Masopust, Ing. Marek Francl, PhDr. Jitka Synková, 

JUDr. Věra Havlíčková 

Příchod: Ing. David Števík 15:09 hod, Mgr. Václav Soukup  16:17 hod 

Odchod: MUDr. Antoine Katra 17:47 hod, Ing.arch. Michal Štěpař 18:01 hod, MUDr. 

Kateřina Pekárková  18:09 hod 

 

Ověřovatelé: Mgr. Monika Čermáková, Mgr. Martin Benkovič 

Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 2, 
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Návrhový výbor: MUDr. Kateřina Pekárková, Ing. Jaroslava Šimonová, Martin Marek 

Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 3 

 

Pořadí Věc 

1 Schválení programu 

2 Informace o činnosti vedení MČ a výborů ZMČ za uplynulé období 

3 Kontrola zápisu 

4 Změny rozpočtu k 30. 4. 2022 - DODATEK 

5 Změny rozpočtu k 31. 5. 2022 

6 Změny rozpočtu k 30. 6. 2022 

7 Změny rozpočtu k 30. 6. 2022 - DODATEK 

8 
Zpráva o plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledků hospodaření 

městské části Praha 17 za rok 2021 (závěrečný účet) 

9 Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. čtvrtletí 2022 

10 Návrh na udělení čestného občanství Městské části Praha 17 

11 Možné využití pozemku p.č. 59, k.ú. Řepy 

12 Vypsání veřejné zakázky na ,,Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích" 

13 
Změna usnesení k podání žádosti o bezúročnou návratnou finanční výpomoc adresovanou 

MHMP 

14 Aktualizace "Strategického plánu rozvoje Městské části Praha 17" 2022 

15 

Oznámení o konání dvou veřejných projednání a vystavení návrhu nového Územního plánu hl. 

m. Prahy - Metropolitního plánu (MÚP) a Vyhodnocení vlivů MÚP na udržitelný rozvoj území 

(VVURÚ) 

16 

Stanovení počtu 23 členů Zastupitelstva Městské části Praha 17 podle § 88 odst. 1 zákona č. 

131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, volených pro příští 

volební období v komunálních volbách v roce 2022 

17 Podpora projektu Aktivní město 

18 Žádost o účelovou dotaci TJ Sokol Řepy, z.s 

19 Podpora programu Trenéři ve škole na školní rok 2022/2023 

20 
Poskytnutí peněžních prostředků formou příspěvku s účelovým určením příspěvkové 

organizaci CSZS na plavání pro seniory. 

21 
Poskytnutí peněžních prostředků formou účelové dotace Domovu sv. Karla Boromejského na 

akci Vinobraní v klášteře - 9. ročník. 

22 
Žádost o poskytnutí dobrovolného příplatku mimo základní kapitál - 2022 (včetně příloh) - 

Zdravá Sedmnáctka s.r.o. 

23 

Zásady pro koordinaci a projednávání přípravy záměrů a návrhů pro významné dopravní 

stavby, dopravní změny a dopravní omezení mezi hlavním městem Prahou, Technickou 

správou komunikací hl. m. Prahy, a. s., a městskými částmi 

24 

Žádost společnosti DANTIK realitní s. r. o., o směnu části pozemku parc. č. 1317/3 o výměře 

2 m2 (ostatní plocha, jiná plocha) v k. ú. Řepy, ve vlastnictví žadatele, za část pozemku parc. 

č. 1920 o výměře 2 m2 (ostatní plocha, zeleň) v k. ú. Řepy, ve svěřené správě městské části 

Praha 17 

25 
Žádost Městské části Praha 17 hl. m. Praze o svěření pozemků parc. č. 1293/805 a 1293/806 v 

k. ú. Řepy, ve vlastnictví hl. m. Prahy do svěřené správy Městské části Praha 17 
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• Pevný bod - Interpelace členů ZMČ (předpokládaný čas od 14:25)  

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

            16:00) 

 

 

Před odhlasováním programu Bc. Václav Dbalý oznámil, že z programu zasedání stahuje bod 

č. 20 - Poskytnutí peněžních prostředků formou příspěvku s účelovým určením 

příspěvkové organizaci CSZS na plavání pro seniory, s tím, že bude hrazeno z poskytnuté 

dotace v rámci soutěže „ Obec přátelská seniorům 2022“. 

Program zasedání bude přečíslován. 

 

 

Pořadí Věc 

1 Schválení programu 

2 Informace o činnosti vedení MČ a výborů ZMČ za uplynulé období 

3 Kontrola zápisu 

4 Změny rozpočtu k 30. 4. 2022 - DODATEK 

5 Změny rozpočtu k 31. 5. 2022 

6 Změny rozpočtu k 30. 6. 2022 

7 Změny rozpočtu k 30. 6. 2022 - DODATEK 

8 
Zpráva o plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledků hospodaření 

městské části Praha 17 za rok 2021 (závěrečný účet) 

9 Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. čtvrtletí 2022 

10 Návrh na udělení čestného občanství Městské části Praha 17 

11 Možné využití pozemku p.č. 59, k.ú. Řepy 

12 Vypsání veřejné zakázky na ,,Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích" 

13 
Změna usnesení k podání žádosti o bezúročnou návratnou finanční výpomoc adresovanou 

MHMP 

14 Aktualizace "Strategického plánu rozvoje Městské části Praha 17" 2022 

15 

Oznámení o konání dvou veřejných projednání a vystavení návrhu nového Územního plánu hl. 

m. Prahy - Metropolitního plánu (MÚP) a Vyhodnocení vlivů MÚP na udržitelný rozvoj území 

(VVURÚ) 

16 

Stanovení počtu 23 členů Zastupitelstva Městské části Praha 17 podle § 88 odst. 1 zákona č. 

131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, volených pro příští 

volební období v komunálních volbách v roce 2022 

17 Podpora projektu Aktivní město 

18 Žádost o účelovou dotaci TJ Sokol Řepy, z.s 

19 Podpora programu Trenéři ve škole na školní rok 2022/2023 

20 
Poskytnutí peněžních prostředků formou účelové dotace Domovu sv. Karla Boromejského na 

akci Vinobraní v klášteře - 9. ročník. 

21 
Žádost o poskytnutí dobrovolného příplatku mimo základní kapitál - 2022 (včetně příloh) - 

Zdravá Sedmnáctka s.r.o. 

22 

Zásady pro koordinaci a projednávání přípravy záměrů a návrhů pro významné dopravní 

stavby, dopravní změny a dopravní omezení mezi hlavním městem Prahou, Technickou 

správou komunikací hl. m. Prahy, a. s., a městskými částmi 
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23 

Žádost společnosti DANTIK realitní s. r. o., o směnu části pozemku parc. č. 1317/3 o výměře 

2 m2 (ostatní plocha, jiná plocha) v k. ú. Řepy, ve vlastnictví žadatele, za část pozemku parc. 

č. 1920 o výměře 2 m2 (ostatní plocha, zeleň) v k. ú. Řepy, ve svěřené správě městské části 

Praha 17 

24 
Žádost Městské části Praha 17 hl. m. Praze o svěření pozemků parc. č. 1293/805 a 1293/806 v 

k. ú. Řepy, ve vlastnictví hl. m. Prahy do svěřené správy Městské části Praha 17 

•  

Pevný bod - Interpelace členů ZMČ (předpokládaný čas od 14:25)  

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

            16:00) 

 

 

1. Schválení konečné podoby programu 

 

Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 0 

 

 
2. Informace o činnosti vedení MČ a výborů ZMČ za uplynulé období 

Informace o činnosti vedení MČ a výborů ZMČ za uplynulé období. 

 

 
3. Kontrola zápisu 

ZMČ souhlasí s kontrolou zápisu z mimořádného  zasedání ZMČ č. 32 dne 20.4. 2022  bez 

připomínek. 

 

Hlasování o zápisu: 

 

 

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

 
Interpelace členů ZMČ 

 

Ing. Arch. Michal Štěpař 

• Rozsudek obvodního soudu ve věci Augmentum 

Na tento dotaz odpovídala Mgr. Alena Kopejtková (v čase  27:10– 28:02  online záznamu). 

• 3. jednání Komise pro životní prostředí, dopravu a bezpečnost – chyba v hlasování 

Na tento dotaz odpovídal místostarosta Martin Marek. (v čase  28:07-29:04   online záznamu). 

• Vybavení restaurace sportovního centra 
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Na tento dotaz odpovídal místostarosta Jaroslav Bíro, diskuze se zúčastnil  MUDr. Antoine 

Katra (v čase  29:20-32:52  online záznamu). 

MUDr. Antoine Katra 

• Řepská 17  

• Financování DPS 

(v čase  32:59 - 36:16  online záznamu). 

Ing. Jaroslava Šimonová 

• Situace v soudních řízeních – gastro, Augmentum s.r.o. 

Na tento dotaz odpovídala Mgr. Alena Kopejtková. 

• Veřejná zakázka vybavení sportovního centra - restaurace 

Na tento dotaz odpovídal místostarosta Jaroslav Bíro. 

(v čase  36:27 - 38:36  online záznamu). 

 

4. Změny rozpočtu k 30. 4. 2022 - DODATEK 

Usnesení číslo: Us ZMČ 000026/2022 

 

Zastupitelstvo městské části 

 

 

1) bere na vědomí 

rozpočtová opatření č. 25 - 27 

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

 
5. Změny rozpočtu k 31. 5. 2022 

Usnesení číslo: Us ZMČ 000027/2022 

 

Zastupitelstvo městské části 

 

1) bere na vědomí 

rozpočtová opatření č. 28 - 43 

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

 
6. Změny rozpočtu k 30. 6. 2022 
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Usnesení číslo: Us ZMČ 000028/2022 

 

Zastupitelstvo městské části 

 

 

1) bere na vědomí 

rozpočtová opatření č. 44 - 54 

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

 
7. Změny rozpočtu k 30. 6. 2022 - DODATEK 

Usnesení číslo: Us ZMČ 000029/2022 

 

Zastupitelstvo městské části 

 

1) schvaluje 

rozpočtové opatření č. 55 

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

 
8. Zpráva o plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledků 

hospodaření městské části Praha 17 za rok 2021 (závěrečný účet) 

Usnesení číslo: Us ZMČ 000030/2022 

 

Zastupitelstvo městské části 

 

1) projednala 

1. Zprávu o plnění rozpočtu, plánu hospodářské činnosti a vyúčtování výsledků 

hospodaření městské části Praha 17 za rok 2021 (závěrečný účet). 

2. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 17 za období  

od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 

2) schvaluje 

závěrečný účet městské části Praha 17 za rok 2021: 

1. Za hlavní činnost městské části Praha 17 za rok 2021 s těmito výsledky: 

příjmy celkem                                                             197 786 518,44 Kč 

výdaje celkem                                                             254 165 643,14 Kč 

schodek hospodaření                                                    56 379 124,70 Kč 
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2. Za hospodářskou činnost městské části Praha 17 za rok 2021 s těmito výsledky: 

výnosy celkem                                                              67 601 727,37 Kč 

náklady celkem                                                             49 743 052,12 Kč 

výsledek hospodaření před zdaněním                           17 858 675,25 Kč 

3. Za finanční hospodaření městské části Praha 17 za rok 2021 s následujícími vztahy 

městské části ke státnímu rozpočtu a k rozpočtu hl. m. Prahy: 

a) městská část odvede do státního rozpočtu                    300 312,62 Kč 

b) městská část odvede do rozpočtu hl. m. Prahy              128 287,82 Kč 

c) městská část obdrží ze zdrojů státního rozpočtu            248 155,56 Kč 

3) souhlasí 

ve smyslu ustanovení § 17 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn, uzavřít celoroční 

hospodaření městské části Praha 17 vyjádřením souhlasu, a to bez výhrad 

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

 
9. Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. čtvrtletí 2022 

Usnesení číslo: Us ZMČ 000031/2022 

 

Zastupitelstvo městské části 

 

1) bere na vědomí 

Zprávu o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. čtvrtletí 2022 

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

 
10. Návrh na udělení čestného občanství Městské části Praha 17 

Usnesení číslo: Us ZMČ 000032/2022 

 

Zastupitelstvo městské části 

 

1) se seznámilo 

s návrhem na udělení čestného občanství Městské části Praha 17 panu Emilu 

Cimburovi, 
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2) schvaluje 

 udělení čestného občanství Městské části Praha 17 panu Emilu Cimburovi, 

 

3) ukládá 

KS postupovat ve smyslu usnesení a Zásad pro udělování čestného občanství 

schválených dne 27.6.2018, Us ZMČ 000036/2018, 

 

Zodpovídá  

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

   zajistit potřebné 

 

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

 
11. Možné využití pozemku p.č. 59, k.ú. Řepy 

Usnesení číslo: Us ZMČ 000033/2022 

 

Zastupitelstvo městské části 

 

1) se seznámilo 

s důvodovou zprávou 

2) schvaluje 

možné využití pozemku p.č. 59 v k.ú. Řepy, obec Praha, zapsáno na LV82 vedeném 

Katastrálním úřadem pro Hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha  

pro výstavbu objektu poskytující pobytové služby dle zákona č. 108/2006 Sb.,  

o sociálních službách, zejména domova pro seniory a domova se zvláštním určením 

cíleného na seniory, včetně potřebné infrastruktury, 

3) ukládá 

starostce postupovat ve smyslu tohoto usnesení, 

Zodpovídá  

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

    

Usnesení - (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 2, Poznámka: 1 nehlasoval) 

 
 

 



9 

 

12. Vypsání veřejné zakázky na ,,Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích" 

 U tohoto bodu žádala Ing. Šimonová uvést do zápisu svůj diskuzní příspěvek. Upozornila, že 

„bezúročná půjčka, o kterou zatím není ani zažádáno, není zajištěný zdroj“. 

 

Usnesení číslo: Us ZMČ 000034/2022 

 

Zastupitelstvo městské části 

 

 

1) projednalo 

vypsání zadávacího řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, zadanou 

v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek  

s názvem ,,Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích" 

 

2) schvaluje 

vypsání zadávacího řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, zadanou 

v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek  

s názvem ,,Dům s pečovatelskou službou v Praze Řepích" 

3) schvaluje 

smluvní zastoupení zadavatele v rámci veřejné zakázky ,,Dům s pečovatelskou 

službou v Praze Řepích" jinou osobou , tj. externím administrátorem, společností 

AQE advisors, a.s., se sídlem třída Kpt. Jaroše 1944/31, 602 00 Brno. IČO: 26954770, 

dle ustanovení  § 43 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném 

a účinném znění,  

4) zplnomocňuje 

starostku  MČ Praha 17 k podpisu zadávací dokumentace 

Zodpovídá  

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

   Za podpis zadávací dokumentace 

2. Radim Drmola, Vedoucí odboru územního rozvoje a investic  

   Administrace veřejné zakázky - na základě smlouvy č. 2022/0091 zajišťuje a je 

zodpovědná společnost AQE advisors, a.s. 

 

 

Usnesení - (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 3, Poznámka: 1 nehlasoval) 
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13. Změna usnesení k podání žádosti o bezúročnou návratnou finanční výpomoc 

adresovanou MHMP 

Usnesení číslo: Us ZMČ 000035/2022 

 

Zastupitelstvo městské části 

 

1) se seznámilo 

s důvodovou zprávou 

2) souhlasí 

se změnou v bodě č. 3 usnesení ZMČ č. 11/2022 ze dne 2.2.2022 tak, že ukládá starostce 

podat žádost o návratnou finanční výpomoc z prostředků hlavního města Prahy 

bezodkladně, 

3) ukládá 

starostce podat žádost o návratnou finanční výpomoc z prostředků hlavního města 

Prahy, 

 

Zodpovídá  

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

    

Usnesení - (Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 1 ) 

 
14. Aktualizace "Strategického plánu rozvoje Městské části Praha 17" 2022 

Usnesení číslo: Us ZMČ 000036/2022 

 

Zastupitelstvo městské části 

 

1) se seznámilo 

s aktualizací "Strategického plánu rozvoje Městské části Praha 17" 2022 

2) schvaluje 

aktualizaci "Strategického plánu rozvoje Městské části Praha 17" 2022  

 

Usnesení - (Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
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15. Oznámení o konání dvou veřejných projednání a vystavení návrhu nového 

Územního plánu hl. m. Prahy - Metropolitního plánu (MÚP) a Vyhodnocení vlivů MÚP 

na udržitelný rozvoj území (VVURÚ) 

Usnesení číslo: Us ZMČ 000037/2022 

 

Zastupitelstvo městské části 

 

1) se seznámilo 

s návrhem MÚP a VVURÚ a s oznámením o dvou veřejných projednání v této věci, 

jejichž termín konání byl stanoven na dny 30.5.2022 a 23.6.2022 vždy od 9:00 hodin  

v sále Centra architektury a územního plánování - CAMP, Vyšehradská 51, Praha 2  

a v sále Paláce Charitas, Karlovo náměstí 5, Praha 2 a dále s možností uplatnění 

zásadních připomínek k tomuto materiálu nejpozději do 7 dnů ode dne konání druhého 

veřejného projednání, tj. do 30.6.2022 včetně.  

 

2) bere na vědomí 

informaci o konání dvou veřejných projednání návrhu MÚP a zveřejnění příslušné 

návrhové dokumentace včetně VVURÚ a zároveň uplatňuje k tomuto návrhu 

následující zásadní připomínky: 

1) Břevnovskou radiálu vedenou v tunelu požadujeme řešit bez propojení s ulicí 

Slánská - tuto připomínku považuje městská část za zásadní. 

Odůvodnění: městská část dlouhodobě odmítá výstavbu Břevnovské radiály a v případě 

její realizace vzhledem k rezidenčnímu charakteru území požadujeme zrušit 

mimoúrovňovou křižovatku s ulicí Slánská; toto komunikační propojení by bezpochyby 

vedlo k dalšímu zvýšení intenzity dopravy v Řepích. 

2) Slánská ulice je zatříděna jako "sběrná komunikace městského významu". V návrhu 

MÚP požadujeme změnu klasifikace na Slánská ulice - "významná místní komunikace" 

- tuto připomínku považuje městská část za zásadní. 

Odůvodnění: Slánská ulice vede středem obytné zástavby a rozděluje městskou část na 

dvě části a při stávajícím významu a intenzitě dopravy vytváří dopravní jizvu s 

negativními dopady na městskou část (urbanistickými, hlukovými, prašností a dalšími 

vlivy); pro další pozitivní rozvoj městské části je nezbytné, aby se význam ulice Slánské 

snížil a postupně se přirozeně začlenila do okolní uliční sítě.    

3) Požadujeme rozšíření funkční plochy občanská vybavenost 800/215/2029 o pozemek 

č. parc. 59 k.ú. Řepy - tuto připomínku považuje městská část za zásadní. 

Odůvodnění: Rozšíření plochy občanské vybavenosti, na plochu je vydáno stavební 

povolení na dům s pečovatelskou službou. 
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4) Úprava transformační rozvojové plochy 411/215/2127 a úprava hranice lokalit 215 

a 607 - tuto připomínku považuje městská část za zásadní. 

Požadujeme upravit transformační plochu 411/215/2127 následujícím způsobem: 

• změnit hranici lokality 215 Řepy a 607 Jiviny areály způsobem níže 

• změnit hranice lokality Řepy začleněním pozemků č.parc. 260/4, 261, 1352/112 

a 1352/129 k.ú. Řepy, tj. vyčlenit tyto pozemky z produkční lokality 607 Jiviny 

areály do lokality 215 Řepy 

• změnit hranice transformační plochy 411/215/2127 začleněním pozemků 

č.parc. 260/4, 261, 1352/112 a 1352/129 k.ú. Řepy 

• upravit hranice transformační plochy 411/215/2127 pouze na pozemky č.parc. 

260/4, 260/5, 261, 262/1, 1352/112 a 1352/129 k.ú. Řepy, neboť zbývající část 

transformační plochy již mezitím byla zastavěna a pozbyla tím tedy 

transformačního charakteru 

• transformační plochu 411/215/2127 vymezit jako nestavební transformační 

plochu s rekreačním způsobem využití 

• v transformační ploše 411/215/2127 nově vyznačit nestavební blok  

v zastavitelném ůzemí.   

Odůvodnění: Veškeré navrhované úpravy vycházejí ze závěrů koncepční 

architektonické studie Řepského hřbitova (Vít Podráský architekti, 12/2021), která 

prokázala nutnost zvětšit v blízké budoucnosti plochu hřbitova. Studie rovněž ukázala, 

že tento záměr je na území MČ možné realizovat v potřebných parametrech pouze  

v rámci plochy 411/215/2127.  

5)  Požadujeme snížení podlažnosti v transformační ploše 411/167/2300 na 3-4 podlaží 

v souladu se sousední lokalitou 167 Nový Zličín a transformační plochou 411/167/2020 

i navazující stávající vesnickou strukturou v lokalitě 216 Zličín a navrženou 

transformační plochou 411/216/2546 - tuto připomínku považuje městská část  

za zásadní. 

Odůvodnění: Navržená podlažnost nerespektuje charakter a intenzitu nejen okolní 

stávající zástavby, ale ani té navrhované. Předmětná transformační plocha přímo 

sousedí s lokalitou 216 Zličín se stávající venkovskou strukturou a převažující 

dvoupodlažní zástavbou. Navržená podlažnost převyšuje dokonce i přes trať sousedící 

bytové domy v lokalitě 520 Sídliště Řepy. Současný návrh výrazně ovlivní negativním 

způsobem stávající obyvatele městských částí Praha 17 a Praha - Zličín.  

     

3) schvaluje 

výše uvedené zásadní připomínky k návrhu MÚP a VVURÚ na základě oznámení  

o konání dvou veřejných projednání.  
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4) ukládá 

OÚRI zpracovat připomínky k návrhu MÚP a VVURÚ v souladu s usnesením Us RMČ 

000185/2022 ze dne 8.6.2022 a postoupit připomínky k návrhu MÚP a VVURÚ 

pořizovateli - Odboru územního rozvoje MHMP. 

 

Zodpovídá  

1. Radim Drmola, Vedoucí odboru územního rozvoje a investic  

    

Usnesení - (Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 
16. Stanovení počtu 23 členů Zastupitelstva Městské části Praha 17 podle § 88 odst. 1 

zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, volených 

pro příští volební období v komunálních volbách v roce 2022 

Usnesení číslo: Us ZMČ 000038/2022 

 

Zastupitelstvo městské části 

 

1) projednalo 

stanovení počtu 23 členů Zastupitelstva Městské části Praha 17 podle § 88 odst. 1 

zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 

předpisů, volených do Zastupitelstva Městské části Praha 17 volených pro příští volební 

období v komunálních volbách v roce 2022, 

2) schvaluje 

stanovení počtu 23 členů Zastupitelstva Městské části Praha 17 podle § 88 odst. 1 

zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 

předpisů, volených do Zastupitelstva Městské části Praha 17 pro příští volební období 

volených v komunálních volbách v roce 2022, 

3) ukládá 

Odboru Kancelář starostky zajistit uveřejnění tohoto usnesení na úřední desce. 

Zodpovídá  

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

    

Termín: 23.06.2022    

 

Usnesení - (Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0 ) 
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17. Podpora projektu Aktivní město 

Usnesení číslo: Us ZMČ 000039/2022 

 

Zastupitelstvo městské části 

 

1) se seznámilo 

s projektem Aktivní město a potřebou finančního zajištění tohoto projektu ze strany 

MČ Praha 17, 

2) schvaluje 

podporu projektu Aktivní město a zaručuje poskytnutí finančních prostředků 

pro zajištění tohoto projektu, 

3) ukládá 

odboru školství a kultury postupovat ve smyslu Usnesení. 

Zodpovídá  

1. Ing. Michaela Konopasková, Vedoucí odboru školství a kultury  

    

Termín: 15.07.2022    

 

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

 
18. Žádost o účelovou dotaci TJ Sokol Řepy, z.s 

Usnesení číslo: Us ZMČ 000040/2022 

 

Zastupitelstvo městské části 

 

1) se seznámilo 

s žádostí TJ Sokol Řepy, z.s. o dotaci na provoz travnatého fotbalového hřiště, 

2) schvaluje 

poskytnutí účelové dotace TJ Sokol Řepy, z.s. ve výši 100.000 Kč na regeneraci 

trávníku z rozpočtu Městské části Praha 17, 

3) ukládá 

odboru školství a kultury zajistit uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace  

a zaslat finanční prostředky TJ Sokol Řepy, z.s. 
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Zodpovídá  

1. Ing. Michaela Konopasková, Vedoucí odboru školství a kultury  

    

Termín: 15.07.2022    

 

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

 
19. Podpora programu Trenéři ve škole na školní rok 2022/2023 

Usnesení číslo: Us ZMČ 000041/2022 

 

Zastupitelstvo městské části 

 

1) se seznámilo 

s programem Trenéři ve škole pro základní školy zřizované městskou částí Praha 17 

na školní rok 2022/2023, 

2) schvaluje 

podporu programu Trenéři ve škole a poskytnutí finančních prostředků pro jeho 

zajištění ze schváleného rozpočtu m.č. z účelové dotace z obdrženého výnosu daně 

z technických her, 

3) ukládá 

odboru školství a kultury postupovat ve smyslu Usnesení. 

Zodpovídá  

1. Ing. Michaela Konopasková, Vedoucí odboru školství a kultury  

    

Termín: 15.07.2022    

 

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

 
20. Poskytnutí peněžních prostředků formou účelové dotace Domovu sv. Karla 

Boromejského na akci Vinobraní v klášteře - 9. ročník. 

Usnesení číslo: Us ZMČ 000042/2022 

 

Zastupitelstvo městské části 

 

1) projednalo 

žádost Domova sv. Karla Boromejského o účelovou dotaci ve výši 80.000,-- Kč na 

akci Vinobraní v klášteře - 9. ročník. 
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2) schvaluje 

poskytnutí peněžních prostředků formou účelové dotace ve výši 80.000,-- Kč na akci 

Vinobraní v klášteře - 9. ročník. 

Zodpovídá  

1. Bc. Jana Císařová, Vedoucí odboru sociálních věcí  

   zajistí předání podkladů Domovu sv. Karla Boromejského 

 

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

 
21. Žádost o poskytnutí dobrovolného příplatku mimo základní kapitál - 2022 (včetně 

příloh) - Zdravá Sedmnáctka s.r.o. 

Usnesení číslo: Us ZMČ 000043/2022 

 

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 provozu Sportovního centra Řepy, mezi Městskou částí Praha 

17 jakožto zakladatelem a jí založenou korporací Zdravá Sedmnáctka s.r.o. 

jakožto 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 provozu Sportovního centra Řepy, mezi Městskou částí Praha 

17 jakožto zakladatelem a jí založenou korporací Zdravá Sedmnáctka s.r.o. 

jakožto 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 provozovatelem Sportovního centra Řepy. 

Zodpovídá  

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

   za administrativní zajištění podpisu smlouvy 

 

Usnesení - (Pro: 14, Proti: 0, Zdržel se: 1) 
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22. Zásady pro koordinaci a projednávání přípravy záměrů a návrhů pro významné 

dopravní stavby, dopravní změny a dopravní omezení mezi hlavním městem Prahou, 

Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a. s., a městskými částmi 

Usnesení číslo: Us ZMČ 000044/2022 

 

Zastupitelstvo městské části 

 

1) bere na vědomí 

důvodovou zprávu k žádosti o projednání  Zásad pro koordinaci a projednávání 

přípravy záměrů a návrhů pro významné dopravní stavby, dopravní změny a dopravní 

omezení mezi hlavním městem Prahou, Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, 

a. s., a městskými částmi 

 

2) souhlasí 

s Usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 32/73 ze dne 16.12.2021 

Zásady pro koordinaci a projednávání přípravy záměrů a návrhů pro významné 

dopravní stavby, dopravní změny a dopravní omezení mezi hlavním městem Prahou, 

Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a. s., a městskými částmi 

3) ukládá 

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

usnesení. 

Zodpovídá  

1. Mgr. David Zlatý, Vedoucí odboru životního prostředí a dopravy  

    

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

 
23. Žádost společnosti DANTIK realitní s. r. o., o směnu části pozemku parc. č. 1317/3  

o výměře 2 m2 (ostatní plocha, jiná plocha) v k. ú. Řepy, ve vlastnictví žadatele, za část 

pozemku parc. č. 1920 o výměře 2 m2 (ostatní plocha, zeleň) v k. ú. Řepy, ve svěřené 

správě městské části Praha 17 

Usnesení číslo: Us ZMČ 000045/2022 

 

Zastupitelstvo městské části 

 

1) projednalo 

žádost společnosti DANTIK realitní s. r. o., V lipkách 709/17, 154 00 Praha - Slivenec, 

o směnu části pozemku parc. č. 1317/3 o výměře 2 m2 (ostatní plocha, jiná plocha)  

v k. ú. Řepy, ve vlastnictví žadatele, za část pozemku parc. č. 1920 o výměře 2 m2 

(ostatní plocha, zeleň) v k. ú. Řepy, ve svěřené správě městské části Praha 17 (lokalita 

ul. Drahoňovského), 
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2) schvaluje 

směnu části pozemku parc. č. 1317/3 o výměře 2 m2 (ostatní plocha, jiná plocha)  

v k. ú. Řepy, ve vlastnictví DANTIK realitní s. r. o., V lipkách 709/17, 154 00 Praha - 

Slivenec, za část pozemku parc. č. 1920  o výměře 2 m2 (ostatní plocha, zeleň) v k. ú. 

Řepy, ve svěřené správě městské části Praha 17, 

3) ukládá 

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

usnesení. 

 

Zodpovídá  

1. Vladimír Mareš, Vedoucí odboru správy obecního majetku  

    

Usnesení - (Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: 2 nehlasovali) 

 
24. Žádost Městské části Praha 17 hl. m. Praze o svěření pozemků parc. č. 1293/805 a 

1293/806 v k. ú. Řepy, ve vlastnictví hl. m. Prahy do svěřené správy Městské části Praha 

17 

Usnesení číslo: Us ZMČ 000046/2022 

 

Zastupitelstvo městské části 

 

1) projednalo 

žádost městské části Praha 17 o svěření pozemků parc. č. 1293/805 a 1293/806 v k. ú. 

Řepy, ve vlastnictví hl. m. Prahy do svěřené správy Městské části Praha 17, 

2) schvaluje 

podání žádosti hl. m. Praze o svěření pozemků parc. č. 1293/805 (o výměře 399 m2)  

a parc. č. 1293/806 (o výměře 3290 m2) v k. ú. Řepy, ve vlastnictví hl. m. Prahy, 

Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město, do svěřené správy Městské části 

Praha 17, 

3) zmocňuje 

Mgr. Alenu Kopejtkovou, starostku městské části Praha 17, k podpisu žádosti hl. m. 

Praze, 

Zodpovídá  

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

   Za podpis žádosti 
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4) ukládá 

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

usnesení. 

Zodpovídá  

1. Vladimír Mareš, Vedoucí odboru správy obecního majetku  

    

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

 
 

 

Mgr. Alena Kopejtková ukončila zasedání a poděkovala všem přítomným zastupitelům  

a občanům za účast na jednání ZMČ. 

 

 

 

Schválil a ověřil:  

 

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

 

 

 

                                     Mgr. Monika Čermáková      .................................................... 

 

 

        

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze  27.6.2022                 

Zapsala: Ivana Dubcová 

 


