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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17 

 

 

                                          

 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17 

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI 

ZÁPIS 
ze 14. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 

konaného dne 20.5.2020 

 

 
 

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: 14:06 hod 

Konec zasedání :   15:45 hod 
 

 

 

Místo konání: Kulturní dům Bílá Hora, Ke kulturnímu domu 14, Praha 17 – Řepy 

 

Přítomno: 22 členů ZMČ 

Omluveni: JUDr. Věra Havlíčková, Ing. David Števík  

Příchod: Ing. David Števík 14:20 hod 

 

Ověřovatelé: Jiří Masopust, Pavel Maxa 

Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 2, 
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Návrhový výbor: Doc. PaedDr. Farkač Jan, MUDr. Kateřina Pekárková, MUDr. Antoine 

Katra 

Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 2, 

 

 

Pořadí Věc 

1 Kontrola zápisu/ Schválení programu 

2 Změny rozpočtu k 29. 2. 2020 

3 Změny rozpočtu k 31. 3. 2020 

4 Změny rozpočtu k 30. 4. 2020 

5 Změny rozpočtu k 31. 5. 2020 

6 
Návrh na úpravu Zásad pro poskytování dotací v oblasti sportu, volnočasových aktivit, 

sociálních služeb a kultury pro rok 2020 

7 
Návrh na rozdělení dotací do oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb a kultury 

pro rok 2020 

8 
Žádost firmy Zdravá Sedmnáctka s.r.o, se sídlem Žalanského 291/12b, Řepy, 16300 Praha 6, 

IČ: 08082316 o prominutí dluhu na nájemném za období duben 2020. 

9 
Dodatek č.1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 01/04/2020 mezi městskou částí Praha 17 a jí 

založenou korporací Zdravá Sedmnáctka s.r.o., Žalanského 291/12b, 163 00 Praha 6 - Řepy 

k informaci:   Informace o opatřeních přijatých v souvislosti s epidemií COVID 19 

 

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

• Pevný bod – Náměty a připomínky občanů Řep – dotazy lze zaslat 

písemně do datumu konání ZMČ na adresu: nametyzmc@praha17.cz 

(předpokládaný  čas 16:00) 

                                  

 

Před odhlasováním programu Mgr. Miroslav Šoukal navrhl zařadit jako další bod programu  

č. 14.10 „Sportovní centrum a Zdravá Sedmnáctka s.r.o.“ 

Důvodem jsou otázky týkající se: 

• aktuální stav sportovního centra (co je otevřeno a co se otevře v nejbližší době) 

• harmonogram otevírání dalších částí (restaurace, hotel, sály pro fitness) 

• současné personální zajištění případné problémy 

• jak je nakládáno s poskytnutým dobrovolným příplatkem mimo základní kapitál 

společnosti 

 

Proběhla diskuze, které se zúčastnili: Pavel Maxa, MUDr. Katra, Martin Marek, PhDr. 

Synková, Miroslav Bartoš, Mgr. Černovský, Jiří Masopust, Ing. arch. Štěpař, Jaroslav Bíro, 

doc. PaedDr. Farkač, CSc. a došlo k závěru, že tento bod nebude zařazen jako bod programu, 

ale bude prezentován v interpelacích členů ZMČ. 
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Hlasování o  programu : 

 

Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 6, 

 

k informaci: Informace o opatřeních přijatých v souvislosti s epidemií COVID 19 

PhDr. Jitka Synková 

• podala informaci o opatřeních, která byla zaváděna v MČ Praha 17 v souvislosti 

s výskytem onemocnění COVID 19, v době nouzového stavu 

• probíhaly následující opatření: 

- zrušeny kulturní akce, volnočasové aktivity, kurzy, lekce 

- uzavřeny MŠ a ZŠ, ZUŠ 

- probíhala distribuce informačních letáků po celém území Řep 

- žádost o dodání ochranných pomůcek na MHMP, nedostatečný počet jednorázových     

roušek se dařilo řešit za pomoci dobrovolníků a učitelek MŠ, které roušky šili 

- distribuce dezinfekce do organizací (Polikliniky, Boromejky, CSZS), tak i do 

bezbariérových bytů, SVJ a mezi tzv. domkáře 

MČ obdržela dar od firmy Best Clean v hodnotě 100.000,- Kč – kanystry 

s dezinfekčním prostředkem 

- dezinfekci Polikliniky Žufanova a Socháňova zajišťoval Optimis aerosolovým 

prostředkem Virkon-S 

- do všech vchodů domů v majetku MČ byly instalovány aplikátory dezinfekce, 

zvýšila se četnost úklidu 

- pomoc seniorům – informovanost seniorů, zřízeny linky pomoci 

- pomoc podnikatelům – Rada městské části schválila usnesením postup prom 

odpouštění nájemného podnikatelům, kteří jsou nájemci městských nebytových 

prostor, Rada MČ Praha 17 hodlá tímto krokem podpořit místní podnikatele, kterým 

mimořádná opatření znemožňovala vykonávat podnikatelskou činnost 

-  nájemci v bytech v majetku MČ – rada rozhodla v souladu se zákonem č. 209/2020 

Sb., že umožní nájemcům v bytech v majetku MČ, kteří si podali žádost o odklad 

nájmu, splatit dlužné nájemné do 31.12.2020 a zároveň pronajímatel nemůže ukončit 

nájemní smlouvu z důvodu prodlení s placením nájemného 
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• vyjádřila poděkování zejména hasičům, policii, dobrovolníkům, pracovníkům Centra 

sociálně zdravotních služeb, ředitelkám příspěvkových organizací, pracovníkům 

Optimisu, p. tajemníkovi a zaměstnancům úřadu 

 

 

Interpelace členů ZMČ 

 

Miroslav Bartoš 

• v zápisech z jednání Rady MČ, je potřeba uvádět více informací pro zastupitele 

Na tuto informaci reagovala PhDr. Jitka Synková s tím, že se tím bude zabývat rada na svém 

dalším jednání 

MUDr. Antoine Katra 

• vznesl dotaz proč byl stažen z rady bod „Dar od firmy Geosan“ 

 

Odpovídala PhDr. Jitka Synková – bod byl stažen, jelikož peněžitý dar od firmy Geosan měl 

být použit na slavnostní otevření sportovního centra. To se nemohlo uskutečnit z důvodu 

nouzového stavu pandemie COVID 19. 

 

• volejbalový klub SK Španielka Řepy – vznesl dotaz ohledně zázemí a sídla klubu, tak 

jak popisuje Ing. Lenka Malinkovičová předsedkyně TJ Sokol Řepy 

 

Odpovídal místostarosta Jaroslav Bíro – měli by si podat žádost na MČ Praha 17 

 

Mgr. Bořek Černovský 

 

• žádá o 3 druhy sestav nákladů a výdajů na SC a to sestavu investičních nákladů 

položkou, sestavu provozních nákladů, sestavu položkovou na vybavení SC  

a celkovou cenu SC 

Mgr. Miroslav Šoukal 

vznesl následující otázky: 

• aktuální stav sportovního centra (co je otevřeno a co se otevře v nejbližší době) 

• harmonogram otevírání dalších částí (restaurace, hotel, sály pro fitness) 

• současné personální zajištění případné problémy 

• jak je nakládáno s poskytnutým dobrovolným příplatkem mimo základní kapitál 

společnosti 

Na tyto otázky odpovídal místostarosta Jaroslav Bíro následovně: 

Po slavnostním otevření SC, které se mělo uskutečnit 17.3.2020 se sportovní centrum 

mělo otevřít veřejnosti, ale z důvodu pandemie COVID 19 se tak bohužel nestalo.  
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K 21.3.2020 měli být přijati další zaměstnanci, z většinou z nich byl domluven odklad 

nástupu. 

Po uvolnění vládních opatření byly zveřejněny ve všech médiích společnosti Zdravá 

Sedmnáctka (web, facebooku,) a v médiích městské části (web, informační obrazovka KC 

Průhon) informace, jaké provozy jsou postupně otvírány. 

 Otevřeny jsou kurty na plážový volejbal a sportovní hala. Od 25.5.2020 bude zprovozněn 

pro veřejnost bazén a sauny. Senioři městské části budou mít vyčleněný čas. 

Od začátku června bude zpřístupněn cvičební sál, jednotlivé kurzy je možné najít 

v rezervačním systému. Sportovní akademie mají na základě žádosti přidělené časy  

ve sportovní hale. Zdravá Sedmnáctka zprovoznila online informační rezervační systém, 

kde je vidět obsazenost sportovišť.  

Sportovní centrum nebylo předáno jako celek, jednalo se o dílčí předání. Momentálně 

nejsou předány tenisové kurty, neboť by je měl Geosan uvést do provozu schopného 

stavu. Byly shledány vady bránící provozu. 

Co se týká ubytovací části sportovního centra, tak ta by měla zůstat v gesci Zdravé 

Sedmnáctky, je připravena výzva k vybavení nezbytným mobiliářem. Reálný termín 

otevření ubytovacího zařízení je během léta letošního roku. 

odpovídala PhDr. Jitka Synková 

Co se týká provozu restaurace ve SC tak Zdravá Sedmnáctka ne zcela disponuje možností 

provozovat restaurační zařízení (vybavení, zaměstnanci). Na valné hromadě Zdravé 

Sedmnáctky by mělo být řešeno, zda restauraci  pronajmout  jinému subjektu. 

 

 

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. 13 dne 11.3.2020 

bez připomínek. 

 

Hlasování o zápisu: 

 

Usnesení - (Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 2) 

 
2. Změny rozpočtu k 29. 2. 2020 

Usnesení číslo: Us ZMČ 000013/2020 
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Zastupitelstvo městské části 

1) bere na vědomí 

rozpočtová opatření č. 1 - 9 

Usnesení - (Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: 1 nehlasoval) 

 
3. Změny rozpočtu k 31. 3. 2020 

Usnesení číslo: Us ZMČ 000014/2020 

 

Zastupitelstvo městské části 

 

1) bere na vědomí 

rozpočtová opatření č. 10 - 14 

Usnesení - (Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 1) 

 
4. Změny rozpočtu k 30. 4. 2020 

Usnesení číslo: Us ZMČ 000015/2020 

 

Zastupitelstvo městské části 

 

1) bere na vědomí 

rozpočtová opatření č. 15 - 29 

Usnesení - (Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: 1 nehlasoval) 

 
5. Změny rozpočtu k 31. 5. 2020 

Usnesení číslo: Us ZMČ 000016/2020 

 

Zastupitelstvo městské části 

 

 

1) bere na vědomí 

rozpočtová opatření č. 30 - 31 

Usnesení - (Pro: 22, Proti: 0, Zdržel se: 0 ) 

 
6. Návrh na úpravu Zásad pro poskytování dotací v oblasti sportu, volnočasových 

aktivit, sociálních služeb a kultury pro rok 2020 

Usnesení číslo: Us ZMČ 000017/2020 

 

Zastupitelstvo městské části 

1) projednalo 



7 

 

návrh na úpravu Zásad pro poskytování dotací v oblasti sportu, volnočasových aktivit, 

sociálních služeb a kultury pro rok 2020. 

2) schvaluje 

upravené Zásady pro poskytování dotací v oblasti sportu, volnočasových aktivit, 

sociálních služeb a kultury pro rok 2020. 

3) ukládá 

ekonomickému odboru zveřejnit upravené Zásady pro poskytování dotací pro rok 

2020. 

Zodpovídá  

3. Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického  

    

 

Usnesení - (Pro: 22, Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 
7. Návrh na rozdělení dotací do oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb  

a kultury pro rok 2020 

Usnesení číslo: Us ZMČ 000018/2020 

 

Zastupitelstvo městské části 

 

1) projednalo 

návrh na rozdělení účelové dotace z rozpočtu městské části Praha 17 z odvodu z 

hazardních her určené do oblasti sportu, volnočasových aktivit, sociálních služeb  

a kultury. 

2) schvaluje 

poskytnutí dotací neziskovým právnickým osobám a fyzickým osobám podle příloh - 

tabulky č. 1, 2, 3 a 4. 

3) ukládá 

ekonomickému odboru připravit smlouvy o poskytnutí dotace a zaslat finanční 

prostředky neziskovým právnickým osobám a fyzickým osobám podle příloh - 

tabulky č. 1, 2, 3 a 4. 

Zodpovídá  

3. Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického  

    

Usnesení - (Pro: 21, Proti: 0, Zdržel se: 1) 
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8. Žádost firmy Zdravá Sedmnáctka s.r.o, se sídlem Žalanského 291/12b, Řepy, 16300 

Praha 6, IČ: 08082316 o prominutí dluhu na nájemném za období duben 2020. 

Usnesení číslo: Us ZMČ 000019/2020 

 

Zastupitelstvo městské části 

 

1) projednalo 

žádost společnosti Zdravá Sedmnáctka, s.r.o., se sídlem Žalanského 291/12b,  

Praha 6 - Řepy, IČ: 08082316 (nájemce Sportovního centra Řepy, Na Chobotě  

1420/ 16,18, Praha 6 - Řepy) o prominutí dluhu na nájemném za období duben 2020  

v celkové výši 230.509,03 Kč. 

2) schvaluje 

na základě doporučení RMČ č. 46  ze dne 11. 5. 2020 prominutí dluhu na nájemném 

společnosti Zdravá Sedmnáctka, s.r.o., se sídlem Žalanského 291/12b, Praha 6 - Řepy, 

IČ: 08082316, jako nájemci Sportovního centra Řepy, Na Chobotě 1420/16,18, Praha 

6 - Řepy,  za období duben 2020 v celkové částce 230.509,03 Kč z důvodu nemožnosti 

užívání předmětu nájmu nájemcem v tomto období. 

  

3) ukládá 

OSOM postupovat ve smyslu tohoto usnesení 

Zodpovídá  

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

    

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

 
9. Dodatek č.1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 01/04/2020 mezi městskou částí Praha 

17 a jí založenou korporací Zdravá Sedmnáctka s.r.o., Žalanského 291/12b, 163 00 

Praha 6 - Řepy 

Usnesení číslo: Us ZMČ 000020/2020 

 

Zastupitelstvo městské části 

 

1) projednalo 

znění Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 01/04/2020 mezi městskou částí 

Praha 17 a jí založenou korporací Zdravá Sedmnáctka s.r.o., Žalanského 291/12b,  

163 00 Praha 6 - Řepy, v návaznosti na usnesení RMČ č. 000159/2020 
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2) schvaluje 

uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 01/04/2020 mezi městskou 

částí Praha 17 a jí založenou korporací Zdravá Sedmnáctka s. r. o., Žalanského 

291/12b, 163 00 Praha 6 - Řepy. 

3) zmocňuje 

PhDr. Jitku Synkovou, starostku městské části Praha 17, k podpisu Dodatku č. 1  

k nájemní smlouvě uzavřené 01/04/2020 mezi městskou částí Praha 17 a jí založenou 

korporací Zdravá sedmnáctka s.r.o., Žalanského 291/12b, 163 00 Praha 6- Řepy. 

Zodpovídá  

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

    

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

 
 

PhDr. Jitka Synková ukončila zasedání a poděkovala všem přítomným zastupitelům  

a občanům za účast na jednání ZMČ. 

 

 

 

Schválil a ověřil:  

 

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

 

 

 

                                    Jiří Masopust                         .................................................... 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze 25.5.2020           

Zapsala: Ivana Dubcová 


