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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17 

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI 

ZÁPIS 
ze 6. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 

konaného dne 17. 4. 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:  14:01 hod. 

Konec zasedání:  16:28 hod. 
 

 

 

 

Místo konání: Společenský sál KC Průhon, Socháňova 1220/27, Praha 17 – Řepy 

 

 

Přítomno: 23 členů ZMČ  

 

 

Ověřovatelé: Bc. Václav Dbalý, Jiří Masopust 

Pro: 22, Proti: 0, Zdržel se: 1 

 
 

 

Návrhový výbor: Ing. arch. Michal Štěpař, Ing. Marek Francl, PhDr. Jindřich Kadlec 

Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 3 
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Navržený program jednání: 

 

Pořadí Věc 

1 Kontrola zápisu/ Schválení programu 

2 Změny rozpočtu k 28. 2. 2019 

3 Změny rozpočtu k 31. 3. 2019 

4 Změny rozpočtu k 30. 4. 2019 

5 Návrh na rozdělení dotací do oblasti sportu, volnočasových aktivit, 

sociálních služeb a kultury pro rok 2019 

6 Návrh úpravy v "Pravidlech pronájmu startovacích bytů pro mladé 

rodiny za regulované nájemné v MČ Praha 17" 

7 Pravidla pronájmu bytů svěřených do správy městské části Praha 17 

za stanovené nájemné 

8 Volba soudkyně přísedící Obvodního soudu pro Prahu 6 

9 Volba a jmenování členů Kontrolního a Finančního výboru 
 

 
 

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

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

 

 

Hlasování o programu  

Pro: 23, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

 
Interpelace členů ZMČ 

 

Mgr. Černovský: 

 

1. Pošta v Řepích během rekonstrukce OVUSu? 

Mgr. Synková – informovala, že příští týden proběhne schůzka s vedoucí České pošty, 

kde se dozví bližší informace. 

 

2. Dětské gangy – bylo řešeno již na minulém zasedání ZMČ. 

 

Mgr. Šoukal: 

 

1. Jak dopadl soud s Psychosomatickým centrem?  

JUDr. Salvet – soud stále pokračuje, naposledy bylo jednání odročeno, Augmentum 

bylo požádáno, aby doložilo, kdy požádalo o zřízení dětských skupin, mají na to  

2 měsíce. Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet dále. 

Ing. arch. Štěpař – strany předkládají důkazní materiály, soud byl odročen na neurčito. 

 

2. V registru MPSV jsem našel, že MČ založila v této budově 2 dětské skupiny – 

v jakém je to stádiu?  

Mgr. Synková – dětská skupina byla založena, neboť na ní MČ dostala dotaci, kdyby 

se podařilo budovu vyprázdnit. Pan Vlček provozuje svou školku, a nikoliv dětskou 

skupinu.  
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3. Jaké jsou plány s touto budovou? 

Mgr. Synková – MČ by ráda budovu využila k účelům, ke kterým byla 

zrekonstruována, tj. ordinace lékařů, bazén sloužící k rehabilitaci a plavání žáků MŠ, 

fungování dětské skupiny. 

 

Náměty a připomínky občanů Řep 

- Doprava Horní Řepy, 

- Nájemníci v SVJ Vondroušova. 

 

K těmto připomínkám proběhla následně diskuse. 

 
1. Kontrola zápisu/ Schválení programu 

 

ZMČ souhlasí s kontrolou zápisu z mimořádného zasedání ZMČ č. 5 dne 6. 3. 2019  

bez připomínek. 

 

Hlasování o zápisu: 

 

Usnesení - (Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 3) 

 

2. Změny rozpočtu k 28. 2. 2019 

Usnesení číslo: Us ZMČ 000009/2019 

 

Zastupitelstvo městské části 

 

1) bere na vědomí 

rozpočtová opatření č. 1 - 4 

Usnesení - (Pro: 23, Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 
3. Změny rozpočtu k 31. 3. 2019 

Usnesení číslo: Us ZMČ 000010/2019 

 

Zastupitelstvo městské části 

 

1) bere na vědomí 

rozpočtová opatření č. 5 - 15 

 

Usnesení - (Pro: 23, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
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4. Změny rozpočtu k 30. 4. 2019 

Usnesení číslo: Us ZMČ 000011/2019 

 

Zastupitelstvo městské části 

 

 

1) bere na vědomí 

rozpočtová opatření č. 16 - 22 

Usnesení - (Pro: 23, Proti: 0, Zdržel se: 0) 

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

a kultury pro rok 2019 

 

Diskuse: 

 

Mgr. Šoukal – Finanční výbor navrhuje úpravy vypořádání dotačního titulu. 

 

V diskusi dále vystoupili: PhDr. Kadlec, p. Dirbák, Ing. Šimonová, Ing. arch. Štěpař,  

Mgr. Čermáková, Mgr. Černovský, p. Marek, doc. PaeDr. Farkač, p. Masopust,  

Mgr. Synková 

 

Proběhlo hlasování o protinávrhu Mgr. Šoukala: Pro 5 – Návrh nebyl přijat. 

 

Usnesení číslo: Us ZMČ 000016/2019 

 

Zastupitelstvo městské části 

 

1) projednalo 

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

z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení 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. 
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Zodpovídá  

1. Ing. Petra Kiliánová, Vedoucí odboru ekonomického  

    

 

Usnesení - (Pro: 18, Proti: 5, Zdržel se: 0) 

 
6. Návrh úpravy v "Pravidlech pronájmu startovacích bytů pro mladé rodiny  

za regulované nájemné v MČ Praha 17" 

Usnesení číslo: Us ZMČ 000012/2019 

 

Zastupitelstvo městské části 

 

 

1) projednalo 

návrh úpravy stávajících "Pravidel pronájmu startovacích bytů pro mladé rodiny  

za regulované nájemné v MČ Praha 17", 

2) schvaluje 

úpravy v dosavadních "Pravidlech pronájmu startovacích bytů pro mladé rodiny  

za regulované nájemné v Městské části Praha 17" dle přílohy, jedná se především o: 

1. úpravu názvu na "Pravidla pronájmu startovacích bytů za stanovené nájemné  

v městské části Praha 17", 

2. úpravu výše základního nájemného na 65,-Kč/m2/bez služeb, 

3. nahrazení starého právního pojmu „způsobilost k právním úkonům“ současným 

právním pojmem „svéprávnost“, 

4. vypuštění podmínky, kterou musí splnit žadatel pro přijetí žádosti o startovací byt, 

týkající se sdělení, jak v případě rozvodu manželů bude řešena bytová situace (tj. 

který z manželů se zaváže bez nároku na jakoukoliv bytovou náhradu či náhradní 

ubytování opustit startovací byt před uplynutím doby určité). Totéž platí v případě 

druh – družka (bod 11 formuláře), 

5. doplnění článku VI – Povinnosti nájemce při skončení nájmu, 

6. formální úpravy a rozčlenění textu do článků, aniž by došlo ke změně obsahu, 

smyslu či významu. 

3) ukládá 

místostarostovi Ing. arch. Michalovi Štěpařovi postupovat ve smyslu tohoto usnesení. 
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Zodpovídá  

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

    

 

Usnesení - (Pro: 22, Proti: 1, Zdržel se: 0) 

 
7. Pravidla pronájmu bytů svěřených do správy městské části Praha 17 za stanovené 

nájemné 

Usnesení číslo: Us ZMČ 000013/2019 

 

Zastupitelstvo městské části 

 

1) projednalo 

návrh Pravidel pronájmu bytů svěřených do správy městské části Praha 17 za stanovené 

nájemné, 

2) ruší 

Zásady postupu při pronájmu obecních bytů v Městské části Praha 17 a Fond 

ústupového bydlení, 

3) schvaluje 

Pravidla pronájmu bytů svěřených do správy městské části Praha 17 za stanovené 

nájemné, 

4) ukládá 

místostarostovi Ing. arch. Michalovi Štěpařovi postupovat ve smyslu tohoto usnesení 

Zodpovídá  

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

    

 

Usnesení - (Pro: 22, Proti: 1, Zdržel se: 0) 

 
8. Volba soudkyně přísedící Obvodního soudu pro Prahu 6 

Usnesení číslo: Us ZMČ 000014/2019 

 

Zastupitelstvo městské části 

 

1) projednalo 

návrh na zvolení paní MUDr. Zdeňky Neužilové, bytem ul. XXXXXXXX XXXXXX, 

163 00 Praha 17 - Řepy, soudkyní přísedící, 
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2) volí 

paní MUDr. Zdeňku Neužilovou soudkyní přísedící Obvodního soudu pro Prahu 6, 

3) ukládá 

kanceláři starostky postupovat ve smyslu usnesení. 

Zodpovídá  

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

   postupovat ve smyslu usnesení 

 

Usnesení - (Pro: 23, Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 
9. Volba a jmenování členů Kontrolního a Finančního výboru 

Usnesení číslo: Us ZMČ 000015/2019 

 

Zastupitelstvo městské části 

 

1) se seznámilo 

s návrhem na jmenování následujících členů výborů: 

• Finanční výbor 

členové výboru: 

Jaroslav Hájek (návrh KDU ČSL a TOP 09) 

Ing. Marek Francl (návrh ANO) 

• Kontrolní výbor 

členové výboru: 

MUDr. Kateřina Pekárková (návrh ANO) 

Mgr. Bořek Černovský (návrh Starostové pro Prahu) 

2) jmenuje 

Jaroslava Hájka (návrh KDU ČSL a TOP 09) členem Finančního výboru. 

 

Usnesení – schváleno  
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Člen Kontrolního výboru nebyl zvolen. Ani jeden z nominovaných kandidátů 

neobdržel nadpoloviční většinu hlasů potřebných ke zvolení. 

3) ukládá 

Kanceláři starostky postupovat ve smyslu tohoto usnesení. 

Zodpovídá  

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

    

2. Milada Srpová, Vedoucí oddělení personálního a platového  

    

 

 
 

Mgr. Jitka Synková ukončila zasedání a poděkovala všem přítomným zastupitelům  

a občanům za účast na jednání ZMČ. 

 

 

Schválil a ověřil:  

 

 

 

 

Mgr. Jitka Synková     .................................................... 

 

 

 

 

Bc. Václav Dbalý   ................................................... 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

V Praze 23. 4. 2019 

 

Zapsala: Bc. Iveta Kočová, DiS. 

 

 

 

 

 

 


