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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17 

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI 

ZÁPIS 
ze 4. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 

konaného dne 23. 1. 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:  14:03 hod. 

Konec zasedání:  16:00 hod. 
 

 

 

 

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

 

 

Přítomno: 19 členů ZMČ (od 15:10 hod 18 členů ZMČ – odchod Bc. Václava Dbalého) 

 

Omluveni: Mgr. Bořek Černovský, Ing. Marek Francl, Pavel Maxa, Ing. Jaroslava Šimonová 

 

Ověřovatelé: Bc. Václav Dbalý, Jiří Masopust 

Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 1 

 
 

 

Návrhový výbor: Doc. PaedDr, Jan Farkač, CSc., MUDr. Kateřina Pekárková,  

Ing. David Števík 

Pro: 18, Proti: 0, Zdržel se: 1    
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Návrh programu:  

 

Pořadí Věc 

1 Kontrola zápisu/ Schválení programu 

2 Změny rozpočtu k 31. 12. 2018 

3 Návrh rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2019 

4 Návrh střednědobého výhledu na roky 2020 až 2024 

5 Žádost Městské části Praha 17 o svěření pozemků parc. č. 1404/16, 

1404/17, 1404/18, 1404/19, 2057, 2058, 2059, 2060, 2136 v k. ú. 

Řepy, včetně případných staveb na nich umístěných, ve vlastnictví 

hl. m. Prahy do správy Městské části Praha 17 

 

 

 
• 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 doplněného dobu: 

Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0 

 

 
Interpelace členů ZMČ 

 

JUDr. Havlíčková: Psychosomatické centrum  

- Z jakého důvodu podali žalobu na MČ?  

- V jakém stádiu se nachází řízení, zda již bylo rozhodnuto na 1. stupňi? 

 

JUDr. Salvet odpovídá: 

Jelikož Psychosomatické centrum nerespektovalo odstoupení od smlouvy, byla podána 

žaloba na vyklizení. PS reagovalo na neplatnost odstoupení od smlouvy. Jednání  

je nařízeno na 7. 3. 2019. Doposud soud umožnil stranám mediační řízení. 

V těchto dnech přišla žaloba Psychosomatického centra na náhradu škody, neboť PS 

nemohlo údajně užívat 1/3 objektu. 

 

V diskusi dále vystoupili: 

Mgr. Čermáková, Mgr. Šoukal, MUDr. Katra 

 

JUDr. Havlíčková požádala o smlouvy s městskou částí a žaloby – právní oddělení připraví. 

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 z mimořádného zasedání ZMČ dne 10. 1. 2019  

bez připomínek. 
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Hlasování o zápisu: 

 

Usnesení - (Pro: 16, Proti: 0, Zdržel se: 2) 

 
2. Změny rozpočtu k 31. 12. 2018 

 

Usnesení číslo: Us ZMČ 000002/2019 

 

Zastupitelstvo městské části 

 

1) bere na vědomí 

rozpočtová opatření č. 116 – 126 

 

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

 
3. Návrh rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2019 

Usnesení číslo: Us ZMČ 000003/2019 

 

Zastupitelstvo městské části 

 

1) ruší 

rozpočtové provizorium městské části Praha 17 na rok 2019 schválené usnesením 

Zastupitelstva městské části Praha 17 č. 000073/2018 ze dne 10. 12. 2018 

 

2) schvaluje 

a) návrh finančních zdrojů rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2019 dle tabulky č. 1 

Bilance rozpočtu na rok 2019 

b) návrh rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2019 v hlavní činnosti dle tabulky č. 1 Bilance 

rozpočtu na rok 2019 a dle tabulky č. 2 Výdaje rozpočtu na rok 2019 v této výši: 

příjmy celkem                140 405 tis. Kč 

výdaje celkem                499 862 tis. Kč 

plánovaný schodek         359 457 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 

2019 dle tabulky č. 3 Návrh počtu zaměstnanců, prostředků na platy a na ostatní platby  

za provedenou práci na rok 2019 
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d) návrh počtu zaměstnanců, prostředků na platy a na ostatní platby za provedenou práci na rok 

2019 v příspěvkových organizacích dle tabulky č. 3 Návrh počtu zaměstnanců, prostředků  

na platy a na ostatní platby za provedenou práci na rok 2019 

e) návrh plánu hospodářské činnosti městské části Praha 17 na rok 2019 dle tabulky č. 4 Plán 

hospodářské činnosti na rok 2019 v této výši: 

výnosy a tržby celkem                                     63 567 tis. Kč 

náklady celkem                                               32 158 tis. Kč 

hospodářský výsledek před zdaněním (zisk)  31 409 tis. Kč 

f) návrh závazných ukazatelů rozpočtu městské části Praha17 na rok 2019 dle tabulky č. 5 

Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2019 

 

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: 

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 
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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 2019 

 

Usnesení - (Pro: 15, Proti: 0, Zdržel se: 4) 

 
4. Návrh střednědobého výhledu na roky 2020 až 2024 

Usnesení číslo: Us ZMČ 000004/2019 

 

Zastupitelstvo městské části 

 

1) schvaluje 

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 až 2024 

 

Usnesení - (Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 2) 

 
5. Žádost Městské části Praha 17 o svěření pozemků parc. č. 1404/16, 1404/17, 1404/18, 

1404/19, 2057, 2058, 2059, 2060, 2136 v k. ú. Řepy, včetně případných staveb na nich 

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

Usnesení číslo: Us ZMČ 000005/2019 

 

Zastupitelstvo městské části 

 

1) projednalo 

žádost Městské části Praha 17 o svěření pozemků parc. č. 1404/16, 1404/17, 1404/18, 1404/19, 

2057, 2058, 2059, 2060, 2136 v k. ú. Řepy, včetně případných staveb na nich umístěných,  

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

 

2) schvaluje 

podání žádosti hl. m. Praze o svěření pozemků parc. č. 1404/16, 1404/17, 1404/18, 1404/19, 

2057, 2058, 2059, 2060, 2136 v k. ú. Řepy, včetně případných staveb na nich umístěných,  

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

 

3) zmocňuje 

starostku Mgr. Jitku Synkovou k podpisu žádosti, 

Zodpovídá  

1. Radka Khollová, Vedoucí kanceláře starostky  
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4) ukládá 

Ing. arch. Michalovi Štěpařovi – místostarostovi městské části postupovat ve smyslu usnesení, 

dát na vědomí: Mgr. Janu Chabrovi, radnímu hl. m. Prahy, doc. Ing. arch. Petrovi Hlaváčkovi, 

1. náměstkovi primátora hl. m. Prahy. 

Zodpovídá  

1. Bc. Tereza Rytířová, Vedoucí odboru správy obecního majetku  

    

 

 

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

 
 

Mgr. Jitka Synková ukončila zasedání a poděkovala všem přítomným zastupitelům  

a občanům za účast na jednání ZMČ. 

 

 

Schválil a ověřil:  

 

 

 

 

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

 

 

 

 

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

 

 

 

 

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

 

 

 

 

V Praze 28. 1. 2019 

 

Zapsala: Bc. Iveta Kočová, DiS. 

 

 

 


