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ZÁPIS  Z 13.  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  MČ PRAHA  17 
25.6.2008 

 
 
Přítomno:     19 členů ZMČ  
Omluveni:     MUDr. J.Nedělka, T.Fanta, P.Čermák, Prof.A.Čepek 
 
Začátek zasedání:  15.10  
Konec zasedání:     17.10  
Místo konání: ZŠ genpor. Františka Peřiny  
 
 
Zasedání ZMČ zahájila starostka MČ Jitka Synková, přivítala přítomné a konstatovala,  
že zasedání ZMČ bylo svoláno řádně a včas.  
 
 
Ověřovatelé: J.Hájek, Mgr..Kolínová, JUDr. Richter 
15,0,0  
 
Návrhová komise: P.Maxa, MUDr. Neužilová 
16,0,0  
 
Návrh programu 
 
13.1    Slib člena ZMČ  
 
13.2    Volba člena RMČ  
 
13.3    Kontrola zápisu  
 
13.4    Vstupní kritéria pro žadatele o byt z Fondu ústupového bydlení, která jsou koncipována pro        
           bydlení seniorů v m.č. Praha 17 vč. návrhu znění formuláře a nájemní smlouvy na byt z FÚB 
 
13.5 Návrh na změnu doby splatnosti kupní ceny za jednotku při platbě úvěrem  z  30-ti dnů na 45     

dnů a návrh na  změnu data prvního dne platby příspěvku do Fondu oprav - v Zásadách prodeje,    
           v Prováděcím předpise k Zásadám prodeje bytových jednotek v panelových domech v MČ     
           Praha  17  a ve Smlouvě o převodu vlastnictví bytové jednotky 
 
13.6     Návrh změny pravidel pronájmu startovacích bytů pro mladé rodiny za regulované nájemné  
             v Městské části Praha 17 
 
13.7     IV. etapa prodeje  BJ bytového domu Vondroušova 1161 až 1166 
 
13.8      Žádost paní XY, Makovského 1140 o uzavření nájemní smlouvy 
 
13.9     Žádost paní XY, Nevanova 1055 o uzavření nájemní smlouvy 
 
13.10    Doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j.č.XY pro prodej BJ bytového domu    
             Nevanova čp. 1053 až  1055  
 
13.11     Žádost JUDr. Jakuba Vozába v zastoupení pana XY, Bazovského 1118 
 
13.12      Volný byt č. 69 o vel. 2+k.k. s přísl. v 10. patře domu čp. 1136 v Jiránkově ul., Praha-Řepy,     
               byt    není určen k odprodeji. 
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13.13    Přenos kompetencí řešení bytové problematiky ze ZMČ na RMČ po dobu letních prázdnin  
 
13.14 Žádost pana XY  o pronájem obecního bytu zvláštního určení v bezbariérovém domě ve    
             Vondroušově ulici čp. 1193-4, Praha 17 ze zdravotních důvodů 
 
13.15     Doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. č. XY pro prodej BJ bytového domu     
              Nevanova   čp. 1053 až  1055 –prodej IV.etapa – ze zasedání ZMČ 12.19 
 
13.16     Změny v rozpočtu k 30.6.2008  
 
13.17     Náměty a připomínky členů ZMČ  
 
 
Hlasování o návrhu programu: 16,0,0  
 
 
13.1    Slib člena ZMČ  
RMČ na svém  zasedání dne 16.6.2008 vzala na vědomí rezignaci MUDr. Janan Šnajdra na mandát 
zastupitele MČ Praha 17.  
Na základě rezignace jmenovaného byli v souladu se zákonem postupně v pořadí osloveni náhradníci 
dle výsledků komunálních voleb r. 2006.  
Pan Roman Moťovský a pí. MUDr. Ivanka Kvašová se svého práva písemně vzdali.  
Novým zastupitelem se stal pan Lubomír Spálenka, který složil do rukou starostky slib. Počet 
členů ZMČ Praha 17 je tedy opět 23.  
 
 
13.2    Volba člena RMČ  
ZMČ bere na vědomí rezignaci MUDr. Jana Šnajdra na funkci radního.  
ZMČ schvaluje  volební komisi pro dovolbu člena Rady MČ Praha 17 ve složení : 
J.Hájek, MUDr. Z.Neužilová, MUDr. A.Katra.  
ZMČ bere na vědomí jediný návrh  na chybějícího člena Rady MČ Praha 17. 
ZMČ konstatuje, že kandidátem na člena Rady MČ Praha 17 je navržen p. Jaroslav Stolina.   
M. Bartoš vznesl  námitku ke zprávě komise, která se týkala počtu neplatných hlasů.  
Komise námitku akceptovala a provedla opravu protokolu.  
ZMČ schvaluje zprávu volební komise o proběhlé volbě  a konstatuje, že  členem Rady MČ 
Praha 17 byl  zvolen  pan Jaroslav Stolina.  
 
 
13.3    Kontrola zápisu  
 
M. Bartoš   
připomínka k formě, nikoliv  k obsahu zápisu 
 – diskusní příspěvky jsou kráceny a může dojít ke zkreslení jejich obsahu, navrhuje uvádění obsahu 
příspěvků zcela vypustit a uvést jen jména diskutujících  nebo naopak uvádět je v plném znění.  
 
J. Masopust  
– ověřovatelé by měli zápis podepisovat v sešité podobě  
 
V.Fencl  
– z originálu zápisu  se množí kopie, zastupitelé by museli zápis podepisovat 2x, jednou volný a 
jednou sešitý   
 
MUDr. A.Katra  
– je třeba uvést to, o čem dotyčný diskutoval, je třeba uvést stručný obsah  
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M.Bartoš 
 – je řečeno něco jiného, než měl diskutující na mysli a pokud se se zápisem seznamuje občan , který 
přítomen jednání nebyl , nemá přehled o čem se hovořilo  
 
J.Masopust  
– je dobře uvádět zmínku, o čem řečník hovořil a jaký je jeho postoj k projednávanému problému, 
zastupitel může při následující kontrole zápisu svůj příspěvek upravit   
 
MUDr. Z. Neužilová   
- navrhuje stručný zápis, ze zasedání se pořizuje i zvukový záznam 
 
J.Svoboda 
 – je nutné uvést obsah prohlášení jednotlivých diskutujících, při dlouhé diskusi je ale těžké 
„vytáhnout“ to,  co je podstatné a základní  
 
J.Masopust  
– postačí stručné stanovisko zastupitele  
 
 
Hlasování o formě zápisu:  
Návrh: Zápis se stručným obsahem diskusního příspěvku.    
9,8,2  - návrh nebyl přijat  
 
Návrh : Zápis pouze s uvedením jmen diskutujících.  
10,2,6  - návrh nebyl přijat  
 
Žádný z předložených návrhů nebyl přijat. Postupováno bude nadále dle Jednacího řádu ZMČ 
Praha 17, schváleného na ustavujícím zasedání ZMČ.  
 
Informace - usnesení ZMČ 12.3 ze dne 28.5.2008 
 
1. Plná moc byla udělena dne 5.6.2008 nájemníky bytového domu Makovského 1140 - 1145, Praha 6 

- Řepy  zástupci do komise ustanovené pro výběr dodavatele Rekonstrukčních prací  pro tento 
objekt panu XY, Makovského 1224, Praha 6 – Řepy 
 

2. Plná moc byla udělena nájemníky 5.6.2008 bytového domu Makovského 1222-1227 , Praha 6 - 
Řepy  zástupci do komise ustanovené pro výběr dodavatele Rekonstrukčních prací  pro tento 
objekt panu XY, Makovského 1141 

 
 
13.4 Vstupní kritéria pro žadatele o byt z Fondu ústupového bydlení, která jsou koncipována     
           pro   bydlení seniorů v m.č. Praha 17 vč. návrhu znění formuláře a nájemní smlouvy na    
           byt z FÚB 
ZMČ bylo seznámeno s návrhem předkladu zástupce starostky p. Bc. Bořka Černovského, který 
navazuje na zpracovaný materiál p. Jiřího Svobody – Fondu ústupového bydlení v Řepích.  
Diskuse se  zúčastnili  zastupitelé : Masopust,  Bartoš, Neužilová, Krása, Svoboda.  
 
Předkladatel Bc. Černovský akceptuje návrhy, které z diskuse vyplynuly a které budou do 
předloženého materiálu zapracovány.  
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ZMČ projednalo 
- přehled domů ve svěřené správě m.č. Praha 17 zařazených do FÚB 
- vstupní kritéria pro žadatele o byt z Fondu ústupového bydlení, která jsou koncipována pro  
  bydlení sociálně potřebným  v m.č. Praha 17 
- formulář žádosti o pronájem bytu z Fondu ústupového bydlení vč. podkladu soc.odboru 
- postup pro zpracování žádosti o byt z Fondu ústupového bydlení 
- výši nájemného v bytech Fondu ústupového bydlení pro rok 2008 a jeho zvyšování v dalším období 
- uzavření nájemních smluv pro stávající i nově vybrané uživatele bytů z Fondu ústupového bydlení na   
   dobu určitou 2 roky s prolongací po 1 roce v dalších navazujících 7 letech. Smlouva  se nebude    
   vztahovat na přechod nájmu bytu ani na výměnu bytu.  
 
Usnesení:  
ZMČ schvaluje  
- přehled domů ve svěřené správě m.č. Praha 17 zařazených do FÚB  
- vstupní kritéria pro žadatele o byt z Fondu ústupového bydlení, která jsou koncipována pro  
  bydlení sociálně potřebným v m.č. Praha 17 
- formulář žádosti o pronájem bytu z Fondu ústupového bydlení vč. podkladu soc.odboru 
- postup pro zpracování žádosti o byt z Fondu ústupového bydlení 
- výši nájemného v bytech Fondu ústupového bydlení pro rok 2008 a jeho zvyšování v dalším období 
- uzavření nájemních smluv pro stávající i nově vybrané uživatele bytů z Fondu ústupového bydlení na     
  dobu určitou 2 roky s prolongací po 1 roce v dalších navazujících 7 letech,. Smlouva se nebude    
  vztahovat na přechod nájmu bytu ani na výměnu bytu.  
 
ZMČ ukládá zástupci starostky Bc. Bořku Černovskému, aby zajistil splnění úkolu 
prostřednictvím vedoucí OSOM a SOC.  
T: průběžně 
Z: SOC, OSOM  
16,0,3 
 
13.5  Návrh na změnu doby splatnosti kupní ceny za jednotku při platbě úvěrem  z  30-ti dnů na 

45  dnů a návrh na  změnu data prvního dne platby příspěvku do Fondu oprav - v Zásadách 
prodeje, v Prováděcím předpise k Zásadám prodeje bytových jednotek v panelových 
domech v MČ Praha  17  a ve Smlouvě o převodu vlastnictví bytové jednotky 

ZMČ projednalo návrh na změnu doby splatnosti kupní ceny za jednotku při platbě úvěrem a návrh na 
změnu  data prvního dne platby příspěvku do Fondu oprav v Zásadách prodeje, v Prováděcím předpise 
k Zásadám prodeje bytových jednotek v panelových domech v MČ Praha 17  a ve  
Smlouvě o převodu vlastnictví bytové jednotky. 
 
Usnesení:  
ZMČ schvaluje dobu splatnosti kupní ceny za jednotku při platbě úvěrem z 30-ti dnů na 45 dnů 
a datum prvního dne platby příspěvku do Fondu oprav a údržby a úpravu znění v níže 
uvedených bodech takto: 
 
v Zásadách prodeje bytových jednotek – Způsob úhrady kupní ceny za jednotku -Platba úvěrem – 
nahradit „ nejpozději do 30-ti dnů“ za „nejpozději do 45 dnů“ po podání návrhu na vklad 
vlastnického práva 
 
v Prováděcím předpise  k Zásadám prodeje  jednotek v bodě 6.3 v poslední větě nahradit – Kupní 
cena hrazená úvěrem, bude zaplacena „nejpozději do 30-ti dnů“ za „nejpozději do 45-ti dnů“ po 
podání návrhu na vklad vlastnického práva. V bodě 6.4  v první větě nahradit – „správce zajistí od 1. 
dne následujícího měsíce po podání návrhu na vklad“ za „správce zajistí ode dne  podání návrhu na 
vklad“ 
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ve Smlouvě o převodu vlastnictví bytové jednotky  při platbě z bankovního úvěrového účtu 
kupujícího nahradit v bodě III. „nejpozději do 1 měsíce“ za „nejpozději do 45 dnů“ ode dne 
předložení kupní smlouvy ke vkladovému řízení na katastrální úřad. V bodě VIII., 2. odstavec - 
nahradit „Kupující bere na vědomí, že  od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž 
bude tato smlouva předložena k vkladovému řízení na katastrální úřad“ za „Kupující bere na vědomí, 
že ode dne, v němž bude tato smlouva předložena ke vkladovému řízení na katastrální 
úřad“ 
 
ZMČ ukládá zástupci  starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil splnění usnesení  ZMČ 
prostřednictvím OSOM.  
19,0,0 
T: ihned 
Z: OSOM  
 
 
13.6 Návrh změny pravidel pronájmu startovacích bytů pro mladé rodiny za regulované 
nájemné v Městské části Praha 17 
 
ZMČ projednalo návrh RMČ ze dne 16.6.2008  na schválení změny v pravidlech pronájmu 
startovacích bytů pro mladé rodiny  za regulované nájemné  v Městské části Praha 17 
 
Usnesení:  
ZMČ schvaluje  změnu  v pravidlech pronájmu startovacích bytů pro mladé rodiny  za 
regulované nájemné  v Městské části Praha 17 a to takto: 
v článku Podmínky pro přijetí žádosti 

- bod 3: nahradit  původní znění: „Druh a družka pečující společně o dítě, oba ve věku do 35 
let (doložit kopii rodného listu dítěte, ze kterého je zřejmé, že oba jsou rodiči dítěte)“ 
novým zněním: „Žadatel ve věku do 35 let alespoň s l dítětem ve vlastní péči (doložit kopií 
rodného listu dítěte)“ 
- bod 6 :text „uživatelem družstevního bytu“  nahradit textem „není držitelem členského      
podílu v bytovém družstvu“ 

ZMČ ukládá zástupci starostky Antonínu Kopeckému , aby zajistil splnění usnesení 
prostřednictvím vedoucí OSOM.  
19,0,0 
T: ihned 
Z: OSOM  
 
 
13.7 IV. etapa prodeje  BJ bytového domu Vondroušova 1161 až 1166 
ZMČ projednalo prodej bytových jednotek ve smyslu ust. § 6 zákona č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů 
v platném znění, v ul. Vondroušova 1161 až 1166   v m.č. Praha 17  oprávněným nájemcům, a to 
dle záměru č. 014/07/OSOM/P/b schváleného  ZMČ Praha 17  usn. č. 5.15 ze dne 16.5.2007.  
 
Usnesení:  
ZMČ schvaluje prodej bytových jednotek ve smyslu ust. § 6  zákona č.   72/1994 Sb., o vlastnictví 
bytů v platném znění, v ul. Vondroušova 1161 až 1166 v m.č. Praha 17  oprávněným nájemcům,   
uvedeným v příloze č.1, která tvoří nedílnou součást  usnesení,  znění  smlouvy o převodu  
vlastnictví bytové jednotky,  příloha č. 2 a způsob vypracování znaleckého posudku – příloha  
č. 3. 
Rada ukládá zástupci  starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil splnění usnesení  ZMČ 
prostřednictvím OSOM.  
19,0,0  
T: ihned 
Z: OSOM  
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13.8      Žádost paní XY, Makovského 1140 o uzavření nájemní smlouvy 
ZMČ projednalo žádost paní XY o uzavření smlouvy o nájmu bytu  o vel. 3+1/L v 11. podlaží domu 
čp. 1140 v Makovského ulici 
 
Usnesení:  
ZMČ schvaluje návrh RMČ ze dne 4.6.2008 uzavřít novou smlouvu o nájmu bytu  o vel. 3+1/L v 
11. podlaží domu čp. 1140 v Makovského ulici na dobu neurčitou, za regulované nájemné, které 
bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb. a dalšími 
platnými předpisy.  
 
 
ZMČ ukládá zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil splnění usnesení 
prostřednictvím vedoucí OSOM.  
19,0,0 
T: ihned 
Z: OSOM  
 
 
13.9     Žádost paní XY, Nevanova 1055 o uzavření nájemní smlouvy 
ZMČ projednalo žádost paní XY o uzavření smlouvy o nájmu bytu o vel. 3+1/L v 6. podlaží domu  
čp. 1055 v Nevanově ulici. 
 
Usnesení:  
ZMČ schvaluje návrh RMČ ze dne 16.6.2008 uzavřít novou smlouvu o nájmu bytu  o vel. 3+1/L 
v 6. podlaží domu čp. 1055 v Nevanově ulici na dobu neurčitou, za regulované nájemné, které 
bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb. a dalšími 
platnými předpisy.  
ZMČ ukládá zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil splnění usnesení 
prostřednictvím vedoucí OSOM.  
19,0,0 
T: ihned 
Z: OSOM  
 
 
 
13.10    Doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. č. XY pro prodej BJ bytového domu    
             Nevanova čp. 1053 až  1055  
ZMČ projednalo prodej bytové jednotky č.XY ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví 
bytů v platném znění, v ul. Nevanova čp. 1054 v m.č. Praha 17 oprávněným nájemcům, slečně  XY a 
slečně XY. 
 
Usnesení:  
ZMČ schvaluje prodej bytové jednotky č. XY a zařazení do seznamu oprávněných nájemců ve 
smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění,  v ul. Nevanova   čp. 
1054 v m.č. Praha 17 slečnu XY a slečnu XY, které nebyly uvedeny  v příloze  č.1  Usnesení ZMČ 
č.11.7 ze dne 26.3.2008 – prodej bytových jednotek oprávněným  nájemcům  bytového  
panelového domu v ul. Nevanova 1053 –1055 v m.č. Praha 17-prodej IV.etapa. 
ZMČ ukládá zástupci  starostky  Antonínu  Kopeckému, aby zajistil  splnění usnesení   
prostřednictvím   vedoucí OSOM.  
19,0,0 
T: ihned 
Z: OSOM  
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13.11     Žádost JUDr. Jakuba Vozába v zastoupení pana XY, Bazovského 1118 
ZMČ projednalo žádost JUDr. Jakuba Vozába v zastoupení pana XY, Bazovského 1118, o uznání 
přechodu nájmu bytu 
 
Usnesení:  
ZMČ neschvaluje žádost.  
ZMČ schvaluje návrh RMČ ze dne 19.5.2008 uzavřít nájemní smlouvu k bytu o vel. 2+kk v  
8. podlaží domu čp. 1118 v Bazovského ulici s manželi XY na dobu určitou 1 rok za regulované 
nájemné, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 
Sb. a dalšími platnými předpisy. Na základě usnesení RMČ č. 233 ze dne 15.5.2006 bude ve 
smyslu § 686 a) odst. 1 až 5 obč. zákoníku v platném znění od nového nájemce požadováno 
složení peněžních prostředků ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby 
spojené s užíváním bytu.  
ZMČ ukládá zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil splnění usnesení 
prostřednictvím vedoucí OSOM.  
18,0,1  
T: ihned 
Z: OSOM  
 
 
13.12 Volný byt o vel. 2+k.k. s přísl. v 10. patře domu čp. 1136 v Jiránkově ul., Praha-   
           Řepy,  byt není určen k odprodeji. 
ZMČ projednalo návrh RMČ ze dne 16.6.2008 na základě doporučení MK č.19 ze dne 9.6.2008 na 
pronájem obecního bytu o vel. 2+k.k. s přísl. v 10. patře domu čp. 1136 v Jiránkově ulici, Praha–Řepy 
žadatelům XY,  trvale bytem Nevanova 1039 (4 osoby).  
 
Usnesení:  
ZMČ schvaluje pronájem obecního bytu o vel. 2+k.k. s přísl. v 10. patře domu čp. 1136 
v Jiránkově  ulici, Praha-Řepy  manželům XY, trvale bytem Nevanova 1039 (4 osoby). Nájemní 
smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky za regulované nájemné, které bude dále 
upravováno v souladu s pravidly stanovenými zákonem č. 107/2006 Sb. a dalšími platnými 
předpisy. Nájemní smlouva bude dále prodloužena, pokud nájemce bude řádně plnit podmínky 
touto smlouvou stanovené. Na základě usnesení RMČ č. 233 ze dne 15.5.2006 bude ve smyslu § 
686a) odst.1 až 5 obč. zákoníku v platném znění od nového nájemce požadováno složení 
peněžních prostředků ve výši trojnásobku měsíčního nájemného a záloh na služby spojené 
s užíváním bytu.  
ZMČ ukládá zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil splnění usnesení 
prostřednictvím vedoucí OSOM.  
19,0,0  
T: ihned 
Z: OSOM  
 
 
13.13    Přenos kompetencí řešení bytové problematiky ze ZMČ na RMČ po dobu letních 
prázdnin  
ZMČ projednalo přenos kompetence řešení bytové problematiky ze ZMČ na RMČ, a to po dobu 
letních měsíců – červenec a srpen 2008.  
 
Diskuse: M.Bartoš  
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Usnesení:  
ZMČ schvaluje přenos kompetence řešení bytové problematiky ze ZMČ na RMČ z důvodu 
úniku finan čních prostředků za nájemné, a to po dobu letních měsíců – červenec a srpen 2008, 
tj. pro období, kdy nebude svoláno jednání ZMČ. V kompetenci rady bude pronájem bytů a 
nebytových prostor ve svěřené správě MČ Praha 17.  
ZMČ ukládá zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil splnění úkolu 
prostřednictvím vedoucím OSOM.  
17,0,2  
T: červenec. srpen 2008 
Z: OSOM  

 
 

13.14    Žádost pana XY  o pronájem obecního bytu zvláštního určení v bezbariérovém domě 
ve   Vondroušově ulici čp. 1193-4, Praha 17 ze zdravotních důvodů 
 
ZMČ projednalo návrh RMČ ze dne 16.6.2008 na základě doporučení MK č.18 ze dne 12.5.2008 na 
pronájem bytu zvláštního určení o vel. 1+k.k. s přísl. v přízemí domu čp. 1193-4 ve Vondroušově 
ulici, Praha–Řepy žadateli panu XY  (1 osoba) 
Usnesení:  
ZMČ schvaluje pronájem bytu zvláštního určení o vel. 1+k.k. s přísl. v přízemí domu čp. 1193-4 
ve Vondroušově ulici, Praha-Řepy žadateli panu XY (1 osoba) s tím, že uvolněný byt odevzdá 
majiteli. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky za regulované nájemné ve výši 
31,69Kč/m2/měsíc bez služeb, které bude dále upravováno v souladu s pravidly stanovenými 
zákonem č. 107/2006 Sb. a dalšími platnými předpisy. Nájemní smlouva bude dále prodloužena, 
pokud nájemce bude řádně plnit podmínky touto smlouvou stanovené.  
ZMČ ukládá zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil splnění usnesení 
prostřednictvím vedoucí OSOM.  
19,0,0  
 
 
13.15     Doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. č. XY pro prodej BJ bytového domu     
              Nevanova   čp. 1053 až  1055 –prodej IV.etapa – ze zasedání ZMČ 12.19 
ZMČ projednalo prodej bytové jednotky č.XY ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví 
bytů v platném znění, v ul. Nevanova čp. 1054 v m.č. Praha 17 oprávněným nájemcům, manželům XY 
 
Usnesení:  
ZMČ schvaluje prodej bytové jednotky č. XY a zařazení do seznamu oprávněných nájemců ve 
smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění,  v ul. Nevanova   čp. 
1054 v m.č. Praha 17  manžele XY , kteří nebyli uvedeni  v příloze  č.1  Usnesení ZMČ č.11.7 ze 
dne 26.3.2008 – prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytového  panelového domu 
v ul. Nevanova 1053 –1055 v m.č. Praha 17-prodej IV.etapa. 
ZMČ ukládá zástupci  starostky  Antonínu  Kopeckému, aby zajistil  splnění usnesení   
prostřednictvím   vedoucí OSOM.  
19,0,0  
T: ihned 
Z: OSOM  
 
 
 
13.16     Změny v rozpočtu k 30.6.2008  
Změny v rozpočtu k 30.6.2008  
ZMČ schvaluje rozpočtová opatření č. 27-47.  
17,0,2 
T: ihned 
Z: EO  
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13.17     Náměty a připomínky členů ZMČ  
 
 
MUDr. Katra   
Řepská 17 - navrhuje noviny „oživit“ – přinášet rozhovory nejen se zastupiteli ale i s dalšími občany 
MČ, prezentovat školy, spolky, organizace. Žádá RR aby se otázkou zabývala.  
 
Situace ve školách – školy nemají dostatek finančních prostředků na koupi učebnic a pomůcek. 
Školám byla snížena položka od ministerstva školství určená na tyto potřeby. Apeluje na RMČ se 
tímto problémem zabývat a najít finanční prostředky pro školy.   
 
 
starostka  - existuje návrh na vytvoření fondu pro školy (učebnice….) a RMČ se tímto bude i nadále 
zabývat 
 
 
P.Maxa – RR  odsouhlasila otiskování rozhovorů s jednotlivými zastupiteli. Rozhovory se 
zajímavými osobnostmi by měly být uveřejňovány  od počátku příštího roku.  
 
 
MUDr. Neužilová  
Velkokapacitní kontejnery – jsou ihned naplněny. Navrhuje navýšit množství kontejnerů.  
 
 
M. Bartoš  
Osvětlení na sídlišti – doporučuje věnovat mu více pozornosti, na řadě míst světla nesvítí.  
 
Problematika nočního rušení klidu v obl. Makovského, jízda aut po chodníku – ul. Galandova. Je 
třeba, aby se těmito problémy  zabývala MP hl.m. Prahy.  
 
Vzlety z ruzyňského letiště přes sídliště (převážně o turbovrtulová letadla, která mají vzlet nízko).  
Jedná-li se o údržbu (mimo jaro a podzim)?  
 
Dále se dotazuje proč nebyl předložen bod Návrh zásad obecních bytů ?  
 
 
A. Kopecký 
„Návrh zásad…“ byl v radě projednán, ale nebyl schválen. Proto nemohl být předložen na ZMČ.  
 
 
Bc.B.Černovský   
Nebylo možné posoudit, k jakým změnám vlastně došlo.  
 
 
J. Stolina 
Velkoobjemové kontejnery se plní  rychle. Je možnost navýšení počtu  nebo zkrátit termín přistavení.   
Dále pak mají občané možnost využit sběrné dvory.   
 
 
MUDr. Katra  
Možnosti parkování na sídlišti – odbor dopravy by měl parkování kontrolovat. Řidiči parkují na 
přechodech pro chodce. Navrhuje vytvořit taková opatření, aby přechody byly bezpečné a chodci byli 
viditelní.  
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V. Fencl  
Dráha 1331(ruzyňského letiště)  je určena pro vzlety  malých a turbovrtulových letadel  
 
 
Starostka poděkovala za účast, popřála přítomným krásné prázdniny, s tím, že příští zasedání bude  
17. září 2008.  
 
Pan XY (OS Kolečko) – poděkoval zastupitelům  za příspěvek  15 tis.Kč,  který sdružení dostalo na 
svoji činnost.  
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 25.6.2008  
 
 
 
 
Schválil a ověřil:                                             Jitka Synková  
 
                                                                          Mgr. Blanka Kolínová  
 
                                                                          Jaroslav Hájek  
 
                                                                          JUDr. Josef Richter  


