
ZÁPIS  Z 14.  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  MČ PRAHA  17 
17.9.2008 

 

Zasedání ZMČ zahájila starostka MČ Jitka Synková, přivítala přítomné a konstatovala,  
že zasedání ZMČ bylo svoláno řádně a včas.  
Zároveň upozornila, že celý průběh zasedání je zvukově zaznamenáván pro účely vyhotovení zápisu. 
 
 

Začátek zasedání:   15:06   
 

Konec zasedání:     21 : 30  
 

Místo konání: ZŠ genpor. Františka Peřiny  
 
 

Přítomno:     21 členů ZMČ  
 

Omluveni: J. Hájek, MUDr. J. Nedělka 
 
 

Ověřovatelé: Bc. B.Černovský, T.Fanta, J.Stolina 
18,0,0 
 

Návrhová komise: MUDr. A.Katra, J.Svoboda 
18,0,0 
 

Návrh programu :  
 

1) Kontrola zápisu  
2) Změny rozpočtu k 31.7.2008 
3) Změny rozpočtu k 31.7.2008 – DODATEK 
4) Změny rozpočtu k 31.8.2008 
5) Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. pololetí 2008 
6) Návrh na odpis pohledávek v hospodářské činnosti městské části Praha 17 
7) Návrh rozpočtového výhledu na roky 2009 až 2010 
8) Schválení zásad postupu při pronájmu obecních bytů 
9) IV. etapa  prodeje  BJ bytového domu Vondroušova 1212 až 1218 
10) Revokace usnesení ZMČ č.12.8 ze dne 28.5.2008 
11) Žádost o splátkový kalendář k b.č.28, čp. 1241 Galandova ul. 
12) Žádost o uzavření nájemní smlouvy  k b.č. XY v čp. 1170, Vondroušova 
13) Žádost nájemců domu čp. 1112 Žufanova o zařazení do prodeje 
14) Schválení oprávněného nájemce b.j. č.1053/XY, Nevanova ulice 
15) Schválení oprávněného nájemce b.j. č. 1199/XY, Vondroušova ulice 
16) Schválení společného nájmu bytu  a  změna oprávněného nájemce  
       b.j. 1166/XY, Vondroušova 
17) Schválení společného nájmu bytu č. XY v domě čp. 1118, Bazovského 
18) Schválení společného nájmu bytu č. XY v domě čp. 1282, Španielova  
19) Schválení společného nájmu bytu č. XY v domě čp. 1137, Jiránkova  
20) Volný byt o vel. 2+k.k. s přísl. v 2.patře domu čp. 1120 v Bazovského ul., Praha – Řepy, 

byt není určen k odprodeji  
21) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. č. 1263/XY pro prodej bytového domu      
      Španielova  č.p.   1261-1266 – prodej II.etapa 
22) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. č. 1265/XY pro prodej BJ bytového domu 
      Španielova  č.p.  1261 –1266. prodej II.etapa 
23) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. č. 1264/XY pro prodej BJ bytového domu 
      Španielova  č.p.  1261 –1266. prodej II.etapa. 
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24) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. č. 1268/XY pro prodej BJ bytového domu           
Španielova č.p. 1267-1269- prodej III.etapa..   

25) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. č. 1267/XY pro prodej BJ bytového domu 
      Španielova  č.p.  1267 –1269. prodej III.etapa. 
26) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. 1163/XY – prodej bytového  čp. domu 
      Vondroušova 1161-1166 – prodej IV. etapa 
27) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. 1164/XY – prodej bytového  čp. domu 
      Vondroušova 1161-1166 – prodej IV. etapa 
28) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. 1165/XY – prodej bytového  čp. domu 
      Vondroušova 1161-1166 – prodej IV. etapa 
29) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. 1161/XY – prodej bytového  čp. domu 
      Vondroušova 1161-1166 – prodej IV. etapa 
30) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. 1163/XY – prodej bytového  čp. domu 
      Vondroušova 1161-1166 – prodej IV. etapa 
31) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. 1164/XY – prodej bytového  čp. domu 
      Vondroušova 1161-1166 – prodej IV. etapa 
32) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. 1165/XY  – prodej bytového  čp. domu 
      Vondroušova 1161-1166 – prodej IV. etapa 
33) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. 1165/XY  – prodej bytového  čp. domu 
      Vondroušova 1161-1166 – prodej IV. etapa 
34) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. č. 1199/XY pro prodej BJ bytového domu 
      Vondroušova č.p.  1199 –1201 prodej III.etapa. 
35) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. č. 1132/XY pro prodej BJ bytového domu 
      Socháňova č.p.  1132 –1134 prodej IV.etapa. 
36) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. č. 1134/XY pro prodej BJ bytového domu 
      Socháňova č.p.  1132 –1134 prodej IV.etapa. 
37) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. č. 1132/XY pro prodej BJ bytového domu 
      Socháňova č.p.  1132 –1134 prodej IV.etapa. 
38) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. č. 1132/XY pro prodej BJ bytového domu 
      Socháňova č.p.  1132 –1134 prodej IV.etapa. 
39) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. č. 1133/XY pro prodej BJ bytového domu 
      Socháňova č.p.  1132 –1134 prodej IV.etapa. 
40) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. č. 1134/XY pro prodej BJ bytového domu 
      Socháňova č.p.  1132 –1134 prodej IV.etapa. 
41) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. č. 1133/XY pro prodej BJ bytového domu 
      Socháňova č.p.  1132 –1134 prodej IV.etapa. 
42) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. č. 1134/XY pro prodej BJ bytového domu 
      Socháňova č.p.  1132 –1134 prodej IV.etapa. 
43) Postoupení dlužné pohledávky  
44) Koncepce školství MČ Praha 17  
45) Návrh na zrušení rozhodnutí RMČ Praha 17 ze dne 6.8.2008, bod programu č. 39.46 
46) Náměty a připomínky členů ZMČ 
 

Hlasování o návrhu programu : 18,0,0 
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1) Kontrola zápisu  
Zápis z 13. zasedání ZMČ Praha 17 ze dne 25.6.2008 
ZMČ souhlasí s kontrolou zápisu bez připomínek.  
18,0,0 
 
2) Změny rozpočtu k 31.7. 2008 
 

Diskuse  : 
Havlíček –   kapitola 49,50 (RO 49 : SBP-Zaviko International, spol.s.r.o. a Karate klub BODA, o.s – 30 000,- Kč  *  
                                              RO 50 : SBP- Zaviko International,  – peněžní dar 20 000 Kč)  
Černovský – zodpověděl dotaz pana Havlíčka (částka 20 000Kč jde z kapitoly paní starostky)  
Fanta –         na základě finančního výboru se dotazuje na bod č. 54, částka za investice do   
                    „pláště“ budov – je předražená   
Černovský – uvedl informace k dané problematice * všechny akce, které financuje MČ   
                     prochází výběrovým řízením * MČ vybrala nejnižší nabídku * nejedná se pouze o  
                    fasády, ale i o rekonstrukce vstupů, rekonstrukce lodžií, další zásahy do budovy *   
                    cena je vysoutěžená, není korektní ji zpochybňovat  
Fanta –        nejednalo se o nejnižší nabídku  
Stolina –      MČ vypisuje výběrové řízení, zájemci musí splnit několik požadavků 
 

Usnesení: 
 

ZMČ schvaluje rozpočtová opatření č.48-60 a úpravu plánu hospodářské činnosti na rok 2008 
 

13,0,5 ( zdrželi se : Fanta, Masopust, Havlíček, Katra, Bartoš )    /  T: ihned  /  Z: EKO 
 
3) Změny rozpočtu k 31.7. 2008  - DODATEK 
 

Diskuse  : 
 Bartoš –       rozpočtové opatření č. 70 – WC Bendova 
Černovský – zodpověděl dotaz p. Bartoše  
Fanta -         částka je vysoká     
Černovský – nelze zpochybňovat výsledky výběrového řízení 
Bartoš -        veřejné záchody nejsou na tomto místě ( mateřské školky ) vhodné     
Stolina -       nejedná se o mateřskou školku, ale o centrum sociálně zdravotních služeb *   
                     na základě poptávky obyvatel 
Svoboda -     nejedná se o mateřskou školku, ale o centrum sociálně zdravotních služeb *  
                     na základě ankety obyvatel * jedná se o vhodné místo * je to správné rozhodnutí  
 

Usnesení: 
 

ZMČ schvaluje rozpočtová opatření č. 61-70 
 

13,0,5 ( zdrželi se : Fanta, Masopust, Havlíček, Katra, Bartoš )    / T: ihned / Z: EKO 

  
4) Změny rozpočtu k 31.8. 2008   

Diskuse  : 
Havlíček – RO č. 74 – Studie proveditelnosti – ZUŠ Blatiny – dotaz, o co se jedná  
Kopecký –  jedná se o příjem peněz z fondů – EEA Grants Norska, studie proveditelnosti je povinnou přílohou  
                   žádosti o dotaci   
Fanta –      RO č. 77 – navýšení rozpočtové skladby o 1 645 000,- Kč – žádá o podrobnosti 
Černovský – zodpověděl dotaz p. Fanty – hřiště Bazovského, Žufanova  
Fanta -       nikde neviděl, že je vyhlášeno výběrové řízení – žádá p. Kopeckého o vysvětlení, kdy budou  
                   vyvěšována výběrová řízení Optimisu a městské části  na nástěnkách      
Černovský – poptávaly se 3 firmy * takto se postupuje *  bude se na tuto možnost informovat  
Kopecký – pro Optimis není vyhlašování problém * nechal si to prověřit od právníka, prozatím není k dispozici  
                  jeho vyjádření  
Fanta -      žádá p. Černovského o předložení materiálů k tomuto výběrovému řízení  
Černovský -  materiály mohou být poskytnuty  
 

Usnesení: 
 

ZMČ schvaluje rozpočtová opatření č. 71-82 
 

15,0,5 ( zdrželi se : Fanta, Masopust, Havlíček, Katra, Bartoš )     / T: ihned / Z: EKO 
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5) Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I.pololetí 2008 
 

Diskuse  : 
Havlíček – úroková sazba Citibank  
Černovský – Společnost Citibank byla kontaktována, vysvětlil důvody pro její nepřijetí  
Bartoš – tabulka č. 4 - personální audit – jak se plní závěry auditu – žádá o informace na příští jednání ZMČ  
Ing. Němejc ( tajemník ÚMČ) -  informace bude poskytnuta, výsledky auditu jsou pouze doporučující,   
                    v některých oblastech došlo ke snížení pracovníků, v jiných oblastech bylo časem potřeba navýšit  
                     počet pracovníků  
Bartoš – větší nápor na OSOM a další odbory se dal předpokládat – audit byl zbytečný 
Ing. Němejc ( tajemník ÚMČ) –audit upozornil na místa, kde by bylo možno snížit počet zaměstnanců, kde to   
                     bylo oprávněné, audit nebyl zbytečný   
Fanta  - zaměstnanci OSOM – dotaz - smlouvy na dobu určitou  
Ing. Němejc ( tajemník ÚMČ) – zodpověděl dotaz p. Fanty – jedná se o zástupy po dobu nepřítomnosti   
                     zaměstnanců ( mateřská dovolená,dlouhodobá nemoc,  apod. ), zaměstnávání důchodců   
Kopecký -    někteří zaměstnanci OSOM jsou v důchodovém věku 
Bartoš –dotaz  -  je praktické v průběhu prodeje bytů vyměnit vedoucí OSOM  
Ing. Němejc ( tajemník ÚMČ) – vedoucí OSOM podala výpověď 
Fanta -  tabulka č. 2 - rozvoj obce – navýšení rozpočtu  
Černovský – zodpověděl dotaz p. Fanty - tato záležitost prošla rozpočtovým opatřením, které bylo ZMČ již schváleno  
 

Usnesení: 
 

ZMČ bere na vědomí Zprávu o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti  
za I. pololetí 2008 
 

15,0,5 ( zdrželi se : Fanta, Masopust, Havlíček, Katra, Bartoš )     / T: ihned / Z: EKO 
 
6) Návrh na odpis pohledávek v hospodářské činnosti městské části Praha 17 
 

Diskuse  : 
Havlíček -  MČ nevymáhá pohledávky s dostatečnou razancí * částky od 5000Kč a více – vymáhat soudem  
Černovský  - jedná se o promlčené pohledávky  
Fanta –      pohledávka firmy SKANSKA – podmínění další zakázky tím, že firma uhradí pohledávku, to samé je v případě  
                   např. firmy Vltavín 
Bartoš –     pokud je dluh promlčen, není řešením soud * správcovská firma OPTIMIS by měla být za toto zodpovědná  
Fencl –       jedná se o roky 1995,1996 – např. dlužné nájemné, vše bylo upomínáno *  soudně se žalovalo od pohledávky  
                   10 000Kč a více Kč * SKANSKA  - fakturační pohledávka – byla to neuznaná  reklamace  -  oprava kanalizace  
                   objektu v Nevanově ulici * firma Vltavín – náklady za vodu a energickou energii * položka 34 – jistá paní z  
                   Karlína, které byla poskytnuta pomoc po povodních, poté se odstěhovala neznámo kam * veškeré doklady  
                   k položkám jsou k dispozici u účetní správcovské organizace Optimis * pohledávky jsou upomínkovány  
Svoboda – celková částka odpovídá částce za dva zadlužené byty * nechce to zlehčovat, ale je to věc, co se táhne  
                  od roku 1994 do roku 2005-2006, jsou to nepatrné částky *  je třeba číst dodatky na konci tabulek  
Woleský -  uzavírání zakázek – vyúčtování pohledávek – formou zápočtů * penalizace  
Fencl  -      zakázky na základě výběrového řízení * bylo to na firmě vymáháno * částky jsou bez penalizace  
Černovský – ze zákona je možné žádat úrok z prodlení * jedná se o promlčené pohledávky  
Masopust – reaguje na slova p. Fencla – pohledávka firmy SKANSKA  
Fanta -        pokud firma neuhradí pohledávku, z jakého důvodu vyhrává další zakázky a MČ s nimi spolupracuje  
Krása-        Zákon o výběrovém řízení – nejvýhodnější nabídka  
Katra-         ponaučení * průběžné informace o firmě OPTIMIS – 1x ročně podávat informace je málo  
Havlíček -   funkce kontrolního výboru – není známé žádné stanovisko k některé problematice    
Svoboda-    práva a povinnosti členů ZMČ - kontrolní výbor * stanovisko k firmě SKANSKA, apod.  
Fencl -         reagoval na slova p. Katry – rozbory předkládá pololetně ekonomický odbor ÚMČ   
                    ( jedná se o účet MČ nikoli  Optimisu ) * dozorčí rada spol. Optimis  
Katra-         pravidelné informace o Optimisu  
Kopecký -   je třeba rozlišit dvě základní věci – správa a vlastní hospodaření Optimisu * informace na internetu  
 

Usnesení: 
 

ZMČ schvaluje účetní odpis nevymahatelných pohledávek, uvedených v přílohách  
č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5-pouze poř.č.2 tohoto usnesení, v rámci hospodářské činnosti  
městské části Praha 17 
 

19,0,1 ( zdržel se : Katra ) / T: ihned / Z: EKO 
 

ZMČ ukládá Kontrolnímu výboru provést kontrolu vymáhání pohledávek u firmy Optimis  
a předložit zprávu z provedené kontroly na zasedání ZMČ Praha 17 dne 17.12.2008  
 

20,0,0 / T: ihned / Z: EKO 
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7) Návrh rozpočtového výhledu na roky 2009 až 2010 
 

Diskuse  : 
Katra -            investice do školství – inflace  
Černovský  -   jedná se o orientační číslo, do školství se bude investovat, fond na podporu škol   
Katra –          kapitole školství je potřeba věnovat více pozornosti  
Havlíček -      položka bezpečnost – navýšení    
Černovský –  bezpečnost – jedná se o mzdu pracovníka – krizové plány , Městská policie – rozpočet HMP  
Bartoš -         příjmy z pronájmu bytových a nebytových prostor, ostatní pronájmy – dotaz , co se rozumí pod ostatním 
Černovský – jedná se o pozemky, nebytové prostory, apod.  
Svoboda  -   navýšení do školství o 4% - demografický vývoj – růst o 20% - finanční rezerva  
Černovský – náklady na provoz škol se nezmění * schvaluje se výhled , nikoliv rozpočet  
 

Usnesení: 
 

ZMČ schvaluje Návrh rozpočtového výhledu na roky 2009 až 2010 
 

17,0,3 ( zdrželi se : Bartoš, Masopust, Havlíček )  / T: ihned /  Z: EKO  
 

8) Zásady postupu při pronájmu obecních bytů za nájemné dle zákona č. 107/2006 Sb. 
v Městské části Praha 17 

 

Diskuse  : 
Bartoš – projednáváno na majetkové komisi – výhrady k článku 2  
Kopecký – body jsou stanovené tak, jak se dohodla rada a majetková komise  
Neužilová – bod  4 – je zavádějící – navrhuje tento bod vypustit  
Kopecký – bod 4 má smysl, doporučuje ponechat, pouze doplnit znění  
Dále k tomuto bodu diskutovali : Bartoš, Woleský, Krása  
Svoboda – doplnění znění bodu 4  – s MČ Praha 17   
 

Usnesení ( s tím, že bude upraveno znění v bodě č. 4 – Žadatel náhradou za pronajímaný byt uvolní a předá 
k dispozici MČ P17 byt, který do té doby užíval na základě dříve uzavřené nájemní smlouvy s MČ Praha 17  ) : 
 

ZMČ projednalo návrh RMČ ze dne 6.8.2008 na schválení Zásad postupu při  
pronájmu obecních bytů za nájemné dle zákona č. 107/2006 Sb. v Městské části Praha 17 
 

ZMČ schvaluje  nové  Zásady postupu při pronájmu obecních bytů za nájemné  
dle zákona č.107/2006 Sb. v Městské části Praha 17 
      

ZMČ  ukládá  zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil splnění úkolu prostřednictvím 
vedoucího OSOM 
 

15,0,5 ( proti: Fanta, Masopust, Havlíček, Bartoš, Richter )  / T: ihned /  Z: OSOM 
 

9) IV. etapa prodeje  BJ bytového domu Vondroušova č.p. 1212 až 1218 
 

Diskuse  : 
Masopust -  požádal o vyřazení z hlasování k tomuto bodu, vzhledem k tomu, že v tomto bytovém domě bydlí   
Bartoš –      cena za prodej bytů * nejedná se o zrekonstruovaný dům * koeficient – Zákon o oceňování * dotaz na důvod  
                    výchozí ceny 10 000 Kč * náklady na sepsání smlouvy  
Kopecký –  cena bytu bez pozemku a technického zhodnocení se pohybuje cca od  6000 do 6200 Kč za metr  
Fanta –      výchozí cena 10 000Kč – nejsou dodržovány dohody  
Kopecký –  některé úpravy v bytech nejsou do ceny vůbec započítány 
Krása –    výchozí cena je 6 200 Kč * pokud budou občané do 3 let rekonstruovat dům, obdrží od MČ dotaci ve výši  
                450 Kč/m2  na rekonstrukci * prodeje bytů mohou být zastaveny, pokud se ceny bytů zdají vysoké  
Katra -     argumentace je třeba sledovat a zabývat se jimi * investice se musí do ceny započítat  
Kopecký – postup je stále stejný * ceny jsou rozdílné * MČ Praha 17 prodává byty za jedny z nejlevnějších cen v Praze  
Katra – reagoval na slova p. Krásy  
Bartoš – reagoval na slova p. Krásy a p. Kopeckého * prodej měl být zahájen již v minulosti  
Kopecký – peníze z prodeje bytů se investují do městské části 
Krása – MČ Praha 17 prodává byty v cen. relacích, které tu byly před 15 lety  
Havlíček – je třeba napravit chyby z minulých období – nižší ceny prodávaných bytů  
Bartoš – náklady na sepsání smluv  
Kopecký – náklady na sepsání smluv bývají součástí jiného předkladu – dle tabulky  
Katra - dotace ve výši 450 Kč/m2  na rekonstrukci – je možno zvýšit  
 

Přihlášky do diskuse z řad občanů : p. Borková Jaroslava  - není přítomna   
 
Hlasování o ukončení diskuse : 20,0,0 



 6 

 Usnesení: 
 

ZMČ projednalo prodej bytových jednotek ve smyslu ust. § 6 zákona č.72/1994 Sb.,  
o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Vondroušova č.p. 1212 až 1218 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 
 

ZMČ schvaluje prodej bytových jednotek ve smyslu ust.§ 6 zákona č. 72/1994 Sb.,   
o vlastnictví bytů v platném  znění, v  ul. Vondroušova   čp. 1212  až   1218 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  
(expertního) posudku – příloha č.3. 
 

ZMČ ukládá zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil splnění usnesení ZMČ     
prostřednictvím vedoucího OSOM 
 

20,0,0 /  T: 30.9.2008 / Z: OSOM 
 

10) Revokace usnesení ZMČ č. 12.8 ze dne 28.5.2008 
 

Diskuse  : 
Fanta – dotaz, zda jsou všem obyvatelům z Makovského ulice (1140-1145, 1222-1227) přiděleny náhradní byty-rekonstrukce 
Kopecký – zodpověděl dotaz p. Fanty – malé byty už jsou vyměněny, zbývá přidělit náhradní byty 3+1 –cca 4-5 bytů 
Fanta – dotaz, zda bylo manželství rozvedeno  
Kopecký – prozatím jsou v rozvodovém řízení  
Bartoš – dokud není vydán rozsudek o rozvodu a nenabude právní moci, dá se rozsudek stáhnout – účelovost  
Fanta – bude hlasovat proti, domnívá se, že by došlo k porušení zákona  
Havlíček – pokud není pravomocné rozhodnutí,  nelze toto uskutečnit  
Černovský – 4+1 se mění za 2 byty o velikosti 2+kk , nevyplývá z toho výhoda  
 

Usnesení: 
 

ZMČ projednalo návrh RMČ na revokaci usnesení ZMČ  č.12.8 ze dne 28.5.2008  
 

ZMČ revokuje usnesení ZMČ č.12.8 ze dne 28.5.2008 
 

ZMČ ukládá zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil splnění úkolu prostřednictvím 
vedoucího OSOM 
 
13,4,4 ( proti : Fanta, Masopust, Havlíček, Bartoš * zdrželi se : Neužilová, Richter, Svoboda, Fencl )  / T: ihned / Z: OSOM 
 

11) Žádost JUDr. Drahomíry Hudečkové v zastoupení paní XY, Galandova 1241 
 

Usnesení: 
 

ZMČ projednalo žádost JUDr. Drahomíry Hudečkové v zastoupení její mandantky  
paní XY, Galandova 1241, o souhlas s uzavřením splátkové dohody na  
poplatky z prodlení  na delší období než 1 roku  na dlužnou částku 196.171,- Kč. 
 

ZMČ  schvaluje  
 a) uzavření splátkového kalendáře na poplatky z prodlení s pí. Soňou Kůnovou  
     na delší období než 1 roku na dlužnou částku 196.171,- Kč. 
     Splátky ve výši 2000,- Kč do konce roku 2008 a od ledna 2009 splátky ve  
     výši 3000,- Kč měsíčně. V případě nepředvídaných okolností a nemožnosti  
     úhrady měsíční splátky v celém rozsahu bude  částka pí. XY uhrazena  
     později v co možná nejkratším termínu 

b) ponechat pí. XY bydlet ve stávajícím bytě o vel. 2+k.k. v domě  
     čp. 1241 bez nájemní smlouvy za podmínky řádného hrazení nájmu a dodržování  
     splátkové dohody a to z důvodu zdravotní a sociální situace. 

 

ZMČ ukládá zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil splnění  
úkolu prostřednictvím vedoucího OSOM 
 

21,0,0 /  T : ihned  / Z: OSOM 
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12) Žádost paní XY, Vondroušova 1170 o uzavření nájemní smlouvy 
 

Usnesení: 
 

ZMČ projednalo žádost paní XY o uzavření smlouvy o nájmu bytu   
o vel. 3+1/L ve 2. podlaží domu čp. 1170 ve Vondroušově ulici 
 

ZMČ schvaluje návrh RMČ ze dne 8.9.2008 uzavřít novou smlouvu o nájmu bytu   
o vel. 3+1/L ve 2. podlaží domu čp. 1170 ve Vondroušově 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 vedoucího OSOM 
 

21,0,0 /  T: ihned  / Z: OSOM 
 
13) Žádost nájemců bytového panelového domu v ul. Žufanova čp. 1112 , v k.ú. Řepy  
      o prodej obecních bytů do osobního vlastnictví 
 

Diskuse  : 
Fanta -  postoj k této záležitosti – umožnění odprodeje  
 

Usnesení: 
 

ZMČ projednalo žádost nájemcù bytového panelového domu ul. Žufanova čp. 1112  
v k.ú. Řepy o zařazení domu do prodeje, resp. o prodej obecních bytových jednotek do osobního 
vlastnictví 
 

ZMČ neschvaluje  žádost nájemců bytového panelového domu ul. Žufanova čp. 1112  
v k.ú. Řepy o zařazení domu do prodeje z důvodu, že seznam domů určených k prodeji   
byl již schválen ZMČ usnesením  č.5.15 ze dne 16.5.2007 a 6.9. ze dne 13.6.2007.  
V případě, že MČ zůstane po prodeji bytů v majetku dostačující podíl podlahové plochy  
pro potřeby obce, budou MČ nabídnuty k odprodeji další domy (byty).  
 

ZMČ ukládá zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil splnění  
úkolu prostřednictvím vedoucího OSOM 
 

17,2,2  ( proti : Bartoš, Fanta * zdrželi se : Masopust, Havlíček ) / T: ihned / Z: OSOM 
 
14) Žádost manž. XY o  zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu,  vel 1+k.k./L v domě  
       čp. 1053,Nevanova ulice, Praha 6 – Řepy 
  
      Doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. č. 1053/XY pro prodej BJ  
      bytového domu Nevanova čp. 1053 až  1055 –prodej IV.etapa 
 

Usnesení: 
 

ZMČ projednalo žádost manželů XY o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu o vel. 1+k.k./L v  
1. podlaží domu čp. 1053 v Nevanově ulici, Praha 6-Řepy  
 

ZMČ schvaluje prodej bytové jednotky č.1053/XY ve smyslu ust. § 6 zákona č.72/1994 Sb.  
o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Nevanova čp. 1053 v m.č. Praha 17 oprávněným 
nájemcům, manželům XY , kteří nebyli uvedeni v příloze č.1 Usnesení ZMČ č.11.7 ze dne 
26.3.2008, schvalující prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytového domu 
Nevanova 1053 – 1055 v m.č. Praha 17 – prodej IV. etapa.  
 

ZMČ  ukládá zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil splnění usnesení ZMČ  
prostřednictvím vedoucího OSOM 
 

20,0,1 ( zdržel se : Richter ) / T: ihned / Z: OSOM 
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15) Žádost manž. XY o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu   
      o vel. 4+1/L v domě čp. 1199, Vondroušova ulice, Praha 6 – Řepy 
 
     Doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. 1199/XY pro prodej BJ  
     bytového domu Vondroušova čp. 1199 až 1201 
  

Usnesení: 
 

ZMČ projednalo žádost manželů XY o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu o   
vel. 4+1/L ve 2. podlaží domu čp. 1199 ve Vondroušově ulici, Praha 6 – Řepy 
  

ZMČ schvaluje prodej bytové jednotky č.1199/XY ve smyslu ust. § 6 zákona č.72/1994 Sb.  
o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Vondroušova čp. 1199 v m.č. Praha 17 oprávněným 
nájemcům, XY , kteří nebyli uvedeni v příloze č.1 Usnesení ZMČ č.10.2 ze dne 30.1.2008, 
schvalující prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytového domu  Vondroušova 1199 
– 1201 v m.č. Praha 17 – prodej III. etapa. 

 

ZMČ ukládá zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil splnění usnesení ZMČ 
prostřednictvím vedoucího OSOM 
 

20,0,1 ( zdržel se : Richter ) / T: ihned / Z: OSOM 
 
16) Žádost paní XY o změnu v nájemní smlouvě k bytu, Vondroušova 1166,  
      Praha 6 – Řepy a změna oprávněného nájemce bytové jednotky č.1166/XY 
 

Usnesení: 
 

ZMČ projednalo žádost paní XY, bytem Vondroušova 1166, Praha 6 – Řepy  
o provedení změny v nájemní smlouvě k bytu  o vel. 1+0 s přísl. ve 4.patře, tj. 5.podlaží domu  
čp. 1166 ve Vondroušově ulici, Praha 6 – Řepy, a to rozšíření nájemní smlouvy na neteř XY,  
která  s ní žije ve společné domácnosti.  
 

ZMČ projednalo změnu oprávněného nájemce bytové jednotky č. 1166/XY  
v bytovém panelovém objektu čp. 1161 – 1166 ul. Vondroušova, k.ú. Řepy – prodej IV. etapa 
 

ZMČ schvaluje uzavření dodatku  k platné dohodě o užívání  bytu o vel. 1+0 s přísl.  
ve 4.patře, tj. 5.podlaží  domu čp. 1166 ve Vondroušově ulici, Praha 6 – Řepy,  o vzniku 
společného nájmu bytu paní XY s XY. 
V ostatních bodech zůstává smlouva o nájmu bytu ze dne 26.1.1987 beze změn.  

 

ZMČ schvaluje  změnu  oprávněného nájemce bytové jednotky č. 1166/XY v bytovém panelovém 
objektu čp. 1161 – 1166 ul. Vondroušova , k.ú. Řepy – prodej IV. etapa, na základě usnesení 
ZMČ č.13.7. ze dne 25.6.2007, kterým byl schválen prodej  jednotek (převod vlastnictví jednotek) 
ve smyslu zákona č.72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, oprávněným nájemcům 
uvedeným v příloze č. 1, která je nedílnou součástí výše jmenovaného usnesení a to takto  
b.j. č.  1166/XY pí.XY  na    pí. XY a XY 
 

ZMČ ukládá zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil splnění  
úkolu prostřednictvím vedoucího OSOM 
 

21,0,0 / T: ihned / Z: OSOM 
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17) Žádost o změnu v nájemní smlouvě k bytu , Bazovského čp. 1118, Praha 6 – Řepy 
 

Usnesení: 
 

ZMČ projednalo žádost paní XY, bytem Bazovského 1118,  
Praha 6 – Řepy o provedení změny v nájemní smlouvě k bytu  o vel. 2+k.k. s přísl.  
v 6.patře, tj. 7.podlaží domu čp. 1118 v Bazovského ulici, Praha 6 – Řepy, a to rozšíření nájemní 
smlouvy na  dceru  XY,  která s ní žije ve společné domácnosti.  
 

ZMČ neschvaluje uzavření dodatku  k platné nájemní smlouvě k bytu o vel. 2+k.k. s přísl. v 
6.patře, tj. 7.podlaží  domu čp. 1118 v Bazovského ulici, Praha 6 – Řepy,  
o vzniku společného nájmu bytu paní XY s XY.  
 

ZMČ ukládá  zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil splnění úkolu prostřednictvím 
vedoucího OSOM 
 

16,0,5 ( zdrželi se : Fanta, Masopust, Havlíček, Katra, Bartoš )  / T: ihned / Z: OSOM 
 
18) Žádost o změnu v nájemní smlouvě k bytu , Španielova 1282, Praha 6 – Řepy 
 

Usnesení: 
 

ZMČ projednalo žádost paní XY, bytem Španielova 1282, Praha 6 – Řepy  
o provedení změny v nájemní smlouvě k bytu o vel. 3+1 s přísl. v 5.patře, tj. 6.podlaží domu čp. 
1282 ve Španielově ulici, Praha 6 – Řepy, a to rozšíření nájemní smlouvy na syna  
XY,  který s ní žije ve společné domácnosti.  
 

ZMČ schvaluje uzavření dodatku  k platné nájemní smlouvě k bytu o vel. 3+1/L s přísl. v 5.patře, 
tj. 6.podlaží  domu čp. 1282 ve Španielově ulici, Praha 6 – Řepy,  
o vzniku společného nájmu bytu paní XY s XY . 
V ostatních bodech zůstává smlouva o nájmu bytu ze dne 24.1.1990  beze změn.  
 

ZMČ ukládá  zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil splnění úkolu  
prostřednictvím vedoucího OSOM 
 

21,0,0  / T: ihned / Z: OSOM 
 
19) Žádost o změnu v nájemní smlouvě k bytu , Jiránkova čp. 1137, Praha 6 – Řepy 
  

Usnesení: 
 

ZMČ projednalo žádost paní XY, bytem Jiránkova 1137, Praha 6 – Řepy  
o provedení změny v nájemní smlouvě k bytu  o vel. 2+k.k. s přísl. ve 3.patře,  
tj. 4.podlaží domu čp. 1137 v Jiránkově ulici, Praha 6 – Řepy, a to rozšíření nájemní  
smlouvy na vnuka XY,  který s ní žije ve společné domácnosti.  
 

ZMČ schvaluje uzavření dodatku  k platné nájemní smlouvě k bytu  o vel. 2+k.k. s přísl. ve 
3.patře, tj. 4.podlaží  domu čp. 1137 v Jiránkově ulici, Praha 6 – Řepy,   
o vzniku společného nájmu bytu paní XY s XY. 
V ostatních bodech zůstává smlouva o nájmu bytu ze dne 29.7.1997  beze změn.  
 

ZMČ ukládá zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil splnění úkolu  
prostřednictvím vedoucího OSOM 
 

21,0,0 / T:ihned / Z : OSOM 
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20) Volný byt o vel. 2+k.k. s přísl. v 2.patře domu čp.1120, v Bazovského ulici,  
       Praha – Řepy, byt není určen k odprodeji 
 

Usnesení: 
 

ZMČ projednalo návrh RMČ ze dne 8.9.2008 na základě doporučení MK č.22 ze dne 1.9.2008 na 
pronájem obecního bytu o vel. 2+k.k. s přísl. v 2. patře domu čp. 1120 v Bazovského ulici, Praha–
Řepy paní XY, trvale bytem Makovského 1148 (4 osoby). 
 

ZMČ schvaluje pronájem obecního bytu o vel. 2+k.k. s přísl. v 2. patře domu čp. 1120 
v Bazovského ulici, Praha-Řepy paní XY, trvale bytem Makovského 1120 (4 osoby). Nájemní 
smlouva bude uzavřena 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. 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 
 

21,0,0 /  T: ihned / Z: OSOM 
 
21) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. č. 1263/XY pro prodej BJ  
      bytového domu Španielova čp. 1261 až 1266 –prodej II.etapa 
 

Usnesení: 
 

ZMČ projednalo prodej bytové jednotky č.1264/XY ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb.,  
o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Španielova čp. 1264 v m.č. Praha 17  
oprávněným nájemcům XY a paní XY 
 

ZMČ schvaluje prodej bytové jednotky č. 1263/XY ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb.,  
o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Španielova čp. 1263 v m.č. Praha 17, oprávněnému 
nájemci paní XY, která nebyla uvedena v příloze č. 1 Usnesení ZMČ č.6.7  
ze dne 13.6.2007 – prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytového  
domu Španielova  1261 –1266 v m.č. Praha 17 – II.etapa 
 

ZMČ ukládá zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil splnění usnesení ZMČ      
prostřednictvím vedoucího OSOM 
      

21,0,0 /  T: ihned / Z: OSOM 
 
22) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. č. 1265/XY pro prodej BJ  
      bytového domu Španielova čp. 1261 až 1266 –prodej II.etapa 
 

Usnesení: 
 

ZMČ projednalo prodej bytové jednotky č.1265/XY ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o 
vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Španielova čp. 1265 v m.č. Praha 17  
oprávněným nájemcům manželům XY 
 

ZMČ schvaluje prodej bytové jednotky č. 1265/XY ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb.,  
o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Španielova čp. 1265 v m.č. Praha 17, oprávněným 
nájemcům manželům XY, kteří nebyli uvedeni v příloze č. 1 Usnesení ZMČ č.6.7 ze dne 
13.6.2007 – prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytového domu Španielova  1261 –
1266 v m.č. Praha 17 – II.etapa 
 

ZMČ ukládá zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil splnění usnesení ZMČ 
prostřednictvím vedoucího OSOM 
 

21,0,0  /  T: ihned / Z: OSOM 
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23) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. č. 1264/XY pro prodej BJ  
      bytového domu Španielova čp. 1261 až 1266 –prodej II.etapa 
 

Diskuse  : 
 Bartoš- dluh vznikl 3x – poslední splátka byla uhrazena 6.2.2008 – po podání nabídky * nedoporučuje odprodej    
Kopecký – dluhy nebyly ve vysoké výši *  na příslušenství nájemci zaplatili přes 50 000,- Kč  
 

Usnesení: 
 

ZMČ projednalo prodej bytové jednotky č.1264/XY ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb.,  
o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Španielova čp. 1264 v m.č. Praha 17  
oprávněným nájemcům manželům XY 
 

ZMČ schvaluje prodej bytové jednotky č. 1264/XY ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb.,  
o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Španielova čp. 1264 v m.č. Praha 17, oprávněným 
nájemcům manželům XY, kteří nebyli uvedeni v příloze č. 1 Usnesení ZMČ č.6.7 ze dne 
13.6.2007 – prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytového domu Španielova  1261 –
1266 v m.č. Praha 17 – II.etapa 
 

ZMČ ukládá zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil splnění usnesení ZMČ 
prostřednictvím vedoucího OSOM 
 

17,1,2 ( proti : Bartoš * zdrželi se : Woleský, Richter ) / T: ihned / Z: OSOM 
 

24) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. č. 1268/XY pro prodej BJ  
      bytového domu Španielova čp. 1267 až 1269 –prodej III.etapa 
 

Usnesení: 
 

ZMČ projednalo prodej bytové jednotky č.1268/XY ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o 
vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Španielova čp. 1268 v m.č. Praha 17  
oprávněným nájemcům manželům XY 
 

ZMČ schvaluje prodej bytové jednotky č. 1268/XY ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb.,  
o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Španielova čp. 1268 v m.č. Praha 17, oprávněným 
nájemcům XY, kteří nebyli uvedeni v příloze č. 1 Usnesení ZMČ č.11.8 ze dne 26.3.2008 – 
prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytového domu Španielova  1267 –1269 v m.č. 
Praha 17 – III.etapa 
 

ZMČ ukládá zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil splnění usnesení ZMČ 
prostřednictvím vedoucího OSOM 
 

20,0,0 / T: ihned / Z: OSOM 
 

25) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. č. 1267/XY pro prodej BJ  
      bytového domu Španielova čp. 1267 až 1269 –prodej III.etapa 
 

Usnesení: 
 

ZMČ projednalo prodej bytové jednotky č.1267/XY ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o 
vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Španielova čp. 1267 v m.č. Praha 17  
oprávněnému nájemci slečně XY 
 

ZMČ schvaluje prodej bytové jednotky č. 1267/XY ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb.,  
o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Španielova čp. 1267 v m.č. Praha 17, oprávněnému 
nájemci slečně XY, která nebyla uvedena v příloze č. 1 Usnesení ZMČ č.11.8  
ze dne 26.3.2008 – prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytového domu Španielova  
1267 –1269 v m.č. Praha 17 – III.etapa 
 

ZMČ ukládá zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil splnění usnesení ZMČ 
prostřednictvím vedoucího OSOM 
 

21,0,0 /  T: ihned / Z: OSOM 
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26) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. č. 1163/XY pro prodej BJ  
      bytového domu Vondroušova čp. 1161 až  1166 –prodej IV.etapa 
  

Diskuse  : 
Fanta – oprávnění nájemci splňují podmínky k prodeji BJ – doporučuje schválit prodej   
Bartoš – rozestavěný dům dál od Prahy * JUDr. Řezáč–nebyl veden soudní spor * nevidí důvod pro nezařazení do prodeje  
Masopust –doporučuje schválit prodej bytové jednotky* zastává se stanoviska JUDr. Řezáče–splňují podmínky pro prodej BJ  
Katra – stanovisko JUDr. Řezáče – z jakého důvodu RMČ doporučuje neschválení prodeje  
Černovský – není to ojedinělý případ  
Katra – proč se nebere v úvahu stanovisko JUDr. Řezáče – jak RMČ  došla k jinému rozhodnutí  
Bartoš – důvod.zpráva–RMČ nevysvětlí důvody pro nesouhlasné stanovisko - doporučení OSOM, JUDr.Řezáče je odlišné )   
Kopecký – důvody byly řečeny  
Synková – jedná se o převod na matku a ne na děti – viz Pravidla prodeje bytů 
Masopust – jedná se o rozestavěný dům * k dnešnímu dni nejsou jeho vlastníky  
Krása – o tomto problému byla vedena na RMČ diskuse – shodla se jednoznačně – v zásadách není uvedena jako možnost  
              převod na rodiče * spekulativnost – je možné , že se jedná o přechodný převod majetku  
Fanta – podobná situace v minulosti  - odprodej umožněn  
Masopust -  porušení občanského zákoníku * stavba zkolaudována není * nejsou vlastníky * navrhuje schválit prodej BJ  
 

Předkladatel projednávání tohoto bodu stáhnul - odloženo.  
 
27) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. č. 1164/XY pro prodej BJ  
      bytového domu Vondroušova čp. 1161 až  1166 –prodej IV.etapa 
 

Usnesení: 
 

ZMČ projednalo prodej bytové jednotky č.1164/XY ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o 
vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Vondroušova čp. 1164/18 v m.č. Praha 17  
oprávněné nájemkyni, slečně XY. 
 

ZMČ schvaluje prodej bytové jednotky č. 1164/XY ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb.,  
o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Vondroušova čp. 1164 v m.č. Praha 17, 
oprávněné nájemkyni slečně XY, která  nebyla uvedena v příloze č.1 Usnesení ZMČ č.13.7 ze dne 
25.6.2008 – prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytového domu Vondroušova 1161 
–1166 v m.č. Praha 17 – IV.etapa. 
           

ZMČ ukládá zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil splnění usnesení ZMČ 
prostřednictvím vedoucí OSOM 
 

20,0,0 / T: ihned / Z: OSOM 
 
28) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. č. 1165/XY pro prodej BJ  
      bytového domu Vondroušova čp. 1161 až  1166 –prodej IV.etapa 
 

Diskuse  : 
 Bartoš – chyby v předkladu - je třeba věnovat větší pozornost důvodovým zprávám  
Kopecký – překlep v důvodové zprávě  * chyba v textu - OSOM  
Čepek – na tyto záležitosti doporučuje upozorňovat před zahájením zasedání ZMČ  
 

Usnesení: 
 

ZMČ projednalo prodej bytové jednotky č.1165/XY ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb.,  
o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Vondroušova čp. 1165 v m.č. Praha 17  
oprávněné nájemkyni paní XY. 
 

ZMČ schvaluje prodej bytové jednotky č. 1165/XY  ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb.,  
o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Vondroušova čp. 1165 v m.č. Praha 17  
oprávněné nájemkyni paní XY, která nebyla  uvedena v příloze č.1  
Usnesení ZMČ č.13.7 ze dne 25.6.2008 – prodej bytových jednotek oprávněným  
nájemcům bytového domu Vondroušova 1161 –1166 v m.č. Praha 17 – IV.etapa. 
 

ZMČ ukládá zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil splnění usnesení ZMČ 
prostřednictvím vedoucí OSOM 
 

20,0,0 / T: ihned / Z: OSOM 
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29) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. č. 1161/XY pro prodej BJ  
      bytového domu Vondroušova čp. 1161 až  1166 –prodej IV.etapa 
 

Usnesení: 
 

ZMČ projednalo prodej bytové jednotky č.1161/XY ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb.,  
o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Vondroušova čp. 1161 v m.č. Praha 17  
oprávněnému nájemci  panu  XY 
 

ZMČ schvaluje  prodej bytové jednotky č. 1161/XY  ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o 
vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Vondroušova čp. 1161 v m.č. Praha 17  
oprávněnému nájemci  panu XY, který nebyl uveden v příloze č.1 Usnesení ZMČ č.13.7 ze dne 
25.6.2008 – prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytového domu Vondroušova 1161 
–1166 v m.č. Praha 17 – IV.etapa. 
 

ZMČ ukládá zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil splnění usnesení ZMČ 
prostřednictvím vedoucí OSOM 
 

20,0,0 / T: ihned / Z: OSOM 
 
30) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. č. 1163/XY pro prodej BJ  
      bytového domu Vondroušova čp. 1161 až  1166 –prodej IV.etapa 
 

Diskuse  : 
Masopust–žádá o vysvětlení důvodů pro nezařazení*důvodová zpráva–nevyplývá, že by nebyly splněny podmínky pro prodej  
Kopecký – jedná se o vlastníky několika podílů nemovitého majetku  
Fanta – je třeba postupovat dle zákona – vlastníci nemohou užívat své prostory, měl by jim být umožněn prodej   
Krása – manželé nedostanou výpověď z bytu * MČ jim nemusí byt prodávat  
Katra –  je třeba postupovat dle zákona * pokud mají nárok, nevidí důvod pro neumožnění prodeje * třeba řádně prošetřit  
 
K tomuto bodu dále diskutovali : Čepek, Čermák, Bartoš, Svoboda, Havlíček, Masopust, Maxa, Synková  
 
Hlasování o stažení tohoto bodu z programu jednání :  
Výsledek hlasování : 14,3,2 - STAŽENO  
 
 
31) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. č. 1164/XY pro prodej BJ  
      bytového domu Vondroušova čp. 1161 až  1166 –prodej IV.etapa 
 

Usnesení: 
 

ZMČ projednalo prodej bytové jednotky č.1164/XY ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb.,  
o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Vondroušova čp. 1164 v m.č. Praha 17  
oprávněným nájemcům paní XY a panu XY. 
 

ZMČ schvaluje  prodej bytové jednotky č. 1164/XY  ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb.,  
o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Vondroušova čp. 1164 v m.č. Praha 17  
oprávněným nájemcům paní XY a panu XY, 
kteří nebyli uvedeni v příloze č.1 Usnesení ZMČ č.13.7 ze dne 25.6.2008 – prodej  
bytových jednotek oprávněným nájemcům bytového domu Vondroušova 1161 –1166  
v m.č. Praha 17 – IV.etapa. 
 

ZMČ  ukládá zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil splnění usnesení ZMČ 
prostřednictvím vedoucí OSOM 
 

17,0,0 / T: ihned / Z: OSOM 
 
 
 
 
 
 



 14

32) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. č. 1165/XY pro prodej BJ  
      bytového domu Vondroušova čp. 1161 až  1166 –prodej IV.etapa 
  

Usnesení: 
 

ZMČ projednalo prodej bytové jednotky č.1165/XY ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb.,  
o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Vondroušova čp. 1165 v m.č. Praha 17  
oprávněnému nájemci  panu XY. 
 

ZMČ schvaluje  prodej bytové jednotky č. 1165/XY  ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb.,  
o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Vondroušova čp. 1165 v m.č. Praha 17  
oprávněnému nájemci  panu XY, který nebyl uveden v příloze č.1  
Usnesení ZMČ č.13.7 ze dne 25.6.2008 – prodej bytových jednotek oprávněným  
nájemcům bytového domu Vondroušova 1161 –1166 v m.č. Praha 17 – IV.etapa. 
 

ZMČ ukládá zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil splnění usnesení ZMČ 
prostřednictvím vedoucí OSOM 
 

18,0,0 /  T: ihned / Z: OSOM 
 
33) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. č. 1165/XY pro prodej BJ  
      bytového domu Vondroušova čp. 1161 až  1166 –prodej IV.etapa 
 

Usnesení: 
 

ZMČ projednalo prodej bytové jednotky č.1165/XY ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb.,  
o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Vondroušova čp. 1165 v m.č. Praha 17  
oprávněným nájemcům, paní XY a panu XY. 
 

ZMČ schvaluje prodej bytové jednotky č. 1165/XY ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb.,  
o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Vondroušova čp. 1165 v m.č. Praha 17, 
oprávněným nájemcům paní XY a panu XY,  
kteří nebyli uvedeni v příloze č.1 Usnesení ZMČ č.13.7 ze dne 25.6.2008 – prodej  
bytových jednotek oprávněným nájemcům bytového domu Vondroušova 1161 –1166  
v m.č. Praha 17 – IV.etapa. 
           

ZMČ  ukládá zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil splnění usnesení ZMČ 
prostřednictvím vedoucí OSOM 
 

18,0,0 / T: ihned / Z: OSOM 

 
34) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j.č.  1199/XY pro prodej BJ  
      bytového domu Vondroušova č.p. 1199 až 1201 – prodej III.etapa 
 

Usnesení: 
 

ZMČ projednalo prodej bytové jednotky č.1199/XY ve smyslu ust.  § 6 zákona č.  72/1994 Sb.,  
o vlastnictví bytů   v platném znění, v ul. Vondroušova  čp. 1199 v m.č. Praha 17  
oprávněnému nájemci, paní XY a pan XY 
 

ZMČ schvaluje prodej bytové jednotky č.1199/XY ve smyslu ust. § 6 zákona č.72/1994 Sb.  
o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Vondroušova čp. 1199 v m.č. Praha 17 oprávněným 
nájemcům, manželům XY, kteří nebyli uvedeni v příloze č.1 Usnesení ZMČ č.10.2 ze dne 
30.1.2008, schvalující prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytového domu 
Vondroušova 1199 – 1201 v m.č. Praha 17 – prodej III. etapa. 
          

ZMČ ukládá zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil splnění usnesení ZMČ  
prostřednictvím vedoucího OSOM 
 

17,0,0 / T: 30.9.2008 / Z: OSOM  
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35)  Doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. č. 1132/XY pro prodej BJ  
       bytového domu Socháňova čp. 1132 až  1134 –prodej IV.etapa 
 

Diskuse  : 
Bartoš – odlišné příjmení rodičů 
 

Usnesení: 
 

ZMČ projednalo prodej bytové jednotky č.1132/XY ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb.,  
o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Socháňova čp. 1132 v m.č. Praha 17  
oprávněným nájemcům  paní  XY a panu XY. 
 

ZMČ schvaluje  prodej  bytové  jednotky   č. 1132/XY   ve  smyslu ust.  § 6 zákona    
č. 72/1994   Sb., o vlastnictví  bytů  v  platném  znění,   v ul. Socháňova  čp. 1132  v m.č. Praha 
17,  oprávněným  nájemcům  paní XY  a panu XY,   kteří  nebyli  uvedeni  v  příloze č.1  seznamu 
oprávněných nájemců bytového domu  Socháňova 1132 – 1134 v m.č. Praha 17 – IV.etapa. 
           

ZMČ  ukládá zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil splnění usnesení ZMČ 
prostřednictvím vedoucí OSOM   

17,0, 0 / T: ihned / Z: OSOM 
 

36) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. č. 1134/XY pro prodej BJ  
      bytového domu Socháňova čp. 1132 až  1134 –prodej IV.etapa 
  

Diskuse  : 
Bartoš–nejedná se o jednorázový dluh*dlužná částka odpovídá zhruba 2 částkám za nájem * doporučuje nezařadit do prodeje 
Katra – dluh je uhrazen * doporučuje schválit prodej BJ  
Masopust  - doporučuje  schválit prodej BJ  
 

Usnesení: 
 

ZMČ projednalo prodej bytové jednotky č.1134/XY ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb.,  
o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Socháňova čp. 1134 v m.č. Praha 17  
oprávněnému nájemci  paní XY. 
 

ZMČ schvaluje  prodej  bytové  jednotky   č. 1134/XY   ve  smyslu ust.  § 6 zákona    
č. 72/1994   Sb., o vlastnictví  bytů  v  platném  znění,   v ul. Socháňova  čp. 1134   
v m.č. Praha 17,  oprávněnému nájemci paní XY,   
která  nebyla  uvedena  v  příloze č.1  seznamu oprávněných nájemců bytového domu  Socháňova 
1132 – 1134 v m.č. Praha 17 – IV.etapa. 
 

ZMČ ukládá zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil splnění usnesení ZMČ 
prostřednictvím vedoucí OSOM 
 

18,0,1 ( zdržel se : Bartoš )  / T: ihned / Z: OSOM  
 

37) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. č. 1132/XY pro prodej BJ  
      bytového domu Socháňova čp. 1132 až  1134 –prodej IV.etapa 
  

Usnesení: 
 

ZMČ projednalo prodej bytové jednotky č.1132/XY ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb.,  
o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Socháňova čp. 1132 v m.č. Praha 17  
oprávněnému nájemci  paní  XY 
 

ZMČ schvaluje   prodej  bytové  jednotky   č. 1132/XY   ve  smyslu ust.  § 6 zákona   
č.  72/1994   Sb., o vlastnictví  bytů  v  platném  znění,   v ul.  Socháňova   čp. 1132   
v m.č. Praha 17,   oprávněnému  nájemci  paní  XY,    
která    nebyla  uvedena  v   příloze   č.1    seznamu oprávněných nájemců bytového domu  
Socháňova 1132 – 1134 v m.č. Praha 17 – IV.etapa.. 
           

ZMČ ukládá zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil splnění usnesení ZMČ 
prostřednictvím vedoucí OSOM 
 

20,0,0 / T: ihned / Z: OSOM  
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38) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. č. 1132/XY pro prodej BJ  
      bytového domu Socháňova čp. 1132 až  1134 –prodej IV.etapa 
 

Usnesení: 
 

ZMČ projednalo prodej bytové jednotky č.1132/XY ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb.,  
o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Socháňova čp. 1132 v m.č. Praha 17  
oprávněným nájemcům  paní  XY a panu XY. 
 

ZMČ schvaluje  prodej  bytové  jednotky č. 1132/XY ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994   Sb., o 
vlastnictví  bytů  v  platném  znění,   v ul. Socháňova  čp. 1132 v m.č. Praha 17,   oprávněným  
nájemcům  paní XY a panu XY, kteří  nebyli  uvedeni  v  příloze č.1  seznamu oprávněných 
nájemců bytového domu  Socháňova 1132 – 1134 v m.č. Praha 17 – IV.etapa. 
 

ZMČ ukládá zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil splnění usnesení ZMČ 
prostřednictvím vedoucí OSOM 
 

20,0,0 / T: ihned / Z: OSOM  
 
39) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. č. 1133/XY pro prodej BJ  
      bytového domu Socháňova čp. 1132 až  1134 –prodej IV.etapa 
 

Usnesení: 
 

ZMČ projednalo prodej bytové jednotky č.1133/XY ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb.,  
o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Socháňova čp. 1133 v m.č. Praha 17  
oprávněným nájemcům  paní  XY a panu XY. 
 

ZMČ schvaluje  prodej  bytové  jednotky č. 1133/XY ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994Sb., o 
vlastnictví  bytů  v  platném  znění,   v ul. Socháňova  čp. 1133  v m.č. Praha 17,   oprávněným 
nájemcům paní XY a panu XY,   
kteří  nebyli  uvedeni  v  příloze č.1  seznamu oprávněných nájemců bytového domu  Socháňova 
1132 – 1134 v m.č. Praha 17 – IV.etapa. 
           

ZMČ ukládá zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil splnění usnesení ZMČ 
prostřednictvím vedoucího OSOM 
 

20,0,0 / T: ihned / Z: OSOM 
 
40) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. č. 1134/XY pro prodej BJ  
      bytového domu Socháňova čp. 1132 až  1134 –prodej IV.etapa 
 

Diskuse  : 
Bartoš – navrhuje stažení tohoto bodu * není dostatek informací pro rozhodnutí  
Woleský – rozhodnutí na základě posudku soudního znalce, kterého si zajistí nájemce   
Masopust – důvodová zpráva – dům není obyvatelný * doporučuje schválit prodej BJ * chybí stanovisko právního zástupce 
Fanta – nápad p. Woleského je rozumný, ale mělo by to platit ve všech případech * protinávrh – schválit prodej  
Stolina – oprávněný nájemce je člověk, který neměl kde bydlet * předmětný dům není vyjmutý z bytového fondu  
Krása – doporučuje schválit usnesení tak, jak je navrženo  
Bartoš – u předkladu 14.34 se jedná o podobný případ a prodej byl schválen * je třeba postupovat podobně  
Masopust – nelze takto šikanovat žadatele * není rozdíl v tomto bodu a v bodech 14.31 a 14.34 
Kopecký – z dokumentace nevyplývá, že dům je v neobyvatelném stavu  
Bartoš – tito nájemci předložili fotodokumentaci – mělo by se jim vyjít vstříc 
Katra – doporučuje stáhnout tento bod  
 
Hlasování o ukončení diskuse : 19,0,0 
 
Protinávrh p. Katry – stažení tohoto bodu  
Hlasování o protinávrhu : 8,8,2 – návrh nebyl přijat  
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Protinávrh p. Masopusta  :  
Bod 2 - ZMČ schvaluje  prodej  bytové  jednotky   č. 1134/XY   ve  smyslu ust.  § 6 zákona    
č. 72/1994   Sb., o vlastnictví  bytů  v  platném  znění,   v ul. Socháňova  čp. 1134   
v m.č. Praha 17,   oprávněným  nájemcům  paní XY  a panu XY,   kteří  nebyli  uvedeni  v  příloze 
č.1  seznamu oprávněných nájemců bytového domu  Socháňova 1132 – 1134 v m.č. Praha 17 – 
IV.etapa. 
Hlasování o protinávrhu : 5,9,4 – návrh nebyl přijat  
 
Usnesení: 
 

ZMČ projednalo prodej bytové jednotky č.1134/XY ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb.,  
o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Socháňova čp. 1134 v m.č. Praha 17  
oprávněným nájemcům  paní  XY a panu XY.. 
 

ZMČ neschvaluje  prodej  bytové  jednotky   č. 1134/XY   ve  smyslu ust.  § 6 zákona    
č. 72/1994   Sb., o vlastnictví  bytů  v  platném  znění,   v ul. Socháňova  čp. 1134   
v m.č. Praha 17,   oprávněným  nájemcům  paní XY  a panu XY,   kteří  nebyli  uvedeni  v  příloze 
č.1  seznamu oprávněných nájemců bytového domu  Socháňova 1132 – 1134 v m.č. Praha 17 – 
IV.etapa. 
           

ZMČ ukládá zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil splnění usnesení ZMČ 
prostřednictvím vedoucí OSOM 
 

12,5,1  (proti : Bartoš, Richter, Fanta, Masopust, Havlíček *  zdržel se : Fencl )   / T: ihned / Z: OSOM  
 
41) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. č. 1133/XY pro prodej BJ  
      bytového domu Socháňova čp. 1132 až  1134 –prodej IV.etapa 
  
Diskuse  : 
Fanta – podobný případ jako předchozí bod * měl by být stejný postup  
Masopust – chybí stanovisko právního zástupce * v důvodové zprávě chybí podrobnosti * doporučuje stáhnout tento bod  
 
Protinávrh p. Masopusta  – stažení tohoto bodu  
Hlasování o protinávrhu : 14,0,2 – návrh byl přijat – STAŽENO  
 
 
42) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. č. 1134/XY pro prodej BJ  
      bytového domu Socháňova čp. 1132 až  1134 –prodej IV.etapa 
 

Diskuse  : 
Masopust – chybí stanovisko právního zástupce * na základě předložených důkazů doporučuje schválit prodej BJ  
Kopecký – je možno prodat tento byt za tržní nájem  
Fanta – RMČ mění podmínky, které byly schváleny ZMČ * podle podmínek se při rozhodování v těchto bodech nejedná  
JUDr. Černý ( právní zástupce p. XY ) – domnívá se, že se v případě jeho klientky jedná o nedorozumění *  
                                                                              podal informace o nemovitém vlastnictví paní XY * předkupní právo 
Krása–dotazy na JUDr. Černého–vlastnictví bytových a nebytových prostor p. XY, současně nájemce bytu v Řepích*  
                                                      domnívá se, že paní  XY podvedla MČ tím, že MČ neoznámila, že získala do svého  
                                                      vlastnictví bytové a nebytové prostory  
Katra – vše je vždy třeba řádně prošetřit * jednání není řádně připravené * navrhuje stáhnout tento bod  
Bartoš – dotazy na JUDr. Černého – zkušenost jako právní zástupce – měla p. XY povinnost oznámit, že získala do   
                                                           svého vlastnictví bytové a nebytové prostory  
Masopust – dotazy na JUDr. Černého –  byl od roku 1992 do roku 1998 veden právní spor s p. XY ze strany MČ  
                    Praha 17 * byla od roku 1992 do roku 1998 dána p. XY výpověď z nájmu bytu ze strany MČ * dluží paní  
                    XY za nájemné   
JUDr. Černý ( právní zástupce p. XY ) – na všechny otázky p. Masopusta odpověděl ne  
 
 
Protinávrh p. Katry – stažení tohoto bodu  
Hlasování o protinávrhu : 1,4,14 – návrh nebyl přijat  
 
 
 



 18

Protinávrh p. Masopusta – schválení tohoto prodeje   
Hlasování o protinávrhu : 4,12,3 – návrh nebyl přijat  
 
Usnesení: 
 

ZMČ projednalo prodej bytové jednotky č.1134/XY ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb.,  
o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Socháňova čp. 1134 v m.č. Praha 17  
oprávněnému nájemci  paní  XY. 
 

ZMČ neschvaluje  prodej  bytové  jednotky   č. 1134/XY   ve  smyslu ust.  § 6 zákona    
č. 72/1994   Sb., o vlastnictví  bytů  v  platném  znění,   v ul. Socháňova  čp. 1134   
v m.č. Praha 17, oprávněnému  nájemci  paní XY , která  nebyla  uvedena   
v  příloze č.1  seznamu oprávněných nájemců bytového domu  Socháňova 1132 – 1134  
v m.č. Praha 17 – IV.etapa. 
           

ZMČ  ukládá zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil splnění usnesení ZMČ 
prostřednictvím vedoucí OSOM 
 

11,4,4 (proti : Fanta,Masopust,Havlíček,Bartoš * zdrželi se : Fencl,Čepek,Katra,Svoboda)  / T: ihned / Z: OSOM 
USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO  
 
43) Postoupení dlužné pohledávky 
 

Diskuse  : 
Bartoš-  dotaz – člověk, který získal byt se sám přihlásil k tomu, že dlužná částka bude uhrazena ? 
Kopecký – zodpověděl dotaz p. Bartoše  
 

Usnesení: 
 

ZMČ projednalo návrh RMČ na schválení postoupení pohledávky vítězi výběrového řízení  
na prodej bytové jednotky č. 1276/3 do osobního vlastnictví  
 

ZMČ  schvaluje postoupení pohledávky vítězi výběrového řízení na prodej bytové jednotky  
č. 1276/3 do osobního vlastnictví a uzavření smlouvy o postoupení pohledávky 
 

ZMČ  ukládá zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil splnění úkolu prostřednictvím 
vedoucího OSOM 
 

19,0,0 / T: ihned / Z: OSOM 
 
44) Koncepce školství MČ Praha 17 
 

Diskuse  : 
Katra- poděkoval p. Zemanové a paní starostce za vyhotovení koncepce * dobrá politika  
Čermák – poděkoval za tuto koncepci * hřiště ZŠ Jana Wericha – dotaz ohledně etap rekonstrukce  
Svoboda – rekonstrukce probíhá z grantu MŠMT, peníze se uvolňují po částech – povrch hřiště,příští rok – dodání umělých  
                  ploch * naplnění kapacity školských zařízení – nárůst počtu dětí – demografická studie  
Havlíček – reakce na slova p. Svobody – funkce kontrolního výboru  
 

Usnesení: 
 

ZMČ bere na vědomí důvodovou zprávu a  usnesení RMČ č.42.2 ze dne 8.9.2008 
 

ZMČ schvaluje koncepci školství MČ Praha 17 – viz příloha tohoto usnesení 
 

ZMČ  ukládá odboru školství a kultury koordinovat realizaci koncepce školství MČ Praha 17 
 

ZMČ ukládá odboru školství a kultury  vyhodnotit po dvou letech jeho realizaci a navrhnout 
případné úpravy. 
 

16,0,3 ( zdrželi se : Fanta, Masopust, Havlíček )  / T: ihned / Z: OŠK  
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45) Návrh na zrušení rozhodnutí RMČ Praha 17 ze dne 6.8.2008, bod programu č. 39.46 
 

Diskuse  : 
Masopust  - základní principy fungování obce a jejích orgánů * střet zájmů * vyzval Blanku Kolínovou, aby odstoupila  
                    z funkce radní a zastupitelky MČ Praha 17 z důvodu zneužití pravomoci veřejného činitele * návrh revokace  
                    usnesení 
Kolínová – vyjádření k tomuto předkladu * jedná se o výměnu bytů * Zákon o střetu zájmů ukládá  pouze oznamovací  
                  povinnost vztahu k projednávané věci a tato podmínka byla splněna  informací při podání tohoto  
                   předkladu na jednání RMČ, zákon nepředepisuje ani oznámení o způsobu hlasování * v předkladu p. Havlíčka   
                   chybí komplexní posouzení žádosti p. Havlíčkem za užití všech dostupných materiálů * obec veřejně deklarovala  
                   podporu výměn bytů mezi těmi, kteří mohou byt koupit a nechtějí a těmi, kteří nechtějí byt koupit a bydlí  
                   v domech, jež se budou prodávat – v tomto případě jde o výměnu této povahy *  v rozporu s tvrzením  
                   p. Havlíčka,  dcera paní XY měla podanou žádost, byla však majetkovou komisí odmítnuta – je to  
                  doloženo zápisem z MK ze dne 4.8. * vcelku jde o pokus o diskriminaci všech účastníků výměny a maření práva  
                  rovnosti šancí zaručené Ústavou ČR  
Fanta –      v případě , že nedojde k revokaci usneseni, tak jsou diskriminováni ostatní občané * řádně podaná žádost dcerou  
                   paní  XY podána nebyla * porušení pravidel přidělování obecních bytů * zneužití pravomoci veřejného  
                   činitele * střet zájmů *p.Kolínová tento návrh sama předložila na jednání RMČ *  nejedná se o výměnu, ale i o  
                   přidělení bytu 
Černovský – majetková komise je poradní orgán RMČ – nemá výkonnou pravomoc  
Bartoš –      rovnost šancí všech občanů * nejedná se o klasickou výměnu – byl současně přidělen prázdný byt  
Fanta  -       byl přidělen byt dceři paní XY – nebyla v evidenci žádostí  
Katra -        požádal o vysvětlení , o kolik a o jaké byty se konkrétně jedná  
Fanta -        zodpověděl dotaz p. Katry – o jaké byty se konkrétně jedná  
Havlíček – ústavní právo na byt p. Kolínová nemá * jedná se o prapodivnou transakci * střet zájmů  
Masopust – ze zápisu z jednání RMČ není zřejmé, že se p. Kolínová zdržela hlasování * zápis se mohl revokovat*střet zájmů  
Kolínová – MČ má dostatek volných garsonek 1 +kk , která byla přidělena * deklarace a zdržení hlasování  
Masopust – není jednoznačně patrné, že se p. Kolínová zdržela hlasování * zápis mohl být revokován  
Čepek -       dotaz , zda se jednalo o tajné hlasování  
Synková –  hlasování bylo veřejné  
Fanta -       p. Kolínová nepožádala o vyjmutí z hlasování  
Synková – p. Kolínová upozornila v první větě, že se jedná o byt její matky a následně se zdržela hlasování 
Bartoš -     p. XY bydlela s dcerou ve 3+1 - její dcera požádala o další byt  - nelze očekávat, že bude  
                  zařazena do pořadníku   
Černovský – výměnu bytů by nemělo řešit ZMČ * byla uspokojena bytová potřeba několika rodin tím, že se dodala ze strany  
                     MČ  jedna garsonka, kterých má MČ dostatek * uvedl počet výměn bytů za předešlé roky  
 

- pan Katra požádal o ukončení diskuse – hlasování o ukončení diskuse : 16,0,0  
 
 
Usnesení: 
 

Hlasování bylo rozděleno do dvou částí.  
 
 

ZMČ revokuje rozhodnutí RMČ Praha 17 ze dne 6.8.2008,bod jednání 39.46 a neschvaluje 
přidělení bytu dceři paní XY a tudíž neumožní paní XY, aby se z bytu 3+1/L přestěhovala do bytu 
2+k.k paní XY, a paní XY aby se přestěhovala do bytu 1+1/L paní XY. A dále neumožní 
přestěhování paní XY, která by touto směnou za stávající 1+1/L získala byt 3+1/L, uvolněný paní 
XY a její dcerou.  
 

3,1,12 ( pro : Fanta, Masopust,Havlíček * proti : Spálenka * zdrželi se : Katra, Woleský, Bušková, Krása, Synková, Kopecký, Stolina, Čepek,  
            Čermák, Fencl, Bartoš, Kolínová *  Černovský nehlasoval )  / T: ihned / Z: OSOM     
 
 
 
 

ZMČ navrhuje odstoupení pí. Blanky Kolínové z funkce radní a zastupitelky MČ Praha 17, neboť 
její jednání je v rozporu s principy veřejné funkce zastupitele MČ Praha 17  
 

3,1,12 ( pro : Fanta, Masopust,Havlíček * proti : Spálenka * zdrželi se : Katra, Woleský, Bušková, Krása, Synková, Kopecký, Stolina, Čepek,  
            Čermák, Fencl, Bartoš, Kolínová  *  Černovský nehlasoval )  / T: ihned / Z: OSOM  
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46) Náměty a připomínky členů ZMČ 
 

Synková   
- Vytvoření fondu pro školství – časový horizont – v únoru 2009 budou školy informovány 

o zřízení fondu * březen – příjem žádostí * duben – vyhodnocení * květen – poskytnutí 
účelových dotací * zpětné vyúčtování po odčerpání dotace  

 
Katra  
- Poděkoval za informace o fondu pro školství  
- Zastávky MHD  - vandalismus, nepořádek – obrátit se na Dopravní podnik  
- Obnovy panelových domů – Ministerstvo pro místní rozvoj  
- MHMP  - evropské fondy  
- Oprava komunikace v ulici Laudova  
- Zvýšení nájemného v Praze 17  
 
Černovský  
- Informoval o tom, že Dopravní podnik byl kontaktován * bude urgováno  
 
Krása  
- Přečetl výzvu klubu zastupitelů HLŘ * na základě žádosti JUDr. Maška, zaslané vedení 

MČ, vyzvali členové klubu zastupitelů HLŘ zastupitele Tomáše Fantu k urychlené úhradě 
na něm soudně vymáhaných dluhů, jejichž úhradě se údajně již 5 let vyhýbá  

- Neslučitelné s mandátem zastupitele  
 
Fanta  
- nikdo nemá právo zveřejňovat informace o osobních údajích kohokoliv 
- tato uvedená částka není taková, jaká je – je vytvořen splátkový kalendář, který je neustále 

dodržován * je ochoten přinést zastupitelům od soudu doklad o tom, že je toto jím řešeno 
* zvažuje, že podá žalobu na ochranu osobních údajů * ukazuje to kulturu jednání HLŘ  

 
Masopust  
- Není mu k tomuto případu cokoliv známo, nemělo by to být přednášeno na jednání ZMČ  
- Dochází k zastrašování opozičních zastupitelů  
 
Katra  
- Tato záležitost na jednání ZMČ nepatří, paní starostka by měla tuto diskusi ukončit   
 
Krása 
- P. Fanta byl pravomocně odsouzen pro tento čin, došlo k porušení zákona * pravomocné 

rozhodnutí a exekuce * neslučitelné s postavením zastupitele  
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Synková  
- Informace o šachovém turnaji, který pořádá MČ Praha 5 dne 1.11.2008 
- Ukončila zasedání ZMČ Praha 17 
 
   
 
 
 
 
V Praze dne 17.9.2008    
 
 
 
Schválil a ověřil:         Synková Jitka  

 
 
Bc. Bořek Černovský 
 
 
Jaroslav Stolina  

 
 
 
 
 
 
Tomáš Fanta odmítl podepsat zápis.  

 
 


