
ZÁPIS  ZE  17.  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  MČ PRAHA  17 
21.1.2009 

 
 
 
 

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:      :     15,05           
Konec zasedání:         :     19,00 
 
 

Místo konání: ZŠ genpor. Františka Peřiny 
 
 
 

Přítomno:      21 členů ZMČ  
 

Omluveni :    Bušková, Čepek  
 
 
 

Ověřovatelé:  Krása, Masopust, Maxa 
20,0,0 
 

Návrhová komise:  Hájek, Katra  
19,0,1 
 
 
 
Úvodem zasedání ZMČ  představil tajemník ÚMČ Praha 17 Ing. Němejc  
nového zaměstnance  úřadu – právníka - Mgr. Daniela Černého.  
 
Ing. Němejc dále seznámil přítomné zastupitele s novou formou předávání materiálů 
v elektronické podobě. Zastupitelé obdrželi CD – instalační program   
( přístupový certifikát, návod, kontaktní údaje v případě problémů )  
 
 
 
 
 

Návrh programu :  
 
1) Kontrola zápisu  
2) Změny rozpočtu k 31.12.2008 – dodatek 
3) Návrh rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2009 
4) Souhlasné prohlášení MČ Praha 17 – pozemek PK 612, k.ú. Řepy 
5) V. etapa prodeje BJ bytového domu Galandova č.p. 1232 až 1234 v k.ú. Řepy 
6) VI. etapa prodeje BJ bytového domu Galandova č.p. 1239 až 1242 v k.ú. Řepy 
7) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. 1162/XY pro prodej BJ  
      bytového domu Vondroušova čp. 1161 až 1166 
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8) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. 1163/XY pro prodej BJ  
      bytového domu Vondroušova čp. 1161 až 1166 
9) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. 1165/XY pro prodej BJ  
      bytového domu Vondroušova čp. 1161 až 1166 
10) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. 1169/XY pro prodej BJ  
      bytového domu Vondroušova čp. 1167 až 1169 
11) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. 1212/XY pro prodej BJ  
      bytového domu Vondroušova čp. 1212 až 1218 
12) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. 1235/XY pro prodej BJ  
       bytového domu Galandova čp. 1235 až 1238 
13) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. 1236/XY pro prodej BJ  
      bytového domu Galandova čp. 1235 až 1238 
14) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. 1237/XY pro prodej BJ  
      bytového domu Galandova čp. 1235 až 1238 
15) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. 1237/XY pro prodej BJ  
      bytového domu Galandova čp. 1235 až 1238 
16) Ukončení prodeje bytového panelového domu – II.etapy v ul. Španielova 1261 až 1266  
      vč. zastavěných pozemků v k.ú. Řepy 
17) Schválení úhrady nákladů za zhodnocení obecního bytu v přízemí domu v č.p. 1224,  
      Makovského ulice   
18) Žádost o změnu v nájemní smlouvě k bytu, Galandova 1237, Praha 6 – Řepy a změna 

oprávněného nájemce bytové jednotky  
19) Žádost o změnu v nájemní smlouvě k bytu, Galandova 1235, Praha 6 – Řepy a změna 

oprávněného nájemce bytové jednotky  
20) Změna oprávněného nájemce pro prodej BJ bytového domu Vondroušova  
      č.p. 1212 až 1218 – prodej IV. etapa  
21) Žádost o uznání přechodu nájmu bytu, Vondroušova 1150 
22) Žádost o odkoupení bytové jednotky č. 1275/XY, Španielova č.p. 1270 až 1276 
23) Výběrové řízení na prodej bytové jednotky č. 1164/XY o vel. 1+k.k. ve 2.podlaží domu  
      čp. 1164 ve Vondroušově ul. do osobního vlastnictví za nejvyšší nabídku  
24) Náměty a připomínky členů ZMČ 
 
 
 

Změny v programu : 
 

 

Bartoš – protinávrh  - přesunutí projednání rozpočtu MČ Praha 17 na závěr jednání  
 

Hlasování o protinávrhu : 6,12,3 
 
 
Kopecký - zařazení  bodů :  
 
6a ) Vyjmutí oprávněného nájemce b.j.č. 1241/XY ze  seznamu oprávněných nájemců  
        pro VI. etapu prodeje BJ bytového domu Galandova č.p. 1239 - 1242 
 
24) IV. etapa prodeje  BJ bytového domu Španielova č. p. 1277 až 1283    
 

[  25)  – Náměty a připomínky členů ZMČ   ]  
 
 
Hlasování o návrhu programu ( včetně provedených změn ) : 21,0,0 
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1) Kontrola zápisu  
 

Zápis z 16. zasedání ZMČ Praha 17 ze dne 17.12.2008 
 

ZMČ souhlasí s kontrolou zápisu bez připomínek.  
 

21,0,0 
 
2) Změny rozpočtu k 31.12.2008 – DODATEK 
 

Diskuse  : 
 

Havlíček  
- RO č. 137 -  programové vybavení – přesunutí položek HW a SW  
 

Ing. Němejc ( tajemník ÚMČ )  
- modernizace HW a SW úřadu, obnova HW bude i nadále pokračovat 

           ( multifunkční zařízení, scanery, kopírky, apod. )  
  
Usnesení: 
 

ZMČ schvaluje rozpočtová opatření č. 129-139 
 

17,0,4 /  T:  ihned  /  Z: EKO 
 
3) Návrh rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2009 
 

Diskuse  : 
 

Fanta  
- zápis finančního výboru ze dne 12.1.2009 
- rozšíření finančního výboru o další členy 
- rekonstrukce Makovského – výběrové řízení – účast v komisi pro člena FV 
- rozpočet - schodek – chybí investiční záměr *  nelze postupovat stylem po nás potopa 

* bude hlasovat proti rozpočtu  
- str. 9 – rekonstrukce ZUŠ – příliš vysoká částka  
- str. 12 – Hasičská stanice – původní kompletní dokumentace, dotaz, z jakého důvodu 

se bude dělat další projektová dokumentace  
 

Synková 
- Hasičská stanice - projekt byl původně na multifunkční dům ( ÚMČ, Hasičská stanice, 

Městská policie, Záchranná služba )  - od tohoto projektu se upustilo 
- jednání s p. Blažkem - MHMP přislíbil, že přispěje finančními prostředky na 

samostatnou výstavbu Hasičské stanice ( musí být nová studie ) *  
     nové umístění budovy  

 

Kopecký 
- Hasičská stanice – původní projekt byl na 200mil., nový projekt bude na částku cca 

30mil. s tím, že MHMP přislíbil finanční spoluúčast *  na původní projekt by MHMP 
nepřispěl  

- ZUŠ – nebylo nikým z vedení řečeno, že MČ grant z FM/EHP Norska na realizaci 
projektu obdrží 

- pozemek pro výstavbu sportovního areálu – převedení vlastnictví ze Státního statku 
v likvidaci na MHMP – následně prodej MČ Praha 17  )  
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Černovský 
- investiční záměry = kapitálové výdaje  
- investice, které by v budoucnu vynášely – stejně jako u podnikání – riziko ztráty 
- nelze zpochybňovat rozpočet un block  
- sportovní hala Na Chobotě – potřebná investice 

 

Havlíček 
- investice jsou potřebné  
- dotaz, zda „kapitálové výdaje“ jsou oficiálním pojmem – je to velice matoucí  
- investice i pro starší občany – domov důchodců, apod. 
- postupovat tak, aby došlo k minimalizaci rizika ztrát 
- usnesení – bod 2   - schodek cca 263mil. – financování z prodeje bytů  
- bod 5  - plán hospodářské činnosti – 247 390tis. Kč – daně  
- str.8 – ZŠ Laudova – zpracování projektové dokumentace ( 762 000, - Kč )  - zbytečný 

výdaj 
- str. 9  - ZŠ gen.por. Fr. Peřiny – zpracování projekt.dokumentace ( 776 000, - Kč )  
- str. 11 – Sokolovna – opravy v kotelně, revize - za 600 000, - Kč  
- Sokolovna - náklady energie a voda – využití objektu  
- ochrana obyvatelstva – 427 000,- Kč – kapitola civilní ochrana – pracovní náplň 

zaměstnance  
- str. 12 – kamerový systém – 6mil. Kč 
- str. 16 – cca 220 mil.Kč – plán prodeje bytových jednotek – 4 bloky  
- str. 17 – opravy v pronajatých objektech – opravy – 2mil. Kč 
- odměny OPTIMISU – cca 7mil. Kč 

 

Černovský 
- zdanění hospodářské činnosti (daň je MČ vracena) 
- kapitálové výdaje - terminologie dle zákona - jedná se o výdaje na investice 
- finanční prostředky na zpracování projektů -vypracování projektů je nutnost 
- kotelna Sokolovny - v majetku MČ 
- zaměstnanec civilní ochrany obyvatelstva – je to uloženo ze zákona, je pověřen i 

kamerovým systémem 
- kamerový systém – finanční prostředky na vybudování kamerového systému ( musí 

splňovat technické parametry ) 
- udržování objektů  - povinností majitele   

 

Kopecký 
- rekonstrukce hřiště – kamerový systém zabrání devastaci  

 

Fanta 
- je chvályhodné opravovat domy v majetku MČ, je třeba určit míru * financování 

z prodeje bytů – nejedná se o investiční záměry ( obnovitelné prostředky ) * návrh na 
výstavbu bytových domů 

- sportoviště – mělo by být tématem diskuse s občany   
 

Svoboda 
- dotaz - str. 17 – odstranění grafity  - malá částka  
- mimořádné úklidy –  dotaz, zda se jedná o povánoční úklidy, zálivy pro kontejnery 

apod.  
- z provedených anket ( diskusí s občany )  vyplývá, že občané uvítají nová sportoviště  
- rozšíření kamerového systému – petice  
- kapitálové výdaje jsou běžně užívaným termínem  
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Černovský 
- mimořádné úklidy – bezprostřední okolí domů  
 

Nedělka 
- jak se bude řešit problematika zeleně / výsadba zeleně – koordinovaně *  
      předložení dendrologického projektu * výsadba zeleně v lokalitě Fialka  
 

Svoboda 
- paspartizace dřevin byla provedena před 3 lety + návrh budoucí výsadby  
- výsadba stromů v lokalitě Fialka – není vhodné místo ( navážky )  
 

Černovský 
- zeleň - zaměstnanec OŽPD Ing Voráček – velmi schopný  
- MHMP – lokalita Fialka – hřiště + úpravy okolí  
 

Nedělka 
- Fialka - stráně v okolí jsou zarostlé borovicemi, horní část je zanedbaná  
 

Svoboda 
- navážky - jedná se o prostranství od bikrosu směrem dolů * bylo vysázeno 380 

borovic,  
        ujmuly se pouze dvě  
 

Černovský  
- nelze zpochybňovat projekty na zateplení budov, apod. * částka za projekty je 

soutěžená  
 

Katra 
- co se plánuje do budoucna, řešení budoucích „finančních zdrojů“ 
  

Synková 
- momentálně má MČ finanční prostředky a z tohoto důvodu se investují  
 

Krása 
- je třeba znát základní reálie rozpočtu  -  právní předpisy  
- finanční plán – MČ neprodá všechny byty  
- současné finanční prostředky je třeba investovat – je třeba hledat nejvhodnější cestu  
 

Černovský 
- MČ má investiční plán 
- výstavba sportovní haly -  je potřebná, jednorázová akce, poté pouze údržba  
- MČ – dotační tituly  
- podniková aktivita -  bytový fond 
- územní studie – názory občanů – odpor vůči další bytové výstavbě 
  

Havlíček 
- pracovní náplň zaměstnance civilní obrany 
- plán rozvoje obce – nejen opravy domů, ale udělat něco navíc  
 

Černovský 
- Urbanistická studie Řep – koncepce MČ – kompletní vyhotovení do února 2009 
 

Havlíček  
- plány investic nejsou obsaženy ve finančním plánu  
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Ing Němejc ( tajemník ÚMČ )  
- pracovník civilní obrany – ze zákona  / novelizace plánu ochrany obyvatelstva / 

zpracování  záležitostí souvisejících s danou problematikou / kompletní zpracování 
žádosti o grant – kamerový systém / nejedná se o formální funkci  

               

Stolina 
- plán investic – obsahuje plánované výdaje – schváleno ZMČ 
 

Bartoš 
- koncem roku 2008 - nový zákon – obce – plátci DPH / dotaz, zda na to nějak reaguje 

rozpočet  
  

Michlová 
- novela zákona o DPH  
- bude řešeno v 1.čtvrtletí 2009 ( plátce DPH od 1.2.2009 ) – změnou plánu 

hospodářské činnosti  
- MČ se stane plátcem DPH / rozšíření okruhu příjmů, které spadají do obratu  
 

Bartoš 
- DPH u kapitálových výdajů – zásadní částky  
 

Černovský 
- dle oblasti, z jaké se bude DPH odvádět 

 

Krása 
- při produkci služeb je MČ plátcem DPH  

 

Bartoš 
- rozpočet je dost zásadní materiál, prostudování 7 dní před zasedáním je málo  
 

Černovský 
- rozpočet byl řádně vyvěšen 15 dní před ZMČ  
 

Bartoš 
- spousta investic je nadhodnocena – Galandova ( 22mil. Kč ) 
- realizace projektu ZUŠ Blatiny – pouze v případě, že MČ obdrží grant  
- KS Průhon x ZUŠ Blatiny -  podobné objekty – rozdílná částka  
- rekonstrukce střechy Žufanova – nadhodnocená cena  
- rekolaudace polikliniky – 7mil. Kč - na co se budou konkrétně investovat  
- víceúčelové hřiště v ul. Bazovského – kde bude situováno   
 

Černovský  
- Galandova -  nelze zpochybňovat částky – výběrové řízení  -  jednalo se o nejnižší 
částku 

- KS Průhon – zásadnější změny  
- Žufanova – je třeba opravit konstrukci střechy ( je tam dřevomorka )  
- Poliklinika – zásadní úpravy / v souladu s platnými pravidly ( např. protipožární )  
- hřiště – budou zveřejněny během února na webu * stanovení cen dle tabulkových 

hodnot * odhady cen 
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Kopecký 
- rekonstrukce – částky - stanovení cen dle tabulkových hodnot * vysoutěžená cena 

může být i nižší  
- realizace rekonstrukce ZUŠ – nebylo vedením řečeno, že realizace proběhne jen 

v případě přiznání grantu 
- poliklinika – celková rekonstrukce střechy, interiéry, odvětrání, schodiště, nové 

stoupačky,atd.  
 

Slezáková ( OÚRI  )  
- projektová dokumentace ZUŠ – odsoutěžená cena 
- KS Průhon – odhadní cena / možnost nástavby o jedno patro  
- poliklinika – rekonstrukce kvůli rekolaudaci – protipožární opatření, požární hlásiče,  
       centrální odvětrání, dlažba, apod. / střecha – je napadená dřevomorkou  

 

Fanta 
- ZUŠ – záznam z mimořádného zasedání ZMČ – p. Krása uváděl, že pokud MČ 

nezíská grant,  
       nebude projekt realizován  
 

Bartoš 
- odd. 37 - péče o zeleň – protihlukový pás zeleně při ul. Plzeňská – o co se bude 

konkrétně jednat 
- odd.22 - zpracování studie dopravy  v sídlišti včetně návaznosti na okolí  – 200tis. Kč 

– je to předčasné  
 

Černovský 
- částka za protihlukový pás zeleně – bude prověřeno  / jedná se o masivní výsadbu  
        + gabion ( zídka z kamenů ) + zpevnění cest ( štěrk ) + koše na odpadky  
- koncepce dopravy – z územní studie  
- zpracování studie dopravy v sídlišti – dopravní značení, parkovací místa  
 

Kopecký 
- rekonstrukce Galandova – jakákoliv firma s výhodnější cenovou nabídkou se může 

přihlásit do VŘ  
 

Bartoš 
- odd.33 kultura - přemístění kaple ul. Karlovarská - 1 mil. Kč /  
       dotaz, zda to není povinností investora stavby  
 

Černovský 
- MČ je odpovědná za tuto kapli jako za svou památku – oprava kaple až po 

přestěhování  
 

Woleský 
- Galandova -  dotaz, zda proběhne i výměna oken  
 

Hájek 
- souhlasí s rozpočtem  
- pokud jsou částky v rozpočtu nadhodnoceny – tím lépe – v případě nižších cen, pak 

může být zbývající část převedena do jiné kapitoly rozpočtu  
- finanční výbor by měl k rozpočtu vydávat své stanovisko ve smyslu FV doporučuje x 

nedoporučuje  
- poděkoval Ing. Michlové za kvalitní zpracování rozpočtu  
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Usnesení: 
 

ZMČ ruší rozpočtové provizorium městské části Praha 17 schválené  
usnesením Zastupitelstva městské části Praha 17 č. 16.4 ze dne 17.12. 2008 
 
ZMČ  schvaluje 
-  finanční zdroje rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2009 dle tabulky č. 1  
   Bilance rozpočtu na rok 2009  
- návrh rozpočtu městské části Praha 17 na rok 2009 v hlavní činnosti dle tabulky 
  č. 1 Bilance rozpočtu na rok 2009 v této výši: 
   úhrn příjmů                                                           104 988    tis. Kč 
   úhrn výdajů                                                           368 783,3 tis. Kč 
   saldo příjmů a výdajů (tj. plánovaný schodek)     263 795,3 tis. Kč  
   který je krytý třídou 8 - financování - zapojením finančních prostředků  
   vytvořených v minulých letech  
 - počet zaměstnanců, prostředky na platy a na ostatní platby na rok 2009 dle tabulky č. 3 
   Návrh počtu zaměstnanců, prostředků na platy a na ostatní platby na rok 2009 
 - počet zaměstnanců, prostředky na platy a na ostatní platby na rok 2009 v příspěvkových 
   organizací dle tabulky č. 3 Návrh  počtu zaměstnanců, prostředků na platy a na  
   ostatní platby na rok 2009 
  - plán hospodářské činnosti městské části Praha 17 na rok 2009 dle tabulky č. 4  
    Plán hospodářské činnosti na rok 2009 v této výši: 
    výnosy a tržby celkem                                          326 926 tis. Kč 
    náklady celkem                                                       79 536 tis. Kč 
    hospodářský výsledek před zdaněním (zisk)        247 390 tis. Kč 
    
ZMČ  zmocňuje Radu městské části Praha 17 na základě § 94 odst. 2 písm. h) zákona  
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších změn, provádět rozpočtová 
opatření do výše 1 000 tis. Kč pro jednotlivé případy, které se budou týkat: 
-  změn rozpočtu příjmů a výdajů a zapojení fondů městské části 
-  přesunů mezi jednotlivými položkami rozpočtu v rámci schváleného rozpočtu  
   kapitoly a čerpání z rozpočtové rezervy rozpočtu městské části                                                                                 
   provádět rozpočtová opatření bez omezení výše, která se budou týkat: 
- změn rozpočtu v souvislosti s přijetím účelových dotací z rozpočtu hl.m. Prahy a ze 
  státního rozpočtu              
 
O provedených rozpočtových opatřeních bude Rada městské části Praha 17 informovat  
Zastupitelstvo městské části Praha 17 vždy na jeho nejbližším zasedání. 
   
ZMČ ukládá Radě městské části Praha 17 
-  provádět průběžnou kontrolu plnění rozpočtových příjmů a čerpání rozpočtových výdajů  
   v hlavní činnosti 
-  provádět průběžnou kontrolu plnění výnosů a čerpání nákladů v hospodářské činnosti 
-  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 roku 2009 
  

14, 3 ( Fanta, Masopust, Bartoš ) , 3 ( Richter, Nedělka, Katra )    / T: ihned  / Z: EKO 
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4) Souhlasné prohlášení MČ Praha 17 – pozemek PK 612, k.ú.Řepy 
 

Usnesení: 
 

ZMČ projednalo v souladu s vyhláškou hl.m.Prahy č.2/2000, schválenou usnesením  
ZHMP č.15/06 ze dne 27.1.2000, kterou se mění a doplňuje vyhláška hl.m.Prahy  
č.12/1999 Sb.hl.m.Prahy, a  kterou se vydává Statut hl.m. Prahy v samostatné působnosti,  
ve znění pozdějších předpisů , aby byl pozemek  PK 612 zjednodušená evidence o výměře 
414m2  v k.ú. Řepy dosud ve vlastnictví hl.m.Prahy LV 525, s právem hospodaření  
MČ Praha 5, svěřen Městské části Praha 17. 

  
ZMČ schvaluje usnesení RMČ č.51.22 ze dne 12.1.2009  na uzavření souhlasného prohlášení 
s MČ Praha 5 na PK 612- zjednodušená evidence v k.ú.Řepy . 
 
ZMČ ukládá zástupci starostky Antonínu Kopeckému , aby zajistil splnění usnesení ZMČ 
prostřednictvím OSOM. 
 
ZMČ zmocňuje starostku MČ k podpisu souhlasného prohlášení a protokolu  
o předání a převzetí pozemku.  
 

19,0,0   / T: ihned / Z: OSOM 
 
5) V. etapa prodeje  BJ bytového domu Galandova č.p. 1232 až 1234    
 

Usnesení: 
 

ZMČ projednalo prodej bytových jednotek ve smyslu ust. § 6 zákona č.72/1994 Sb.,  
o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Galandova č.p. 1232 až 1234 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. Galandova č.p.1232 až 1234 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. 
  
ZMČ ukládá zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil splnění  
usnesení ZMČ prostřednictvím OSOM                                                                                 

 

19,0,0  / T: ihned / Z: OSOM 
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6a) Vyjmutí oprávněného nájemce b.j.č. 1241/XY ze  seznamu oprávněných nájemců  
        pro VI. etapu prodeje BJ bytového domu Galandova č.p. 1239 - 1242 
 

Usnesení: 
 

ZMČ projednalo vyjmutí oprávněného nájemce bytové jednotky č.1241/XY   
v ul. Galandova  č.p. 1241 v m.č. Praha 17  ze seznamu oprávněných nájemců   
pro VI. etapu prodeje BJ bytového domu Galandova č.p. 1239 – 1242  
 
ZMČ schvaluje vyjmutí  oprávněného nájemce bytové jednotky č.1241/XY  
v ul. Galandova  č.p.1241 v m.č. Praha 17   ze seznamu oprávněných nájemců  
pro VI. etapu  prodeje BJ bytového panelového  domu  Galandova č.p. 1239 – 1242  
 
ZMČ  ukládá zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil splnění  
usnesení ZMČ prostřednictvím OSOM   
 

19,0,0  / T: ihned /  Z: OSOM 
 
6) VI. etapa prodeje  BJ bytového domu Galandova č.p. 1239 až 1242 
 

Usnesení: 
 

ZMČ projednalo prodej bytových jednotek ve smyslu ust. § 6 zákona č.72/1994 Sb.,  
o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Galandova č.p. 1239 až 1242 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. Galandova č.p. 1239 až 1242 v m.č. Praha 17 
oprávněným nájemcům, uvedeným v příloze č.1, která tvoří nedílnou součást  usnesení, znění 
smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky a způsob vypracování znaleckého (expertního) 
posudku   
 
ZMČ ukládá zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil splnění  
usnesení ZMČ  prostřednictvím OSOM   
 

19,0,0  / T: ihned / Z: OSOM 
 
7) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. 1162/XY pro prodej BJ  
     bytového domu Vondroušova  čp. 1161 až 1166 
 

Usnesení: 
 

ZMČ projednalo prodej bytové jednotky č. 1162/XY ve smyslu ust. § 6 zákona  
č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Vondroušova čp. 1163  
v m.č.Praha 17, oprávněnému nájemci panu XY 
 
ZMČ schvaluje prodej bytové jednotky č.1162/XY ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb.,  
o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Vondroušova čp. 1163 v m.č.Praha 17 oprávněnému 
nájemci panu XY, který nebyl uveden v příloze č. 1 Usnesení ZMČ Prahy 17  
č. 13.7 ze dne 25.6.2008, schvalující prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům 
bytového domu Vondroušova 1161 až 1166 v m.č. Praha 17 – prodej IV.etapa. 
 
ZMČ ukládá zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil splnění usnesení ZMČ 
prostřednictvím vedoucího OSOM 
 

19,0,0  / T: ihned /  Z: OSOM 
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8) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. 1163/XY pro prodej BJ  
     bytového domu Vondroušova  čp. 1161 až 1166 
 

Usnesení: 
 

ZMČ projednalo prodej bytové jednotky č. 1163/XY ve smyslu ust. § 6 zákona  
č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Vondroušova čp. 1163  
v m.č.Praha 17, oprávněným nájemcům manželům XY 
 
ZMČ schvaluje prodej bytové jednotky č.1163/XY ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb.,  
o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Vondroušova čp. 1163 v m.č.Praha 17 oprávněným 
nájemcům XY, kteří nebyli uvedeni v příloze č. 1 Usnesení ZMČ Prahy 17 č. 13.7 ze dne 
25.6.2008, schvalující prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytového domu 
Vondroušova 1161 až 1166 v m.č. Praha 17 – prodej IV.etapa. 
 
ZMČ ukládá zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil splnění  
usnesení ZMČ prostřednictvím vedoucího OSOM 
 

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

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. 1163  
v m.č.Praha 17, oprávněnému nájemci 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. 1163 v m.č.Praha 17 oprávněnému 
nájemci paní XY, která nebyla uvedena v příloze č. 1 Usnesení ZMČ Prahy 17  
č. 13.7 ze dne 25.6.2008, schvalující prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům 
bytového domu Vondroušova 1161 až 1166 v m.č. Praha 17 – prodej IV.etapa. 
 
ZMČ ukládá zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil splnění  
usnesení ZMČ prostřednictvím vedoucího OSOM 
 

20,0,0 /  T: ihned / Z: OSOM 
 
10) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. č. 1169/XY pro prodej BJ  
      bytového domu Vondroušova  č.p. 1167 až  1169 
  

Usnesení: 
 

ZMČ projednalo prodej bytové jednotky č. 1169/XY ve smyslu ust. § 6 zákona  
č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Vondroušova č.p. 1169  
v m.č. Praha 17 oprávněným  nájemcům  paní XY  a  panu  XY.  
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ZMČ schvaluje  prodej  bytové  jednotky č. 1169/XY ve smyslu ust. § 6 zákona  
č. 72/1994 Sb., o vlastnictví  bytů  v  platném  znění,   v ul. Vondroušova  č.p. 1169   
v m.č. Praha 17,   oprávněným nájemcům  paní XY a panu  XY,   kteří  nebyli  uvedeni  v  
příloze č.1  seznamu oprávněných nájemců bytového domu  Vondroušova  č.p. 1167– 1169 
v m.č. Praha 17 – II.etapa. 
           
ZMČ ukládá zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil splnění  
usnesení ZMČ prostřednictvím vedoucího OSOM  
 

20,0,0  / T: ihned / Z: OSOM 
 
11) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. č. 1212/XY pro prodej BJ  
       bytového domu Vondroušova č.p. 1212 – 1218 
 

Usnesení: 
 

ZMČ projednalo prodej bytové jednotky č.1212/XY ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb.,  
o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Vondroušova č.p. 1212 v m.č. Praha 17  
oprávněnému nájemci paní XY 
 
ZMČ schvaluje prodej bytové jednotky č. 1212/XY a zařazení do seznamu oprávněných 
nájemců ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. 
Vondroušova č.p. 1212 v m.č. Praha 17, paní XY, která nebyla uvedena v příloze č.1 
Usnesení ZMČ č.14.9 ze dne 17.9.2008 – prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům 
bytového panelového domu v ul. Vondroušova č.p. 1212 - 1218 v m.č. Praha 17 
-prodej IV. etapa 
 
ZMČ ukládá zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil realizaci  
usnesení ZMČ prostřednictvím vedoucí OSOM 
 

20,0,0 /  T : ihned  / Z: OSOM 
 
12) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. č. 1235/XY pro prodej BJ  
      bytového domu Galandova č.p. 1235 až 1238 
 

Usnesení: 
 

ZMČ projednalo prodej bytové jednotky č.1235/XY ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb.,  
o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Galandova č.p. 1235 v m.č. Praha 17  
oprávněným nájemcům  XY 
 
ZMČ schvaluje prodej bytové jednotky č. 1235/XY ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb.,  
o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Galandova č.p. 1235 v m.č. Praha 17, oprávněným 
nájemcům XY, kteří nebyli uvedeni v příloze č. 1 Usnesení ZMČ č.15.16 ze dne 29.10.2008 – 
prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytového domu Galandova č.p. 1235 –1238 
v m.č. Praha 17 – V. etapa 
 
ZMČ ukládá zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil splnění  
usnesení ZMČ prostřednictvím vedoucího OSOM  
 

20,0,0 /  T: ihned  / Z: OSOM 
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13) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. č. 1236/XY pro prodej BJ  
       bytového domu Galandova č.p. 1235 až 1238 
 

Usnesení: 
 

ZMČ projednalo prodej bytové jednotky č.1236/XY ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb.,  
o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Galandova č.p. 1236 v m.č. Praha 17  
oprávněným nájemcům manželům XY 
 
ZMČ schvaluje prodej bytové jednotky č. 1236/XY ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb.,  
o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Galandova č.p. 1236 v m.č. Praha 17, oprávněným 
nájemcům manželům XY, kteří nebyli uvedeni v příloze č. 1 Usnesení ZMČ č. 15.16 ze dne 
29.10.2008 – prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytového domu Galandova 
č.p. 1235 –1238 v m.č. Praha 17 – V. etapa 
 
ZMČ ukládá zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil splnění  
usnesení ZMČ prostřednictvím vedoucího OSOM  
                                                                                                                           

20,0,0  / T: ihned / Z: OSOM 
 
14) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. č. 1237/XY pro prodej BJ  
       bytového domu Galandova č.p. 1235 až 1238 
 

Usnesení: 
 

ZMČ projednalo prodej bytové jednotky č.1237/XYve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb.,  
o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Galandova č.p. 1237 v m.č. Praha 17  
oprávněnému nájemci paní XY 
 
ZMČ schvaluje prodej bytové jednotky č. 1237/XY ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb.,  
o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Galandova č.p. 1237 v m.č. Praha 17, oprávněnému 
nájemci paní XY, která nebyla uvedena v příloze č. 1 Usnesení ZMČ č. 15.16  
ze dne 29.10.2008 – prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytového domu 
Galandova č.p.1235 –1238 v m.č. Praha 17 – V. etapa 
 
ZMČ ukládá zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil splnění  
usnesení ZMČ prostřednictvím vedoucího OSOM  
 

20,0,0  / T: ihned / Z: OSOM 
 
15) Doplnění seznamu oprávněného nájemce b.j. č. 1237/XY pro prodej BJ  
      bytového domu Galandova č.p. 1235 až 1238 
 

Usnesení: 
 

ZMČ projednalo prodej bytové jednotky č.1237/XY ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb., 
o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Galandova č.p. 1237 v m.č. Praha 17  
oprávněným nájemcům manželům XY 
 
 
 
 
 
 
 
 



 14

ZMČ schvaluje prodej bytové jednotky č. 1237/XY ve smyslu ust. § 6 zákona č. 72/1994 Sb.,  
o vlastnictví bytů v platném znění, v ul. Galandova č.p. 1237 v m.č. Praha 17, oprávněným  
nájemcům manželům XY, kteří nebyli uvedeni v příloze č. 1 Usnesení ZMČ č.15.16 ze dne 
29.10.2008 – prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům bytového domu Galandova 
č.p. 1235 –1238 v m.č. Praha 17 – V. etapa 
 
ZMČ ukládá zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil splnění  
usnesení ZMČ prostřednictvím vedoucího OSOM  
 

20,0,0 / T: ihned / Z: OSOM 
 
16) Ukončení prodeje bytového panelového domu – II. etapy v ul. Španielova  
      č.p. 1261 až 1266 vč. zastavěných pozemků v k.ú. Řepy 
 

Usnesení: 
 

ZMČ projednalo ukončení prodeje bytového panelového domu – II. etapy  
v ul. Španielova č.p. 1261 až 1266  vč. zastavěných pozemků v k.ú. Řepy  
 
ZMČ schvaluje ukončení prodeje bytového panelového domu – II. etapy v ul.Španielova  
č.p. 1261-1266 vč. zastavěných pozemků v k.ú. Řepy, dle zákona č. 72/1994 Sb.,  
o vlastnictví bytů v platném znění ke dni 30.1.2009. Po tomto termínu nebude brán  
zřetel na žádosti o prodej bytových jednotek ve výše uvedeném panelovém domě.  
Zbylí nájemci po tomto termínu zůstanou i nadále řádnými  nájemci se všemi  
právy vyplývajícími stejně jako dosud z platných právních předpisů 
 
ZMČ ukládá zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil splnění  
usnesení ZMČ prostřednictvím vedoucího OSOM  
 

20,0,0 / T: ihned / Z: OSOM 
 
17) Úhrada finančních nákladů  za zhodnocení obecního bytu  v přízemí domu  
       č.p. 1224, Makovského ulice   
 

Diskuse :  
Bartoš  

- dotaz, z čeho vychází částka 515 140,- Kč  ( důvodová zpráva  
      – z 1+1 se zrekonstruovalo na 4+ kk ) 
  

Kopecký 
- znalecký posudek, byl vydán souhlas s úpravou bytu - s jeho zhodnocením  

 

Usnesení: 
 

ZMČ projednalo žádost Jaroslava Kolandy o uhrazení vložených investic za rekonstrukci 
obecního bytu v přízemí  domu č.p. 1224 v Makovského ulici v Praze 6 -Řepích  

 
ZMČ schvaluje vyplacení částky ve výši 515.140,- Kč, stanovené znaleckým posudkem 
soudního znalce  Ing. Václava Myslíka, jako náhradu vložených investic za rekonstrukci  bytu  
v přízemí domu č.p. 1224 v ulici Makovského, který byl odevzdán zpět městské části  
Praha 17 dne 11.9.2008 

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

17,0,3   / T: ihned / Z: OSOM 
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18) Žádost pana XY o změnu v nájemní smlouvě k bytu,  
      Galandova č.p. 1237, Praha 6 – Řepy a změna oprávněného nájemce  
      bytové jednotky č. 1237/XY 
 

Usnesení: 
 

ZMČ projednalo žádost pana XY, bytem Galandova 1237, Praha 6 – Řepy  
o provedení změny v nájemní smlouvě – dohodě o užívání bytu o vel. 3+1/L s přísl.  
v 6. patře, tj. 7. podlaží domu č.p. 1237 v Galandově ulici, Praha 6 – Řepy, a to rozšíření 
nájemní smlouvy na přítelkyni slečnu XY,  která s ním žije ve společné domácnosti 
 
ZMČ projednalo změnu oprávněného nájemce bytové jednotky č. 1237/XY  
v bytovém panelovém objektu č.p. 1235 – 1238 ul. Galandova, k.ú. Řepy – prodej V. etapa 
 
ZMČ schvaluje uzavření dodatku k platné nájemní smlouvě – dohodě o užívání bytu    
o vel. 3+1/L s přísl. v 6. patře, tj. 7. podlaží  domu č.p. 1237 v Galandově ulici, Praha 6 – 
Řepy o vzniku společného nájmu bytu pana XY  se slečnou XY. V ostatních bodech zůstává 
smlouva o nájmu bytu – dohoda o užívání bytu ze dne 7.7.1989 beze změn.  

 
ZMČ schvaluje  změnu  oprávněného nájemce bytové jednotky č. 1237/XY v bytovém 
panelovém objektu č.p. 1235 – 1238 ul. Galandova, k.ú. Řepy – prodej V. etapa, na základě 
usnesení ZMČ č. 15.16 ze dne 29.10.2008, 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.  1237/XY  pan XY  na pan XY a slečna XY 
 
ZMČ ukládá  zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil splnění  
usnesení prostřednictvím vedoucího OSOM   
 

20,0,0   / T: ihned / Z: OSOM 
 
19) Žádost Marie Fuksové o změnu v nájemní smlouvě k bytu,  
      Galandova č.p. 1235, Praha 6 – Řepy a změna oprávněného nájemce  
      bytové jednotky č. 1235/XY 
 

Usnesení: 
 

ZMČ projednalo žádost paní XY, bytem Galandova č.p. 1235, Praha 6 – Řepy  
o provedení změny v nájemní smlouvě k bytu o vel. 1+1/L s přísl. v 8. patře,  
tj. 9. podlaží domu č.p. 1235 v Galandově ulici, Praha 6 – Řepy, a to rozšíření  
nájemní smlouvy na vnučku XY,  která s ní žije ve společné domácnosti.  
 
ZMČ projednalo změnu oprávněného nájemce bytové jednotky č. 1235/XY  
v bytovém panelovém objektu č.p. 1235 – 1238 ul. Galandova, k.ú. Řepy – prodej V. etapa 
 
ZMČ schvaluje uzavření dodatku  k platné nájemní smlouvě k  bytu o vel. 1+1/L s přísl.  
v 8. patře, tj. 9. podlaží  domu čp. 1235 v Galandově ulici, Praha 6 – Řepy  o vzniku 
společného nájmu bytu paní XY se slečnou XY. V ostatních bodech zůstává smlouva o nájmu 
bytu ze dne 9.8.2006 beze změn  
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ZMČ schvaluje  změnu  oprávněného nájemce bytové jednotky č. 1235/XY v bytovém 
panelovém objektu č.p. 1235 – 1238 ul. Galandova, k.ú. Řepy – prodej V. etapa, na základě 
usnesení ZMČ č. 15.16 ze dne 29.10.2008, 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.  1235/XY paní XY  na  paní XY  a slečna XY  
 
ZMČ ukládá  zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil splnění  
usnesení prostřednictvím vedoucího OSOM 
 

20,0,0   / T: ihned / Z: OSOM 
 
20) Změna oprávněného nájemce b.j.č.  1215/XY pro prodej BJ  
       bytového domu Vondroušova č.p. 1212 až 1218 – prodej IV.etapa  
 

Usnesení: 
 

ZMČ projednalo změnu oprávněného nájemce bytové jednotky č. 1215/XY, z důvodu 
odstěhování rodičů XY na dceru slečnu XY  
  
ZMČ souhlasí a doporučuje změnu jména oprávněných nájemců z pana a paní XY na  slečnu 
XY  předmětné bytové jednotky č.1215/XY ve smyslu ust.  § 6 zákona č.  72/1994 Sb.,  
o vlastnictví bytů   v platném znění, v ul. Vondroušova  č.p. 1212 - 1218 v m.č. Praha 17,  
v seznamu ze ZMČ č. 14.9 ze dne 17.9.2008  citovaného usnesení  před uzavřením  
smlouvy o převodu vlastnictví jednotky  

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

20,0,0   / T: ihned / Z: OSOM 
 
21) Žádost pana a paní XY, Vondroušova č.p. 1150 o uznání přechodu nájmu bytu na  
       dcery slečny XY 
 

Usnesení: 
 

ZMČ projednalo žádost pana a paní XY o uznání přechodu nájmu bytu o vel. 4+1/L  
v 6. podlaží domu č.p. 1150 ve Vondroušově ulici na dcery slečny XY 

 
ZMČ schvaluje návrh RMČ ze dne 12.1.2009 uzavřít nájemní smlouvu k tomuto bytu  
se slečnami XY na dobu určitou 2 roky s možností prodloužení, pokud nájemce bude řádně 
plnit podmínky nájemní smlouvy, 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. 
Podmínkou uzavření nájemní smlouvy je, že XY vezmou zpět žaloby na určení neplatnosti 
výpovědí z nájmu bytu a uhradí náklady soudního řízení.  
 
ZMČ ukládá zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil splnění usnesení 
prostřednictvím vedoucího OSOM  
 

20,0,0   / T: ihned / Z: OSOM 
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22) Žádost o odkoupení bytové jednotky  č. 1275/XY  Španielova– prodej I.etapa 
 

Usnesení: 
 

ZMČ projednalo žádost pana a paní XY  o dodatečné odkoupení bytu Španielova č. 1275/XY 
který byl ukončen 31.10.2007 na základě usn. ZMČ 7.14 z 29.8.2007 
 
ZMČ nesouhlasí a nedoporučuje  prodej předmětné bytové jednotky Španielova č. 1275/XY 
paní  XY a panu XY ve znění pozdějších změn je stanovena lhůta pro případnou akceptaci 
nabídek a uzavření kupní smlouvy na šest měsíců od doručení kvalifikované nabídky 
s návrhem kupní smlouvy ve smyslu ust.  § 6 zákona č.  72/1994 Sb., o vlastnictví bytů   
v platném znění, v ul. Španielova č.p. 1270 - 1276 v m.č. Praha 17,  ze seznamu ZMČ č. 53  
ze dne 24.5.2006 
          
ZMČ  ukládá zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil splnění usnesení ZMČ     
prostřednictvím vedoucího OSOM 
 

20,0,0   / T: ihned / Z: OSOM 
 
23) Výběrové řízení na prodej bytové jednotky č. 1164/XY o vel. 1+kk ve 2. podlaží   
      domu č.p. 1164 ve Vondroušově ulici do osobního vlastnictví za nejvyšší nabídku 
 

Usnesení: 
 

ZMČ projednalo došlé nabídky ve výběrovém řízení na prodej bytové jednotky č. 1164/XY  
o vel. 1+kk ve 2. podlaží domu č.p. 1164 ve Vondroušově ulici do osobního vlastnictví  
za nejvyšší nabídku 
 
ZMČ schvaluje návrh RMČ ze dne 12.1.2009 na pořadí zájemců: obálka č. 1, 3, 2 
 
ZMČ ukládá zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil splnění usnesení 
prostřednictvím vedoucího OSOM 
 

20,0,0   / T: ihned / Z: OSOM 
 
24) IV. etapa prodeje  BJ bytového domu Španielova č. p. 1277 až 1283  
 

 Diskuse :  
Bartoš  

- další problém se zaměřením, dotaz , zda se jedná o stejnou chybu 
 

Kopecký  
- výběrové řízení na zpracovatele 
 
 

Usnesení: 
  

ZMČ projednalo dodatečnou změnu cen jednotlivých bytových jednotek v ul. Španielova  
č. p. 1277 až  1283 na základě nového měření společností GSG spol. s r. o.   
 
ZMČ schvaluje  
- revokaci usnesení ZMČ č. 15.15 ze dne 29.10.2008  
-  prodej bytových jednotek ve smyslu ust. § 6 zákona č.  72/1994 Sb.,  o vlastnictví bytů 
   v platném znění, v  ul. Španielova č. p. 1277 až 1283 v m.č. Praha 17 s novými cenami  
   za jednotlivé bytové jednotky v příloze č. 3, která tvoří nedílnou součást usnesení 
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ZMČ ukládá zástupci starostky Antonínu Kopeckému, aby zajistil splnění  
usnesení ZMČ  prostřednictvím vedoucího OSOM 
 

20,0,0   / T: ihned / Z: OSOM 
 
25) Náměty a připomínky členů ZMČ 
 
Katra :  

• informace – OPTIMIS ( web – přístup je zaheslován ) *  bytový fond obce se snižuje –  
      co dále se správcovskou firmou    
• stanice Slánská – zabezpečení ( retardéry )  
• územní plánování – dotaz, jak se dále pokračuje *  navrhuje další setkání s občany 
• pochvala měsíčníku Řepská 17 a článku o Břevnovské radiále  

 
Fencl :  

• informace- OPTIMIS- obchodní rejstřík 
• 18.12.2008 byla dozorčí rada Optimisu seznámena s žádostí zastupitelů o informace * 

konkrétní aktuální čísla za rok 2008 budou na jednání ZMČ předloženy  
 
Synková : 

• 2.2.2009 – jednání dopravní a bezpečnostní komise – bude řešena problematika 
Slánské  

 
Kopecký :  

• územní studie – připomínky od občanů byly akceptovány * na všechny podněty bylo 
odpovězeno * některé požadavky byly zapracovány  

• konečná verze – předání koncem února  
 
Hájek :  

• Slánská – dle Dopravních podniků nelze umístit zábradlí, lze svést do jednoho pruhu  
• bude opět řešeno  

 
Svoboda :  

• Břevnovská radiála – celá záležitost spěje do finále * zřízení webových stránek ( 
články )  

 
Hájek :  

• volba člena finančního výboru  
• hřbitov – osazení nových vývěsek  

 
Havlíček :  

• BR – rozšíření Karlovarské – zřejmě se stane výjezdem z BR – větší provoz  
 
Svoboda :  

• zasedání komise BR – informace o navýšení počtu vozidel  
 
Synková : 

• volba členů kontrolního a finančního výboru  
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25a) Jmenování člena kontrolního výboru.   
 

ZMČ projednalo návrh na jmenování Nadi Šmídkové členem kontrolního výboru.   
 
ZMČ schvaluje předložený návrh a ukládá kanceláři starostky postupovat  
ve smyslu tohoto usnesení.  
 

18,0,1   / T: ihned / Z: KS 
 
 
Pan Maxa navrhl za ODS do kontrolního výboru Ing. Zárubu a do finančního výboru  
Ing. Kvaše.   
 
 
25b) Jmenování člena kontrolního výboru 
 

ZMČ projednalo návrh na jmenování Ing. Jana Záruby členem kontrolního výboru.   
 
ZMČ schvaluje předložený návrh a ukládá kanceláři starostky postupovat  
ve smyslu tohoto usnesení.  
 

19,0,0   / T: ihned / Z: KS 
 
25c) Jmenování člena finančního výboru 
 

ZMČ projednalo návrh na jmenování Ing. Stanislava Kvaše členem finančního výboru.   
 
ZMČ schvaluje předložený návrh a ukládá kanceláři starostky postupovat  
ve smyslu tohoto usnesení.  
 

19,0,0   / T: ihned / Z: KS 
 
Pan Fanta navrhl do finančního výboru paní Vaňkovou.  
 
  
 

25d) Jmenování člena finančního výboru 
 

ZMČ projednalo návrh na jmenování Evy Vaňkové členem finančního výboru.   
 
ZMČ schvaluje předložený návrh a ukládá kanceláři starostky postupovat  
ve smyslu tohoto usnesení.  
 

18,0,1   / T: ihned / Z: KS 
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Starostka MČ Praha 17  poděkovala všem přítomným zastupitelům a občanům  
za účast na jednání ZMČ. 
 
 
 
 
V Praze dne 21.1.2009    
 
 
Schválil a ověřil:         Synková Jitka  

 
 
Václav Krása 

 
 

Jiří Masopust 
 
 

Pavel Maxa 


