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ZÁPIS  Z  2. ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA  MČ  PRAHA  17 
 

 

konaného dne 22.12.2006 ve společenské místnosti ZŠ genpor.F.Peřiny, Socháňova 1139  

 

 

 

 

Starostka MČ zahájila 2.zasedání ZMČ a konstatovala, ţe bylo řádně svoláno.  

 

 

Byla navrţena změna programu a to zařazení bodu 2.4 Bezpečnostní a dopravní komise , ostatní 

body budou přečíslovány.  

18,0,0 návrh byl přijat  

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Hájek, Ing.Ivo Woleský 

18,0,0 návrh byl přijat  

 

 

 

Program:  

2.1    Slib člena ZMČ  

2.2    Kontrola zápisu z ustav. zasedání ZMČ  

2.3    Schválení Jednacího řádu ZMČ Praha 17  

2.4    Bezpečnostní a dopravní komise  

2.5    Ţádost o uzavření smlouvy o nájmu bytu 

2.6    Zpráva o plnění rozpočtu MČ  1-9/2006  

2.7    Úprava rozpočtu k 31.12.2006  

2.8    Návrh zásad pro hospodaření v období rozpočtového provizoria na období leden – únor                     

         2007  

2.9    Výbory ZMČ – personální obsazení  

2.10   Volba přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 6  

2.11   Odměny členů ZMČ  

2.12   Rozšíření kompetencí předsedy kontrolního výboru 

2.13   Náměty a připomínky členů ZMČ  
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2.1 Slib člena ZMČ  

MUDr. Nedělka prozatím není přítomen,  slib sloţí aţ se dostaví.  

 

 

2.2 Kontrola zápisu z ustav. zasedání ZMČ  

Byla provedena kontrola zápisu z ustavujícího zasedání ZMČ ze dne 22.11.2006.  

Zápis byl schválen bez připomínek.  

18,0,0  

 

 

2.3    Schválení Jednacího řádu ZMČ Praha 17  

Předkladatel P.Maxa seznámil přítomné s návrhem Jednacího řádu ZMČ Praha  17. 

ZMČ projednalo návrh Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 17. 

ZMČ schválilo Jednací řád Zastupitelstva MČ Praha 17 bez připomínek.  

18,0,0 
 

 

 

2.4 Zápis z mimořádného jednání Bezpečnostní a dopravní komise ze dne 19.12.2006 v otázce 

váţného stavu v oblasti kriminality a bezpečnosti na území MČ Praha 17 ( k.ú. Řepy ), 

který vyvrcholil mimořádnou událostí dne 15.12.2006. 

Předseda komise J.Hájek seznámil přítomné se závěry   jednání komise, která se zabývala kritickou 

bezpečnostní situací na MČ Praha 17.   

 

Diskuse:   

 

J.Svoboda – pozvání velitele PČR na jednání ZMČ  

 

Z.Bartoš – jaké je zabezpečení obce – kamery, obchůzky  

 

V.Fencl – kamerový systém – 5 ks / 2x ul.Makovského, Galandova, Bazovského, parkoviště Bílý 

Beránek  

 

T.Fanta – kamerový sytém podle předešlých informací nebyl spuštěn  

 

B.Černovský – kamerový systém funguje, ale kamery nejsou kvalitní, budou se hledat prostředky ke 

zlepšení systému 

 

Z.Bartoš – do ul.Galandova se v zimě stahují bezdomovci, kontroly PČR nejsou dostatečné, 

bezpečnostní problematice je třeba se věnovat a zaujmout jasné stanovisko  

 

MUDr.Katra-  je třeba vytýčit úkoly  krátko i dlouhodobé a ihned začít jednat  

 

T. Fanta – je třeba ihned jednat o kamerovém systému a vynaloţení prostředků na jeho modernizaci  

 

Ing. Woleský – zda existuje předpis stanovující počet policistů na dané území  

 

M. Bušková – stahování bezdomovců z centra do Řep v důsledku uzavření Hl.nádraţí  

 

J. Hájek – kamerový systém ano, bezdomovci jsou problém společnosti, z dnešního jednání musí 

vyplynout okruhy jednání s Policií, na příští jednání by se měl dostavit velitel místního odd.  Policie 

ČR, MP má pouze 2 pochůzkáře, poţadavek na stálou sluţebnu MP  
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Usnesení:  

ZMČ Praha 17 projednalo váţný stav v oblasti kriminality na MČ Praha 17 a ukládá starostce 

Jitce Synkové, zastupiteli Jaroslavu Hájkovi a  ved. OŢPD Mgr. Šupejové neodkladně svolat 

jednání s řediteli PČR a MP k zajištění přísnějších bezpečnostních opatření ochrany obyvatel a 

majetku na území MČ Prahy 17. 

Z:  starostka, J.Hájek  

19,0,0 

 
 

 

 

2.1 Slib člena ZMČ  

MUDr. Jiří Nedělka sloţil slib do rukou starostky.  
 

 

 

2.5 Ţádost  o uzavření smlouvy o nájmu bytu  č. 8 o velikosti 3+1/L  

s příslušenstvím ve 3.podlaţí, tj. 2. patře domu čp. 1233,Galandova ul. 3, Praha 17 - Řepy  

ZMČ  projednalo  ţádost řepské občanky o uzavření smlouvy o nájmu bytu  č. 8  o velikosti 3+1/L  

s příslušenstvím v 2. patře, tj. 3. podlaţí  v domě  čp.1233, Galandova ul. č. 3, Praha 17 – Řepy. 

ZMČ schvaluje  návrh RMČ ze dne 6.12.2006 na uzavření nové smlouvy o nájmu bytu na dobu 

neurčitou. Nájemné je stanoveno ve výši 33,29 Kč/m
2
/měsíc 

ZMČ ukládá OSOM  postupovat ve smyslu tohoto usnesení. 

20,0,0 

Z:  OSOM 

T: ihned 

 

 

 

2.6 Zpráva o plnění rozpočtu za I.-III. čtvrtletí 2006 

Bc. Černovský seznámil přítomné s předloţeným materiálem.  

 

Diskuse:  

T. Fanta – poţaduje upřesňující informace k některým poloţkám    

starostka - budou předloţeny na jednání FV  

 

MUDr. Nedělka – poloţka likvidace a rekultivace skládky – 600 tis. Kč, dotazuje se , kdo skládku 

odsouhlasil a provedl, kolik vozů skládku zaloţilo,  kolik firmy zaplatily za její vznik a jaký je přínos 

pro obec, zda skládku schválil OŢPD, dodá fotodokumentaci  

 

Ing. Woleský – kdo provedl kontrolu nezávadnosti odpadu  

 

Z. Bartoš – otázky se netýkají  projednávaného bodu  

 

V. Fencl – jedná se o námět na interpelaci na radu, podklady na úřadě jsou 

 

starostka – rada projedná a poté bude informovat  ZMČ  

 

 

ZMČ  vzalo na vědomí Zprávu o plnění rozpočtu za I.-III. čtvrtletí 2006. 

18,0,2  
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2.7 Úprava rozpočtu k 31.12. 2006 

Bc. Černovský seznámil přítomné s předloţeným materiálem.  

 

Diskuse:  

 

P. Čermák  - proč se nedokončí  rekonstrukce hřiště na škole ZŠ genpor.F.Peřiny, Socháňova a 

v jakém rozsahu měla být provedena  

Ing. Michlová  (vedoucí ekonom.odboru) – MČ nezískala dotaci  MHMP   

 

Usnesení:  

ZMČ projednalo úpravu rozpočtu k 31.12. 2006. 

ZMČ schvaluje  

     1. rozpočtová opatření č. 7060-7077 

     2. úpravu rozpočtu hospodářské činnosti na rok 2006 

     3. úpravu limitu prostředků na platy a na ostatní platby u příspěvkových organizací 

         Centrum sociálně zdravotních sluţeb a Kulturní středisko Průhon 

ZMČ ukládá ekonomickému odboru postupovat dle bodu II. tohoto usnesení a zapracovat 

úpravy do rozpočtu roku 2006.  

15,0,5 

Z: Bc. Černovský   

T: 31.12. 2006 

 

 

 

2.8 Návrh zásad pro hospodaření v období rozpočtového provizoria na období leden-únor 2007 

Bc. Černovský seznámil přítomné s předloţeným materiálem.  

 

Diskuse:  

J. Hájek – poděkoval ing. Michlové za zpracování materiálů  

 

MUDr. Katra -  kdy se bude tvořit nový rozpočet, ţádá informovat o návrhu předem  

 

starostka - rozpočet projedná RMČ a FV a poté bude předloţen ZMČ  

 

V. Fencl – podle zákona je nutné vyvěsit návrh rozpočtu 15 dní předem  

 

Usnesení:  

Zastupitelstvo městské části Praha 17 stanovuje 

   1. městská část bude čerpat měsíční výdaje maximálně do výše 1/12 schváleného rozpočtu 

       na rok 2006 a příspěvky na provoz pro příspěvkové organizace zřízené městskou částí 

       budou zasílány taktéţ ve výši maximálně 1/12 schváleného rozpočtu na rok 2006 

    2. městská část nebude uzavírat nové smluvní vztahy, pokud není jistota, ţe na jejich plnění 

        bude mít potřebné finanční prostředky 

    3. městská část bude plnit včas a řádně zejména zákonné, ale i smluvní povinnosti 

ZMČ ukládá  starostce městské části, zástupcům starostky městské části a tajemníkovi úřadu  

městské části postupovat dle bodu I. tohoto usnesení. 

20,0,0 

Z:Bc.Černovský   

T: 31.12.2006 
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2.9 Výbory Zastupitelstva MČ – personální obsazení  
Zastupitelstvu MČ byl předloţen  návrh na personální obsazení finančního a kontrolního výboru ZMČ 

Praha 17. Předsedové obou výborů byli jiţ zvoleni  na ustavujícím zasedání ZMČ dne 22.11.2006. A 

to p.Tomáš Fanta předsedou výboru finačního a p. Jiří Svoboda předsedou výboru kontrolního.  

Návrh : 

Finanční výbor    

Ing. Soňa Böhnelová – ODS  

Ing. Jan Černý – ČSSD  

Ing. Jan Stupka  -KSČM  

Ing. Josef Svoboda - HLŘ 

 

Kontrolní výbor  

MUDr. Jan Šnajdr – ODS  

JUDr. Josef Richter – KSČM  

Helena Havlíčková – HLŘ  

Usnesení:  

ZMČ projednalo návrh na personální sloţení finančního a kontrolního výboru.  

ZMČ schvaluje personální obsazení finančního a kontrolního výboru. Pátý člen KV bude 

dovolen na příštím zasedání ZMČ.  

20,0,0 

 

 

 

2.10 Volba přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 6  

ZMČ projednalo návrh na zvolení paní Bc. Jolany Bohuňkové, nar. 9.8.1971, bytem Mrkvičkova 

1367, Praha 6 – Řepy.  

Paní Bc. Bohuňková se dostavila na jednání ZMČ a krátce se představila. Následně zodpověděla 

dotazy zastupitelů.  

 

Usnesení:  

ZMČ volí paní Bc. Jolanu Bohuňkovou přísedící Obvodního soudu pro Prahu 6.  

ZMČ ukládá Kanceláři zastupitelstva postupovat ve smyslu tohoto usnesení.  

20,0,0 

 

 

 

2.11 Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva městské části Praha 17 

V § 89 odst. c) Zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze je zastupitelstvu městské části 

vyhrazeno ”stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva městské části”. 

Tato odměna se stanovuje podle Nařízení vlády č. 50 ze dne 22. 2. 2006, kterým se mění nařízení 

vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

Zastupitelstvo městské části Praha 17 navrhuje odměny neuvolněným členům zastupitelstva 

s účinností od  data zvolení do příslušné funkce.   

Měsíční odměny členů zastupitelstva jsou ve výši: 

 

 Člen rady Předseda výboru 

nebo komise rady 

Člen výboru, komise 

rady nebo zvláštního 

orgánu 

Člen zastupitelstva 

za výkon funkce           1 900,--         1 720,--        1 430,--           440,-- 

příplatek podle 

počtu obyvatel 

             300,-- 

              

           300,--           300,--           300,-- 

Celkem Kč           2 200,--         2 020,--        1 730,--           740,-- 
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Výše uvedené odměny budou poukazovány členům zastupitelstva ve výplatní den Úřadu městské části 

Praha 17, tj. 10. dne v měsíci, po odečtení zákonných sráţek. Dne 10. 1. 2007 bude spolu s odměnou 

vyplacen doplatek za listopad 2006. 

 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo městské části Praha 17  stanovuje výši odměn neuvolněným zastupitelům městské 

části dle uvedeného rozpisu. 

ZMČ ukládá předkladateli zajistit přes personální a platové odd. výplatu odměn s účinností od  

data zvolení do příslušné funkce. 

Z:  Ing.  Valeček 

T: 10. ledna 2007 

20,0,0 

 

 

2.12 Rozšíření kompetencí předsedy kontrolního výboru. 

RMČ odsouhlasila  rozšíření pravomocí předsedy kontrolního výboru o výkon předsedy komise rady 

pověřené výkonem státní správy v oblasti sociální a zdravotní. 

 

 

Diskuse:  

B.Černovský- v souvislosti se zvyšováním nájmu je třeba zmapovat situaci sociálně potřebných na  

MČ  – úkol pro p.Svobodu 

 

dr. Neuţilová – podporuje návrh,  je třeba znát situaci na sídlišti  

 

J. Svoboda – komunitní plánování – systém opatření pro sociálně slabé skupiny, nyní je 15% obyvatel 

sídliště  „na hraně“ moţností placení nájmu a další budou přibývat  

 

Z. Bartoš – zda současné vedení radnice předpokládá v násl. 4 letech max. zvyšování nájmu    

 

B.Černovský – všechny MČ chtějí co nejrychleji zvyšovat nájmy, projednávat bude rada  

 

A.Kopecký – pro r. 2007 bude navýšení o cca 9,-Kč/m2, kaţdý rok se bude řešit zvlášť, vývoj nelze 

odhadnout 

   

T. Fanta – zmapování situace je zásluţné, ale hlavním úkolem je nalezení a vytvoření  systému pomoci 

sociálně slabším,  

 

dr.Katra – zda se diskutuje o nájmu nebo rozšíření kompetencí, otázka nájmu se řeší jiţ dlouho, chybí 

zmapování situace obyvatel  

 

J. Svoboda – příspěvky jsou věcné a detailní, odhad je cca 3 roky starý, jeden z úkolů je vypracování 

koncepce rozvoje MČ a její součástí jsou i kapitoly sociální, zdravotní, školství, doprava, byty, 

výstavba.  

 

A.Kopecký – existují sociální programy, které budou probíhat souběţně se zvyšováním nájemného – 

jejich garantem je  MHMP  

 

T. Fanta – je třeba,  aby rada připravila koncepci, a následně se problematikou zabývalo celé 

zastupitelstvo, jedná se o klíčové téma MČ  

 

J.Hájek – odbíhání od tématu  

 

dr. Nedělka – stárne populace, problém je pouze špičkou ledovce. 
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Usnesení: 

ZMČ  bere na vědomí rozšíření pravomocí předsedy kontrolního výboru o výkon předsedy 

komise rady pověřené výkonem státní správy v oblasti sociální a zdravotní. 

T: ihned 

18,1,1 

ZMČ ukládá J.Svobodovi zpracování všeobecné koncepce rozvoje Řep.  

T: kontrolní 06/2007  

17,1,2  

 

 

2.13 Náměty a připomínky  

dr. Neuţilová  - dotazy k zápisu z jednání RMČ  

- RMČ 1.7 – změna z fyzické na právnickou osobu?  

starostka - ano  

- VŘ na pronájem NP Jiránkova 1136, proč se bude projednávat příště  

starostka – přihlásil se jen 1 zájemce   

- 1.10 – „místo výkonu“ – čeština – jedná se o provoz školky  

- 1.18.2 – o která se jedná území  

starostka - netýká se MČ  

Dále pak oznámila, ţe byla ustavena MK , 1. zasedání se bude konat  15.1.2007  od 16 hod.   

 

 

J. Hájek  

 - ţádá,  aby rada na úřední desce zveřejnila podmínky pro přidělování grantů (příspěvky z VHP) 

Toto bylo starostkou přislíbeno.  

 

dr. Nedělka  

– vyjádření ředitele ZOO  ve smyslu, ţe  v Řepích bude vybudována asanační stanice pro přestárlá a 

nemocná  zvířata   

starostka  - jedná se o záchranné centrum CITES – pro zvířata odchycená  na letišti při nezákonném 

obchodu  – nejedná se o asanační stanici  

J. Svoboda – seznámil přítomné s projektem a jeho vyuţitím  

dr. Nedělka – ţádá informovat o velikosti, rozsahu a dalších podmínkách projektu  

 

T. Fanta – jako předseda FV ţádá o kontakt na jeho členy  

 

dr. Nedělka – poţádal o zlepšení komunikace prostřednictvím internetu  

 

 

 

 

V Praze dne 22.12.2006  

 

 

Schválil a ověřil:                     Jitka Synková  

 

                                                Jaroslav Hájek 

 

                                                Ing. Ivo Woleský  

 
 


