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Zápis
ze 14. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10
konaného dne 10. prosince 2012 v zasedací místnosti ÚMČ Praha 10

Přítomní členové ZMČ:
p. Jan Florián, Ing. Martin Hejl, Mgr. Tomáš Ján, Mgr. Vladislav Lipovský, Aleš Polanecký,
Ing. Milan Richter, MUDr. Boris Šťastný, Hana Štěpánková, Ing. Ivan Vinš, Bohumil
Zoufalík, Mgr. Pavlina Hájková, Ing. Viktor Lojík, Ing. Michal Narovec, Ing. Kamila
Procházková, Jan Sandner, Ing. Martin Uhlíř, MBA, JUDr. Radmila Kleslová, Ing. Vladimír
Novák, Hana Nováková, Ing. Miroslav Svoboda, Vanda Švecová, DiS., Ing. Jiří Vaníček,
Jiřina Vondráková, Ing. Antonín Weinert, CSc., Ing. Michal Neubauer, MUDr. Martina
Suchá, Mgr. Petr Vozobule, Mgr. Ivana Cabrnochová, Ing. Zdeněk Vávra, Ing. Jana
Čunátová, RSDr. Karel Hošek
Omluvení členové ZMČ:
Bc. Radek Lojda, Ing. Jindřich Nepevný, Ing. Jan Šnajdr, p. MUDr. Markéta Jirásková (v
záznamu o elektronickém hlasování byli omluveni pouze Ing. Nepevný a MUDr. Jirásková)

Nedostavil se člen ZMČ:
p. Blanka Espinoza
Další přítomní:
JUDr. Josef Veselý – za tajemníka ÚMČ 10, Ing. Mária Gombíková – OEK, Josef Berka –
vedoucí OHS, Mgr. David Ekstein – vedoucí OMP, Mgr. Karin Horníková – vedoucí OOS,
Bc. Pavel Petřík – OSO, Ing. Jana Königová – vedoucí OST, Ing. Hana Fojtíková – OŠK,
Bc. Martin Pecánek – vedoucí OŽD, Ing. Věra Nachlingerová – vedoucí OŽI, Ing. Jiřina
Zákoucká, CSc. - KT/audit, Mgr. Petr Janů – vedoucí oddělení veřejných zakázek a řízení SF,
Ing. Zbyněk Plach – vedoucí oddělení správy domů, JUDr. Jitka Dědičová – vedoucí oddělení
správy pohledávek, Bohumil Pospíšil – vedoucí oddělení bytů a nebytových prostor,
Ing. Marek Hejský – vedoucí oddělení prodeje bytového fondu, Ing. Luboš Souček – oddělení
realitních činností a výkonu vlastnických práv, Marcel Braun – vedoucí oddělení ICT, Marie
Šustová – vedoucí oddělení rozpočtu, Ing. Daniel Čech – vedoucí oddělení životního prostředí
a dopravy, Ing. Jiří Procházka – vedoucí oddělení zeleně a čistoty, Ing. arch. Pavel Ludvík –
vedoucí oddělení koncepce s rozvoje, Mgr. Bc. Jan Jeglík – vedoucí oddělení zřízených
organizací a zdravotnictví, Mgr. Tomáš Staněk – tajemník NaV, Lucie Petříková – tajemnice
VRP, Ing. Roman Kaštovský – tajemník VŽP, Věra Kašíková – tajemnice KoV, Lidmila
Gavláková – tajemnice FiV, Pavla Čejková – tajemnice VSP, Jan Charvát – tiskový mluvčí,
Michal Ezechel – kronikář, Ing. Lada Kubištová – vedoucí KS/RaZ, Hana Blahetová –
KS/RaZ, Kateřina Vávrová, DiS. – KS/RaZ, MUDr. Václav Ptáček – ředitel LDN Vršovice,
p. o., JUDr, Josef Veselý – zast. ředitel Centra SOP, p. o. a další hosté viz prezenční listina

P10-130585/2012

Zasedání zahájil ve 13:10 hodin starosta Ing. Milan Richter. Přivítal přítomné a řídil průběh
14. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10.
Schválení programu
Ing. Richter navrhl doplnění programu o body:
1. „Návrh k žádosti na snížení ceny za převod bytové jednotky č. 1272/29, v domě č. p.
1272, k. ú. Vršovice, Kubánské nám. č. o. 4, Praha 10 nájemci panu ******“
2. Návrh k volbě nového předsedy, změně počtu členů a volbě nových členů Výboru pro
řešení sportu a sportovních ploch Zastupitelstva městské části Praha 10
3. Návrh ke zrušení Výboru pro regeneraci památkové zóny a dohled nad investičními
akcemi při revitalizaci zelených ploch na území MČ Praha 10 Zastupitelstva městské
části Praha 10
Dále navrhl předřazení projednávání bodů 4/6 – 4/10 na začátek jednání.
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(body 4/6 – 4/10 projednat jako body 1 - 5)
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návrhu programu v upraveném znění

Program
1. Návrh Zásad pro hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2013 MČ Praha 10
2. Návrh na schválení Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí, a to pozemků parc. č.
828/6 a 828/8, k. ú. Vršovice, z majetku ČR – ÚZSVM do vlastnictví hl. m. Prahy a
správy MČ Praha 10
3. Návrh na změnu usnesení ZMČ – uzavření smluv o převodu bytových jednotek
3/1 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 13/5/2012 ze dne 5. 11. 2012 k návrhu na
prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci
v domě č. p. 583, k. ú. Vršovice, ul. 28. pluku č. o. 47, Praha 10, ze stavebně
technického celku, tj. domů č. p. 584, 583, k. ú. Vršovice, ul. Bělocerkevská č. o. 25 a
ul. 28. pluku č. o. 47, rozdělených na jednotky
3/2 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 12/52/2012 ze dne 24. 9. 2012 k návrhu
záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 781, k. ú. Vršovice, ul. Žitomírská č. o. 48,
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
rozděleným na jednotky
3/3 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 12/38/2012 ze dne 24. 9. 2012 k návrhu
záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 775, k. ú. Vršovice, ul. Minská č. o. 4, Praha 10,
včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
rozděleným na jednotky
3/4 Návrh na změnu usnesení ZMČ 12/31/2012 k návrhu záměru na prodej jednotek a
uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 719,
k. ú. Vršovice, ul. Bulharská č. o. 31, Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků
souvisejících s předmětným domem ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 719,
720, k. ú. Vršovice, ul. Bulharská č. o. 31, 29, Praha 10, rozdělených na jednotky
3/5 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 12/30/2012 ze dne 24. 9. 2012 k návrhu
záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1304, k. ú. Vršovice, ul. Bělocerkevská č. o. 32,
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1302, 1303, 1304, k. ú. Vršovice, ul.
Bělocerkevská č. o. 28, 30, 32, rozdělených na jednotky
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3/6 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 12/28/2012 ze dne 24. 9. 2012 k návrhu
záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1302, k. ú. Vršovice, ul. Bělocerkevská č. o. 28,
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1302, 1303, 1304, k. ú. Vršovice, ul.
Bělocerkevská č. o. 28, 30, 32, rozdělených na jednotky
3/7 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 12/12/2012 ze dne 24. 9. 2012 k návrhu
záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 391, k. ú. Strašnice, ul. Voděradská č. o. 9,
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
ze stavebně technického celku, tj. domu č. p. 390 a 391, k. ú. Strašnice, ul. Voděradská
č. o. 11 a 9, rozdělených na jednotky
3/8 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 12/11/2012 ze dne 24. 9. 2012 k návrhu
záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 584, k. ú. Vršovice, ul. Bělocerkevská č. o. 25,
Praha 10, ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 583, 584, k. ú. Vršovice, ul.
28. pluku č. o. 47 a ul. Bělocerkevská č. o. 25, rozdělených na jednotky
3/9 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/110/2012 ze dne 25. 6. 2012 k návrhu
záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1728, k. ú. Záběhlice, ul. Záběhlická č. o. 75,
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
rozděleným na jednotky
3/10 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/105/2012 ze dne 25. 6. 2012 k návrhu
záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 776, k. ú. Vršovice, ul. Vršovická č. o. 39,
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
rozděleným na jednotky
3/11 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/97/2012 ze dne 25. 6. 2012 k návrhu
záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 994, k. ú. Vršovice, ul. Slovinská č. o. 25, Praha
10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
rozděleným na jednotky
3/12 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/93/2012 ze dne 25. 6. 2012 k návrhu
záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 708, k. ú. Vršovice, ul. Ruská č. o. 76, Praha 10,
včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
rozděleným na jednotky
3/13 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/92/2012 ze dne 25. 6. 2012 k návrhu
záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 709, k. ú. Vršovice, ul. Ruská č. o. 78, Praha 10,
včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
rozděleným na jednotky
3/14 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/86/2012 ze dne 25. 6. 2012 k návrhu
záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
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s oprávněnými nájemci v domě č. p. 570, k. ú. Vršovice, ul. Norská č. o. 7, Praha 10,
včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
rozděleným na jednotky
3/15 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/62/2012 ze dne 25. 6. 2012 k návrhu
záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 619, k. ú. Vršovice, ul. Bulharská č. o. 8, Praha 10,
včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
rozděleným na jednotky
3/16 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/57/2012 ze dne 25. 6. 2012 k návrhu
záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 2450, k. ú. Vinohrady, ul. Mrštíkova č. o. 1,
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
rozděleným na jednotky
3/17 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/56/2012 ze dne 25. 6. 2012 k záměru na
prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci
v domě č. p. 970, k. ú. Vinohrady, ul. Korunní č. o. 72, Praha 10, včetně zastavěných
pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem rozděleným na jednotky
3/18 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/49/2012 ze dne 25. 6. 2012 k návrhu
záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1484, k. ú. Strašnice, ul. U Hranic č. o. 11,
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
rozděleným na jednotky
3/19 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/46/2012 ze dne 25. 6. 2012 k návrhu
záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 382, k. ú. Strašnice, ul. Saratovská č. o. 25,
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 382, 444, k. ú. Strašnice, ul. Saratovská
č. o. 25, ul. Nad Primaskou č. o. 49, rozdělených na jednotky
3/20 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/43/2012 ze dne 25. 6. 2012 k návrhu
záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1830, k. ú. Strašnice, ul. Nučická č. o. 38, Praha 10,
včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem ze
stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1831, 1830, 1829, 1828, 1827, k. ú. Strašnice,
ul. Nučická č. o. 40, 38, ul. Průběžná č. o. 65, 67, 69, rozdělených na jednotky
3/21 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/38/2012 ze dne 25. 6. 2012 k návrhu
záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1863, k. ú. Strašnice, ul. Na Hroudě č. o. 67,
Praha 10, ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1864, 1863, 1862, 1861, k. ú.
Strašnice, ul. Na Hroudě č. o. 69, 67, 65, 63, rozdělených na jednotky
3/22 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 8/47/2011 ze dne 12. 12. 2011 k návrhu na
uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci domu č. p. 1232,
k. ú. Vršovice, ul. Ruská č. o. 158, Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků
souvisejících s předmětnými domy ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1233,
1231, 1232 a 1234, k. ú. Vršovice, Ruská č. o. 160, 156, 158 a 162, Praha 10,
rozdělených na jednotky
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3/23 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 8/13/2011 ze dne 12. 12. 2011 k návrhu na
uzavření smluv o převodu vlastnictví bytových jednotek budovy č. p. 1464, k. ú.
Vršovice, ul. Moskevská č. o. 61, Praha 10, s oprávněnými nájemci
4. Návrh na prodej domů
4/1 Návrh na změnu formy prodeje domu č. p. 467 s jeho příslušenstvím a pozemku
parc. č. 1571, k. ú. Vinohrady, ul. Francouzská 467/68
4/2 Návrh na prodej domu č. p. 2217 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 3974 a 3983/4,
k. ú. Vinohrady, ul. Šrobárova 2217/42, společnosti Vila Šrobárova 42, s. r. o.
4/3 Návrh na prodej domu č. p. 2216 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 3975, 3983/5 a
3983/6, k. ú. Vinohrady, ul. U Zdravotního ústavu 2216, manželům ******
4/4 Návrh na prodej domu č. p. 2032 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 2084 a 2085,
k. ú. Záběhlice, ul. Macešková 2032/37, společnosti MIBE, s. r. o.
4/5 Návrh na prodej domu č. p. 424 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 1366, 1367/1 a
1367/2, k. ú. Strašnice, ul. K Červenému dvoru 424/9, manželům ******
4/6 Návrh na prodej domu č. p. 222 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 1046 a 1047,
k. ú. Strašnice, ul. Věšínova 222/9, společnosti Věšínova 9, s. r. o.
4/7 Návrh na prodej domu č. p. 260 a 261 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 4046/19,
4046/20, 4046/21, 4046/22, k. ú. Strašnice, ul. Mirošovická 260/4 a 261/6, bytovému
družstvu BD Mirošovická 4
4/8 Návrh na prodej domu č. p. 262 a 265 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 4047/3,
4047/4, 4048/3 a 4048/5, k. ú. Strašnice, ul. Mirošovická 262/8 a 265/10, Bytovému
družstvu Mirošovická 8 a 10
4/9 Návrh na prodej domu č. p. 268 a 286 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 4049/3,
4049/2, 4048/6 a 4048/4, k. ú. Strašnice, ul. Mirošovická 268/12 a 286/14, družstvu
Mirošovická 1214, bytové družstvo
4/10 Návrh na prodej domu č. p. 595 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 1362, 1363/1 a
1363/2, k. ú. Strašnice, ul. Nad Vodovodem 595/23, DRUŽSTVU NAD
VODOVODEM 595
5. Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 78d v k. ú. Vršovice vlastníkům
jednotek zapsaných na LV č. 5592 vedeném pro k. ú. Vršovice
6. Návrh instrukce právnímu zástupci MČ Praha 10 pro vedení soudního sporu ve věci žaloby
na zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví nemovitostí, a to domu č. p. 1083 a
pozemků parc. č. 212/1 a 213, vše k. ú. Strašnice, ul. Nupacká č. o. 4, v Praze 10, a to ke
sporu vedenému u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod č. j. 46 C 118/2012, případně pro
obdobné navazující soudní spory týkající se uvedeného majetku
7. Návrh na svěření věcí z vlastnictví hlavního města Prahy
7/1 Návrh na svěření věcí z vlastnictví hlavního města Prahy do svěřené správy městské části
Praha 10, a to pozemků parc. č. 806/500, parc. č. 806/523, parc. č. 806/524, parc. č.
806/746, parc. č. 806/783, včetně staveb a terénních úprav, vše v k. ú. Malešice
7/2 Návrh na svěření věcí z vlastnictví hlavního města Prahy do svěřené správy městské části
Praha 10, a to pozemků parc. č. 1056, parc. č. 2487/7, parc. č. 2487/8, parc. č. 2487/10,
parc. č. 2525/2, vše v k. ú. Vršovice
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7/3 Návrh na svěření věcí z vlastnictví hlavního města Prahy do svěřené správy městské části
Praha 10, a to pozemků parc. č. 1061 a parc. č. 1062, vše v k. ú. Vršovice
7/4 Dílčí aktualizace návrhu svěření věcí z vlastnictví hlavního města Prahy do svěřené
správy městské části Praha 10, a to pozemků parc. č. 2838/36, parc. č. 2838/50,
parc. č. 2838/51, parc. č. 2838/52, parc. č. 2838/75, parc. č. 2838/76, parc. č. 2838/79,
parc. č. 2838/80, parc. č. 2838/81, parc. č. 2838/82, vše v k. ú. Strašnice
7/5 Dílčí aktualizace návrhu svěření věcí z vlastnictví hlavního města Prahy do svěřené
správy městské části Praha 10, a to pozemků parc. č. 2838/47, parc. č. 2848/1, ZE
2855/3 (dle KN parc. č. 2849/28, parc. č. 2855/9), vše k. ú. Strašnice a pozemků parc. č.
1421/2, parc. č. 1831/1, parc. č. 1831/5, vše v k. ú. Vršovice a pozemků parc. č. 652,
parc. č. 2078/2, parc. č. 2078/315, vše v k. ú. Záběhlice
8. Informace o výsledcích soutěže Zásobník projektů – město na míru
9. Žádost o prodloužení termínu předložení informace o výsledcích dotazníkového šetření
zón placeného stání
10. Návrh na rozdělení finančních prostředků na podporu sportovní činnosti mládeže na
území MČ Praha 10 v roce 2012 z dotace HMP (RO8045)
11. Informace o zpracování alternativ vytvoření vhodných prostor pro fungování Úřadu MČ
Praha 10
12. Informace o průběhu rekonstrukce staré vršovické radnice
13. Informace o řešení důsledků smluvního vztahu se společností KEY INVESTMENTS,
a. s., na základě smlouvy o obhospodařování investičních nástrojů
14. Návrh k žádosti na snížení ceny za převod bytové jednotky č. 1272/29, v domě č. p. 1272,
k. ú. Vršovice, Kubánské nám. č. o. 4, Praha 10 nájemci panu ******
15. Návrh k volbě nového předsedy, změně počtu členů a volbě nových členů Výboru pro
řešení sportu a sportovních ploch Zastupitelstva městské části Praha 10
16. Návrh ke zrušení Výboru pro regeneraci památkové zóny a dohled nad investičními
akcemi při revitalizaci zelených ploch na území MČ Praha 10 Zastupitelstva městské části
Praha 10
17. Podání Zastupitelstvu MČ Praha 10
18. Různé
19. Dotazy a informace členů zastupitelstva
Závěr

Zasedání ZMČ se řídilo tímto schváleným programem.
OVĚŘENÍ ZÁPISU
Zápis ze 13. zasedání zastupitelstva dne 5. 11. 2012 byl ověřen, připomínku vznesl člen ZMČ
Ing. Martin Uhlíř – ve věci jeho neomluvené účasti na 13. ZMČ (v předstihu se omlouval
panu starostovi). Zápis lze považovat za schválený.
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Ing. Richter navrhl, aby ověřovateli zápisu ze 14. zasedání ZMČ byli Ing. Ivan Vinš a
RSDr. Karel Hošek. Tito s návrhem souhlasili.

X X X
1. Návrh Zásad pro hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2013 MČ Praha 10
číslo tisku: P10-107939/2012
Materiál byl projednán radou a předložen písemně Ing. Richterem, který jej ústně uvedl.
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

31

0

0

5

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 14/1/2012
2. Návrh na schválení Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí, a to pozemků parc. č.
828/6 a 828/8, k. ú. Vršovice, z majetku ČR – ÚZSVM do vlastnictví hl. m. Prahy a
správy MČ Praha 10
číslo tisku: P10-115583/2012
Materiál byl projednán radou, předložen písemně p. Zoufalíkem, který jej ústně uvedl
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

31

0

0

5

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 14/2/2012
3. Návrh na změnu usnesení ZMČ – uzavření smluv o převodu bytových jednotek
Materiály byly projednány radou a předloženy písemně p. Zoufalíkem, který je ústně uvedl.
Diskuse k materiálům 3/1 – 3/23:
pí. ****** – občanka Prahy 10, p. Zoufalík
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3/1 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 13/5/2012 ze dne 5. 11. 2012 k návrhu na
prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci
v domě č. p. 583, k. ú. Vršovice, ul. 28. pluku č. o. 47, Praha 10, ze stavebně technického
celku, tj. domů č. p. 584, 583, k. ú. Vršovice, ul. Bělocerkevská č. o. 25 a ul. 28. pluku
č. o. 47, rozdělených na jednotky
číslo tisku: P-116864/2012
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

31

0

0

5

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 14/3/2012
3/2 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 12/52/2012 ze dne 24. 9. 2012 k návrhu
záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 781, k. ú. Vršovice, ul. Žitomírská č. o. 48,
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
rozděleným na jednotky
číslo tisku: P10-099162/2012
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

31

0

0

5

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 14/4/2012
3/3 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 12/38/2012 ze dne 24. 9. 2012 k návrhu
záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 775, k. ú. Vršovice, ul. Minská č. o. 4, Praha 10,
včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
rozděleným na jednotky
číslo tisku: P10-106806/2012
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Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

31

0

0

5

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 14/5/2012
3/4 Návrh na změnu usnesení ZMČ 12/31/2012 k návrhu záměru na prodej jednotek a
uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 719,
k. ú. Vršovice, ul. Bulharská č. o. 31, Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků
souvisejících s předmětným domem ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 719,
720, k. ú. Vršovice, ul. Bulharská č. o. 31, 29, Praha 10, rozdělených na jednotky
číslo tisku: P10-109584/2012
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

30

0

0

6

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 14/6/2012
3/5 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 12/30/2012 ze dne 24. 9. 2012 k návrhu
záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1304, k. ú. Vršovice, ul. Bělocerkevská č. o. 32,
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1302, 1303, 1304, k. ú. Vršovice, ul.
Bělocerkevská č. o. 28, 30, 32, rozdělených na jednotky
číslo tisku: P10-114299/2012
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

31

0

0

5

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 14/7/2012
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3/6 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 12/28/2012 ze dne 24. 9. 2012 k návrhu
záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1302, k. ú. Vršovice, ul. Bělocerkevská č. o. 28,
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1302, 1303, 1304, k. ú. Vršovice, ul.
Bělocerkevská č. o. 28, 30, 32, rozdělených na jednotky
číslo tisku: P10-116787/2012
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

31

0

0

5

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 14/8/2012
3/7 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 12/12/2012 ze dne 24. 9. 2012 k návrhu
záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 391, k. ú. Strašnice, ul. Voděradská č. o. 9,
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
ze stavebně technického celku, tj. domu č. p. 390 a 391, k. ú. Strašnice, ul. Voděradská
č. o. 11 a 9, rozdělených na jednotky
číslo tisku: P10-113149/2012
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

31

0

0

5

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 14/9/2012
3/8 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 12/11/2012 ze dne 24. 9. 2012 k návrhu
záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 584, k. ú. Vršovice, ul. Bělocerkevská č. o. 25,
Praha 10, ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 583, 584, k. ú. Vršovice, ul.
28. pluku č. o. 47 a ul. Bělocerkevská č. o. 25, rozdělených na jednotky
číslo tisku: P10-099419/2012
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Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

31

0

0

5

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 14/10/2012
3/9 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/110/2012 ze dne 25. 6. 2012 k návrhu
záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1728, k. ú. Záběhlice, ul. Záběhlická č. o. 75,
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
rozděleným na jednotky
číslo tisku: P10-113136/2012
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

31

0

0

5

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 14/11/2012
3/10 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/105/2012 ze dne 25. 6. 2012 k návrhu
záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 776, k. ú. Vršovice, ul. Vršovická č. o. 39,
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
rozděleným na jednotky
číslo tisku: P10-110249/2012
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

31

0

0

5

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 14/12/2012
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3/11 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/97/2012 ze dne 25. 6. 2012 k návrhu
záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 994, k. ú. Vršovice, ul. Slovinská č. o. 25, Praha
10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
rozděleným na jednotky
číslo tisku: P10-095875/2012
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

31

0

0

5

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 14/13/2012
3/12 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/93/2012 ze dne 25. 6. 2012 k návrhu
záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 708, k. ú. Vršovice, ul. Ruská č. o. 76, Praha 10,
včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
rozděleným na jednotky
číslo tisku: P10-109546/2012
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

30

0

0

6

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 14/14/2012
3/13 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/92/2012 ze dne 25. 6. 2012 k návrhu
záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 709, k. ú. Vršovice, ul. Ruská č. o. 78, Praha 10,
včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
rozděleným na jednotky
číslo tisku: P10-113977/2012
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Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

31

0

0

5

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 14/15/2012
3/14 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/86/2012 ze dne 25. 6. 2012 k návrhu
záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 570, k. ú. Vršovice, ul. Norská č. o. 7, Praha 10,
včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
rozděleným na jednotky
číslo tisku: P10-110163/2012
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

30

0

0

6

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 14/16/2012
3/15 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/62/2012 ze dne 25. 6. 2012 k návrhu
záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 619, k. ú. Vršovice, ul. Bulharská č. o. 8, Praha 10,
včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
rozděleným na jednotky
číslo tisku: P10108233/2012
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

29

0

0

7

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 14/17/2012
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Zveřejněna je upravená verze zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

P10-130585/2012

3/16 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/57/2012 ze dne 25. 6. 2012 k návrhu
záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 2450, k. ú. Vinohrady, ul. Mrštíkova č. o. 1,
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
rozděleným na jednotky
číslo tisku: P10-108214/2012
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

29

0

0

7

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 14/18/2012
3/17 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/56/2012 ze dne 25. 6. 2012 k záměru na
prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci
v domě č. p. 970, k. ú. Vinohrady, ul. Korunní č. o. 72, Praha 10, včetně zastavěných
pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem rozděleným na jednotky
číslo tisku: P10-111037/2012
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

30

0

0

6

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 14/19/2012
3/18 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/49/2012 ze dne 25. 6. 2012 k návrhu
záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1484, k. ú. Strašnice, ul. U Hranic č. o. 11,
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
rozděleným na jednotky
číslo tisku: P10-109357/2012
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Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

31

0

0

5

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 14/20/2012
3/19 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/46/2012 ze dne 25. 6. 2012 k návrhu
záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 382, k. ú. Strašnice, ul. Saratovská č. o. 25,
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 382, 444, k. ú. Strašnice, ul. Saratovská
č. o. 25, ul. Nad Primaskou č. o. 49, rozdělených na jednotky
číslo tisku: P10-110809/2012
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

30

0

0

6

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 14/21/2012
3/20 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/43/2012 ze dne 25. 6. 2012 k návrhu
záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1830, k. ú. Strašnice, ul. Nučická č. o. 38, Praha 10,
včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem ze
stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1831, 1830, 1829, 1828, 1827, k. ú. Strašnice,
ul. Nučická č. o. 40, 38, ul. Průběžná č. o. 65, 67, 69, rozdělených na jednotky
číslo tisku: P10-116706/2012
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

31

0

0

5

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 14/22/2012
16
Zveřejněna je upravená verze zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
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3/21 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/38/2012 ze dne 25. 6. 2012 k návrhu
záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1863, k. ú. Strašnice, ul. Na Hroudě č. o. 67,
Praha 10, ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1864, 1863, 1862, 1861, k. ú.
Strašnice, ul. Na Hroudě č. o. 69, 67, 65, 63, rozdělených na jednotky
číslo tisku: P10-113087/2012
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

30

0

0

6

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 14/23/2012
3/22 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 8/47/2011 ze dne 12. 12. 2011 k návrhu na
uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci domu č. p. 1232,
k. ú. Vršovice, ul. Ruská č. o. 158, Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků
souvisejících s předmětnými domy ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1233,
1231, 1232 a 1234, k. ú. Vršovice, Ruská č. o. 160, 156, 158 a 162, Praha 10,
rozdělených na jednotky
číslo tisku: P10-095140/2012
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

30

0

0

6

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 14/24/2012
3/23 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 8/13/2011 ze dne 12. 12. 2011 k návrhu na
uzavření smluv o převodu vlastnictví bytových jednotek budovy č. p. 1464, k. ú.
Vršovice, ul. Moskevská č. o. 61, Praha 10, s oprávněnými nájemci
číslo tisku: P10-109957/2012
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Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

31

0

0

5

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 14/25/2012

4. Návrh na prodej domů
Materiály byly projednány radou a předloženy písemně p. Zoufalíkem, ústně byly uvedeny
Mgr. Eksteinem.
4/1 Návrh na změnu formy prodeje domu č. p. 467 s jeho příslušenstvím a pozemku
parc. č. 1571, k. ú. Vinohrady, ul. Francouzská 467/68
číslo tisku: P10-117115/2012
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

29

0

1

6

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 14/26/2012
4/2 Návrh na prodej domu č. p. 2217 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 3974 a 3983/4,
k. ú. Vinohrady, ul. Šrobárova 2217/42, společnosti Vila Šrobárova 42, s. r. o.
číslo tisku: P10-114680/2012
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

30

0

0

6

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 14/27/2012
4/3 Návrh na prodej domu č. p. 2216 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 3975, 3983/5 a
3983/6, k. ú. Vinohrady, ul. U Zdravotního ústavu 2216, manželům ******
číslo tisku: P10-117180/2012
18
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Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

29

0

0

7

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 14/28/2012
4/4 Návrh na prodej domu č. p. 2032 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 2084 a 2085,
k. ú. Záběhlice, ul. Macešková 2032/37, společnosti MIBE, s. r. o.
číslo tisku: P10-121672/2012
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

28

0

0

8

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 14/29/2012
4/5 Návrh na prodej domu č. p. 424 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 1366, 1367/1 a
1367/2, k. ú. Strašnice, ul. K Červenému dvoru 424/9, manželům ******
číslo tisku: P10-119072/2012
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

29

0

0

7

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 14/30/2012

19
Zveřejněna je upravená verze zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

P10-130585/2012

Diskuse k materiálům 4/6– 4/10:
Bylo hlasováno o vystoupení pí ******, právní zástupkyně občanky Prahy 10, paní ******
HLASOVÁNO O

vystoupení pí ****** v diskusi

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

30

0

1

5

A

Diskuse: pí ******– zástupkyně paní ******, občanky Prahy 10,
p. ****** – občan Prahy 10, Ing. Vinš, Ing. Novák, p. Zoufalík, Mgr. Vozobule,
Mgr. Cabrnochová, Ing. Narovec, Ing. Čunátová, Mgr. Ekstein, Ing. Weinert,
Ing. Richter
Ing. Richter navrhl hlasovat o stažení materiálů č. 4/6 – 4/10 z programu jednání.
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

Stažení materiálů č. 4/6 – 4/10 z programu
jednání

30

0

1

5

A

4/6 Návrh na prodej domu č. p. 222 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 1046 a 1047,
k. ú. Strašnice, ul. Věšínova 222/9, společnosti Věšínova 9, s. r. o.
číslo tisku: P10-119363/2012
Materiál byl stažen z programu jednání.
4/7 Návrh na prodej domu č. p. 260 a 261 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 4046/19,
4046/20, 4046/21, 4046/22, k. ú. Strašnice, ul. Mirošovická 260/4 a 261/6, bytovému
družstvu BD Mirošovická 4
číslo tisku: P10-119345/2012
Materiál byl stažen z programu jednání.
4/8 Návrh na prodej domu č. p. 262 a 265 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 4047/3,
4047/4, 4048/3 a 4048/5, k. ú. Strašnice, ul. Mirošovická 262/8 a 265/10, Bytovému
družstvu Mirošovická 8 a 10
číslo tisku: P10-119350/2012
Materiál byl stažen z programu jednání.
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4/9 Návrh na prodej domu č. p. 268 a 286 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 4049/3,
4049/2, 4048/6 a 4048/4, k. ú. Strašnice, ul. Mirošovická 268/12 a 286/14, družstvu
Mirošovická 1214, bytové družstvo
číslo tisku: P10-119356/2012
Materiál byl stažen z programu jednání.
4/10 Návrh na prodej domu č. p. 595 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 1362, 1363/1 a
1363/2, k. ú. Strašnice, ul. Nad Vodovodem 595/23, DRUŽSTVU NAD
VODOVODEM 595
číslo tisku: P10-119371/2012
Materiál byl stažen z programu jednání.
5. Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 78d v k. ú. Vršovice vlastníkům
jednotek zapsaných na LV č. 5592 vedeném pro k. ú. Vršovice
číslo tisku: P10-058454/2012
Materiál byl projednán radou a předložen písemně p. Zoufalíkem, který jej ústně uvedl.
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

29

0

0

7

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 14/31/2012
6. Návrh instrukce právnímu zástupci MČ Praha 10 pro vedení soudního sporu ve věci žaloby
na zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví nemovitostí, a to domu č. p. 1083 a
pozemků parc. č. 212/1 a 213, vše k. ú. Strašnice, ul. Nupacká č. o. 4, v Praze 10, a to ke
sporu vedenému u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod č. j. 46 C 118/2012, případně pro
obdobné navazující soudní spory týkající se uvedeného majetku
číslo tisku: P10-119012/2012
Materiál byl projednán radou a předložen písemně p. Zoufalíkem, který jej ústně uvedl.
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Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

24

0

0

12

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 14/32/2012
7. Návrh na svěření věcí z vlastnictví hlavního města Prahy
Materiály byly projednány radou a předloženy písemně Mgr. Cabrnochovou, která je ústně
uvedla.
7/1 Návrh na svěření věcí z vlastnictví hlavního města Prahy do svěřené správy městské části
Praha 10, a to pozemků parc. č. 806/500, parc. č. 806/523, parc. č. 806/524, parc. č.
806/746, parc. č. 806/783, včetně staveb a terénních úprav, vše v k. ú. Malešice
číslo tisku: P10-104025/2012
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

23

1

1

11

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 14/33/2012
7/2 Návrh na svěření věcí z vlastnictví hlavního města Prahy do svěřené správy městské části
Praha 10, a to pozemků parc. č. 1056, parc. č. 2487/7, parc. č. 2487/8, parc. č. 2487/10,
parc. č. 2525/2, vše v k. ú. Vršovice
číslo tisku: P10-117728/2012
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

26

0

1

9

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 14/34/2012
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7/3 Návrh na svěření věcí z vlastnictví hlavního města Prahy do svěřené správy městské části
Praha 10, a to pozemků parc. č. 1061 a parc. č. 1062, vše v k. ú. Vršovice
číslo tisku: P10-117463/2012
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

25

0

1

10

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 14/35/2012
7/4 Dílčí aktualizace návrhu svěření věcí z vlastnictví hlavního města Prahy do svěřené
správy městské části Praha 10, a to pozemků parc. č. 2838/36, parc. č. 2838/50,
parc. č. 2838/51, parc. č. 2838/52, parc. č. 2838/75, parc. č. 2838/76, parc. č. 2838/79,
parc. č. 2838/80, parc. č. 2838/81, parc. č. 2838/82, vše v k. ú. Strašnice
číslo tisku: P10-121669/2012
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

28

0

0

8

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 14/36/2012
7/5 Dílčí aktualizace návrhu svěření věcí z vlastnictví hlavního města Prahy do svěřené
správy městské části Praha 10, a to pozemků parc. č. 2838/47, parc. č. 2848/1, ZE
2855/3 (dle KN parc. č. 2849/28, parc. č. 2855/9), vše k. ú. Strašnice a pozemků parc. č.
1421/2, parc. č. 1831/1, parc. č. 1831/5, vše v k. ú. Vršovice a pozemků parc. č. 652,
parc. č. 2078/2, parc. č. 2078/315, vše v k. ú. Záběhlice
číslo tisku: P10-121657/2012
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění
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Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 14/37/2012
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8. Informace o výsledcích soutěže Zásobník projektů – město na míru
číslo tisku: P10-117044/2012
Materiál byl projednán radou, předložen písemně Ing. Slavíkem a uveden Mgr. Vozobule.
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění
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Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 14/38/2012
9. Žádost o prodloužení termínu předložení informace o výsledcích dotazníkového šetření zón
placeného stání
číslo tisku: P10-121071/2012
Materiál byl projednán radou, předložen písemně Ing. Slavíkem a uveden JUDr. Kleslovou.
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění
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Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 14/39/2012
10. Návrh na rozdělení finančních prostředků na podporu sportovní činnosti mládeže na
území MČ Praha 10 v roce 2012 z dotace HMP (RO8045)
číslo tisku: P10-121016/2012
Materiál byl projednán radou, předložen písemně Ing. Slavíkem a uveden Mgr. Vozobule.
Diskuse: Ing. Richter, Ing. Svoboda, Ing. Weinert, Mgr. Vozobule
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění
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Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 14/40/2012
11. Informace o zpracování alternativ vytvoření vhodných prostor pro fungování Úřadu MČ
Praha 10
číslo tisku: P10-121916/2012
Materiál byl projednán radou a předložen písemně p. Zoufalíkem, který jej ústně uvedl.
Diskuse: občanky Prahy 10 - ******, ******, ******a ******, Mgr. Hájková, p. Zoufalík,
Ing. Richter, Mgr. Sandner, Ing. Vinš, Ing. Narovec
Pí. ****** požádala o písemnou odpověď na otázky:
1. „proč architektonické soutěži na stavbu polyfunkčního centra nepředchází urbanistická
soutěž na řešení celého prostoru, který je obrovský, dotýká se nás všech, nejenom
těch, kteří tam bydlí, ale prakticky všech občanů prahy 10“
2. „proč, když je potřeba stavět radnici novou (to jsme se také nedozvěděli a jak to
vypadá s variantou případné rekonstrukce), chce městská část stavět polyfunkční
centrum a co vlastně má být jeho náplní?“
3. „proč nejsou veřejné prostory řešeny pomocí studií a analýz rekonstrukcí těchto
stávajících objektů“
pí ****** požádala o písemnou odpověď na otázku, kdy bude studie týkající se rekonstrukce
„Vlasty“?
Mgr. Hájková navrhla stažení tohoto bodu z programu jednání.
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

Stažení bodu 11 z programu jednání
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Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

Variantě
A
návrhu
v předloženém znění

usnesení

ZMČ

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 14/41/2012
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12. Informace o průběhu rekonstrukce staré vršovické radnice
číslo tisku: P10-122082/2012
Materiál byl projednán radou a předložen písemně p. Zoufalíkem, který jej ústně uvedl.
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění
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Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 14/42/2012
13. Informace o řešení důsledků smluvního vztahu se společností KEY INVESTMENTS,
a. s., na základě smlouvy o obhospodařování investičních nástrojů
číslo tisku: P10-115634/2012
Materiál byl projednán radou a předložen písemně p. Zoufalíkem, ústně jej uvedl
Mgr. Ekstein.
Diskuse: p. ****** – občan Prahy 10, p. Zoufalík, Mgr. Sandner, Mgr. Ekstein
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění
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Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 14/43/2012
14. Návrh k žádosti na snížení ceny za převod bytové jednotky č. 1272/29, v domě č.p. 1272,
k.ú. Vršovice, Kubánské nám. č. o. 4, Praha 10 nájemci panu ******
Materiál byl předložen písemně a uveden Ing. Procházkovou.
Diskuse: Ing. Vinš, Ing. Procházková, p. Zoufalík, Ing. Čunátová, p. ****** – občan
Prahy 10
Během diskuse byla p. Zoufalíkem přislíbena Ing. Procházkové písemná odpověď ve věci
vývoje cen nemovitostí.
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Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění
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15. Návrh k volbě nového předsedy, změně počtu členů a volbě nových členů Výboru pro
řešení sportu a sportovních ploch Zastupitelstva městské části Praha 10
Návrh usnesení byl předložen písemně před jednáním ZMČ „na stůl“ Ing. Richterem, který jej
ústně uvedl a navrhl, aby bylo hlasováno jednotlivě po bodech předloženého návrhu usnesení.
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

bodě I. zrušuje v předloženém znění

HLASOVÁNO O

bodě II. zřizuje v předloženém znění
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O volbě nového předsedy navrhl Ing. Richter hlasovat aklamací, tzn. veřejně.
HLASOVÁNO O

návrhu hlasovat aklamací

HLASOVÁNO O

bodě III. volí v předloženém znění
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bodě IV. stanovuje v předloženém znění
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bodě V. konstatuje v předloženém znění
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K bodu VI. návrhu usnesení Ing. Richter opět navrhl hlasovat aklamací.
HLASOVÁNO O

návrhu hlasovat aklamací
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Následně Ing. Richter vyzval členy ZMČ k návrhům na volbu dvou nových členů Výboru.
Ing. Novák navrhl za klub ČSSD Ing. Miroslava Svobodu a Ing. Vinš za klub ODS navrhl
Ing. Vladislava Lipovského.
HLASOVÁNO O

bodě VI. volí do funkce nového člena ….

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

24

1

1

10

A

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

24

1

2

9

A

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

24

0

2

10

A

Ing. Miroslava Svobodu

HLASOVÁNO O

bodě VI. volí do funkce nového člena ….
Ing. Vladislava Lipovského

HLASOVÁNO O

Návrhu usnesení jako o celku

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 14/44/2012
16. Návrh ke zrušení Výboru pro regeneraci památkové zóny a dohled nad investičními
akcemi při revitalizaci zelených ploch na území MČ Praha 10 Zastupitelstva městské části
Praha 10
Návrh usnesení byl předložen písemně před jednáním ZMČ „na stůl“ Ing. Richterem, který jej
ústně uvedl.
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění
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Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 14/45/2012
Zasedání ZMČ řídil zástupce starosty Ing. Novák.

17. Různé
pí. ****** – žádost o písemnou odpověď:
1. ve věci včasné a úplné informovanosti obyvatel o záležitostech,
projednávaných na ZMČ – budou projednávané materiály k dispozici
veřejnosti před zasedáním ZMČ
2. na otázku, zda je vypracován nějaký postih úředníků za nedodržení lhůt pro
odpovědi na dotazy občanů, podaných podle zák. č. 106/1999 Sb.
p. ****** – otázky k problematice zadávání veřejných zakázek:
1. kdo určuje, vybírá jednotlivé zakázky a stanovuje jejich maximální plnění?
2. jak budou tyto zakázky řešeny tam, kde MČ nevybrala vítěze ve vnitřním
výběrovém řízení, což se už několikrát stalo? Bude to snad řešit druhým
kolem, nebo je vyjme z balíku a dá je do oficiálního VŘ?
3. kde jsou zveřejněné veřejné zakázky MČ za rok 2011 a I. pololetí roku 2012.
Panu ****** byla přislíbena písemná odpověď.
Příspěvky občanů a členů o. s. Start k záměru radnice prodat pozemek v proluce na křižovatce
ulic Kodaňská a Krymská.
Vystoupili: ******, ******, ******, ******, ******, ******, ******, ******, ******
Paní ****** požádala o sloučení časového limitu pro své dva příspěvky, Ing. Novák nechal o
sloučení dvou tříminutových limitů hlasovat:
HLASOVÁNO O

sloučení dvou tříminutových
vystoupení pí. ******
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pí. ****** v návaznosti na problematiku proluky požaduje písemnou odpověď na otázku,
proč právě teď hodlá město prodávat pozemky, které prodávat nemusí.
pí. ****** – k problematice nové radnice vystoupila s žádostí o zapojení veřejnosti a
občanských sdružení do procesu realizace
p. ****** – téma finanční kontroly při stavebních zakázkách, k němuž podal návrh usnesení:
„ ZMČ Praha 10 vyzývá Radu MČ Praha 10, aby ve smlouvě, nebo dodatkem
k ní, se čtyřmi stavebními firmami zajistila, aby se tito zhotovitelé stali osobou
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle zákona č. 320/2001
Sb., § 2, písmene e) a § 13.“
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Tento návrh si osvojil člen ZMČ Mgr. Sandner a návrh bude projednáván na příštím zasedání
ZMČ.

18. Dotazy a informace členů zastupitelstva
Nebyly žádné.
Závěr
Zástupce starosty Ing. Novák ukončil 14. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 v 17:50 hodin.

Ing. Milan R i c h t e r
starosta

Ověřovatelé:

Ing. Ivan Vinš

RSDr. Karel Hošek

Ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 je pořízen v 7i vyhotoveních stenografický
záznam, který je rozdělen takto:
1x - starosta městské části Praha 10
4x - zástupci starosty městské části Praha 10
1x - tajemník Úřadu městské části Praha 10
1x - dokumentace zasedání ZMČ

Zapsala:
Kateřina Vávrová, KS/RaZ

V Praze dne 17. 12. 2012
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