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Zápis
z 19. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10
konaného dne 23. září 2013 v zasedací místnosti ÚMČ Praha 10

Přítomní členové ZMČ:
Jan Florián
Ing. Martin Hejl
Mgr. Tomáš Ján
MUDr. Markéta Jirásková
Mgr. Vladislav Lipovský
Aleš Polanecký
Ing. Milan Richter
MUDr. Boris Šťastný
Ing. Ivan Vinš
Hana Štěpánková
Bohumil Zoufalík
JUDr. Radmila Kleslová
Ing. Vladimír Novák
Hana Nováková
Ing. Miroslav Svoboda
Vanda Švecová, DiS.
Ing. Jiří Vaníček
Jiřina Vondráková
Ing. Antonín Weinert, CSc.

Blanka Espinoza
Ing. Michal Narovec
Ing. Jindřich Nepevný
Ing. Kamila Procházková
Jan Sandner
Ing. Jan Šnajdr
Ing. Michal Neubauer
Mgr. Petr Vozobule
Mgr. Ivana Cabrnochová
Ing. Zdeněk Vávra
Ing. Jana Čunátová
RSDr. Karel Hošek
Ing. Martin Uhlíř

Omluvení členové ZMČ:
Mgr. Pavlina Hájková
MUDr. Martina Suchá
Bc. Radek Lojda
Ing. Viktor Lojík
Další přítomní:
Ing. Martin Slavík – tajemník ÚMČ
Ing. Mária Gombíková – vedoucí OEK
Josef Berka – vedoucí OHS
Mgr. Tomáš pospěch - OKK
Mgr. David Ekstein – vedoucí OMP
Mgr. Karin Horníková – vedoucí OOS
Bc. Pavel Petřík – vedoucí OSO
Ing. Dana Rafflová – OST
Mgr. Jan Baudis – vedoucí OŠK
Bc. Martin Pecánek – vedoucí OŽD
Ing. Věra Nachlingerová – vedoucí OŽI
Ing. Jiřina Zákoucká, CSc. – vedoucí KT/audit
Mgr. Petr Janů – vedoucí odd. veř. zakázek a servisních činností
Ing. Zbyněk Plach – vedoucí oddělení správy majetku
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JUDr. Jitka Dědičová – oddělení pohledávek
JUDr. Olga Doudová – vedoucí oddělení nájemních vztahů
Ing. Marek Hejský – vedoucí oddělení prodeje bytového fondu
Ing. Helena Nováková – vedoucí oddělení činností vlastníka a prodeje nem. majetku
Marie Šustová – vedoucí oddělení rozpočtu
Ing. Jiří Procházka – vedoucí oddělení zeleně a čistoty
Ing. arch. Pavel Ludvík – vedoucí oddělení koncepce a rozvoje
Mgr. Bc. Jan Jeglík – vedoucí oddělení zřízených organizací a zdravotnictví
Mgr. Tomáš Staněk – tajemník NaV
Ing. Roman Kaštovský – tajemník VŽP
Pavla Čejková – tajemnice VSP
Jan Charvát – tiskový mluvčí
Michal Ezechel – kronikář
Jan Kofroň – OHS
Kateřina Čvančarová - OHS
Ing. Lada Kubištová – vedoucí KS/RaZ
Kateřina Vávrová, DiS. – KS/RaZ
Helena Lamačová – KS RaZ
Petra Kociánová – KS RaZ
p. Ptáček – LDN Vršovice, p. o.
pí Musilová – Centrum SOP, p. o.
Olga Krumpholzová – KD Barikádníků
a další hosté viz prezenční listina

Zasedání zahájil ve 13:10 hodin starosta Mgr. Bohumil Zoufalík. Přivítal přítomné a řídil
průběh 19. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10.
0. Schválení programu
Ing. Richter stáhl z programu body:
16. Informace o průběhu výběrového řízení s elektronickou aukcí na prodej nemovitosti –
domu č. p. 2213 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 3977 a 3983/8, k. ú.
Vinohrady, ulice U Zdravotního ústavu 2213/6 a 8
a
29. Návrh na prominutí poplatku z prodlení (SF PMC Facility, a. s.)
Dále Ing. Richter navrhl doplnění programu o nový bod 16. Návrh na schválení aktualizace
Zásad pro poskytování účelových dotací - grantů městské části Praha 10, aktualizace
formuláře žádosti účelové dotace - grantu pro sociální oblast a formuláře celkového
vyúčtování veřejné finanční podpory – grantu poskytnutého městskou částí Praha 10
Ing. Novák stáhl z programu jednání bod 2. Návrh na realizaci místní Agendy 21 a na členství
městské části Praha 10 v asociaci Národní síť Zdravých měst České republiky (NSZM ČR).
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Zástupkyně starosty Mgr. Cabrnochová stáhla bod 30. Návrh harmonogramu činností
oddělení koncepce a rozvoje pro roky 2013 - 2014
a navrhla doplnění programu o nový bod 29. Návrh na změnu rozpočtu pro rok 2013 a převod
finančních prostředků na hlavní město Praha pro TSK – rekonstrukce Moskevské ulice.
Ing. Slavík požádal o doplnění programu o materiál Návrh na změnu rozpočtu 2013. Tento
bod byl zařazen jako nový bod 2.
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( v záznamu hlasovacího zařízení došlo k technické závadě na hlasovacím zařízení
MUDr. Jiráskové, která hlasovala PRO, ale byla uvedena ve skupině NEHLASOVALI)
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Program
1. Informace o realizaci záměru odkoupení vily po Karlu Čapkovi – budovy č. p. 1853
a pozemků parc. č. 3439 a 3440, vše v k. ú. Vinohrady, Praha 10 a movitých věcí –
historického inventáře
2. Návrh na změnu rozpočtu 2013
3. Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 10 od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013
4. Návrh na schválení záměru zřídit komunitní centrum pro občany Prahy 10 na základě
průzkumu potřeb v oblasti sociálních a návazných služeb mezi občany Prahy 10 a na
podkladě studie využitelnosti objektu U Vršovického nádraží 30/30, Praha 10
5. Návrh na změnu rozpočtu pro rok 2013 a převod finančních prostředků na hlavní město
Prahu pro TSK (chodníkový program)
6. Zpráva o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 6. 2013, včetně informací o rozpočtových
opatřeních schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění
7. Návrh na rozdělení finančních prostředků na podporu sportovní činnosti mládeže na území
MČ Praha 10 v roce 2013 z dotace HMP (RO 8052, RO 8017 a RO 8019)
8. Návrh na přijetí daru ve výši 100 000,- Kč na odstranění následků povodní vzniklých
v červnu roku 2013 na území městské části Praha 10 od dárce ******
9. Návrh na zvýšení rozpočtu pro rok 2013 převodem finančních prostředků z účtu darů
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10. Informace o nákladech spojených s povodněmi v roce 2013 na území městské části
Praha 10 a návrh protipovodňových opatření
11. Návrh na změnu usnesení ZMČ – uzavření smluv o převodu bytových jednotek
11.1 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 3/38/2011 ze dne 11. 3. 2011 k návrhu na
uzavření smluv o převodu vlastnictví bytových jednotek budovy č. p. 807, k. ú. Vršovice,
ul. Vladivostocká č. o. 5, Praha 10, s oprávněnými nájemci
11.2 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 12/37/2012 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. 1291, k. ú. Vršovice, Kubánské nám. č. o. 25, Praha 10, včetně
zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem ze stavebně
technického celku, tj. domů č. p. 1291, 1292, 1294, 1293, k. ú. Vršovice, Kubánské nám.
č. o. 25, 24, ul. Vladivostocká č. o. 17, 19, rozdělených na jednotky
11.3 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 12/54/2012 ze dne 24. 9. 2013 k návrhu
záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými
nájemci v domě č. p. 2462, k. ú. Vinohrady, ul. Nad Olšinami č. o. 11, Praha 10, včetně
zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem ze stavebně
technického celku, tj. domů č. p. 2461, 2462 k. ú. Vinohrady, ul. Mrštíkova č. o. 5,
ul. Nad Olšinami č. o. 11, rozdělených na jednotky
11.4 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 13/4/2012 ze dne 5. 11. 2012 k návrhu
záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými
nájemci v domě č. p. 696, k. ú. Vršovice, ul. Moskevská č. o. 70, Praha 10, včetně
zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem rozděleným na
jednotky
11.5 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 13/6/2012 ze dne 5. 11. 2012 k návrhu
záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými
nájemci v domě č. p. 742, k. ú. Vršovice, ul. Žitomírská č. o. 22, Praha 10, včetně
zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem rozděleným na
jednotky
11.6 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 16/22/2013 ze dne 29. 4. 2013 k návrhu
záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými
nájemci v domě č. p. 667, k. ú. Vršovice, ul. Moskevská č. o. 68, Praha 10, včetně
zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem rozděleným na
jednotky
11.7 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 16/36/2013 ze dne 29. 4. 2013 k návrhu
záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými
nájemci v domě č. p. 1309, k. ú. Vršovice, ul. Na Louži č. o. 25, Praha 10, včetně
zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem ze stavebně
technického celku, tj. domů č. p. 1309, 1308, 1307, k. ú. Vršovice, ul. Na Louži č. o. 25,
23, 21, Praha 10, rozdělených na jednotky
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11.8 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 16/66/2013 ze dne 29. 4. 2013 k návrhu
záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými
nájemci v domě č. p. 980, k. ú. Michle, ul. Nad Vršovskou horou č. o. 1, Praha 10,
rozděleném na jednotky
11.9 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/19/2012 ze dne 25.6. 2012 k návrhu na
uzavření smluv o převodu vlastnictví bytových jednotek budovy č. p. 1231, k. ú.
Vršovice, ul. Ruská č. o. 156, Praha 10 s oprávněnými nájemci
11.10 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 8/27/2011 ze dne 12. 12. 2011 k návrhu na
uzavření smluv o převodu vlastnictví bytových jednotek budovy č. p. 1425, k. ú.
Vršovice, ul. Kazašská č. o. 8, Praha 10 s oprávněnými nájemci
12. Návrh na uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci
12.1 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 858, k. ú. Strašnice, ul. Mrštíkova č. o. 33,
Praha 10, rozděleném na jednotky
12.2 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1798, k. ú. Strašnice, ul. Průběžná č. o. 43,
Praha 10, ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1798, 1797 k. ú. Strašnice, ul.
Průběžná č. o. 43 a ul. Ke Strašnické č. o. 4, rozděleného na jednotky
12.3 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1195, k. ú. Vršovice, ul. Jakutská č. o. 1, Praha 10,
ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1195, 1196, 1197, 1198, 1199 a 1200, k. ú.
Vršovice, ul. Jakutská č. o. 1, 3, 5, 7, 9 a 11 rozděleného na jednotky
12.4 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1196, k. ú. Vršovice, ul. Jakutská č. o. 3, Praha 10,
ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1195, 1196, 1197, 1198, 1199 a 1200, k. ú.
Vršovice, ul. Jakutská č. o. 1, 3, 5, 7, 9 a 11, rozděleného na jednotky
12.5 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1197, k. ú. Vršovice, ul. Jakutská č. o. 5, Praha 10,
ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1195, 1196, 1197, 1198, 1199 a 1200, k. ú.
Vršovice, ul. Jakutská č. o. 1, 3, 5, 7, 9 a 11, rozděleného na jednotky
12.6 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1198, k. ú. Vršovice, ul. Jakutská č. o. 7, Praha 10,
ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1195, 1196, 1197, 1198, 1199 a 1200, k. ú.
Vršovice, ul. Jakutská č. o. 1, 3, 5, 7, 9 a 11, rozděleného na jednotky
12.7 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1199, k. ú. Vršovice, ul. Jakutská č. o. 9, Praha 10,
ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1195, 1196, 1197, 1198, 1199 a 1200, k. ú.
Vršovice, ul. Jakutská č. o. 1, 3, 5, 7, 9 a 11, rozděleného na jednotky
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12.8 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1200, k. ú. Vršovice, ul. Jakutská č. o. 11, Praha
10, ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1195, 1196, 1197, 1198, 1199 a 1200,
k. ú. Vršovice, ul. Jakutská č. o. 1, 3, 5, 7, 9 a 11, rozděleného na jednotky
12.9 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1201, k. ú. Vršovice, ul. Jakutská č. o. 13, Praha
10, ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, k. ú.
Vršovice, ul. Jakutská č. o. 13, 15, 17, 19, 21, rozděleného na jednotky
12.10 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1202, k. ú. Vršovice, ul. Jakutská č. o. 15, Praha 10
ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, k. ú.
Vršovice, ul. Jakutská č. o. 13, 15, 17, 19, 21, rozděleného na jednotky
12.11 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1203, k. ú. Vršovice, ul. Jakutská č. o. 17, Praha
10, ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, k. ú.
Vršovice, ul. Jakutská č. o. 13, 15, 17, 19, 21, rozděleného na jednotky
12.12 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1204, k. ú. Vršovice, ul. Jakutská č. o. 19, Praha
10, ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, k. ú.
Vršovice, ul. Jakutská č. o. 13, 15, 17, 19, 21, rozděleného na jednotky
12.13 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1205, k. ú. Vršovice, ul. Jakutská č. o. 21, Praha
10 ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, k. ú.
Vršovice, ul. Jakutská č. o. 13, 15, 17, 19, 21, rozděleného na jednotky
12.14 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 960, k. ú. Strašnice, ul. Starostrašnická č. o. 35,
Praha 10, rozděleném na jednotky
13. Návrh na prodej domu č. p. 244 s jeho příslušenstvím a pozemku parc. č. 310, k. ú.
Vršovice, ul. Kozácká 244/17, manželům ******
14. Návrh na vyhodnocení výběrového řízení s elektronickou aukcí na prodej nemovitosti –
domu č. p. 2212 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 3978 a 3983/9, k. ú. Vinohrady,
ulice U Zdravotního ústavu 2212/2
15. Návrh na prodej bytových jednotek – elektronická aukce
15.1 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou
elektronické aukce – V.
15.2 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou
elektronické aukce – VI.
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15.3. Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou
elektronické aukce – VII.
15.4 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou
elektronické aukce – VIII.
15.5 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou
elektronické aukce – IX.
15.6 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou
elektronické aukce – X.
16. Návrh na schválení aktualizace Zásad pro poskytování účelových dotací - grantů městské
části Praha 10, aktualizace formuláře žádosti účelové dotace - grantu pro sociální oblast a
formuláře celkového vyúčtování veřejné finanční podpory – grantu poskytnutého
městskou částí Praha 10
17. Návrh záměru prodeje nově uvolněných bytových jednotek v domech, které byly
schváleny k prodeji po jednotkách
18. Návrh záměru prodeje nebytových jednotek v domech, kde proběhla privatizace bytového
fondu a v domech nově rozdělených na jednotky
19. Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup volných nebytových
jednotek se stanovením minimální ceny
20. Návrh na převod vlastnictví nebytové jednotky č. 660/106, v domě Gruzínská 660/14,
Praha 10, oprávněnému nájemci ******
21. Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku
21.1 Návrh záměru na prodej pozemku parc. č. 2638/1 pod domem č. p. 1012, k. ú. Strašnice,
ul. Limuzská č. o. 6, Praha 10
21.2 Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 283 v k. ú. Záběhlice družstvu
„BYTOVÉ DRUŽSTVO N A D Ě J E“, IČ: 250 77 589
21.3 Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 279 v k. ú. Záběhlice družstvu
Bytové družstvo „Zvonková 17“, IČ: 251 22 801
21.4 Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 197 v k. ú. Strašnice vlastníkům
jednotek zapsaných na LV č. 11451 vedeném pro k. ú. Strašnice
21.5 Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 78b v k. ú. Vršovice vlastníkům
jednotek zapsaných na LV č. 5586 vedeném pro k. ú. Vršovice
21.6 Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 75d v k. ú. Vršovice vlastníkům
jednotek zapsaných na LV č. 5596 vedeném pro k. ú. Vršovice
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21.7 Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 4 v k. ú. Vinohrady společnosti
„BCB, spol. s r. o.“, IČ: 497 05 725
21.8 Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 239 v k. ú. Strašnice družstvu
„Bytové družstvo občanů Nučická č. p. 1763 a 1764, Praha 10“, IČ: 630 83 167
22. Návrh na uzavření smlouvy o poskytování finančního příspěvku na studium se studentem
zařazeným do projektu Studentský dům Záběhlická
23. Zpráva o možnostech řešení změny v rámci revitalizace Malešického parku
24. Informace o řešení důsledků smluvního vztahu se společností KEY INVESTMENTS,
a. s., na základě smlouvy o obhospodařování investičních nástrojů
25. Návrh na změnu usnesení ZMČ č. 18/37/2013 ze dne 24. 6. 2013 k návrhu na změnu
a doplnění smluvních vztahů vztahujících se k prodeji domu Moskevská 77/4 a okolních
pozemků společnosti Magnolia Invest, a. s., a návrh na nové schválení změny a doplnění
smluvních vztahů
26. Informace o průběhu rekonstrukce staré vršovické radnice
27. Návrh na odpis části pohledávky ve správě odboru školství
28. Návrh na odpis nedobytných pohledávek ve správě odboru školství
29. Návrh na změnu rozpočtu pro rok 2013 a převod finančních prostředků na hlavní město
Praha pro TSK – rekonstrukce Moskevské ulice
30. Informace o významných stavbách na území městské části Praha 10 za rok 2012
31. Návrh na změnu tajemnice Kontrolního výboru (KoV) Zastupitelstva městské části
Praha 10
32. Informace o zajištění provozu Areálu volného času – Gutova
33. Informace o průběhu zpracování alternativ vytvoření vhodných prostor pro fungování
Úřadu městské části Praha 10
34. Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 na II. pololetí
2013
35. Dotazy a informace členů zastupitelstva
36. Podání ZMČ
37. Různé
Závěr
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Zasedání ZMČ se řídilo tímto schváleným programem.
OVĚŘENÍ ZÁPISU
Zápis z 18. zasedání zastupitelstva dne 24. 6. 2013 byl ověřen bez připomínek a lze jej
považovat za schválený.
Mgr. Zoufalík navrhl, aby ověřovateli zápisu z 19. zasedání ZMČ byli členové ZMČ
Ing. Antonín Weinert, CSc. a Ing. Ivan Vinš, kteří s tímto návrhem souhlasili.
V souladu s Jednacím řádem ZMČ Praha 10 bylo následně zastupitelstvo informováno
o změnách v politických klubech:
- MUDr. Boris Šťastný oznámil své vystoupení z klubu ODS a vstup do klubu Nezávislí
- Ing. Ivan Vinš oznámil vystoupení p. Jana Floriána z klubu ODS a jeho vstup do klubu
Nezávislí
- Ing. Martin Hejl oznámil, že byl zvolen předsedou klubu ODS
XXX
1. Informace o realizaci záměru odkoupení vily po Karlu Čapkovi – budovy č. p. 1853
a pozemků parc. č. 3439 a 3440, vše v k. ú. Vinohrady, Praha 10 a movitých věcí –
historického inventáře
číslo tisku: P10-100362/2013
Materiál byl projednán radou a písemně předložen Mgr. Zoufalíkem.
Na zasedání zastupitelstva byl přivítán ministr kultury ČR Jiří Balvín MgA, který doplnil
úvodní řeč předkladatele.
Diskuse: občané Prahy 10 pí ******, pí ******, p. ******, pí ******, pí ******, p. ******,
a dále p. ******, J. Balvín, MgA., Ing. Richter, JUDr. Kleslová, MUDr. Šťastný,
MUDr. Jirásková, ředitel Památníku národního písemnictví Mgr. Zdeněk Freisleben
a p. ******
PRO

PROTI
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SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N
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A

HLASOVÁNO O
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NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

vystoupení pí ******, zástupkyně Společnosti
bratří Čapků v diskusi

25

0
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A

HLASOVÁNO O

vystoupení p. ******v diskusi
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Pí Richterová navrhla zastupitelstvu doplnění návrhu usnesení v bodech III. b) a IV. 1.4. o
text „odborné“ pracovní skupiny.
Předkladatel Mgr. Zoufalík se s tímto návrhem ztotožnil.
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v upraveném znění
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Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 19/1/2013
Zasedání ZMČ řídil Ing. Novák.
2. Návrh na změnu rozpočtu 2013
číslo tisku: P10-102578/2013
Materiál byl projednán radou a písemně předložen Ing. Slavíkem.
Diskuse: --HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění
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A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 19/2/2013
3. Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 10 od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2013
číslo tisku: P10-071434/2013
Materiál byl projednán radou a písemně předložen Mgr. Zoufalíkem, ústně jej uvedl
Ing. Novák.
Diskuse: --HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění
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PŘIJAT
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A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 19/3/2013
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4. Návrh na schválení záměru zřídit komunitní centrum pro občany Prahy 10 na základě
průzkumu potřeb v oblasti sociálních a návazných služeb mezi občany Prahy 10 a na
podkladě studie využitelnosti objektu U Vršovického nádraží 30/30, Praha 10
číslo tisku: P10-099331/2013
Materiál byl projednán radou a písemně předložen Mgr. Zoufalíkem. Ústně jej uvedl
Bc. Petřík
Ing. Novák přerušil projednávání tohoto bodu z důvodu nepřítomnosti předkladatele
Diskuse: občané Prahy 10 a zástupci občanských sdružení pí ******, pí ******, pí ****** a
dále Ing. Narovec, Ing. Šnajdr, Mgr. Zoufalík
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění
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Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 19/41/2013
5. Návrh na změnu rozpočtu pro rok 2013 a převod finančních prostředků na hlavní město
Prahu pro TSK (chodníkový program)
číslo tisku: P10-095466/2013
Materiál byl projednán radou a písemně předložen Mgr. Zoufalíkem, ústně jej uvedla
Mgr. Cabrnochová.
Diskuse: Ing. Richter
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění
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Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 19/4/2013
6. Zpráva o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 6. 2013, včetně informací o rozpočtových
opatřeních schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění
číslo tisku: P10-097297/2013
Materiál byl projednán radou a písemně předložen Mgr. Zoufalíkem.
Ing. Novák přerušil projednávání tohoto bodu z důvodu nepřítomnosti předkladatele
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Diskuse: občanka Prahy 10 pí ******, a dále Ing. Svoboda
Pí ****** požádala o informace k plnění investic tří subjektů – park Gutovka, Horský hotel a
produkční dům Vzlet. Mgr. Zoufalík přislíbil písemnou odpověď.
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění
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Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 19/42/2013
7. Návrh na rozdělení finančních prostředků na podporu sportovní činnosti mládeže na území
MČ Praha 10 v roce 2013 z dotace HMP (RO 8052, RO 8017 a RO 8019)
číslo tisku: P10-100807/2013
Materiál byl projednán radou a písemně předložen Mgr. Vozobule.
Diskuse: Ing. Richter, Ing. Weinert, CSc., Mgr. Vozobule, Ing.Slavík
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
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A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 19/5/2013
8. Návrh na přijetí daru ve výši 100 000,- Kč na odstranění následků povodní vzniklých
v červnu roku 2013 na území městské části Praha 10 od dárce ******
číslo tisku: P10-094079/2013
Materiál byl projednán radou a písemně předložen Mgr. Zoufalíkem, ústně jej uvedl
Ing. Richter.
Diskuse: --HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění
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Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 19/6/2013
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9. Návrh na zvýšení rozpočtu pro rok 2013 převodem finančních prostředků z účtu darů
číslo tisku: P10-100091/2013
Materiál byl projednán radou a písemně předložen Mgr. Zoufalíkem, ústně jej uvedl
Ing. Novák.
Diskuse: --HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění
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Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 19/7/2013
10. Informace o nákladech spojených s povodněmi v roce 2013 na území městské části
Praha 10 a návrh protipovodňových opatření
číslo tisku: P10-100424/2013
Materiál byl projednán radou a písemně předložen Mgr. Zoufalíkem, ústně jej uvedl
Ing. Slavík.
Diskuse: Ing. Svoboda, Ing. Slavík, Ing. Vinš
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění
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A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 19/8/2013
Zasedání ZMČ řídil Ing. Richter.
11. Návrh na změnu usnesení ZMČ – uzavření smluv o převodu bytových jednotek
Materiály byly projednány radou a předloženy písemně Ing. Richterem, který je ústně uvedl.
Diskuse k bodům 11.1 – 11.10: ---
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11.1 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 3/38/2011 ze dne 11. 3. 2011 k návrhu na
uzavření smluv o převodu vlastnictví bytových jednotek budovy č. p. 807, k. ú.
Vršovice, ul. Vladivostocká č. o. 5, Praha 10, s oprávněnými nájemci
číslo tisku: P10-071218
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění
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A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 19/9/2013
11.2 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 12/37/2012 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. 1291, k. ú. Vršovice, Kubánské nám. č. o. 25,
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1291, 1292, 1294, 1293, k. ú. Vršovice,
Kubánské nám. č. o. 25, 24, ul. Vladivostocká č. o. 17, 19, rozdělených na jednotky
číslo tisku: P10-066526/2013
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění
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Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 19/10/2013
11.3 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 12/54/2012 ze dne 24. 9. 2013 k návrhu
záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 2462, k. ú. Vinohrady, ul. Nad Olšinami č. o. 11,
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 2461, 2462 k. ú. Vinohrady, ul. Mrštíkova
č. o. 5, ul. Nad Olšinami č. o. 11, rozdělených na jednotky
číslo tisku: P10-087262/2013
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění
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A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 19/11/2013
11.4 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 13/4/2012 ze dne 5. 11. 2012 k návrhu
záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 696, k. ú. Vršovice, ul. Moskevská č. o. 70,
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Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
rozděleným na jednotky
číslo tisku: P10-064818/2013
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění
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Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 19/12/2013
11.5 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 13/6/2012 ze dne 5. 11. 2012 k návrhu
záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 742, k. ú. Vršovice, ul. Žitomírská č. o. 22,
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
rozděleným na jednotky
číslo tisku: P10-081636/2013
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění
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Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 19/13/2013
11.6 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 16/22/2013 ze dne 29. 4. 2013 k návrhu
záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 667, k. ú. Vršovice, ul. Moskevská č. o. 68,
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
rozděleným na jednotky
číslo tisku: P10-065513/2013
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění
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Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 19/14/2013
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11.7 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 16/36/2013 ze dne 29. 4. 2013 k návrhu
záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1309, k. ú. Vršovice, ul. Na Louži č. o. 25,
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1309, 1308, 1307, k. ú. Vršovice,
ul. Na Louži č. o. 25, 23, 21, Praha 10, rozdělených na jednotky
číslo tisku: P10-065576/2013
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění
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Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 19/15/2013
11.8 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 16/66/2013 ze dne 29. 4. 2013 k návrhu
záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 980, k. ú. Michle, ul. Nad Vršovskou horou č. o. 1,
Praha 10, rozděleném na jednotky
číslo tisku: P10-089543/2013
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.19/16 /2013
11.9 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/19/2012 ze dne 25.6. 2012 k návrhu na
uzavření smluv o převodu vlastnictví bytových jednotek budovy č. p. 1231, k. ú.
Vršovice, ul. Ruská č. o. 156, Praha 10 s oprávněnými nájemci
číslo tisku: P10-092311/2013
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

23

0

0

13

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 19/17/2013
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zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
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11.10 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 8/27/2011 ze dne 12. 12. 2011 k návrhu na
uzavření smluv o převodu vlastnictví bytových jednotek budovy č. p. 1425, k. ú.
Vršovice, ul. Kazašská č. o. 8, Praha 10 s oprávněnými nájemci
číslo tisku: P10-092278/2013
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

25

0

0

11

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 19/18/2013
12. Návrh na uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci
Materiály byly projednány radou a předloženy písemně Ing. Richterem, který je ústně uvedl.
Diskuse k bodům 12.1 – 12.14: --12.1 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 858, k. ú. Strašnice, ul. Mrštíkova č. o. 33,
Praha 10, rozděleném na jednotky
číslo tisku: P10-092179/2013
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.19/19 /2013
12.2 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1798, k. ú. Strašnice, ul. Průběžná č. o. 43,
Praha 10, ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1798, 1797 k. ú. Strašnice,
ul. Průběžná č. o. 43 a ul. Ke Strašnické č. o. 4, rozděleného na jednotky
číslo tisku: P10-066768/2013
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

23

0

0

13

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 19/20/2013
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12.3 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1195, k. ú. Vršovice, ul. Jakutská č. o. 1, Praha 10,
ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1195, 1196, 1197, 1198, 1199 a 1200, k. ú.
Vršovice, ul. Jakutská č. o. 1, 3, 5, 7, 9 a 11 rozděleného na jednotky
číslo tisku: P10-084567/2013
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

23

0

0

13

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č.19/21/2013
12.4 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1196, k. ú. Vršovice, ul. Jakutská č. o. 3, Praha 10,
ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1195, 1196, 1197, 1198, 1199 a 1200, k. ú.
Vršovice, ul. Jakutská č. o. 1, 3, 5, 7, 9 a 11, rozděleného na jednotky
číslo tisku: P10-084571/2013
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

22

0

0

14

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 19/22/2013
12.5 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1197, k. ú. Vršovice, ul. Jakutská č. o. 5, Praha 10,
ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1195, 1196, 1197, 1198, 1199 a 1200, k. ú.
Vršovice, ul. Jakutská č. o. 1, 3, 5, 7, 9 a 11, rozděleného na jednotky
číslo tisku: P10-084638/2013
Mgr. Ján ohlásil střet zájmů a své rozhodnutí nehlasovat o tomto usnesení.
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

22

0

0

14

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 19/23/2013
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12.6 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1198, k. ú. Vršovice, ul. Jakutská č. o. 7, Praha 10,
ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1195, 1196, 1197, 1198, 1199 a 1200, k. ú.
Vršovice, ul. Jakutská č. o. 1, 3, 5, 7, 9 a 11, rozděleného na jednotky
číslo tisku: P10-085210/2013
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

23

0

0

13

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 19/24/2013
12.7 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1199, k. ú. Vršovice, ul. Jakutská č. o. 9, Praha 10,
ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1195, 1196, 1197, 1198, 1199 a 1200, k. ú.
Vršovice, ul. Jakutská č. o. 1, 3, 5, 7, 9 a 11, rozděleného na jednotky
číslo tisku: P10-085288/2013
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. 19/25/2013
12.8 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1200, k. ú. Vršovice, ul. Jakutská č. o. 11,
Praha 10, ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1195, 1196, 1197, 1198, 1199
a 1200, k. ú. Vršovice, ul. Jakutská č. o. 1, 3, 5, 7, 9 a 11, rozděleného na jednotky
číslo tisku: P10-085320/2013
Ing. Procházková ohlásila střet zájmů a své rozhodnutí nehlasovat o tomto usnesení.
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. 19/26/2013

19
Zveřejněna je upravená verze zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
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12.9 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1201, k. ú. Vršovice, ul. Jakutská č. o. 13,
Praha 10, ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1201, 1202, 1203, 1204, 1205,
k. ú. Vršovice, ul. Jakutská č. o. 13, 15, 17, 19, 21, rozděleného na jednotky
číslo tisku: P10-066773/2013
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

25

0

0

11

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 19/27/2013
12.10 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1202, k. ú. Vršovice, ul. Jakutská č. o. 15,
Praha 10, ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1201, 1202, 1203, 1204, 1205,
k. ú. Vršovice, ul. Jakutská č. o. 13, 15, 17, 19, 21, rozděleného na jednotky
číslo tisku: P10-066841/2013
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. 19/28/2013
12.11 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1203, k. ú. Vršovice, ul. Jakutská č. o. 17,
Praha 10, ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1201, 1202, 1203, 1204, 1205,
k. ú. Vršovice, ul. Jakutská č. o. 13, 15, 17, 19, 21, rozděleného na jednotky
číslo tisku: P10-066875/2013
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. 19/29/2013
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12.12 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1204, k. ú. Vršovice, ul. Jakutská č. o. 19,
Praha 10, ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1201, 1202, 1203, 1204, 1205,
k. ú. Vršovice, ul. Jakutská č. o. 13, 15, 17, 19, 21, rozděleného na jednotky
číslo tisku: P10-066909/2013
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

25

0

0

11

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 19/30/2013
12.13 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1205, k. ú. Vršovice, ul. Jakutská č. o. 21,
Praha 10 ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1201, 1202, 1203, 1204, 1205,
k. ú. Vršovice, ul. Jakutská č. o. 13, 15, 17, 19, 21, rozděleného na jednotky
číslo tisku: P10-068264/2013
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

24

0

1

11

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 19/31/2013
12.14 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 960, k. ú. Strašnice, ul. Starostrašnická č. o. 35,
Praha 10, rozděleném na jednotky
číslo tisku: P10-092200/2013
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

26

0

0

10

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 19/32/2013
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13. Návrh na prodej domu č. p. 244 s jeho příslušenstvím a pozemku parc. č. 310, k. ú.
Vršovice, ul. Kozácká 244/17, manželům ******
číslo tisku: P10-093917/2013
Materiál byl projednán radou a písemně předložen Ing. Richterem.
Diskuse: --HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

27

0

0

9

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 19/33/2013
14. Návrh na vyhodnocení výběrového řízení s elektronickou aukcí na prodej nemovitosti –
domu č. p. 2212 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 3978 a 3983/9, k. ú. Vinohrady,
ulice U Zdravotního ústavu 2212/2
číslo tisku: P10-096301/2013
Materiál byl projednán radou a písemně předložen Ing. Richterem.
Diskuse: --HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

26

0

0

10

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 19/34/2013
15. Návrh na prodej bytových jednotek – elektronická aukce
Materiály byly projednány radou a předloženy písemně Ing. Richterem, který je ústně uvedl.
Diskuse k bodům 15.1 – 15.6: Ing. Narovec, Ing. Svoboda, Mgr. Zoufalík
15.1 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou
elektronické aukce – V.
číslo tisku: P10-080796/2013
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

28

0

0

8

A
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Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 19/35/2013
15.2 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou
elektronické aukce – VI.
číslo tisku: P10-080784/2013
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. 19/36/2013
15.3. Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou
elektronické aukce – VII.
číslo tisku: P10-081980/2013
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. 19/37/2013
15.4 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou
elektronické aukce – VIII.
číslo tisku: P10-096286/2013
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. 19/38/2013
15.5 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou
elektronické aukce – IX.
číslo tisku: P10-096290/2013
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. 19/39/2013
23
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15.6 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou
elektronické aukce – X.
číslo tisku: P10-096296/2013
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. 19/40/2013
16. Návrh na schválení aktualizace Zásad pro poskytování účelových dotací - grantů městské
části Praha 10, aktualizace formuláře žádosti účelové dotace - grantu pro sociální oblast
a formuláře celkového vyúčtování veřejné finanční podpory – grantu poskytnutého
městskou částí Praha 10
číslo tisku: P10-098656/2013
Materiál byl projednán radou a písemně předložen Ing. Richterem.
Diskuse: --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. 19/43/2013
17. Návrh záměru prodeje nově uvolněných bytových jednotek v domech, které byly
schváleny k prodeji po jednotkách
číslo tisku:P10-093913 /2013
Materiál byl projednán radou a písemně předložen Ing. Richterem.
Diskuse: --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. 19/44/2013
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18. Návrh záměru prodeje nebytových jednotek v domech, kde proběhla privatizace bytového
fondu a v domech nově rozdělených na jednotky
číslo tisku: P10-093632/2013
Materiál byl projednán radou a písemně předložen Ing. Richterem.
Diskuse: --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. 19/45/2013
19. Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup volných nebytových
jednotek se stanovením minimální ceny
číslo tisku: P10-072408/2013
Materiál byl projednán radou a písemně předložen Ing. Richterem.
Diskuse: --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. 19/46/2013
20. Návrh na převod vlastnictví nebytové jednotky č. 660/106, v domě Gruzínská 660/14,
Praha 10, oprávněnému nájemci ******
číslo tisku: P10-096635/2013
Materiál byl projednán radou a písemně předložen Ing. Richterem.
Diskuse: --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. 19/47/2013

26
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21. Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku
Materiály byly projednány radou a předloženy písemně Ing. Richterem, který je ústně uvedl.
Diskuse k bodům 21.1 – 21.8: --21.1 Návrh záměru na prodej pozemku parc. č. 2638/1 pod domem č. p. 1012, k. ú. Strašnice,
ul. Limuzská č. o. 6, Praha 10
číslo tisku: P10-091851/2013
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. 19/48/2013
21.2 Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 283 v k. ú. Záběhlice družstvu
„BYTOVÉ DRUŽSTVO NADĚJE“, IČ: 250 77 589
číslo tisku: P10-081502/2013
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. 19/49/2013
21.3 Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 279 v k. ú. Záběhlice družstvu
Bytové družstvo „Zvonková 17“, IČ: 251 22 801
číslo tisku: P10-079292/2013
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. 19/50/2013

27
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21.4 Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 197 v k. ú. Strašnice vlastníkům
jednotek zapsaných na LV č. 11451 vedeném pro k. ú. Strašnice
číslo tisku: P10-080283/2013
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

25

0

0

11

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 19/51/2013
21.5 Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 78b v k. ú. Vršovice vlastníkům
jednotek zapsaných na LV č. 5586 vedeném pro k. ú. Vršovice
číslo tisku: P10-068144/2013
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

23

0

0

13

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 19/52/2013
21.6 Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 75d v k. ú. Vršovice vlastníkům
jednotek zapsaných na LV č. 5596 vedeném pro k. ú. Vršovice
číslo tisku: P10-085645/2013
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

27

0

0

9

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 19/53/2013
21.7 Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 4 v k. ú. Vinohrady společnosti
„BCB, spol. s r. o.“, IČ: 497 05 725
číslo tisku: P10-/0802192013
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

27

0

0

9

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 19/54/2013
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21.8 Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 239 v k. ú. Strašnice družstvu
„Bytové družstvo občanů Nučická č. p. 1763 a 1764, Praha 10“, IČ: 630 83 167
číslo tisku: P10-080261/2013
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. 19/55/2013
Zasedání ZMČ řídil Mgr. Zoufalík.
22. Návrh na uzavření smlouvy o poskytování finančního příspěvku na studium se studentem
zařazeným do projektu Studentský dům Záběhlická
číslo tisku: P10-099068/2013
Materiál byl projednán radou a písemně předložen Mgr. Zoufalíkem.
Diskuse: --HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

28

0

1

7

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 19/56/2013
23. Zpráva o možnostech řešení změny v rámci revitalizace Malešického parku
číslo tisku: P10-096021/2013
Materiál byl projednán radou a písemně předložen Ing. Novákem.
Diskuse: --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. 19/57/2013
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24. Informace o řešení důsledků smluvního vztahu se společností KEY INVESTMENTS,
a. s., na základě smlouvy o obhospodařování investičních nástrojů
číslo tisku: P10-094755/2013
Materiál byl projednán radou a písemně předložen Ing. Richterem, ústně jej uvedl
Mgr. Ekstein.
Diskuse: Ing. Šnajdr, Mgr. Ekstein
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

31

0

1

4

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 19/58/2013
25. Návrh na změnu usnesení ZMČ č. 18/37/2013 ze dne 24. 6. 2013 k návrhu na změnu
a doplnění smluvních vztahů vztahujících se k prodeji domu Moskevská 77/4 a okolních
pozemků společnosti Magnolia Invest, a. s., a návrh na nové schválení změny a doplnění
smluvních vztahů
číslo tisku: P10-100956/2013
Materiál byl projednán radou a písemně předložen Ing. Richterem.
Diskuse: občané Prahy 10 pí ****** , p. ******, a dále Ing. Novák, Mgr. Cabrnochová,
Mgr. Zoufalík
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

24

0

7

5

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 19/59/2013
26. Informace o průběhu rekonstrukce staré vršovické radnice
číslo tisku: P10-100364/2013
Materiál byl projednán radou a písemně předložen Ing. Richterem.
Diskuse: občané Prahy 10 p ******, pí ****** a dále Mgr. Zoufalík, MUDr. Jirásková,
Ing. Richter
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N
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A
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Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 19/60/2013
27. Návrh na odpis části pohledávky ve správě odboru školství
číslo tisku:P10-057460/2013
Materiál byl projednán radou a písemně předložen Ing. Richterem.
Diskuse: --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. 19/61/2013
28. Návrh na odpis nedobytných pohledávek ve správě odboru školství
číslo tisku: P10-064821/2013
Materiál byl projednán radou a písemně předložen Ing. Richterem.
Diskuse: --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. 19/62/2013
29. Návrh na změnu rozpočtu pro rok 2013 a převod finančních prostředků na hlavní město
Praha pro TSK – rekonstrukce Moskevské ulice
číslo tisku: P10-099158/2013
Materiál byl projednán radou a písemně předložen Mgr. Cabrnochovou.
Diskuse: --Mgr. Cabrnochová požádala o úpravy návrhu usnesení:
- v bodě I. b) vypustit text „ po nabytí právní moci příslušného stavebního povolení“
- v bodě II. 1.2. změnit termín úkolu na 30. 11. 2013
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v upraveném znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N
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A
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Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 19/63/2013
30. Informace o významných stavbách na území městské části Praha 10 za rok 2012
číslo tisku: P10-022372/2013
Materiál byl projednán radou a písemně předložen Mgr. Cabrnochovou.
Diskuse: --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. 19/64/2013

31. Návrh na změnu tajemnice Kontrolního výboru (KoV) Zastupitelstva městské části
Praha 10
číslo tisku: P10-071944/2013
Materiál byl projednán radou a písemně předložen Ing. Slavíkem.
Diskuse: --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. 19/65/2013
32. Informace o zajištění provozu Areálu volného času – Gutova
číslo tisku: /2013
Materiál byl projednán radou a písemně předložen Mgr. Vozobule.
Diskuse: občané Prahy 10 pí ******, p ******, a dále Ing. Šnajdr, Ing. Čunátová
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

25

3

4

4

A
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Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 19/66/2013

33
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33. Informace o průběhu zpracování alternativ vytvoření vhodných prostor pro fungování
Úřadu městské části Praha 10
číslo tisku: P10-101515/2013
Materiál byl projednán radou a písemně předložen Ing. Richterem.
Diskuse: občané Prahy 10 p. ******, pí ******, pí ******, p. ******, pí ******, a dále
Ing. arch. Klápště, Mgr. Cabrnochová, Ing. Vinš, Ing. Narovec, Ing. Šnajdr,
MUDr. Šťastný, Ing. Sandner, Ing. Weinert, CSc., Ing. Richter, Mgr. Ekstein
HLASOVÁNO O

vystoupení Ing. arch. Klápště v diskusi

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

22

0

1

13

A

Občan Prahy 10 p. Moravec přednesl návrh usnesení k tomuto bodu a požádal o osvojení si
tohoto návrhu některým z členů ZMČ:
Zastupitelstvo MČ Praha 10
I. bere na vědomí
informaci o dosavadním vývoji
II. ukládá
Komisi pro vytvoření vhodných prostor pro vybudování úřadu MČ Praha 10
1.připravit změnu soutěžních podmínek připravované architektonické soutěže tak, aby
snížením požadované podrobnosti soutěžních návrhů na úroveň nezbytnou pro prověření
možnosti rozvoje lokality Strašnická a důsledků eventuálního rozhodnutí o umístění
nové budovy úřadu v této lokalitě došlo k maximálnímu snížení nákladů na veřejnou
architektonickou soutěž
2.zhodnotit dosavadní podklady pro rekonstrukci stávající budovy úřadu a navrhnout
další postup, který zajistí, že podklady pro tuto variantu budou kvalitativně a rozsahem
srovnatelné s variantou novostavby v lokalitě Strašnická
3.navrhnout postup pro získání dalších možností lokalizace úřadu formou poptání koupě
vhodné nemovitosti v jiné lokalitě, než ve dvou výše uvedených
s termínem do příštího zasedání ZMČ Praha 10.
Přednesený návrh byl osvojen Ing. Narovcem.
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předneseném znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

3

3

24

6

N

Mgr. Cabrnochová navrhla doplnění návrhu usnesení o nový bod v bodě IV.:
2. Komisi pro vytvoření vhodných prostor pro fungování ÚMČ Praha 10 Zastupitelstva MČ
Praha 10
2.1. posoudit zpracované alternativy vytvoření vhodných prostor pro fungování Úřadu
městské části Praha 10 a předložit ZMČ Praha 10 stanovisko k jednotlivým
zpracovaným alternativám
34
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Termín: 31. 12. 2013
Mgr. Zoufalík se s tímto doplněním ztotožnil.
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v upraveném znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

24
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5

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 19/67/2013
34. Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 na II. pololetí
2013
číslo tisku: P10-088552/2013
Materiál byl projednán radou a písemně předložen Ing. Čunátovou.
Diskuse: --HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

27

0

0

9

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 19/68/2013
35. Dotazy a informace členů zastupitelstva
- žádné nebyly
36. Podání ZMČ
- žádost p. ****** a pí ****** o schválení záměru prodeje pozemků parc. č. 3472 a 3473
v k. ú. Vinohrady
- předáno k vyřízení na OMP
- žádost pana ****** o prodej nebytové jednotky oprávněnému nájemci
- předáno k vyřízení na OMP
37. Různé
-

p. ******, občan Prahy 10 – příspěvek ve věci cen a termínů oprav školských zařízení
proběhlých během prázdnin – problémy rekonstrukce
ZŠ Jakutská a využití finančních prostředků, které MČ
získala formou penále, stanovených ve smlouvě za
nedodržení termínů
Diskuse: Mgr. Zoufalík
35
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-

p. ****** , občan Prahy 10 – příspěvek ke zveřejňování podkladů pro jednání ZMČ

-

p. ******, občan Prahy 10 – příspěvek k Rámcovým smlouvám na stavební zakázky
a otevřeným výběrovým řízením

-

pí ******, občanka Prahy 10 – požádala o zveřejňování podkladů pro jednání ZMČ
a o písemnou odpověď k využití staré školy na
strašnické

-

pí ******, občanka Prahy 10 – příspěvek zapojování veřejnosti do rozhodovacích
procesů a ke zveřejňování podkladů pro jednání ZMČ

-

pí ******, občanka Prahy 10 – požádala o písemné zpracování vize využití vily po
Karlu Čapkovi
(dotaz bude vyřízen písemně)

-

JUDr. Kleslová– pozvánka na „Dny Prahy 10“

- Mgr. Cabrnochová – pozvánka na závěrečný koncert Dnů evropského dědictví
-

Ing. Vinš – reakce na pana ****** k problematice veřejných výběrových řízení
a Rámcovým smlouvám

- Ing. Richter – dotaz k paní ******, zástupkyni OS Útulné Strašnice ve věci postoje
sdružení k využití pozemku u parku Gutovka
Závěr
Bc. Zoufalík poděkoval všem za účast a ukončil 19. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10
v 19:00 hodin.

Mgr. Bohumil Z o u f a l í k
starosta

Ověřovatelé:

Ing. Antonín Weinert, CSc.

Ing. Ivan Vinš
36
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P10-073714/2013

Ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 je pořízen v 7 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 27. 9. 2013
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