Zápis
z 20. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10
konaného dne 16. 12. 2013 v zasedací místnosti ÚMČ Praha 10

Přítomní členové ZMČ:
Jan Florián
Mgr. Tomáš Ján, MBA
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.

Mgr. Pavlina Hájková
Ing. Michal Narovec
Ing. Jindřich Nepevný
Ing. Viktor Lojík
Ing. Kamila Procházková
Jan Sandner
Ing. Jan Šnajdr
Mgr. Petr Vozobule
MUDr. Martina Suchá
Mgr. Ivana Cabrnochová
Ing. Zdeněk Vávra, PhD.
Ing. Jana Čunátová
RSDr. Karel Hošek

Omluvení členové ZMČ:
Ing. Martin Hejl
Ing. Michal Neubauer
Bc. Radek Lojda
Blanka Espinoza
Ing. Martin Uhlíř, MBA
Další přítomní:
Ing. Martin Slavík – tajemník ÚMČ
Ing. Mária Gombíková – vedoucí OEK
Josef Berka – vedoucí OHS
Mgr. Tomáš Kosmel - 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
Pavla Čejková – pověřena vedením OKP
Ing. Jiřina Zákoucká, CSc. – vedoucí KT/audit
Mgr. Petr Janů – vedoucí odd. veř. zakázek a servisních činností
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Bohumil Pospíšil – vedoucí oddělení správy majetku
JUDr. Jitka Dědičová – oddělení pohledávek
Romana Šímová - oddělení nájemních vztahů
Ing. Marek Hejský – vedoucí oddělení prodeje bytového fondu
Petr Stejskal – oddělení činností vlastníka a prodeje nem. majetku
Marie Šustová – vedoucí oddělení rozpočtu
Ing. Daniel Čech - vedoucí oddělení státní správy - životní prostředí a doprava
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
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.
Ing. Richard Černý – ředitel Centrum SOP, p. o.
Mgr. Tomáš Vacek – ředitel PRAHA 10 - Majetková , a. s.
a další hosté viz prezenční listina

Zasedání zahájil ve 13:10 hodin starosta Mgr. Bohumil Zoufalík. Přivítal přítomné a řídil
průběh 20. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10.
Schválení programu
Mgr. Zoufalík navrhl doplnit program o nový bod 1. Informace o rezignaci ****** a ******
na členství v Komisi pro vytvoření vhodných prostor pro fungování Úřadu městské části
Praha 10 a doplnění členů Komise pro vytvoření vhodných prostor pro fungování Úřadu
městské části Praha 10 o zástupce občanů.
Mgr. Cabrnochová požádala o doplnění programu o materiál o materiál Harmonogram
činností oddělení koncepce a rozvoje pro roky 2013 – 2014.
Mgr. Hájková navrhla doplnit program o materiál Informace o činnosti Komise pro vytvoření
vhodných prostor pro fungování Úřadu městské části Praha 10.
Občanka Prahy 10 pí ****** navrhla za občanskou iniciativu Společně pro Desítku zařazení
bodu Informace o průběhu zpracování alternativ vytvoření vhodných prostor pro fungování
Úřadu městské části Praha 10. Tento návrh si osvojila Mgr. Hájková.
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upraveném návrhu programu

Program
1. Informace o rezignaci ****** a ****** na členství v Komisi pro vytvoření vhodných
prostor pro fungování Úřadu městské části Praha 10 a doplnění členů Komise pro
vytvoření vhodných prostor pro fungování Úřadu městské části Praha 10 o zástupce
občanů
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2. Informace o účasti žáků ZŠ Gutova na amatérské filmové soutěži AntiFetFest – předání cen
3. Návrh na schválení Střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných
služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016
4. Návrh na rozdělení finančních prostředků na podporu sportovní činnosti mládeže na území
MČ Praha 10 v roce 2013 z dotace HMP (RO 8028, RO 1817 a RO 8019)
5. Zhodnocení roční kampaně „Praha 10 – Město stromů 2012/2013“
6. Informace o realizaci projektu „Příběhy našich sousedů“
7. Návrh na koupi pozemků a narovnání vlastnických vztahů k pozemkům v k. ú. Strašnice,
v Praze 10 od vlastníků paní ******, pí ******, p. ******, p. ****** a pí. ****** a na
mezipoložkový přesun z odvětví ORJ 0082 – Správa majetku do odvětví ORJ 0081 –
Obecní majetek
8. Návrh kandidátů na funkci přísedící Obvodního soudu pro Prahu 10
9. Návrh Zásad pro hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2014 MČ Praha 10
10. Návrh na změnu usnesení ZMČ – uzavření smluv o převodu bytových jednotek
10.1 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 3/30/2011 ze dne 11. 3. 2011 k návrhu na
uzavření smluv o převodu vlastnictví bytových jednotek budovy č. p. 474, k. ú. Vršovice,
ul. Bělocerkevská č. o. 15a, Praha 10, s oprávněnými nájemci
10.2 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/60/2012 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. 715, k. ú. Vršovice, ul. Bulharská č. o. 39, Praha 10, rozděleném na
jednotky, včetně zastavěného pozemku
10.3 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/67/2012 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. 1008, k. ú. Vršovice, ul. Holandská č. o. 13, Praha 10, včetně
zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem rozděleným na
jednotky
10.4 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/77/2012 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. Minská č. o. 2, Praha 10, včetně zastavěných
pozemků ze stavebně technického celku, t. j. domů č. p. 776, k. ú. Vršovice, ul. Minská
č. o. 2, Vršovická č. o. 39 a Vršovická č. o. 41, rozdělených na jednotky
10.5 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 13/14/2012 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. 713, k. ú. Vršovice, ul. Na Míčánkách č. o. 11, Praha 10, rozděleném
na jednotky, včetně zastavěného pozemku
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10.6 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 14/6/2012 ze dne 10. 12. 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, rozděleném na
jednotky, včetně zastavěného pozemku
10.7 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 15/18/2013 ze dne 4. 2. 2012 k návrhu
záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými
nájemci v domě č. p. 1967, k. ú. Strašnice, ul. U Hranic č. o. 21, Praha 10, ze stavebně
technického celku, t. j. domů č. p. 1936, 1937, k. ú. Strašnice, ul. U Hranic č. o. 19 a č. o.
21, včetně zastavěných pozemků a pozemků, souvisejících s předmětným domem
rozděleným na jednotky
10.8 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 19/24/2013 ze dne 23. 9. 2012 k návrhu
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, t. j. domů č. p. 1195, 1196, 1197, 1198, 1199 a 1200, k. ú. Vršovice,
ul. Jakutská č. o. 1, 3, 5, 7, 9 a 11, Praha 10 rozdělených na jednotky
10.9 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 19/26/2013 ze dne 23. 9. 2012 k návrhu
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, t. j. domů č. p. 1195, 1196, 1197, 1198, 1199 a 1200, k. ú. Vršovice,
ul. Jakutská č. o. 1, 3, 5, 7, 9 a 11 Praha 10 rozdělených na jednotky
11. Návrh na uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci
11.1 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1282, k. ú. Vršovice, ul. Litevská č. o. 1, Praha 10,
ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1281, 1282, k. ú. Vršovice, ul. Litevská č. o.
3, 1 rozděleného na jednotky
11.2 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1281, k. ú. Vršovice, ul. Litevská č. o. 3, Praha 10,
ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1281, 1282, k. ú. Vršovice, ul. Litevská č. o.
3, 1 rozděleného na jednotky
11.3 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1307, k. ú. Vršovice, ul. Na Louži č. o. 21, Praha 10,
ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1307, 1308 a 1309, k. ú. Vršovice,
ul. Na Louži č. o. 21, 23 a 25 rozděleného na jednotky
12. Návrh záměru prodeje volných bytových jednotek v domech, které byly schváleny
k prodeji po jednotkách
13. Návrh na změnu vlastnického podílu k bytové jednotce ve vlastnictví MČ Praha 10 v SVJ
Řipská 1445/6 a uzavření Smlouvy o výstavbě
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14. Návrh na prodej bytových jednotek – elektronická aukce
14.1 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou
elektronické aukce - XI.
14.2 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou
elektronické aukce - XII.
15. Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup volných nebytových
jednotek se stanovením minimální ceny
16. Návrh na uzavření smlouvy o poskytování finančního příspěvku na studium se studentem
zařazeným do projektu Studentský dům Záběhlická
17. Informace o průběhu soudního sporu a návrh na prominutí úroků z prodlení pí ******
18. Návrh na vyslovení souhlasu s odejmutím svěřené správy majetku hl. m. Prahy, a to
budovy č. p. 200 a pozemků parc. č. 1/1, 3 a 4, při současné možnosti svěření nemovitostí
ve vlastnictví hl. m. Prahy, a to pozemků parc. č. 1463/22, 1463/23, 1463/24, 1463/25,
1463/26 a budov bez č. p. na nich postavených a pozemků parc. č. 1463/1, 1463/9
a 1463/28, vše k. ú. Strašnice
19. Návrh na úpravu závazných limitů stanovených Centru sociální a ošetřovatelské pomoci
v Praze 10, p. o., v rozpočtu pro rok 2013
20. Návrh na schválení dodatku č. 1 zřizovací listiny Školní jídelny, Praha 10, Vršovická
68/1492, příspěvková organizace
21. Návrh na schválení dodatku č. 1 zřizovací listiny Mateřské školy U Vršovického nádraží,
Praha 10, Sámova 2a/1529
22. Návrh na zvýšení rozpočtu pro rok 2013 převodem finančních prostředků z účtu darů
23. Návrh na úpravu závazných limitů stanovených LDN Vršovice, p. o., v rozpočtu pro
rok 2013
24. Návrh na poskytnutí přímé adresné finanční podpory za období 04 – 06/2013 z důvodu
jednostranného zvýšení nájemného z bytu
25. Návrh na poskytnutí přímé adresné finanční podpory za období 07 - 09/2013 z důvodu
jednostranného zvýšení nájemného z bytu
26. Návrh na prominutí pohledávek (SF Austis, a. s.)
27. Návrh na odsouhlasení Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí, a to pozemků
parc. č. 2585/16 a parc. č. 2585/24, vše v k. ú. Strašnice, z majetku ČR – ÚZSVM
do vlastnictví hl. m. Prahy, správy MČ Praha 10

6
Zveřejněna je upravená verze zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

P10-139256/2013

28. Informace o průběhu rekonstrukce staré vršovické radnice
29. Informace o řešení důsledků smluvního vztahu se společností KEY INVESTMENTS,
a. s., na základě smlouvy o obhospodařování investičních nástrojů
30. Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 na I. pololetí 2014
31. Harmonogram činností oddělení koncepce a rozvoje pro roky 2013 - 2014
32. Dotazy a informace členů zastupitelstva
33. Podání ZMČ
34. Různé
Závěr
Zasedání ZMČ se řídilo tímto schváleným programem.
OVĚŘENÍ ZÁPISU
Zápis z 19. zasedání zastupitelstva dne 23. 9. 2013 byl ověřen bez připomínek a lze jej
považovat za schválený.
Mgr. Zoufalík navrhl, aby ověřovateli zápisu z 20. zasedání ZMČ byli členové ZMČ paní
Jiřina Vondráková a Ing. Ivan Vinš, kteří s tímto návrhem souhlasili.

XXX
1. Informace o rezignaci ******a ****** na členství v Komisi pro vytvoření vhodných
prostor pro fungování Úřadu městské části Praha 10 a doplnění členů Komise pro
vytvoření vhodných prostor pro fungování Úřadu městské části Praha 10 o zástupce
občanů
číslo tisku: P10-138669/2013
Návrh usnesení byl písemně předložen Mgr. Zoufalíkem předsedům politických klubů ZMČ.
Diskuse: občanka Prahy 10 pí ****** a dále Mgr. Hájková, MUDr. Jirásková, Ing. Richter,
Mgr. Zoufalík
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Mgr. Hájková vznesla protinávrh k předloženému návrhu usnesení:
I. odvolává
Mgr. Ivanu Cabrnochovou z funkce předsedkyně Komise pro posouzení alternativ vytvoření
vhodných prostor pro fungování Úřadu městské části Praha 10
II. ukládá
Komisi pro posouzení alternativ vytvoření vhodných prostor pro fungování Úřadu městské
části Praha 10 svolat své zasedání nejpozději do 31. prosince 2013 a zvolit ze svého středu
nového předsedu (předsedkyni) této komise
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Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 20/1/2013

2. Informace o účasti žáků ZŠ Gutova na amatérské filmové soutěži AntiFetFest 2013
Mgr. Zoufalík informoval přítomné o úspěšné účasti žáků ZŠ Gutova na festivalu
amatérských filmů AntiFetFest 2013, jehož pořadatelem je Hlavní město Praha. Žákům byly
předány věcné ceny a následně byl promítnut jejich snímek „Osudová chvíle“.

3. Návrh na schválení Střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných
služeb na území městské části Praha 10 na období 2014 - 2016
číslo tisku: P10-125302/2013
Materiál byl projednán radou a písemně předložen Mgr. Zoufalíkem, prezentaci k tomuto
materiálu přednesla vedoucí oddělení sociální práce, Bc. Zákorová.
Diskuse: občané Prahy 10 pí ******, pí ******, p. ****** a dále Mgr. Ján, Ing. Weinert,
MUDr. Šťastný
p. ****** vznesl několik dotazů, na které mu byla přislíbena písemná odpověď.
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PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

30

0

0

6

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 20/2/2013

8
Zveřejněna je upravená verze zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

P10-139256/2013

4. Návrh na rozdělení finančních prostředků na podporu sportovní činnosti mládeže na území
MČ Praha 10 v roce 2013 z dotace HMP (RO 8028, RO 1817 a RO 8019)
číslo tisku: P10-133715/2013
Materiál byl projednán radou a písemně předložen Mgr. Vozobule, který jej ústně uvedl.
Diskuse: občan Prahy 10 p. ****** a dále Mgr. Vozobule, Ing. Nepevný, Ing. Richter
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. 20/3/2013

5. Zhodnocení roční kampaně „Praha 10 – Město stromů 2012/2013“
číslo tisku: P10-126067/2013
Materiál byl projednán radou a písemně předložen Ing. Slavíkem, který jej ústně uvedl.
Diskuse: občanka Prahy 10 pí ****** a Ing. Slavík
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. 20/4/2013

6. Informace o realizaci projektu „Příběhy našich sousedů“
číslo tisku: P10-129554/2013
Materiál byl projednán radou a písemně předložen Ing. Slavíkem, který jej ústně uvedl.
Diskuse: občanka Prahy 10 pí ****** a Mgr. Zoufalík, Ing. Slavík
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. 20/5/2013

9
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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7. Návrh na koupi pozemků a narovnání vlastnických vztahů k pozemkům v k. ú. Strašnice,
v Praze 10 od vlastníků paní ******, pí ******, p. ******, p. ****** a pí ****** a na
mezipoložkový přesun z odvětví ORJ 0082 – Správa majetku do odvětví ORJ 0081 –
Obecní majetek
číslo tisku: P10-136425/2013
Materiál byl projednán radou a písemně předložen Ing. Richterem, který jej ústně uvedl.
Diskuse: občanka Prahy 10 pí ****** a Ing. Lojík, Ing. Čunátová, Ing. Richter
pí Chmelová vznesla několik dotazů, na které jí bude písemně odpovězeno.
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

30

0

1

5

A

s označením „výměna“
Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 20/6/2013

8. Návrh kandidátů na funkci přísedící Obvodního soudu pro Prahu 10
číslo tisku: P10-132342/2013, P10-135142/2013
Materiál byl písemně předložen Mgr. Zoufalíkem, který jej ústně uvedl.
Diskuse: občanka Prahy 10 pí ****** a Ing. Narovec, Ing. Slavík
HLASOVÁNO O

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění
s označením „výměna“

23

1

0

12

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 20/7/2013

9. Návrh Zásad pro hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2014 MČ Praha 10
číslo tisku: P10-103136/2013
Materiál byl projednán radou a písemně předložen Mgr. Zoufalíkem, který jej ústně uvedl.
Diskuse: občanka Prahy 10 pí ****** – vznesla dotaz, na který jí byla přislíbena písemná
odpověď

10
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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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. 20/8/2013
Zasedání ZMČ řídil Ing. Richter.
10. Návrh na změnu usnesení ZMČ – uzavření smluv o převodu bytových jednotek
Materiály byly projednány radou a předloženy písemně Ing. Richterem, který je ústně uvedl.
9.1 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 3/30/2011 ze dne 11. 3. 2011 k návrhu na
uzavření smluv o převodu vlastnictví bytových jednotek budovy č. p. 474, k. ú. Vršovice,
ul. Bělocerkevská č. o. 15a, Praha 10, s oprávněnými nájemci
číslo tisku: P10-103703/2013
Diskuse: --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. 20/9/2013

10.2 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/60/2012 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. 715, k. ú. Vršovice, ul. Bulharská č. o. 39, Praha
10, rozděleném na jednotky, včetně zastavěného pozemku
číslo tisku: P10-118288/2013
Diskuse: --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. 20/10/2013

11
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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10.3 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/67/2012 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. 1008, k. ú. Vršovice, ul. Holandská č. o. 13,
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
rozděleným na jednotky
číslo tisku: P10-107718/2013
Diskuse: --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. 20/11/2013

10.4 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/77/2012 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. Minská č. o. 2, Praha 10,
včetně zastavěných pozemků ze stavebně technického celku, t. j. domů č. p. 776, k. ú.
Vršovice, ul. Minská č. o. 2, Vršovická č. o. 39 a Vršovická č. o. 41, rozdělených na
jednotky
číslo tisku: P10-127062/2013
Diskuse: --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. 20/12/2013

10.5 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 13/14/2012 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. 713, k. ú. Vršovice, ul. Na Míčánkách č. o. 11,
Praha 10, rozděleném na jednotky, včetně zastavěného pozemku
číslo tisku: P10-118281/2013
Diskuse: ---

12
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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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. 20/13/2013

10.6 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 14/6/2012 ze dne 10. 12. 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, rozděleném na
jednotky, včetně zastavěného pozemku
číslo tisku: P10-118849/2013
Diskuse: --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. 20/14/2013

10.7 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 15/18/2013 ze dne 4. 2. 2012 k návrhu
záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1967, k. ú. Strašnice, ul. U Hranic č. o. 21,
Praha 10, ze stavebně technického celku, t. j. domů č. p. 1936, 1937, k. ú. Strašnice,
ul. U Hranic č. o. 19 a č. o. 21, včetně zastavěných pozemků a pozemků, souvisejících
s předmětným domem rozděleným na jednotky
číslo tisku: P10-126024/2013
Diskuse: --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. 20/15/2013
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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.
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10.8 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 19/24/2013 ze dne 23. 9. 2012 k návrhu
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, t. j. domů č. p. 1195, 1196, 1197, 1198, 1199 a 1200, k.
ú. Vršovice, ul. Jakutská č. o. 1, 3, 5, 7, 9 a 11, Praha 10 rozdělených na jednotky
číslo tisku: P10-129109/2013
Diskuse: --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. 20/16/2013

10.9 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 19/26/2013 ze dne 23. 9. 2012 k návrhu
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, t. j. domů č. p. 1195, 1196, 1197, 1198, 1199 a
1200, k. ú. Vršovice, ul. Jakutská č. o. 1, 3, 5, 7, 9 a 11 Praha 10 rozdělených na
jednotky
číslo tisku: P10-129101/2013
Diskuse: Ing. Procházková – oznámila střet zájmu a své rozhodnutí o tomto materiálu
nehlasovat
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. 20/17/2013

11. Návrh na uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci
Materiály byly projednány radou a předloženy písemně Ing. Richterem, který je ústně uvedl.
11.1 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1282, k. ú. Vršovice, ul. Litevská č. o. 1, Praha 10,
ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1281, 1282, k. ú. Vršovice, ul. Litevská č.
o. 3, 1 rozděleného na jednotky
číslo tisku: P10-104583/2013
Diskuse: --14
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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HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

20

0

2

14

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 20/18/2013

11.2 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1281, k. ú. Vršovice, ul. Litevská č. o. 3, Praha 10,
ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1281, 1282, k. ú. Vršovice, ul. Litevská č.
o. 3, 1 rozděleného na jednotky
číslo tisku: P10-104569/2013
Diskuse: --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. 20/19/2013

11.3 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1307, k. ú. Vršovice, ul. Na Louži č. o. 21, Praha
10, ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1307, 1308 a 1309, k. ú. Vršovice,
ul. Na Louži č. o. 21, 23 a 25 rozděleného na jednotky
číslo tisku: P10-118326/2013
Diskuse: --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. 20/20/2013

12. Návrh záměru prodeje volných bytových jednotek v domech, které byly schváleny
k prodeji po jednotkách
číslo tisku: P10-129852/2013
Materiál byl projednán radou a předložen písemně Ing. Richterem, který jej ústně uvedl.
Diskuse: --15
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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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. 20/21/2013

13. Návrh na změnu vlastnického podílu k bytové jednotce ve vlastnictví MČ Praha 10 v SVJ
Řipská 1445/6 a uzavření Smlouvy o výstavbě
číslo tisku: P10-128697/2013
Materiál byl projednán radou a předložen písemně Ing. Richterem, který jej ústně uvedl.
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. 20/22/2013

14. Návrh na prodej bytových jednotek – elektronická aukce
Materiály byly projednány radou a předloženy písemně Ing. Richterem, který je ústně uvedl.
14.1 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou
elektronické aukce - XI.
číslo tisku: P10-124716/2013
Diskuse: občanky Prahy 10 pí ******, pí ****** a dále Ing. Vinš, Mgr. Zoufalík
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. 20/23/2013

14.2 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou
elektronické aukce - XII.
číslo tisku: P10-124774/2013
16
Zveřejněna je upravená verze zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

P10-139256/2013

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. 20/24/2013

15. Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup volných nebytových
jednotek se stanovením minimální ceny
číslo tisku: P10-112911/2013
Materiál byl projednán radou a předložen písemně Ing. Richterem, který jej ústně uvedl.
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. 20/25/2013

16. Návrh na uzavření smlouvy o poskytování finančního příspěvku na studium se studentem
zařazeným do projektu Studentský dům Záběhlická
číslo tisku: P10-119147/2013
Materiál byl projednán radou a písemně předložen Mgr. Zoufalíkem, který jej ústně uvedl.
Diskuse: --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. 20/26/2013

17. Informace o průběhu soudního sporu a návrh na prominutí úroků z prodlení pí ******
číslo tisku: P10-132990/2013
Materiál byl projednán radou a předložen písemně Ing. Richterem, ústně jej uvedl
Mgr. Ekstein.
17
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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Diskuse: --HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N
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A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 20/27/2013

18. Návrh na vyslovení souhlasu s odejmutím svěřené správy majetku hl. m. Prahy, a to
budovy č. p. 200 a pozemků parc. č. 1/1, 3 a 4, při současné možnosti svěření nemovitostí ve
vlastnictví hl. m. Prahy, a to pozemků parc. č. 1463/22, 1463/23, 1463/24, 1463/25, 1463/26 a
budov bez č. p. na nich postavených a pozemků parc. č. 1463/1, 1463/9 a 1463/28, vše k. ú.
Strašnice
číslo tisku: P10-130796/2013
Materiál byl projednán radou a písemně předložen Mgr. Zoufalíkem, ústně jej uvedl
Ing. Richter.
Diskuse: občanka Prahy 10 pí ****** a dále Mgr. Hájková, Ing. Weinert, Ing. Čunátová,
Ing. Richter, Ing. Vinš, Mgr. Lipovský, Ing. Slavík, Mgr. Zoufalík
Mgr. Hájková vznesla protinávrh k předloženému návrhu usnesení a to v bodě I. nesouhlasí
změnit text na souhlasí.
HLASOVÁNO O

protinávrhu Mgr. Hájkové

HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění
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Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 20/28/2013
Zasedání ZMČ řídil Mgr. Zoufalík.
19. Návrh na úpravu závazných limitů stanovených Centru sociální a ošetřovatelské pomoci
v Praze 10, p. o., v rozpočtu pro rok 2013
číslo tisku: P10-097378/2013
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Materiál byl projednán radou a písemně předložen Mgr. Zoufalíkem ústně jej uvedl ředitel
CSOP Ing. Černý.
Diskuse: Mgr. Hájková, Ing. Černý
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
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NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N
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Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 20/29/2013

20. Návrh na schválení dodatku č. 1 zřizovací listiny Školní jídelny, Praha 10, Vršovická
68/1492, příspěvková organizace
číslo tisku: P10-109828/2013
Materiál byl projednán radou a písemně předložen Mgr. Zoufalíkem, který jej ústně uvedl.
Diskuse: Ing. Weinert, Ing. Richter
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění
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NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N
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Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 20/30/2013

21. Návrh na schválení dodatku č. 1 zřizovací listiny Mateřské školy U Vršovického nádraží,
Praha 10, Sámova 2a/1529
číslo tisku: P10-114668/2013
Materiál byl projednán radou a písemně předložen Mgr. Zoufalíkem, který jej ústně uvedl.
Diskuse: --HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
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NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N
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Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 20/31/2013

22. Návrh na zvýšení rozpočtu pro rok 2013 převodem finančních prostředků z účtu darů
číslo tisku: P10-133480/2013
19
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Materiál byl projednán radou a písemně předložen Mgr. Zoufalíkem, který jej ústně uvedl.

Diskuse: --HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění
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NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N
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Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 20/32/2013
23. Návrh na úpravu závazných limitů stanovených LDN Vršovice, p. o., v rozpočtu pro
rok 2013
číslo tisku: P10-097379/2013
Materiál byl projednán radou a předložen písemně Ing. Novákem, který jej ústně uvedl.
Diskuse: --HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění
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Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 20/33/2013
Zasedání ZMČ řídil Ing. Richter.
24. Návrh na poskytnutí přímé adresné finanční podpory za období 04 – 06/2013 z důvodu
jednostranného zvýšení nájemného z bytu
číslo tisku: P10-108369/2013
Materiál byl projednán radou a předložen písemně Ing. Richterem, který jej ústně uvedl.
Diskuse: --HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI
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NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N
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A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 20/34/2013
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25. Návrh na poskytnutí přímé adresné finanční podpory za období 07 - 09/2013 z důvodu
jednostranného zvýšení nájemného z bytu
číslo tisku: P10-128704/2013
Materiál byl projednán radou a předložen písemně Ing. Richterem, který jej ústně uvedl.
Diskuse: --HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění
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Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 20/35/2013

26. Návrh na prominutí pohledávek (SF Austis, a. s.)
číslo tisku: P10-099237/2013
Materiál byl projednán radou a předložen písemně Ing. Richterem, který jej ústně uvedl.
Diskuse: --HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění
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A/N
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Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 20/36/2013

27. Návrh na odsouhlasení Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí, a to pozemků
parc. č. 2585/16 a parc. č. 2585/24, vše v k. ú. Strašnice, z majetku ČR – ÚZSVM
do vlastnictví hl. m. Prahy, správy MČ Praha 10
číslo tisku: P10-113603/2013
Materiál byl projednán radou a písemně předložen Mgr. Cabrnochovou, která jej ústně
uvedla.
Diskuse: --HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění
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PŘIJAT
A/N
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A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 20/37/2013
21
Zveřejněna je upravená verze zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

P10-139256/2013

28. Informace o průběhu rekonstrukce staré vršovické radnice
číslo tisku: P10-134173/2013
Materiál byl projednán radou a předložen písemně Ing. Richterem, který jej ústně uvedl.
Diskuse: občané Prahy 10 p. ******, pí ******, pí ****** a dále Ing. Weinert,
MUDr. Šťastný Ing. Lojík, Mgr. Zoufalík
pí ****** vznesla dotaz, na který jí byla přislíbena písemná odpověď.
HLASOVÁNO O

vystoupení p. ******,
ANO2011 v diskusi

zástupce

hnutí

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění
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Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 20/38/2013

29. Informace o řešení důsledků smluvního vztahu se společností KEY INVESTMENTS,
a. s., na základě smlouvy o obhospodařování investičních nástrojů
číslo tisku: P10-133234/2013
Materiál byl projednán radou a předložen písemně Ing. Richterem, ústně jej uvedl
Mgr. Ekstein.
Diskuse: občanka Prahy 10 pí ****** - vznesla dotaz, na který jí byla přislíbena písemná
odpověď
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění
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Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 20/39/2013

30. Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 na I. pololetí 2014
číslo tisku: P10-133305/2013
Předkladatelem tohoto materiálu byla Ing. Čunátová, která jej ústně uvedla.
Diskuse: občanka Prahy 10 pí ****** a dále Ing. Novák, Ing. Čunátová
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návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění
s označením „výměna“
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Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 20/40/2013

31. Harmonogram činností oddělení koncepce a rozvoje pro roky 2013 - 2014
Materiál byl projednán radou a písemně předložen Mgr. Cabrnochovou, která jej ústně
uvedla.
Diskuse: --HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění
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Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 20/41/2013

32. Dotazy a informace členů zastupitelstva
- Ing. Narovec – dotazy ve věci nově zvoleného ředitele PRAHA 10 - Majetková, a. s.,
Mgr. Vacka, na které na místě Mgr. Vacek reagoval
Diskuse: Ing. Slavík, Ing. Narovec, Ing. Richter, Ing. Vinš, Ing. Weinert
HLASOVÁNO O

3. vystoupení Ing. Narovce k bodu 34.
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- Ing. Šnajdr – příspěvek ke zpracování studie pro vytvoření vhodných prostor pro fungování
Úřadu městské části Praha 10
- Ing. Čunátová – příspěvek k budoucnosti budovy staré školy na Strašnické
- Mgr. Cabrnochová – reakce na příspěvek Ing. Čunátové
33. Podání ZMČ
- členům ZMČ bylo rozdáno na korespondence mezi nájemníky domu Elektrárenská 90/4,
Praha 10 a starostou Mgr. Zoufalíkem ve věci bezpečnosti bydlení v oblasti Bohdalce
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34. Různé
- p. ****** – občan Prahy 10: příspěvek ve věci využití bytů a jejich prodeje v domě
Holandská 1328, během něhož vznesl několik dotazů, na které mu bude
písemně odpovězeno
- p. ****** – příspěvek ve věci využití pozemků
- pí ******
- pí ****** – příspěvek k činnosti Komise pro vytvoření vhodných prostor pro fungování
Úřadu městské části Praha 10 a ke spolupráci radnice s veřejností
- p. ****** – příspěvek k chystaným diskusním setkáním v prostorách Městské knihovny
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Závěr
Mgr. Zoufalík poděkoval všem za účast a v 18:20 hodin ukončil 20. zasedání Zastupitelstva
MČ Praha 10.

Mgr. Bohumil Z o u f a l í k
starosta

Ověřovatelé:

Ing. Ivan Vinš

Jiřina Vondráková

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 18. 12. 2013
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