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Zápis
ze 16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10
konaného dne 29. dubna 2013 v zasedací místnosti ÚMČ Praha 10

Přítomní členové ZMČ:
p. Jan Florián
Ing. Martin Hejl
Mgr. Tomáš Ján
MUDr. Markéta Jirásková
Mgr. Vladislav Lipovský
Aleš Polanecký
Ing. Milan Richter
MUDr. Boris Šťastný
Hana Štěpánková
Ing. Ivan Vinš
Bohumil Zoufalík
p. Blanka Espinoza
Mgr. Pavlina Hájková
Bc. Radek Lojda
Ing. Michal Narovec
Ing. Kamila Procházková
Jan Sandner
Ing. Jan Šnajdr

JUDr. Radmila Kleslová
Ing. Vladimír Novák
Hana Nováková
Ing. Miroslav Svoboda
Vanda Švecová, DiS.
Ing. Jiří Vaníček
Jiřina Vondráková
Ing. Antonín Weinert, CSc.
Ing. Michal Neubauer
Mgr. Ivana Cabrnochová
Ing. Zdeněk Vávra
Ing. Jana Čunátová
RSDr. Karel Hošek

Omluvení členové ZMČ:
MUDr. Martina Suchá
Mgr. Petr Vozobule
Ing. Jindřich Nepevný
Další přítomní:
Ing. Martin Slavík – tajemník ÚMČ
Ing. Mária Gombíková – vedoucí OEK
Josef Berka – vedoucí OHS
Bc. Miloš Jurča – vedoucí OKK
Mgr. Tomáš Pospěch - OKK
Mgr. David Ekstein – vedoucí OMP
Mgr. Karin Horníková – vedoucí OOS
Bc. Pavel Petřík – vedoucí OSO
Ing. Jana Königová – vedoucí OST
Mgr. Jan Baudis – OŠK
Bc. Martin Pecánek – vedoucí OŽD
Ing. Věra Nachlingerová – vedoucí OŽI
Ing. Jiřina Zákoucká, CSc. - KT/audit
Ing. Zbyněk Plach – vedoucí oddělení správy majetku
Miroslav Chára – oddělení pohledávek
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Bohumil Pospíšil – vedoucí oddělení nájemních vztahů
Ing. Marek Hejský – vedoucí oddělení prodeje bytového fondu
Ing. Helena Nováková – oddělení činností vlastníka a prodeje nem. majetku
Marcel Braun – vedoucí oddělení ICT
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
Ing. Lada Kubištová – vedoucí KS/RaZ
Kateřina Vávrová, DiS. – KS/RaZ
Helena Lamačová – KS RaZ
Petra Kociánová – KS RaZ
p. Černý – LDN Vršovice, p. o.
JUDr. Josef Veselý – zast. ředitel Centra SOP, p. o.
Olga Krumpholzová – KD Barikádníků
Bc. Ridl – Městská policie
p. Vlk – Praha 10 – Majetková, a. s.
Bc. Schenk – Školní jídelna U Roháčových kasáren
a další hosté viz prezenční listina

Zasedání zahájil ve 13:05 hodin starosta Ing. Milan Richter. Přivítal přítomné a řídil průběh
16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10.
1. Schválení programu
Ing. Richter navrhl doplnění programu o materiály
Informace o průběhu prodeje nemovitosti – domu č. p. 2216 s jeho
příslušenstvím a pozemků parc. č. 3975, 3983/5 a 3903/6, k. ú. Vinohrady,
ul. U Zdravotního ústavu 2216
Návrh na schválení Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí, a to budovy
č. p. 1162 a pozemku parc. č . 1522/2, k. ú. Vršovice, z majetku ČR – ÚZSVM
do vlastnictví hl. m. Prahy a správy MČ Praha 10
a
Návrh na změny Jednacího řádu zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10
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Pan Zoufalík stáhl z programu jednání materiály
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, včetně zastavěných pozemků a pozemků
souvisejících s předmětným domem ze stavebně technického celku, tj. domů č. p.
715, 714, 713, 712, k. ú. Vršovice, ul. Bulharská č. o. 39, 41, ul. Na Míčánkách
č. o. 11, 13, rozdělených na jednotky
a
Informace o průběhu prodeje nemovitosti – domu č. p. 424 s jeho příslušenstvím
a pozemků parc. č. 1366, 1367/1 a 1367/2, k. ú. Strašnice, ul. K Červenému dvoru
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Program
0. Návrh na změny Jednacího řádu zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10
2.Ocenění strážníků Městské policie
3.Návrh kandidáta na funkci přísedící Obvodního soudu pro Prahu 10
4. Vyhodnocení plnění priorit Akčního plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných
služeb na území městské části Praha 10 za rok 2012
5. Vyhodnocení plnění cílů Koncepce prevence nežádoucích sociálních jevů u dětí a mládeže
na území městské části Praha 10 na období 2011 – 2014 za rok 2012
6. Informace o činnosti Komise pro vytvoření vhodných prostor pro fungování Úřadu městské
části Praha 10
7. Informace o výstupech dotazníkového šetření k potenciálnímu zavedení zón placeného
stání (ZPS) a problematice dopravy v klidu v Praze 10
8. Informace o vývoji v lokalitě Trojmezí
9. Návrh na změnu usnesení ZMČ – uzavření smluv o převodu bytových jednotek
9/1 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 8/40/2011 ze dne 12. 12. 2011 k návrhu na
uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci domu č. p. 1274,
k. ú. Vršovice, ul. Litevská č. o. 4, Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků
souvisejících s předmětnými domy ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1271,
1272, 1273 a 1274, k. ú. Vršovice, Kubánské nám. č. o. 5, 4, a ul. Litevská č. o. 2 a 4,
Praha 10, rozdělených na jednotky
9/2 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/33/2012 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. 1859, k. ú. Strašnice, ul. Krátká č. o. 20, Praha 10,
rozděleným na jednotky
9/3 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/37/2012 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. 1864, k. ú. Strašnice, ul. Na Hroudě č. o. 69,
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Praha 10, ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1861, 1862, 1863, 1864, k. ú.
Strašnice, ul. Na Hroudě č. o. 63, 65, 67, 69, rozdělených na jednotky
9/4 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/39/2012 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. 1862, k. ú. Strašnice, ul. Na Hroudě č. o. 65,
Praha 10, ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1861, 1862, 1863, 1864, k. ú.
Strašnice, ul. Na Hroudě č. o. 63, 65, 67, 69, rozdělených na jednotky
9/5 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/61/2012 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. 734, k. ú. Vršovice, ul. Bulharská č. o. 28,
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
rozděleným na jednotky
9/6 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/64/2012 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. 371, k. ú. Vršovice, ul. Černomořská č. o. 16,
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
rozděleným na jednotky
9/7 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/69/2012 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. 61, k. ú. Vršovice, ul. Kodaňská č. o. 45, Praha 10,
včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem, tj. domu
č. p. 61, k. ú. Vršovice, ul. Kodaňská č. o. 43 a č. o. 45, rozděleným na jednotky
9/8 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/78/2012 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. 861, k. ú. Vršovice, ul. Moskevská č. o. 78,
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
rozděleným na jednotky
9/9 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/80/2012 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. 667, k. ú. Vršovice, ul. Moskevská č. o. 68,
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
rozděleným na jednotky
9/10 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/84/2012 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. 527, k. ú. Vršovice, ul. Na Spojce č. o. 16, Praha
10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem,
rozděleným na jednotky
9/11Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/90/2012 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. 711, k. ú. Vršovice, ul. Ruská č. o. 82, Praha 10,
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včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
rozděleným na jednotky
9/12 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/100/2012 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. 42, k. ú. Vršovice, ul. Smolenská č. o. 29, Praha 10,
včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
rozděleným na jednotky
9/13 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/101/2012 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. 159, k. ú. Vršovice, ul. U Vršovického nádraží č. o.
12, Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným
domem rozděleným na jednotky
9/14 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/107/2012 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. 743, k. ú. Vršovice, ul. Žitomírská č. o. 24,
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
rozděleným na jednotky
9/15 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 12/8/2012 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. 366, k. ú. Vršovice, ul. Moskevská č. o. 23,
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
rozděleným na jednotky
9/16 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 12/10/2012 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. 61, k. ú. Vršovice, ul. Kodaňská č. o. 43, Praha 10,
včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem, tj. domu
č. p. 61, k. ú. Vršovice, ul. Kodaňská č. o. 45 a č. o. 43, rozděleného na jednotky
9/17 Návrh na zrušení usnesení ZMČ Praha 10 č. 12/13/2012 ze dne 24. 9. 2012 v plném
rozsahu a na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/40/2012 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. 444, k. ú. Strašnice, ul. Nad Primaskou č. o. 49,
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 382, 444 k. ú. Strašnice, ul. Saratovská
č. o. 25, ul. Nad Primaskou č. o. 49, rozdělených na jednotky
9/18 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 12/14/2012 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. 92, k. ú. Michle, ul. Elektrárenská č. o. 10,
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
rozděleným na jednotky
9/19 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 12/24/2012 ze dne 24. 9. 2012 k návrhu na
uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci domu č. p. 1270,
6
Zveřejněna je upravená verze zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

P10-051677/2013

k. ú. Vršovice, Kubánské náměstí č. o. 7, Praha 10, včetně zastavěných pozemků
a pozemků souvisejících s předmětnými domy ze stavebně technického celku, tj. domů
č. p. 1270, 1269, 1268 , k. ú. Vršovice, Kubánské náměstí č. o. 7, 8, 9 , Praha 10,
rozdělených na jednotky
9/20 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 12/32/2012 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. 881, k. ú. Vršovice, ul. 28. pluku č. o. 36, Praha 10,
včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem ze
stavebně technického celku, tj. domů č. p. 880, 881 k. ú. Vršovice, ul. 28. pluku č. o. 34,
36, rozdělených na jednotky
9/21 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 12/34/2012 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. 1050, k. ú. Vršovice, ul. Holandská č. o. 48,
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
rozděleným na jednotky
9/22 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 12/36/2012 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. 1056, k. ú. Vršovice, ul. Konopišťská č. o. 9,
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
rozděleným na jednotky
9/23 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 12/41/2012 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. 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
9/24 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 12/42/2012 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. 1308, k. ú. Vršovice, ul. Na Louži č. o. 23,
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
9/25 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 12/44/2012 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. 568, k. ú. Vršovice, ul. Ruská č. o. 34, Praha 10,
včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
rozděleným na jednotky
9/26 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 12/48/2012 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. 1293, k. ú. Vršovice, ul. Vladivostocká č. o. 19,
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
7
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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
9/27 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 12/49/2012 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. 1294, k. ú. Vršovice, ul. Vladivostocká č. o. 17,
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. 25, 24, ul. Vladivostocká č. o. 17, 19, rozdělených na jednotky
9/28 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 12/50/2012 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. 740, k. ú. Vršovice, ul. Vladivostocká č. o. 3,
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 740, 727, 723, 702, 699 k. ú. Vršovice, ul.
Vladivostocká č. o. 3, ul. Jerevanská č. o. 4, 6, 8, ul. Vršovická č. o. 74, rozdělených na
jednotky
9/29 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 12/55/2012 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. 706, k. ú. Vinohrady, ul. Rybalkova č. o. 5,
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
rozděleným na jednotky
9/30 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 13/10/2012 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. 706, k. ú. Vršovice, ul. Ruská č. o. 72, Praha 10,
včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem,
rozděleným na jednotky
9/31 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 13/13/2012 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. 731, k. ú. Vršovice, ul. Na Spojce č. o. 1, Praha 10,
včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
rozděleným na jednotky
9/33 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 13/15/2012 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. 697, k. ú. Vršovice, ul. Moskevská č. o. 72,
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
rozděleným na jednotky
9/32 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, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 715, 714, 713, 712, k. ú. Vršovice,
ul. Bulharská č. o. 39, 41, ul. Na Míčánkách č. o. 11, 13, rozdělených na jednotky
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9/34 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 13/18/2012 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. 924, k. ú. Strašnice, ul. Za Poštou č. o. 1, Praha 10,
včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
rozděleným na jednotky
9/35 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 13/19/2012 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. 517, k. ú. Strašnice, ul. Saratovská č. o. 19,
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
rozděleným na jednotky
9/36 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 13/26/2012 ze dne 5. 11. 2012 k návrhu na
uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci domu č. p. 1272,
k. ú. Vršovice, ul. Kubánské nám. č. o. 4, včetně zastavěných pozemků a pozemků
souvisejících s předmětnými domy ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1271,
1272, 1273 a 1274, k. ú. Vršovice, ul. Kubánské nám. č. o. 5, 4 a ul. Litevská č. o. 2 a 4,
Praha 10, rozdělených na jednotky
9/37 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 13/33/2012 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. 1292, k. ú. Vršovice, Kubánské nám. č. o. 24,
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, Praha 10, rozdělených na
jednotky
9/38 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 14/9/2012 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. 391, k. ú. Strašnice, ul. Voděradská č. o. 9,
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 390 a 391, k. ú. Strašnice, ul. Voděradská
č. o. 11 a 9, rozdělených na jednotky
9/39 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 14/15/2012 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. 709, k. ú. Vršovice, ul. Ruská č. o. 78, Praha 10,
včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
rozděleným na jednotky
9/40 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 14/16/2012 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. 570, k. ú. Vršovice, ul. Norská č. o. 7, Praha 10,
včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
rozděleným na jednotky
9/41 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 14/20/2012 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. 1484, k. ú. Strašnice, ul. U Hranic č. o. 11,
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Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
rozděleným na jednotky

10
Zveřejněna je upravená verze zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

P10-051677/2013

9/42 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 14/23/2012 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. 1863, k. ú. Strašnice, ul. Na Hroudě č. o. 67,
Praha 10, ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1861, 1862, 1863, 1864, k. ú.
Strašnice, ul. Na Hroudě č. o. 63, 65, 67, 69, rozdělených na jednotky
9/43 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 15/11/2013 ze dne 4. 2. 2013 k návrhu
záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 918, k. ú. Strašnice, ul. Černokostelecká č. o. 16,
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
rozděleným na jednotky
9/44 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 15/14/2013 ze dne 4. 2. 2013 k návrhu
záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 644, k. ú. Vršovice, ul. Žitomírská č. o. 32,
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
rozděleným na jednotky
9/45 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 15/15/2013 ze dne
záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 765, k. ú. Vršovice, ul.
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s
rozděleným na jednotky

4. 2. 2013 k návrhu
bytových jednotek
Slovinská č. o. 15,
předmětným domem

9/46 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 15/16/2013 ze dne 4. 2. 2013 k návrhu
záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1253, k. ú. Vršovice, ul. Norská č. o. 4, Praha 10,
včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
rozděleným na jednotky
10. Návrh na uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci
10/1 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 737, k. ú. Vinohrady, ul. Francouzská č. o. 60,
Praha 10, rozděleného na jednotky
10/2 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 756, k. ú. Vršovice, ul. Holandská č. o. 17,
Praha 10, včetně zastavěného pozemku rozděleného na jednotky
10/3 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 727, k. ú. Vršovice, ul. Jerevanská č. o. 4, Praha 10,
ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 740, 727, 723, 702, 699, k. ú. Vršovice,
ul. Vladivostocká č. o. 3, ul. Jerevanská č. o. 4, 6, 8, ul. Vršovická č. o. 74, rozdělených
na jednotky
10/4 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 445, k. ú. Vršovice, ul. Charkovská č. o. 1,
Praha 10, včetně zastavěného pozemku rozděleného na jednotky
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10/5 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 422, k. ú. Vršovice, ul. Jakutská č. o. 6, Praha 10,
včetně zastavěného pozemku rozděleného na jednotky
10/6 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 829, k. ú. Vršovice, ul. K Louži č. o. 10, Praha 10,
rozděleném na jednotky
10/7 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 91, k. ú. Michle, ul. Elektrárenská č. o. 6, Praha 10,
rozděleném na jednotky
10/8 Návrh 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
10/9 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 981, k. ú. Michle, ul. Nad Vršovskou horou č. o. 3,
Praha 10, rozděleném na jednotky
10/10 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1861, k. ú. Strašnice, ul. Na Hroudě č. o. 63,
Praha 10, ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1861, 1862, 1863, 1864, k. ú.
Strašnice, ul. Na Hroudě č. o. 63, 65, 67, 69, rozdělených na jednotky
11. Návrh na změnu části usnesení ZMČ Praha 10 č. 15/4/2013 ze dne 4. 2. 2013 k návrhu na
prodej domu č. p. 262 a 265 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 4047/3, 4047/4,
4048/3 a 4048/5, k. ú. Strašnice, ul. Mirošovická 262/8 a 265/10, Bytovému družstvu
Mirošovická 8 a 10
12. Návrh na prodej domů – elektronická aukce
12/1 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení s elektronickou aukcí na prodej nemovitosti –
domu č. p. 467 s jeho příslušenstvím a pozemku parc. č. 1571, k. ú. Vinohrady, ulice
Francouzská 467/68
12/2 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení s elektronickou aukcí na prodej nemovitosti –
domu č. p. 1059 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 225 a 226, k. ú. Strašnice,
ul. Nupacká 1059/5
13. Návrh na vyhodnocení veřejné výzvy na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových
jednotek se stanovením minimální ceny a na jejich prodej
14. Návrh na bezúplatný převod nemovitostí v Praze 10, v k. ú. Strašnice, ul. Štěchovická,
a to budovy č. p. 1982 na pozemku parc. č. 2838/2 a pozemku parc. č. 2838/2, od ČRÚZSVM
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15. Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku
15/1 Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 158 v k. ú. Strašnice družstvu
Bytové družstvo "Vzájemnost", IČ 250 83 171
15/2 Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 219 v k. ú. Strašnice družstvu
„Družstvo vlastníků domu Rembrandtova 2188/10“, IČ 250 53 388
15/3 Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 218 v k. ú. Strašnice družstvu
„Družstvo vlastníků Rembrandtova 8“ IČ 630 82 993
15/4 Návrh na prodej pozemku dle vymezeného celku č. 71 v k. ú. Vršovice družstvu
„Novorossijská čp. 343, družstvo“, IČ 257 42 116
15/5 Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 220 v k. ú. Strašnice družstvu
„Bytové družstvo SKALKA 2189“, IČ 251 34 761
15/6Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 217 v k. ú. Strašnice družstvu
„Bytové družstvo Skalka I, Rembrandtova 2186/6“ IČ 624 10 954
15/7 Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 221 v k. ú. Strašnice vlastníkům
jednotek zapsaných na LV č. 3393 vedeném pro k. ú Strašnice
16. Návrh na poskytnutí přímé adresné finanční podpory za období 10 – 12/2012 z důvodů
jednostranného zvýšení nájemného z bytu
17. Návrh na změnu rozpočtu 2013
18. Návrh na změnu rozpočtu pro rok 2013 a převod finančních prostředků na hlavní město
Praha pro TSK (chodníkový program)
19. Návrh na změnu rozpočtu pro rok 2013 a převod finančních prostředků na hlavní město
Praha pro TSK (Smlouvy o zajišťování realizace a financování akcí na pozemních
komunikacích“ – rekonstrukce ulice Moskevská, dokumentace pro výběr zhotovitele)
20. Informace o průběhu prodeje nemovitosti – domu č. p. 424 s jeho příslušenstvím
a pozemků parc. č. 1366, 1367/1 a 1367/2, k. ú. Strašnice, ul. K Červenému dvoru 424/9
21. Informace o průběhu prodeje nemovitosti – domu č. p. 2213 s jeho příslušenstvím
a pozemků parc. č. 3977 a 3983/8, k. ú. Vinohrady, ul. U Zdravotního ústavu 2213/8 a 6
22. Informace o realizaci záměru prodeje volných bytových jednotek v domech, ve kterých
byl schválen prodej bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům
23. Informace o realizaci úpravy Rámcové smlouvy ze dne 20. 8. 2012
24. Návrh uzavření Souhlasného prohlášení mezi městskou částí Praha 9 a městskou částí
Praha 10 ve věci převodu pozemků parc. č. 925/1, 925/2 a 657/4, vše v k. ú. Malešice
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25. Návrh na poskytnutí veřejné finanční podpory pro oblasti sociální; kultura a umění; sport,
tělovýchova a volný čas; protidrogová prevence a prevence kriminality; životní prostředí
na rok 2013
26. Informace o činnosti oddělení strategie v roce 2012
27. Souhrnná zpráva o veřejných dětských hřištích a sportovištích ve správě MČ Praha 10
28. Návrh na změnu Zřizovací listiny Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, příspěvková
organizace, se sídlem Praha 10, Oblouková 837/7
29. Návrh na změnu Zřizovací listiny Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10,
příspěvková organizace, se sídlem Praha 10, Sámova 7
30. Návrh nového znění zřizovacích listin základních škol zřizovaných MČ Praha 10
31. Návrh nového znění zřizovacích listin mateřských škol zřizovaných MČ Praha 10
32. Návrh nového znění Zřizovací listiny Kulturního domu Barikádníků, příspěvková
organizace, zřizovaného MČ Praha 10
33. Návrh nového znění Zřizovací listiny Školní jídelny, Praha 10, U Roháčových kasáren
19/1381, příspěvková organizace, zřizované MČ Praha 10
34. Návrh na prodej pozemku parc. č. 765/1, k. ú. Malešice, v Praze 10, společnosti TRIVAL,
s. r. o., IČ 250 95 790, se sídlem Tiskařská 690/6a, Praha 10
35. Návrh na prodej pozemku parc. č. 3035/2 a části pozemku parc. č. 3034/1 (dle GP nově
označené jako pozemky parc. č. 3034/24 a parc. č. 3034/25), k. ú. Michle, v Praze 10,
společnosti KOVIS, a. s., IČ 257 58 942, se sídlem Vodňanská 974, Praha 9
36. Návrh na prodej pozemků parc. č. 1302, parc. č. 1320, parc. č. 1321, parc. č. 1324, parc. č.
1325, parc. č. 1331, parc. č. 1332, parc. č. 1333, parc. č. 1342/4 a parc. č. 1342/6, vše v
k. ú. Strašnice, společnosti Vinohradská Development, a. s.
37. Informace o Kontrolním systému investičních akcí realizovaných městskou částí Praha 10
38. Návrh na zadání veřejné zakázky „Bytový dům Malešice, Počernická 524/64“
39. Návrh na zadání veřejné zakázky „Novostavba MŠ v areálu ZŠ Nad Vodovodem 460/81“
40. Zpráva o kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10
za období roku 2012
41. Informace o zajištění provozu Areálu volného času – Gutova
42. Informace o průběhu rekonstrukce staré vršovické radnice
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43. Informace o činnosti společnosti PRAHA 10 – Majetková, a. s., a jejích dceřiných
společností
44. Návrh na navýšení základního kapitálu a změnu stanov společnosti PRAHA 10 Majetková, a. s.
45. Informace o řešení důsledků smluvního vztahu se společností KEY INVESTMENTS,
a. s., na základě smlouvy o obhospodařování investičních nástrojů
46. Informaci o průběhu prodeje nemovitosti – domu č. p. 2216 s jeho příslušenstvím
a pozemků parc. č. 3975, 3983/5 a 3903/6, k. ú. Vinohrady, ul. U Zdravotního ústavu
2216
47. Návrh na schválení Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí, a to budovy č. p. 1162
a pozemku parc. č . 1522/2, k. ú. Vršovice, z majetku ČR – ÚZSVM do vlastnictví hl. m.
Prahy a správy MČ Praha 10
48. Podání Zastupitelstvu MČ Praha 10
49. Dotazy a informace členů zastupitelstva
50. Různé
Závěr
Zasedání ZMČ se řídilo tímto schváleným programem.

OVĚŘENÍ ZÁPISU
Zápis z 15. zasedání zastupitelstva dne 4. 2. 2013 byl ověřen bez připomínek a lze jej
považovat za schválený.
Ing. Richter navrhl, aby ověřovateli zápisu z 16. zasedání ZMČ byli Ing. Jana Čunátová
a Ing. Ivan Vinš.
PROTINÁVRH/NÁVRH/HLASOVÁNO O

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

33

0

0

3

A

navržených ověřovatelích
(z technických důvodů hlasování proběhlo
aklamací)
X X X

0. Návrh na změny Jednacího řádu zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10
číslo tisku: P10-049868/2013
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Materiál byl předložen písemně RSDr. Hoškem, který jej ústně uvedl.
Diskuse : Ing. Richter
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

31

0

0

5

A

Po ukončení elektronického hlasování vznesl Bc. Radek Lojda námitku s tím, že byl PRO
návrh usnesení, ale v systému byl zaznamenán jako NEHLASOVAL. Ing. Richter tuto
námitku přijal a výsledek hlasování byl do zápisu opraven na stav 32/0/0/4.
Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 16/7/2013
2. Ocenění strážníků Městské policie
Tento bod byl projednán radou a uveden JUDr. Kleslovou.
Za úspěšný zásah byli oceněni strážníci Městské policie Praha 10 Michal Vidlák a Tomáš
Matuščík.
Diskuse: Ing. Richter

3.Návrh kandidáta na funkci přísedící Obvodního soudu pro Prahu 10
číslo tisku: P10-042472/2013
Materiál byl předložen písemně Ing. Richterem, který jej ústně uvedl.
Diskuse: --Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

32

0

1

3

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 16/8/2013
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4. Vyhodnocení plnění priorit Akčního plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných
služeb na území městské části Praha 10 za rok 2012
číslo tisku: P10-026221/2013
Materiál byl projednán radou a předložen písemně p. Zoufalíkem, ústně jej uvedla Bc. Linda
Zákorová, vedoucí oddělení sociální práce ÚMČ Praha 10.
Diskuse: občané Prahy 10 pí ******, pí ******, pí ******, pí ******
Mgr. Ján, p. Zoufalík
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

30

0

0

6

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 16/9/2013

Zasedání ZMČ řídila Mgr. Cabrnochová.
5. Vyhodnocení plnění cílů Koncepce prevence nežádoucích sociálních jevů u dětí a mládeže
na území městské části Praha 10 na období 2011 – 2014 za rok 2012
číslo tisku: P10-026863/2013
Materiál byl projednán radou a předložen písemně p. Zoufalíkem, který jej ústně uvedl.
Diskuse: --Průběh hlasování:
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. 16/10/2013
Zasedání ZMČ řídil Ing. Richter.

6. Informace o činnosti Komise pro vytvoření vhodných prostor pro fungování Úřadu městské
části Praha 10
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číslo tisku: P10-041713/2013
Materiál byl projednán radou a předložen písemně Mgr. Cabrnochovou, která jej ústně
uvedla. Úvodní slovo doplnil Ing. Arch. Petr Klápště, mediátor komise.
Diskuse: Mgr. Hájková, Bc. Lojda, Mgr. Cabrnochová
Zástupci TOP09 Mgr. Hájková a Bc. Lojda vznesli návrh na doplnění návrhu usnesení o nový
bod:
„V. ukládá Radě MČ Praha 10
zpracovat a předložit zastupitelstvu před vyhlášením architektonické soutěže, nejpozději
v termínu 9/2013 podklady pro posouzení alternativ vytvoření vhodných prostor pro
fungování Úřadu městské části Praha 10 v rozsahu:
a) provozní, objemová a ekonomická studie budov úřadu MČ Praha 10 bez ohledu na
jejich umístění
b) zpracování výsledků participace v lokalitě Strašnická
c) zpracování výsledků participace v lokalitě Vlasta
d) zpracování studie obnovy, včetně případné dostavby, lokality Vlasta
e) posouzení dlouhodobého ekonomického dopadu zátěže spojené s touto náročnou
investiční akcí“
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu na doplnění usnesení
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

11

8

10

7

N

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

24

6

2

4

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 16/11/2013
Zasedání ZMČ řídila Mgr. Cabrnochová.

7. Informace o výstupech dotazníkového šetření k potenciálnímu zavedení zón placeného
stání (ZPS) a problematice dopravy v klidu v Praze 10
číslo tisku: P10-042546/2013
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Materiál byl projednán radou a předložen písemně JUDr. Kleslovou, která jej ústně uvedla.
Prezentaci koncepce zón placeného stání uvedla Ing. Ledvinová PhD., zástupce Dopravní
fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice .
Diskuse: Bc. Lojda, Ing. Šnajdr, Ing. Richter, p. Zoufalík. JUDr. Kleslová
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

29

0

0

7

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 16/12/2013
Zasedání ZMČ řídil Ing. Richter.
8. Informace o vývoji v lokalitě Trojmezí
číslo tisku: P10-045877/2013
Materiál byl projednán radou a předložen písemně Mgr. Cabrnochovou, která jej ústně
uvedla.
Diskuse: pí ****** – občanka Prahy 10, Ing. Weinert, Ing.Richter, Mgr. Cabrnochová
Mgr.Cabrnochová doplnila předložený návrh usnesení o nové body:
„II. pověřuje
Mgr. Ivanu Cabrnochovou požádat hl. město Praha, pana primátora doc. MUDr.
Bohuslava Svobodu a prvního náměstka RNDr. Tomáše Hudečka, o sdělení stanoviska
k navrhovanému memorandu a vyjádření k vizi hl. m. Praha k budoucímu rozvoji lokality
Trojmezí
III. ukládá
Mgr. Ivaně Cabrnochové informovat RMČ a ZMČ o výsledku jednání do 30. 6. 2013“
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v upraveném znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

26

0

2

8

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 16/13/2013
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9. Návrh na změnu usnesení ZMČ – uzavření smluv o převodu bytových jednotek
Materiály byly projednány radou a předloženy písemně p. Zoufalíkem, který je ústně uvedl.
Diskuse k bodům 9/1 – 9/46: --9/1 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 8/40/2011 ze dne 12. 12. 2011 k návrhu na
uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci domu č. p. 1274,
k. ú. Vršovice, ul. Litevská č. o. 4, Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků
souvisejících s předmětnými domy ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1271,
1272, 1273 a 1274, k. ú. Vršovice, Kubánské nám. č. o. 5, 4, a ul. Litevská č. o. 2 a 4,
Praha 10, rozdělených na jednotky
číslo tisku: P10-014922/2013
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

30

0

0

6

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 16/14/2013

9/2 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/33/2012 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. 1859, k. ú. Strašnice, ul. Krátká č. o. 20, Praha 10,
rozděleným na jednotky
číslo tisku: P10-016873/2013
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

30

0

0

6

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 16/15/2013

9/3 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/37/2012 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. 1864, k. ú. Strašnice, ul. Na Hroudě č. o. 69,
20
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Praha 10, ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1861, 1862, 1863, 1864, k. ú.
Strašnice, ul. Na Hroudě č. o. 63, 65, 67, 69, rozdělených na jednotky
číslo tisku: P10-035768/2013

21
Zveřejněna je upravená verze zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

P10-051677/2013

Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

29

0

0

7

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 16/16/2013
9/4 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/39/2012 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. 1862, k. ú. Strašnice, ul. Na Hroudě č. o. 65,
Praha 10, ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1861, 1862, 1863, 1864, k. ú.
Strašnice, ul. Na Hroudě č. o. 63, 65, 67, 69, rozdělených na jednotky
číslo tisku: P10-035776/2013
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

30

0

0

6

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 16/17/2013

9/5 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/61/2012 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. 734, k. ú. Vršovice, ul. Bulharská č. o. 28,
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem,
rozděleným na jednotky
číslo tisku: P10-009914/2013
Průběh hlasování:
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. 16/18/2013
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9/6 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/64/2012 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. 371, k. ú. Vršovice, ul. Černomořská č. o. 16,
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
rozděleným na jednotky
číslo tisku: P10-010880/2013
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

29

0

0

7

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 16/19/2013

9/7 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/69/2012 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. 61, k. ú. Vršovice, ul. Kodaňská č. o. 45, Praha 10,
včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem, tj. domu
č. p. 61, k. ú. Vršovice, ul. Kodaňská č. o. 43 a č. o. 45, rozděleným na jednotky
číslo tisku: P10-015238/2013
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

30

0

0

6

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 16/20/2013

9/8 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/78/2012 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. 861, k. ú. Vršovice, ul. Moskevská č. o. 78,
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem,
rozděleným na jednotky
číslo tisku: P10-011641/2013
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Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

29

0

0

7

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 16/21/2013

9/9 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/80/2012 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. 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: P10-010249/2013
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

29

0

0

7

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 16/22/2013
9/10 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/84/2012 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. 527, k. ú. Vršovice, ul. Na Spojce č. o. 16,
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem,
rozděleným na jednotky
číslo tisku: P10-010631/2013
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

30

0

0

6

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 16/23/2013

24
Zveřejněna je upravená verze zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

P10-051677/2013

9/11Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/90/2012 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. 711, k. ú. Vršovice, ul. Ruská č. o. 82, Praha 10,
včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem,
rozděleným na jednotky
číslo tisku: P10-029986/2013
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

29

0

0

7

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 16/24/2013

9/12 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/100/2012 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. 42, k. ú. Vršovice, ul. Smolenská č. o. 29, Praha 10,
včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
rozděleným na jednotky
číslo tisku: P10-010033/2013
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

30

0

0

6

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 16/25/2013

9/13 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/101/2012 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. 159, k. ú. Vršovice, ul. U Vršovického nádraží
č. o. 12, Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným
domem rozděleným na jednotky
číslo tisku: P10-016655/2013

25
Zveřejněna je upravená verze zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

P10-051677/2013

Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

30

0

0

6

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 16/26/2013

9/14 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/107/2012 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. 743, k. ú. Vršovice, ul. Žitomírská č. o. 24,
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
rozděleným na jednotky
číslo tisku: P10-015002/2013
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

29

0

0

7

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 16/27/2013
9/15 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 12/8/2012 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. 366, k. ú. Vršovice, ul. Moskevská č. o. 23,
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
rozděleným na jednotky
číslo tisku: P10-039424/2013
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

30

0

0

6

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 16/28/2013

26
Zveřejněna je upravená verze zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

P10-051677/2013

9/16 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 12/10/2012 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. 61, k. ú. Vršovice, ul. Kodaňská č. o. 43, Praha 10,
včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem, tj. domu
č. p. 61, k. ú. Vršovice, ul. Kodaňská č. o. 45 a č. o. 43, rozděleného na jednotky
číslo tisku: P10-033802/2013
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

30

0

0

6

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 16/29/2013

9/17 Návrh na zrušení usnesení ZMČ Praha 10 č. 12/13/2012 ze dne 24. 9. 2012 v plném
rozsahu a na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/40/2012 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. 444, k. ú. Strašnice, ul. Nad Primaskou č. o. 49,
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 382, 444 k. ú. Strašnice, ul. Saratovská
č. o. 25, ul. Nad Primaskou č. o. 49, rozdělených na jednotky
číslo tisku: P10-009470/2013
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

30

0

0

6

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 16/30/2013

9/18 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 12/14/2012 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. 92, k. ú. Michle, ul. Elektrárenská č. o. 10,
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
rozděleným na jednotky
číslo tisku: P10-016873/2013

27
Zveřejněna je upravená verze zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

P10-051677/2013

Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

29

0

0

7

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 16/31/2013

9/19 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 12/24/2012 ze dne 24. 9. 2012 k návrhu na
uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci domu č. p. 1270,
k. ú. Vršovice, Kubánské náměstí č. o. 7, Praha 10, včetně zastavěných pozemků
a pozemků souvisejících s předmětnými domy ze stavebně technického celku, tj. domů
č. p. 1270, 1269, 1268 , k. ú. Vršovice, Kubánské náměstí č. o. 7, 8, 9 , Praha 10,
rozdělených na jednotky
číslo tisku: P10-009283/2013
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

29

0

0

7

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 16/32/2013

9/20 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 12/32/2012 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. 881, k. ú. Vršovice, ul. 28. pluku č. o. 36, Praha 10,
včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem ze
stavebně technického celku, tj. domů č. p. 880, 881 k. ú. Vršovice, ul. 28. pluku č. o. 34,
36, rozdělených na jednotky
číslo tisku: P10-029958/2013
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

31

0

0

5

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 16/33/2013
28
Zveřejněna je upravená verze zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

P10-051677/2013

9/21 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 12/34/2012 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. 1050, k. ú. Vršovice, ul. Holandská č. o. 48,
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
rozděleným na jednotky
číslo tisku: P10-039587/2013
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

31

0

0

5

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 16/34/2013

9/22 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 12/36/2012 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. 1056, k. ú. Vršovice, ul. Konopišťská č. o. 9,
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
rozděleným na jednotky
číslo tisku: P10-015767/2013
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

30

0

0

6

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 16/35/2013

9/23 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 12/41/2012 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. 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: P10-048770/2013

29
Zveřejněna je upravená verze zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

P10-051677/2013

Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

31

0

0

5

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 16/36/2013

9/24 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 12/42/2012 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. 1308, k. ú. Vršovice, ul. Na Louži č. o. 23,
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: P10-048771/2013
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

30

0

0

6

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 16/37/2013

9/25 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 12/44/2012 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. 568, k. ú. Vršovice, ul. Ruská č. o. 34, Praha 10,
včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
rozděleným na jednotky
číslo tisku: P10-009875/2013
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

32

0

0

4

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 16/38/2013

30
Zveřejněna je upravená verze zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

P10-051677/2013

9/26 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 12/48/2012 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. 1293, k. ú. Vršovice, ul. Vladivostocká č. o. 19,
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: P10-030350/2013
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

32

0

0

4

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 16/39/2013
9/27 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 12/49/2012 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. 1294, k. ú. Vršovice, ul. Vladivostocká č. o. 17,
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. 25, 24, ul. Vladivostocká č. o. 17, 19, rozdělených na jednotky
číslo tisku: P10-039758/2013
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

28

0

0

8

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 16/40/2013

9/28 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 12/50/2012 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. 740, k. ú. Vršovice, ul. Vladivostocká č. o. 3,
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 740, 727, 723, 702, 699 k. ú. Vršovice,
ul. Vladivostocká č. o. 3, ul. Jerevanská č. o. 4, 6, 8, ul. Vršovická č. o. 74, rozdělených
na jednotky
číslo tisku: P10-016489/2013

31
Zveřejněna je upravená verze zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

P10-051677/2013

Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

32

0

0

4

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 16/41/2013

9/29 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 12/55/2012 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. 706, k. ú. Vinohrady, ul. Rybalkova č. o. 5,
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
rozděleným na jednotky
číslo tisku: P10-038954/2013
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

29

0

0

7

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 16/42/2013

9/30 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 13/10/2012 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. 706, k. ú. Vršovice, ul. Ruská č. o. 72, Praha 10,
včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
rozděleným na jednotky
číslo tisku: P10-009450/2013
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

30

0

0

6

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 16/43/2013

32
Zveřejněna je upravená verze zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

P10-051677/2013

9/31 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 13/13/2012 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. 731, k. ú. Vršovice, ul. Na Spojce č. o. 1, Praha 10,
včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
rozděleným na jednotky
číslo tisku: P10-016302/2013
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

32

0

0

4

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 16/44/2013

9/32 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, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 715, 714, 713, 712, k. ú. Vršovice,
ul. Bulharská č. o. 39, 41, ul. Na Míčánkách č. o. 11, 13, rozdělených na jednotky
číslo tisku: P10-045780/2013
Materiál byl předkladatelem stažen.

9/33 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 13/15/2012 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. 697, k. ú. Vršovice, ul. Moskevská č. o. 72,
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
rozděleným na jednotky
číslo tisku: P10-009328/2013
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

31

0

0

5

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 16/45/2013

33
Zveřejněna je upravená verze zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

P10-051677/2013

9/34 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 13/18/2012 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. 924, k. ú. Strašnice, ul. Za Poštou č. o. 1, Praha 10,
včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
rozděleným na jednotky
číslo tisku: P10-009479/2013
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

29

0

0

7

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 16/46/2013

9/35 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 13/19/2012 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. 517, k. ú. Strašnice, ul. Saratovská č. o. 19,
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
rozděleným na jednotky
číslo tisku: P10-016384/2013
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

30

0

0

6

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 16/47/2013
9/36 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 13/26/2012 ze dne 5. 11. 2012 k návrhu na
uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci domu č. p. 1272,
k. ú. Vršovice, ul. Kubánské nám. č. o. 4, včetně zastavěných pozemků a pozemků
souvisejících s předmětnými domy ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1271,
1272, 1273 a 1274, k. ú. Vršovice, ul. Kubánské nám. č. o. 5, 4 a ul. Litevská č. o. 2 a 4,
Praha 10, rozdělených na jednotky
číslo tisku: P10-009399/2013

34
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Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

30

0

0

6

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 16/48/2013

9/37 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 13/33/2012 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. 1292, k. ú. Vršovice, Kubánské nám. č. o. 24,
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, Praha 10, rozdělených
na jednotky
číslo tisku: P10-020584/2013
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

31

0

0

5

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 16/49/2013

9/38 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 14/9/2012 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. 391, k. ú. Strašnice, ul. Voděradská č. o. 9,
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 390 a 391, k. ú. Strašnice, ul. Voděradská
č. o. 11 a 9, rozdělených na jednotky
číslo tisku: P10-015314/2013
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

31

0

0

5

A

35
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Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 16/50/2013

9/39 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 14/15/2012 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. 709, k. ú. Vršovice, ul. Ruská č. o. 78, Praha 10,
včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
rozděleným na jednotky
číslo tisku: P10-006047/2013
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

31

0

0

5

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 16/51/2013

9/40 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 14/16/2012 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. 570, k. ú. Vršovice, ul. Norská č. o. 7, Praha 10,
včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
rozděleným na jednotky
číslo tisku: P10-012798/2013
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

30

0

0

6

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 16/52/2013

9/41 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 14/20/2012 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. 1484, k. ú. Strašnice, ul. U Hranic č. o. 11,
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
rozděleným na jednotky
číslo tisku: P10-021766/2013
36
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Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

31

0

0

5

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 16/53/2013

9/42 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 14/23/2012 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. 1863, k. ú. Strašnice, ul. Na Hroudě č. o. 67,
Praha 10, ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1861, 1862, 1863, 1864, k. ú.
Strašnice, ul. Na Hroudě č. o. 63, 65, 67, 69, rozdělených na jednotky
číslo tisku: P10-035771/2013
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

31

0

0

5

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 16/54/2013

9/43 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 15/11/2013 ze dne 4. 2. 2013 k návrhu
záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 918, k. ú. Strašnice, ul. Černokostelecká č. o. 16,
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
rozděleným na jednotky
číslo tisku: P10-039460/2013
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

30

0

0

6

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 16/55/2013

37
Zveřejněna je upravená verze zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

P10-051677/2013

9/44 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 15/14/2013 ze dne 4. 2. 2013 k návrhu
záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 644, k. ú. Vršovice, ul. Žitomírská č. o. 32,
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
rozděleným na jednotky
číslo tisku: P10-041238/2013
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

30

0

0

6

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 16/56/2013

9/45 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 15/15/2013 ze dne
záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 765, k. ú. Vršovice, ul.
Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s
rozděleným na jednotky
číslo tisku: P10-035090/2013

4. 2. 2013 k návrhu
bytových jednotek
Slovinská č. o. 15,
předmětným domem

Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

31

0

0

5

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 16/57/2013

9/46 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 15/16/2013 ze dne 4. 2. 2013 k návrhu
záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1253, k. ú. Vršovice, ul. Norská č. o. 4, Praha 10,
včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětným domem
rozděleným na jednotky
číslo tisku: P10-030132/2013

38
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Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

31

0

0

5

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 16/58/2013

10. Návrh na uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci
Materiály byly projednány radou a písemně předloženy p. Zoufalíkem, který je ústně uvedl.
Diskuse k bodům 10/1 – 10/10: Ing. Novák
10/1 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 737, k. ú. Vinohrady, ul. Francouzská č. o. 60,
Praha 10, rozděleného na jednotky
číslo tisku: P10-010753/2013
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

17

0

5

14

N

Na návrh předsedů politických klubů nechal Ing. Richter hlasovat:
HLASOVÁNO O

revokaci hlasování k bodu 10/1

HLASOVÁNO O

návrhu
usnesení
ZMČ
v předloženém znění

k bodu

10/1

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

28

0

2

6

A

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

29

0

0

7

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 16/59/2013

39
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10/2 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 756, k. ú. Vršovice, ul. Holandská č. o. 17,
Praha 10, včetně zastavěného pozemku rozděleného na jednotky
číslo tisku: P10-034993/2013
Průběh hlasování:
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. 16/60/2013

10/3 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 727, k. ú. Vršovice, ul. Jerevanská č. o. 4, Praha 10,
ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 740, 727, 723, 702, 699, k. ú. Vršovice,
ul. Vladivostocká č. o. 3, ul. Jerevanská č. o. 4, 6, 8, ul. Vršovická č. o. 74, rozdělených
na jednotky
číslo tisku: P10-010786/2013
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

24

0

0

12

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 16/61/2013

10/4 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 445, k. ú. Vršovice, ul. Charkovská č. o. 1,
Praha 10, včetně zastavěného pozemku rozděleného na jednotky
číslo tisku: P10-035781/2013
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

27

0

0

9

A

40
Zveřejněna je upravená verze zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

P10-051677/2013

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 16/62/2013
10/5 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 422, k. ú. Vršovice, ul. Jakutská č. o. 6, Praha 10,
včetně zastavěného pozemku rozděleného na jednotky
číslo tisku: P10-034704/2013
Průběh hlasování:
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. 16/63/2013
10/6 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 829, k. ú. Vršovice, ul. K Louži č. o. 10, Praha 10,
rozděleném na jednotky
číslo tisku: P10-039483/2013
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

24

0

0

12

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 16/64/2013

10/7 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 91, k. ú. Michle, ul. Elektrárenská č. o. 6, Praha 10,
rozděleném na jednotky
číslo tisku: P10-010604/2013
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

25

0

0

11

A
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Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 16/65/2013

10/8 Návrh 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: P10-039782/2013
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

27

0

2

7

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 16/66/2013

10/9 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 981, k. ú. Michle, ul. Nad Vršovskou horou č. o. 3,
Praha 10, rozděleném na jednotky
číslo tisku: P10-039805/2013
Průběh hlasování:
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. 16/67/2013

10/10 Návrh záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek
s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1861, k. ú. Strašnice, ul. Na Hroudě č. o. 63,
Praha 10, ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1861, 1862, 1863, 1864, k. ú.
Strašnice, ul. Na Hroudě č. o. 63, 65, 67, 69, rozdělených na jednotky
číslo tisku: P10-035642/2013
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N
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návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

26

0

0

10

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 16/68/2013
11. Návrh na změnu části usnesení ZMČ Praha 10 č. 15/4/2013 ze dne 4. 2. 2013 k návrhu na
prodej domu č. p. 262 a 265 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 4047/3, 4047/4,
4048/3 a 4048/5, k. ú. Strašnice, ul. Mirošovická 262/8 a 265/10, Bytovému družstvu
Mirošovická 8 a 10
číslo tisku: P10-041996/2013
Materiál byl projednán radou a předložen písemně p. Zoufalíkem, který jej ústně uvedl.
Diskuse:
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

30

0

0

6

A

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 16/69/2013

12. Návrh na prodej domů – elektronická aukce
Materiály byly projednány radou a písemně předloženy p. Zoufalíkem, který je ústně uvedl.
Diskuse k bodům 12/1 – 12/2: --12/1 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení s elektronickou aukcí na prodej nemovitosti –
domu č. p. 467 s jeho příslušenstvím a pozemku parc. č. 1571, k. ú. Vinohrady, ulice
Francouzská 467/68
číslo tisku: P10-035811/2013
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

32

0

0

4

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 16/70/2013
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12/2 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení s elektronickou aukcí na prodej nemovitosti –
domu č. p. 1059 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 225 a 226, k. ú. Strašnice, ul.
Nupacká 1059/5
číslo tisku: P10-035826/2013

44
Zveřejněna je upravená verze zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

P10-051677/2013

Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

31

0

0

5

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 16/71/2013

13. Návrh na vyhodnocení veřejné výzvy na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových
jednotek se stanovením minimální ceny a na jejich prodej
číslo tisku: P10-028195/2013
Materiál byl projednán radou a předložen písemně p. Zoufalíkem, který jej ústně uvedl.
Diskuse: --Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

32

0

0

4

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 16/72/2013

14. Návrh na bezúplatný převod nemovitostí v Praze 10, v k. ú. Strašnice, ul. Štěchovická,
a to budovy č. p. 1982 na pozemku parc. č. 2838/2 a pozemku parc. č. 2838/2, od ČRÚZSVM
číslo tisku: P10-045841/2013
Materiál byl projednán radou a předložen písemně p. Zoufalíkem, který jej ústně uvedl.
Diskuse: --Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

33

0

0

3

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 16/73/2013
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15. Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku
Matriály byly projednány radou a písemně předloženy p. Zoufalíkem, který je ústně uvedl.
Diskuse k bodům 15/1 – 15/7: --15/1 Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 158 v k. ú. Strašnice družstvu
Bytové družstvo "Vzájemnost", IČ 250 83 171
číslo tisku: P10-006644/2013
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

33

0

0

3

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 16/74/2013
15/2 Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 219 v k. ú. Strašnice družstvu
„Družstvo vlastníků domu Rembrandtova 2188/10“, IČ 250 53 388
číslo tisku: P10-037838/2013
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

32

0

0

4

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 16/75/2013

15/3 Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 218 v k. ú. Strašnice družstvu
„Družstvo vlastníků Rembrandtova 8“ IČ 630 82 993
číslo tisku: P10-037710/2013
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

27

0

0

9

A
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Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 16/76/2013

15/4 Návrh na prodej pozemku dle vymezeného celku č. 71 v k. ú. Vršovice družstvu
„Novorossijská čp. 343, družstvo“, IČ 257 42 116
číslo tisku: P10-037198/2013
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

33

0

0

3

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 16/77/2013

15/5 Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 220 v k. ú. Strašnice družstvu
„Bytové družstvo SKALKA 2189“, IČ 251 34 761
číslo tisku: P10-037793/2013
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

32

0

0

4

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 16/78/2013

15/6Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 217 v k. ú. Strašnice družstvu
„Bytové družstvo Skalka I, Rembrandtova 2186/6“ IČ 624 10 954
číslo tisku: P10-037316/2013
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

33

0

0

3

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 16/79/2013
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15/7 Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 221 v k. ú. Strašnice vlastníkům
jednotek zapsaných na LV č. 3393 vedeném pro k. ú Strašnice
číslo tisku: P10-037807/2013
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

33

0

0

3

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 16/80/2013

16. Návrh na poskytnutí přímé adresné finanční podpory za období 10 – 12/2012 z důvodů
jednostranného zvýšení nájemného z bytu
číslo tisku: P10-023693/2013
Materiál byl projednán radou a předložen písemně p. Zoufalíkem, který jej ústně uvedl.
Diskuse: --Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

31

0

0

5

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 16/81/2013

17. Návrh na změnu rozpočtu 2013
číslo tisku: P10-032215/2013
Materiál byl projednán radou a předložen písemně Ing. Slavíkem, který jej ústně uvedl.
Diskuse: --Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

32

0

0

4

A
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Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 16/82/2013
18. Návrh na změnu rozpočtu pro rok 2013 a převod finančních prostředků na hlavní město
Praha pro TSK (chodníkový program)
číslo tisku: P10-030728/2013
Materiál byl projednán radou a předložen písemně p. Zoufalíkem, který jej ústně uvedl.
Diskuse: --Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

33

0

0

3

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 16/83/2013

19. Návrh na změnu rozpočtu pro rok 2013 a převod finančních prostředků na hlavní město
Praha pro TSK (Smlouvy o zajišťování realizace a financování akcí na pozemních
komunikacích“ – rekonstrukce ulice Moskevská, dokumentace pro výběr zhotovitele)
číslo tisku: P10-045424/2013
Materiál byl projednán radou a předložen písemně Mgr. Cabrnochovou, která jej ústně
uvedla.
Diskuse: --Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

33

0

0

3

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 16/84/2013

20. Informace o průběhu prodeje nemovitosti – domu č. p. 424 s jeho příslušenstvím
a pozemků parc. č. 1366, 1367/1 a 1367/2, k. ú. Strašnice, ul. K Červenému dvoru 424/9
Materiál byl předkladatelem stažen.
49
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21. Informace o průběhu prodeje nemovitosti – domu č. p. 2213 s jeho příslušenstvím
a pozemků parc. č. 3977 a 3983/8, k. ú. Vinohrady, ul. U Zdravotního ústavu 2213/8 a 6
číslo tisku: P10-041985/2013
Materiál byl projednán radou a předložen písemně p. Zoufalíkem, který jej ústně uvedl.
Diskuse: --Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

variantě
A
návrhu
v předloženém znění

usnesení

ZMČ

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

33

0

0

3

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 16/85/2013
22. Informace o realizaci záměru prodeje volných bytových jednotek v domech, ve kterých
byl schválen prodej bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům
číslo tisku: P10-042000/2013
Materiál byl projednán radou a předložen písemně p. Zoufalíkem, který jej ústně uvedl.
Diskuse: pí ****** – občanka Prahy 10, p. Zoufalík
Paní ****** byla slíbena písemná odpověď na její dotazy.
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

29

0

1

6

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 16/86/2013

23. Informace o realizaci úpravy Rámcové smlouvy ze dne 20. 8. 2012
číslo tisku: P10-041706/2013
Materiál byl projednán radou a předložen písemně p. Zoufalíkem, který jej ústně uvedl.
Diskuse: ---

51
Zveřejněna je upravená verze zápisu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

P10-051677/2013

Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

25

0

3

5

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 16/87/2013

24. Návrh uzavření Souhlasného prohlášení mezi městskou částí Praha 9 a městskou částí
Praha 10 ve věci převodu pozemků parc. č. 925/1, 925/2 a 657/4, vše v k. ú. Malešice
číslo tisku: P10-044295/2013
Materiál byl projednán radou a předložen písemně Mgr. Cabrnochovou, která jej ústně
uvedla.
Diskuse: --Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

31

0

0

5

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 16/88/2013

25. Návrh na poskytnutí veřejné finanční podpory pro oblasti sociální; kultura a umění; sport,
tělovýchova a volný čas; protidrogová prevence a prevence kriminality; životní prostředí
na rok 2013
číslo tisku: P10-022324/2013
Výměna materiálu byla předložena písemně na stůl Ing. Richterem, který ji ústně uvedl.
Diskuse: --Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

26

1

0

9

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 16/89/2013
52
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26. Informace o činnosti oddělení strategie v roce 2012
číslo tisku: P10-044154/2013
Materiál byl projednán radou a předložen písemně Ing. Slavíkem, který jej ústně uvedl.
Diskuse: --Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

28

0

0

8

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 16/90/2013

27. Souhrnná zpráva o veřejných dětských hřištích a sportovištích ve správě MČ Praha 10
číslo tisku: P10-046491/2013
Materiál byl projednán radou a předložen písemně Ing. Novákem, který jej ústně uvedl.
Diskuse: MUDr. Jirásková, p. Zoufalík, Ing. Lojík, Ing. Novák, Ing.Slavík, Bc. Pecánek,
Ing. Čunátová
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

31

0

0

5

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 16/91/2013

28. Návrh na změnu Zřizovací listiny Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, příspěvková
organizace, se sídlem Praha 10, Oblouková 837/7
číslo tisku: P10-029112/2013
Materiál byl projednán radou a předložen písemně Ing. Novákem, který jej ústně uvedl.
Diskuse: Ing. Slavík
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Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

30

0

0

6

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 16/1/2013

29. Návrh na změnu Zřizovací listiny Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10,
příspěvková organizace, se sídlem Praha 10, Sámova 7
číslo tisku: P10-029105/2013
Materiál byl projednán radou a předložen písemně p. Zoufalíkem, který jej ústně uvedl.
Diskuse: --Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

32

0

0

4

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 16/2/2013

30. Návrh nového znění zřizovacích listin základních škol zřizovaných MČ Praha 10
číslo tisku: P10-031031/2013
Materiál byl projednán radou a předložen písemně Ing. Richterem, který jej ústně uvedl.
Diskuse: --Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

30

0

0

6

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 16/3/2013
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31. Návrh nového znění zřizovacích listin mateřských škol zřizovaných MČ Praha 10
číslo tisku: P10-031019/2013
Materiál byl projednán radou a předložen písemně Ing. Richterem, který jej ústně uvedl.
Diskuse: --Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

30

0

0

6

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 16/4/2013

32. Návrh nového znění Zřizovací listiny Kulturního domu Barikádníků, příspěvková
organizace, zřizovaného MČ Praha 10
číslo tisku: P10-031023/2013
Materiál byl projednán radou a předložen písemně Ing. Richterem, který jej ústně uvedl.
Diskuse: --Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

30

0

0

6

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 16/5/2013

33. Návrh nového znění Zřizovací listiny Školní jídelny, Praha 10, U Roháčových kasáren
19/1381, příspěvková organizace, zřizované MČ Praha 10
číslo tisku: P10-031025/2013
Materiál byl projednán radou a předložen písemně Ing. Richterem, který jej ústně uvedl.
Diskuse: --Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

28

0

1

7

A
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Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 16/6/2013

34. Návrh na prodej pozemku parc. č. 765/1, k. ú. Malešice, v Praze 10, společnosti TRIVAL,
s. r. o., IČ 250 95 790, se sídlem Tiskařská 690/6a, Praha 10
číslo tisku: P10-006827/2013
Materiál byl projednán radou a předložen písemně p. Zoufalíkem, který jej ústně uvedl.
Diskuse: --Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

29

2

0

5

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 16/92/2013

35. Návrh na prodej pozemku parc. č. 3035/2 a části pozemku parc. č. 3034/1 (dle GP nově
označené jako pozemky parc. č. 3034/24 a parc. č. 3034/25), k. ú. Michle, v Praze 10,
společnosti KOVIS, a. s., IČ 257 58 942, se sídlem Vodňanská 974, Praha 9
číslo tisku: P10-016129/2013
Materiál byl projednán radou a předložen písemně p. Zoufalíkem, který jej ústně uvedl.
Diskuse: --Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

33

0

0

3

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 16/93/2013

36. Návrh na prodej pozemků parc. č. 1302, parc. č. 1320, parc. č. 1321, parc. č. 1324, parc. č.
1325, parc. č. 1331, parc. č. 1332, parc. č. 1333, parc. č. 1342/4 a parc. č. 1342/6, vše v
k. ú. Strašnice, společnosti Vinohradská Development, a. s.
číslo tisku: P10-041704/2013
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Materiál byl projednán radou a předložen písemně p. Zoufalíkem, který jej ústně uvedl.
Diskuse: pí ******, p. ****** – občané MČ Praha 10, MUDr. Šťastný, Ing. Richter
Pí ******a p. ****** požádali o písemné odpovědi na své dotazy.
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

20

7

3

6

A

Z technických důvodů podal Ing. Richter návrh na revokaci hlasování.
HLASOVÁNO O

revokaci hlasování k bodu 36.

HLASOVÁNO O

návrhu
usnesení
v předloženém znění

ZMČ

k bodu

36.

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

21

8

2

5

A

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

21

9

2

4

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 16/94/2013

37. Informace o Kontrolním systému investičních akcí realizovaných městskou částí Praha 10
číslo tisku: P10-046100/2013
Materiál byl projednán radou a předložen písemně p. Zoufalíkem, který jej ústně uvedl.
Diskuse: --Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

26

0

3

7

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 16/95/2013
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38. Návrh na zadání veřejné zakázky „Bytový dům Malešice, Počernická 524/64“
číslo tisku: P10-041721/2013
Materiál byl projednán radou a předložen písemně p. Zoufalíkem, který jej ústně uvedl.
Diskuse: Ing. Narovec
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

21

9

1

5

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 16/96/2013

39. Návrh na zadání veřejné zakázky „Novostavba MŠ v areálu ZŠ Nad Vodovodem 460/81“
číslo tisku: P10-041732/2013
Materiál byl projednán radou a předložen písemně p. Zoufalíkem, který jej ústně uvedl.
Diskuse: Ing. Richter, Mgr. Ekstein
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

24

4

4

4

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 16/97/2013
Zasedání ZMČ řídila Mgr. Cabrnochová.
40. Zpráva o kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 za
období roku 2012
číslo tisku: P10-044206/2013
Materiál byl předložen písemně předsedkyní KoV Ing. Čunátovou, která jej ústně uvedla.
Diskuse: --Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

29

0

1

6

A
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Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 16/98/2013

41. Informace o zajištění provozu Areálu volného času – Gutova
číslo tisku: P10-041562/2013
Materiál byl projednán radou a předložen písemně p. Zoufalíkem, který jej ústně uvedl.
Diskuse: Ing. Šnajdr, Ing. Richter, Ing. Vinš, Ing. Vlk, Ing. Narovec, p. Zoufalík, Bc. Lojda,
Ing. Čunátová, Ing. Slavík
V souladu s Jednacím řádem ZMČ Praha 10 nechala Mgr. Cabrnochová hlasovat pro třetí
vystoupení Ing. Narovce v diskusi.
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

třetím vystoupení Ing. Narovce v diskusi

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

26

1

2

7

A

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

24

9

0

3

A

Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 16/99/2013
42. Informace o průběhu rekonstrukce staré vršovické radnice
číslo tisku: P10-041530/2013
Materiál byl projednán radou a předložen písemně p. Zoufalíkem, který jej ústně uvedl.
Diskuse: --Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

27

0

2

7

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 16/100/2013
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43. Informace o činnosti společnosti PRAHA 10 – Majetková, a. s., a jejích dceřiných
společností
číslo tisku: P10-046214/2013
Materiál byl projednán radou, předložen písemně p. Zoufalíkem a ústně uveden ředitelem
společnosti PRAHA 10 – Majetková, a. s., Ing. Vlkem.
Diskuse: Mgr. Hájková, Ing. Lojík, Ing. Weinert, Ing. Slavík
Mgr. Hájkové, Ing. Lojíkovi a Ing. Weinertovi byly přislíbeny písemné odpovědi na jejich
dotazy.
Průběh hlasování:
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. 16/101/2013

44. Návrh na navýšení základního kapitálu a změnu stanov společnosti PRAHA 10 Majetková, a. s.
číslo tisku: P10-045659/2013
Materiál byl projednán radou, předložen písemně p. Zoufalíkem a ústně uveden ředitelem
společnosti PRAHA 10 – Majetková, a. s., Ing. Vlkem.
Diskuse: --Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

23

0

6

7

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 16/102/2013
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45. Informace o řešení důsledků smluvního vztahu se společností KEY INVESTMENTS,
a. s., na základě smlouvy o obhospodařování investičních nástrojů
číslo tisku: P10-041521/2013
Materiál byl projednán radou a předložen písemně p. Zoufalíkem, ústně jej uvedl
Mgr.Ekstein.
Diskuse:
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

29

0

3

4

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 16/103/2013

46. Informace o průběhu prodeje nemovitosti – domu č. p. 2216 s jeho příslušenstvím
a pozemků parc. č. 3975, 3983/5 a 3903/6, k. ú. Vinohrady, ul. U Zdravotního ústavu
2216
číslo tisku: P10-048462/2013
Materiál byl předložen písemně p. Zoufalíkem, který jej ústně uvedl.
Diskuse: --Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

24

0

1

11

A

Z procedurálních důvodů nechala Mgr. Cabrnochová zopakovat hlasování.
HLASOVÁNO O

variantě
A
návrhu
v předloženém znění

usnesení

ZMČ

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

28

0

0

8

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 16/104/2013
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47. Návrh na schválení Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí, a to budovy č. p. 1162
a pozemku parc. č . 1522/2, k. ú. Vršovice, z majetku ČR – ÚZSVM do vlastnictví hl. m.
Prahy a správy MČ Praha 10
číslo tisku: P10-049359/2013
Materiál byl projednán radou a předložen písemně p. Zoufalíkem, který jej ústně uvedl.
Diskuse: --Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

návrhu usnesení ZMČ v předloženém znění

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

29

0

0

7

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 16/105/2013

48. Podání Zastupitelstvu MČ Praha 10
Členům ZMČ Praha 10 byla předána následující podání:
- dopis pana Pavla Kulajta, předsedy představenstva společnosti Bonver Win, a. s., ve věci
výše odvodů z příjmů z výherních automatů
- pracovní cestou postoupeno k vyřízení Mgr. Vozobule
- žádost p. ****** o řešení problémů, spojených s rozsáhlými rekonstrukcemi bytů
- pracovní cestou postoupeno k vyřízení OKK
- žádost pana ****** o řešení bytové situace
- pracovní cestou postoupeno k vyřízení p. Zoufalíkovi
- žádost paní ******o poskytnutí sociálního bydlení
- pracovní cestou postoupeno k vyřízení p. Zoufalíkovi

49. Dotazy a informace členů zastupitelstva
- nebyly žádné
50. Různé
- p. ****** hovořil k problematice parkování a zón placeného stání.
- p. ****** – zveřejňování výstupů hlasovacího zařízení – jaký bude další postup v této
problematice
Diskuse: Ing. Slavík
- pí ****** – zveřejňování kompletních podkladů k rozhodování?
- změny JŘ, schválené na 16. ZMČ?
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Diskuse: Ing. Richter
- Ing. Svoboda – podnět k napsání dopisu s vyjádřením podpory Mgr. Vozobule.
Diskuse: Ing. Richter, Ing. Slavík
Závěr
Mgr. Cabrnochová ukončila 16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 v 18:40 hodin.

Ing. Milan R i c h t e r
starosta

Ověřovatelé:

Ing. Jana Čunátová

Ing. Ivan Vinš

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

Zapsala:
Kateřina Vávrová, KS/RaZ

V Praze dne 6. 5. 2013
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