MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3
Zastupitelstvo městské části

ZÁPIS
z 5. zasedání Zastupitelstva městské části,
konaného dne 28. 6. 2011 v 15:00 hodin
ve velkém sále hotelu Amedia Hotel Theatrino, Bořivojova 53, Praha 3

Předsedající:

Ing. Vladislava Hujová, starostka městské části

Přítomni:
členové zastupitelstva …………………………………………….. 35
vedoucí odborů …………………………………………….……... 18
ředitelé podniků …………………………………………………… 2
hosté ……………………………………………………………….. 0
občané městské části Praha 3
Ing. P. Fišer, tajemník úřadu MČ
Omluveni: 1
Neomluven: 0
Ověřovatelé:

Mgr. Jiří Matušek
Miroslava Oubrechtová

Zapisovatelka:

Bc. Štěpánka Šulcová

5. zasedání Zastupitelstva městské části zahájila v 15:00 hodin Ing.
Vladislava Hujová, starostka městské části.
Vzhledem k tomu, že dle prezence byla přítomna nadpoloviční většina
členů Zastupitelstva městské části, bylo zasedání podle Jednacího řádu schopno
se právoplatně usnášet.
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Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části byl pořízen
v zákonné lhůtě a nebyly k němu vzneseny žádné připomínky.
Vyhotovením zápisu z 5. zasedání Zastupitelstva městské části byla
pověřena Bc. Štěpánka Šulcová, pracovnice Odboru správy úřadu a krizového
řízení a ověřovateli zápisu byli pověřeni Mgr. Jiří Matušek a Ing. Bohuslav
Nigrin.
Výbor návrhový
Předseda: Michal Kucián
Členové: MUDr. Marek Zeman MBA.
Mgr. Simeon Popov
Mgr. Ondřej Rut
Hlasování: pro 33 , proti 0 , zdrželo se 1, nehlasoval 0

Navržený program:
1.

Návrh na odvolání Ing. Světlany Škapové z funkce předsedkyně Výboru
pro správu grantového a podpůrného fondu Zastupitelstva městské části

2.

Žádost občanů proti slučování ZŠ Žerotínova 36/1100 při ZŠ a MŠ
Chelčického 43/2614 a přesunu budoucí zdejší 5. třídy do budovy
Chelčického

3.

Závěrečný účet městské části Praha 3 za rok 2010

4.

Prodej pronajaté bytové jednotky č. 1876/9 v budově čp. 1876, vše v k.ú.
Žižkov dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Lucemburská 44

5.

Prodej pronajaté bytové jednotky č. 2411/17 v budově čp. 2411, vše v k.ú.
Žižkov dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Koněvova 161

6.

Prodej pronajaté bytové jednotky č. 1704/8 v budově čp. 1704, vše v k.ú.
Vinohrady dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Vinohradská 98

7.

Prodej pronajaté bytové jednotky č. 2278/6 v budově čp. 2278, vše
v k.ú. Vinohrady dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Radhošťská 1
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8.

Prodej pronajaté bytové jednotky č. 1512/13 v budově čp. 1510, 1512,
1511, vše v k.ú. Žižkov dle zák. č. 72/1994 Sb.,Praha 3,Hořanská 1,3, 5

9.

Prodej pronajatých bytových jednotek v budově čp. 2421, vše k.ú. Žižkov
dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Čajkovského 15

10.

Prodej pronajatých bytových jednotek v budově čp. 2390 v k.ú. Žižkov,
dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Strážní 6

11.

Prodej pronajatých bytových jednotek v budově čp. 1630 v k.ú. Žižkov,
dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Biskupcova 46

12.

Prodej pronajatých bytových jednotek v budově čp. 1889, vše k.ú. Žižkov
dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Biskupcova 48

13.

Prodej pronajatých bytových jednotek v budově čp. 2401, 2402 v k.ú.
Žižkov, dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Malešická 21, 23

14.

Prodej pronajatých bytových jednotek v budově čp. 2403 v k.ú.
Žižkov dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Malešická 25

15.

Prodej pronajatých bytových jednotek v budově čp. 2404 v k.ú.
Žižkov dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Malešická 27

16.

Prodej pronajatých bytových jednotek v budově čp. 2405, vše v k.ú.
Žižkov dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Malešická 29

17.

Prodej pronajatých bytových jednotek v budově čp. 2406, 2407, 2408, 2409,
vše v k.ú. Žižkov dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Malešická 31, 33,
Ambrožova 1, 3

18.

Prodej pronajatých bytových jednotek v budově čp. 97, 98, 99, vše v k.ú.
Žižkov dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Basilejské nám. 8, 9, 10

19.

Vyhodnocení výběrového řízení na prodej bytové jednotky č. 2641/3 se
spoluvlastnickým podílem v rozsahu 659/22236 na společných částech
budovy č.p. 2641 a se stejným spoluvlastnickým podílem na pozemcích
parc.č. 2922/8 a 2922/94, vše k.ú. Žižkov, Praha 3, Habrová 7, dle zákona
č. 72/1994 Sb.
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20.

Vyhodnocení výběrového řízení na prodej nebytové jednotky – garáže č.
2663/101 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 149/18336 na
společných částech budovy č.p. 2663 a se stejným spoluvlastnickým
podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/9, k.ú. Žižkov, Praha 3, Pod
Lipami 3, dle zákona č. 72/1994 Sb.

21.

Vyhodnocení výběrového řízení na prodej nebytové jednotky – garáže č.
2663/102 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 149/18336 na
společných částech budovy č.p. 2663 a se stejným spoluvlastnickým
podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/9, k.ú. Žižkov, Praha 3, Pod
Lipami 3, dle zákona č. 72/1994 Sb.

22.

Vyhodnocení výběrového řízení na prodej nebytové jednotky – garáže č.
2663/103 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 149/18336 na
společných částech budovy č.p. 2663 a se stejným spoluvlastnickým
podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/9, k.ú. Žižkov, Praha 3, Pod
Lipami 3, dle zákona č. 72/1994 Sb.

23.

Vyhodnocení výběrového řízení na prodej nebytové jednotky – garáže č.
2663/104 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 149/18336 na
společných částech budovy č.p. 2663 a se stejným spoluvlastnickým
podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/9, k.ú. Žižkov, Praha 3, Pod
Lipami 3, dle zákona č. 72/1994 Sb.

24.

K poskytnutí přímé adresné finanční podpory nájemcům bytů s trvalým
bydlištěm na území městské části Praha 3

25.

Akční plán 2011 Strategického plánu MČ P3

26.

Revokace usnesení Zastupitelstva městské části č. 73 ze dne 29.3.2011
k prodeji pronajatých bytových jednotek v budově čp. 2386, 2387, 2388,
2389, vše v k.ú. Žižkov dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Jana Želivského
13, 15, 17, 19

27.

Žádost o svěření podzemních garáží na nám. Jiřího z Poděbrad, částí pod
pozemky ve svěření Městské části Praha 3 parc.č. 4275/4, 4275/5 a 4275/6
v k.ú. Vinohrady a částí pod pozemkem hlavního města Prahy parc.č.
4275/10 v k.ú. Vinohrady

28.

Prodej stavby přístřešku na popelnice na pozemku parc. č. 3642/2 a
pozemku parc. č. 3642/2, vše v k.ú. Žižkov, ul. Strážní 6, společnosti
Bytové družstvo Žižka, IČ 274 56 633
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29.

Poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2011

30.

Poskytnutí daru z fondu sociálního a zdravotního

31.

Poskytnutí daru z fondu sociálního a zdravotního

32.

Dodatek č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a
mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

33.

Dodatek č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a
mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800

34.

Dodatek č. 6 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a
mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614

35.

Dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola,
Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 23/119

36.

Dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola,
Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955

37.

Použití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 –
poskytnutí darů a
návratných bezúročných půjček pro opravy a
rekonstrukce domů na území MČ Praha 3

38.

Použití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3
poskytnutí návratných bezúročných půjček pro opravy a rekonstrukce
domů na území MČ Praha 3

39.

Rozšíření účelu stávající půjčky z Fondu obnovy a rozvoje Městské části
Praha 3 - poskytnutí návratných bezúročných půjček pro opravy a
rekonstrukce domů na území MČ Praha 3

40.

Použití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 poskytnutí návratných bezúročných půjček pro opravy a rekonstrukce
domů na území MČ Praha 3

41.

Změna objemu rozpočtu roku 2011

42.

Změna objemu rozpočtu roku 2011

43.

Přijetí kontokorentního úvěru u České spořitelny, a. s.
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44.

Poskytnutí půjčky z rozpočtu Městské části Praha 3
Předáno při prezenci

45.

Dotazy, připomínky, podněty, interpelace

II. Pro informaci Zastupitelstva městské části
-

Zápisy z výborů ZMČ

-

Zápis z jednání komise SPOD

Mgr. O. Rut
Návrh na stažení bodu 25 z programu jednání.
Hlasování: pro 12 , proti 16 , zdrželo se 7, nehlasoval 0
T. Kalousek
Návrh na sloučení rozpravy k bodům 9 – 18, 20 – 23.
Mgr. J. Matušek
Návrh na sloučení rozpravy k bodům 30 – 31, 32 – 36.
Návrh nebyl přijat.
Hlasování o upraveném programu (sloučena rozprava k bodům 9 – 18, 20 – 23,
30 – 31, 32 – 36): pro 31, proti 0, zdrželo se 4, nehlasoval 0

-------------------------------------------------------------------1.

Návrh na odvolání Ing. Světlany Škapové z funkce předsedkyně Výboru
pro správu grantového a podpůrného fondu Zastupitelstva městské části
------------------------------------------------------------------------------------------------Rozprava: Ing. V. Hujová
Hlasování o usnesení: pro 28, proti 0, zdrželo se 7, nehlasoval 0

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č. 95
-------------------------------------------------------------------6

2.

Žádost občanů proti slučování ZŠ Žerotínova 36/1100 při ZŠ a MŠ
Chelčického 43/2614 a přesunu budoucí zdejší 5. třídy do budovy
Chelčického
------------------------------------------------------------------------------------------------Rozprava: Mgr. J. Matušek, Bc. M. Stropnický, Ing. B. Nigrin, P. Hurda, Bc. O.
Pecha, M. Kucián, Mgr. H. Benýšková, Mgr. O. Rut, Ing. S. Škapová, MUDr.
M. Zeman, Mgr. M. Chmelová, MgA. J. Trčková, Ing. R. Rubík
Mgr. J. Matušek
Úprava usnesení – III. Nesouhlasí ,,s žádostí občanů proti slučování ZŠ
Žerotínova 36/100 při ZŠ a MŠ Chelčického 43/2614 a přesunu budoucí zdejší
5. třídy do budovy Chlečického“
Ing. B. Nigrin
Protinávrh usnesení – rozšiřuje bod II. konstatuje – z původního textu: v souladu
s § 165 atd. dělá bod II.1. a nově zařazuje bod II.2. konstatuje, že MČ Praha 3
jako zřizovatel základních škol i nadále počítá se zařazením pracoviště
Žerotínova při Základní škole a mateřské škole Chelčického v síti základních
škol.
Hlasování : pro 15, proti 2, zdrželo se 18, nehlasoval 0
Návrh nebyl přijat.
Mgr. H. Benýšková
Protinávrh usnesení – v bodu II. za odst. 1) byl vložen nový odstavec číslo 2) a
původní odstavec číslo 2) se stal odstavcem číslo 3). Odstavec II.2. by nově
zněl: žádost ředitele ZŠ a MŠ Chelčického PhDr. Ostapa o navýšení rozpočtu
školy o finanční prostředky na platy a odvody ve výši Kč 541680 z důvodu
nedostatku těchto prostředků na školní rok 2011/12.
Hlasování : pro 11, proti 15, zdrželo se 9, nehlasoval 0
Návrh nebyl přijat.
Usnesení zůstane v prvních dvou odstavcích bere na vědomí a konstatuje tak,
jak je, bod III. nesouhlasí se škrtá a nahrazuje se novým bodem III.: ZMČ
schvaluje přidělení mimořádné jednorázové dotace na plat jednoho učitele na
školní rok 2011/12 v odpovídající výši tak, aby mohly být zachovány tři páté
třídy, jedna na adrese Žerotínova a dvě na adrese Chelčického.
Hlasování : pro 11, proti 16, zdrželo se 8, nehlasoval 0
Návrh nebyl přijat.
Mgr. M. Chmelová
Dotaz proč se neudělá návrh na sloučení dvou tříd v druhé budově? Proč se
nezachová jedna třída na Žerotínově, a druhou můžete sloučit v druhé budově?
Mgr. J. Matušek reagoval ústně.
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Bc. M. Stropnický
Protinávrh usnesení – doplnit bod IV. - ZMČ doporučuje odboru školství Úřadu
MČ Praha 3, aby ve spolupráci s řediteli škol zřizovanými MČ Praha 3 připravil
rekonstrukce školských rad v nejbližším vhodném termínu.
Hlasování : pro 13, proti 8, zdrželo se 14, nehlasoval 3
Návrh nebyl přijat.
Bod 3 nahradit novým textem - Doporučuje řediteli školy zachovat ve školním
roce 2011/12 tři páté třídy, jednu na adrese Žerotínova a dvě na adrese
Chelčického, a v září 2011 předložit městské části podrobnou finanční bilanci
školy se zahrnutými změnami rozpočtu dle skutečného počtu žáků. V případě
zjištěného nedostatku financí na platy je ředitel oprávněn podat novou žádost o
dofinancování školy dle skutečné potřeby.
Hlasování : pro 10, proti 17, zdrželo se 8, nehlasoval 0
Návrh nebyl přijat.
Bc. O. Pecha
Návrh na ukončení rozpravy.
Hlasování : pro 29, proti 0, zdrželo se 3 , nehlasoval 3
Z řad občanů vystoupili:
Marie Michálková
Hlasování : pro 28, proti 0,
Petra Tušlová
Hlasování : pro 30, proti 0,
Miroslav Michálek
Hlasování : pro 28, proti 0,
Tomáš Hauser
Hlasování : pro 29, proti 0,
Ingrid Jurášková
Hlasování : pro 27, proti 0,
Ludmyla Dobiášová
Hlasování : pro 30, proti 0,
Petr Poláček
Hlasování : pro 29, proti 0,
Jana Stránská
Hlasování : pro 30, proti 0,
Jana Budíšková
Hlasování : pro 32, proti 0,

zdrželo se 7, nehlasoval 0
zdrželo se 0, nehlasoval 5
zdrželo se 0, nehlasoval 7
zdrželo se 0, nehlasoval 6
zdrželo se 0, nehlasoval 8
zdrželo se 0, nehlasoval 5
zdrželo se 0, nehlasoval 6
zdrželo se 0, nehlasoval 5
zdrželo se 0, nehlasoval 3

8

Hlasování o usnesení: pro 20, proti 10, zdrželo se 5, nehlasoval 0

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č. 96
-------------------------------------------------------------------3.
Závěrečný účet městské části Praha 3 za rok 2010
------------------------------------------------------------------------------------------------Rozprava: Ing. J. Heller
Hlasování o usnesení: pro 21, proti 1, zdrželo se 5, nehlasoval 8

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č. 97
-------------------------------------------------------------------4.

Prodej pronajaté bytové jednotky č. 1876/9 v budově čp. 1876, vše v k.ú.
Žižkov dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Lucemburská 44
------------------------------------------------------------------------------------------------Rozprava: T. Kalousek
Hlasování o usnesení: pro 27, proti 0, zdrželo se 1, nehlasoval 7

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č. 98
-------------------------------------------------------------------5.

Prodej pronajaté bytové jednotky č. 2411/17 v budově čp. 2411, vše v k.ú.
Žižkov dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Koněvova 161
------------------------------------------------------------------------------------------------Rozprava: T. Kalousek
Hlasování o usnesení: pro 25, proti 0, zdrželo se 1, nehlasoval 9

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č. 99
-------------------------------------------------------------------6.

Prodej pronajaté bytové jednotky č. 1704/8 v budově čp. 1704, vše v k.ú.
Vinohrady dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Vinohradská 98
------------------------------------------------------------------------------------------------Rozprava: T. Kalousek
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Hlasování o usnesení: pro 25, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 10

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č. 100
-------------------------------------------------------------------7.

Prodej pronajaté bytové jednotky č. 2278/6 v budově čp. 2278, vše
v k.ú. Vinohrady dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Radhošťská 1
------------------------------------------------------------------------------------------------Rozprava: T. Kalousek
Hlasování o usnesení: pro 25, proti 0, zdrželo se 2, nehlasoval 8

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č. 101
-------------------------------------------------------------------8.

Prodej pronajaté bytové jednotky č. 1512/13 v budově čp. 1510, 1512,
1511, vše v k.ú. Žižkov dle zák. č. 72/1994 Sb.,Praha 3,Hořanská 1,3, 5
------------------------------------------------------------------------------------------------Rozprava: T. Kalousek
Hlasování o usnesení: pro 27, proti 0, zdrželo se 1, nehlasoval 7

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č. 102
-------------------------------------------------------------------9.

Prodej pronajatých bytových jednotek v budově čp. 2421, vše k.ú. Žižkov
dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Čajkovského 15
------------------------------------------------------------------------------------------------Rozprava: T. Kalousek
Hlasování o usnesení: pro 25, proti 0, zdrželo se 1, nehlasoval 9

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č. 103
-------------------------------------------------------------------10.

Prodej pronajatých bytových jednotek v budově čp. 2390 v k.ú. Žižkov,
dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Strážní 6
------------------------------------------------------------------------------------------------Rozprava: T. Kalousek
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Hlasování o usnesení: pro 28, proti 0, zdrželo se 1, nehlasoval 6

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č. 104
-------------------------------------------------------------------11.

Prodej pronajatých bytových jednotek v budově čp. 1630 v k.ú. Žižkov,
dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Biskupcova 46
------------------------------------------------------------------------------------------------Rozprava: T. Kalousek
Hlasování o usnesení: pro 28, proti 0, zdrželo se 1, nehlasoval 6

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č. 105
-------------------------------------------------------------------12.

Prodej pronajatých bytových jednotek v budově čp. 1889, vše k.ú. Žižkov
dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Biskupcova 48
------------------------------------------------------------------------------------------------Rozprava: T. Kalousek
Hlasování o usnesení: pro 28, proti 0, zdrželo se 1, nehlasoval 6

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č. 106
-------------------------------------------------------------------13.

Prodej pronajatých bytových jednotek v budově čp. 2401, 2402 v k.ú.
Žižkov, dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Malešická 21, 23

------------------------------------------------------------------------------------------------Rozprava: T. Kalousek
Hlasování o usnesení: pro 30, proti 0, zdrželo se 1, nehlasoval 4

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č. 107
--------------------------------------------------------------------
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14.

Prodej pronajatých bytových jednotek v budově čp. 2403 v k.ú.
Žižkov dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Malešická 25

------------------------------------------------------------------------------------------------Rozprava: T. Kalousek
Hlasování o usnesení: pro 31, proti 0, zdrželo se 1, nehlasoval 3

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č. 108
-------------------------------------------------------------------15.

Prodej pronajatých bytových jednotek v budově čp. 2404 v k.ú.
Žižkov dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Malešická 27
------------------------------------------------------------------------------------------------Rozprava: T. Kalousek
Hlasování o usnesení: pro 32, proti 0, zdrželo se 1, nehlasoval 2

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č. 109
-------------------------------------------------------------------16.

Prodej pronajatých bytových jednotek v budově čp. 2405, vše v k.ú.
Žižkov dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Malešická 29
------------------------------------------------------------------------------------------------Rozprava: T. Kalousek
Hlasování o usnesení: pro 31, proti 0, zdrželo se 1, nehlasoval 3

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č. 110
-------------------------------------------------------------------17.

Prodej pronajatých bytových jednotek v budově čp. 2406, 2407, 2408, 2409,
vše v k.ú. Žižkov dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Malešická 31, 33,
Ambrožova 1, 3
------------------------------------------------------------------------------------------------Rozprava: T. Kalousek
Hlasování o usnesení: pro 31, proti 0, zdrželo se 1, nehlasoval 3

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č. 111
-------------------------------------------------------------------12

18.

Prodej pronajatých bytových jednotek v budově čp. 97, 98, 99, vše v k.ú.
Žižkov dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Basilejské nám. 8, 9, 10
------------------------------------------------------------------------------------------------Rozprava: T. Kalousek
Hlasování o usnesení: pro 31, proti 0, zdrželo se 1, nehlasoval 3

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č. 112
-------------------------------------------------------------------19.

Vyhodnocení výběrového řízení na prodej bytové jednotky č. 2641/3 se
spoluvlastnickým podílem v rozsahu 659/22236 na společných částech
budovy č.p. 2641 a se stejným spoluvlastnickým podílem na pozemcích
parc.č. 2922/8 a 2922/94, vše k.ú. Žižkov, Praha 3, Habrová 7, dle zákona
č. 72/1994 Sb.
------------------------------------------------------------------------------------------------Rozprava: T. Kalousek, Mgr. O. Rut
Mgr. O. Rut
Dotaz - jak bude dále postupovat vedení radnice, zda bude nadále prodávat
volné byty a nadále z důvodu nedostatku nízkometrážních bytů pro
ústupové bydlení plánovat developerské projekty jako např. na Pražačce.
T. Kalousek reagoval ústně.
Hlasování o usnesení: pro 19, proti 0, zdrželo se 2, nehlasoval 8

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č. 113
-------------------------------------------------------------------20.

Vyhodnocení výběrového řízení na prodej nebytové jednotky – garáže č.
2663/101 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 149/18336 na
společných částech budovy č.p. 2663 a se stejným spoluvlastnickým
podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/9, k.ú. Žižkov, Praha 3, Pod
Lipami 3, dle zákona č. 72/1994 Sb.
------------------------------------------------------------------------------------------------Rozprava: T. Kalousek, Bc. M. Stropnický
Hlasování o usnesení: pro 31, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 4

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č. 114
-------------------------------------------------------------------13

21.

Vyhodnocení výběrového řízení na prodej nebytové jednotky – garáže č.
2663/102 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 149/18336 na
společných částech budovy č.p. 2663 a se stejným spoluvlastnickým
podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/9, k.ú. Žižkov, Praha 3, Pod
Lipami 3, dle zákona č. 72/1994 Sb.
------------------------------------------------------------------------------------------------Rozprava: T. Kalousek
Hlasování o usnesení: pro 33, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 2

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č. 115
-------------------------------------------------------------------22.

Vyhodnocení výběrového řízení na prodej nebytové jednotky – garáže č.
2663/103 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 149/18336 na
společných částech budovy č.p. 2663 a se stejným spoluvlastnickým
podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/9, k.ú. Žižkov, Praha 3, Pod
Lipami 3, dle zákona č. 72/1994 Sb.
------------------------------------------------------------------------------------------------Rozprava: T. Kalousek
Hlasování o usnesení: pro 31, proti 0, zdrželo se 1, nehlasoval 3

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č. 116
-------------------------------------------------------------------23.

Vyhodnocení výběrového řízení na prodej nebytové jednotky – garáže č.
2663/104 se spoluvlastnickým podílem v rozsahu 149/18336 na
společných částech budovy č.p. 2663 a se stejným spoluvlastnickým
podílem na stavebním pozemku parc.č. 3606/9, k.ú. Žižkov, Praha 3, Pod
Lipami 3, dle zákona č. 72/1994 Sb.
------------------------------------------------------------------------------------------------Rozprava: T. Kalousek
Hlasování o usnesení: pro 32, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 3

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č. 117
--------------------------------------------------------------------
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24.

K poskytnutí přímé adresné finanční podpory nájemcům bytů s trvalým
bydlištěm na území městské části Praha 3
------------------------------------------------------------------------------------------------Rozprava: T. Kalousek
Hlasování o usnesení: pro 31, proti 0, zdrželo se 1, nehlasoval 3

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č. 118
-------------------------------------------------------------------25. Akční plán 2011 Strategického plánu MČ P3
------------------------------------------------------------------------------------------------Rozprava: T. Kalousek, Mgr. O. Rut, Mgr. M. Chmelová
Mgr. O Rut
Protinávrh usnesení - vypustit bod I, bod II a vypustit bod III.1.1. Zbylo by tam
pouze III. ukládá I. Mgr. Sněženě Pellarové - jen odstavec 1.2, tajemníkovi,
starostce.
Hlasování : pro 11, proti 8, zdrželo se 12, nehlasoval 4
Návrh nebyl přijat.
Hlasování o usnesení: pro 20, proti 1, zdrželo se 10, nehlasoval 4

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č. 119
-------------------------------------------------------------------26.

Revokace usnesení Zastupitelstva městské části č. 73 ze dne 29.3.2011
k prodeji pronajatých bytových jednotek v budově čp. 2386, 2387, 2388,
2389, vše v k.ú. Žižkov dle zák. č. 72/1994 Sb., Praha 3, Jana Želivského
13, 15, 17, 19
------------------------------------------------------------------------------------------------Rozprava: T. Kalousek
Hlasování o usnesení: pro 31, proti 0, zdrželo se 1, nehlasoval 3

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č. 120
--------------------------------------------------------------------
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27.

Žádost o svěření podzemních garáží na nám. Jiřího z Poděbrad, částí pod
pozemky ve svěření Městské části Praha 3 parc.č. 4275/4, 4275/5 a 4275/6
v k.ú. Vinohrady a částí pod pozemkem hlavního města Prahy parc.č.
4275/10 v k.ú. Vinohrady
------------------------------------------------------------------------------------------------Rozprava: Ing. J. Heller, Mgr. O. Rut, Bc. M. Stropnický, Bc. O. Pecha, P.
Hurda, MgA. J. Trčková
Bc. M. Stropnický
Dotaz - V materiálu se mluví o rozšíření stávajícího objektu. Vy říkáte, že je to
zcela jiný projekt než na garáže, o nichž se mluví jako o garážích, které mají
stát zhruba 700 mil. Kč, jak se objevovalo během minulého volebního období.
Částka není přesná, protože přesná dokumentace k tomu ještě neexistuje. Jsou to
dva oddělené projekty? Jak hodně má rada MČ v úmyslu kapacitu stávajících
garáží rozšířit? Existuje rozpočtová rozvaha, která popisuje, v jakém stavu
garáže jsou a jaké by byly případné náklady na jejich údržbu, aniž by byly
rozšiřovány a v případě, že rozšiřovány budou? Máme o tom představu? Nikoli
kdo to bude konkrétně platit – dohromady se soukromým sektorem nebo pouze
městská část, ale jestli máme představu o tom, nejen jaké výhody, ale jaké
povinnosti nás čekají v případě, že majetek bude svěřen do správy městské části.
Ing. J. Heller reagoval ústně.
Mgr. O Rut
Dotaz - Co se myslí stavebním řízením? Co to má být za projekt?
Bc. O Pecha reagoval ústně.
MgA. J. Trčková
Dotaz - s jak velkým finančním nákladem se počítá, když se bude dělat projekt
na velké garáže? Jestliže máme šetřit, tak proč dělat projekty, o nichž nevíme,
jestli se budou někdy realizovat?
Ing. J. Heller reagoval ústně.
Hlasování o usnesení: pro 26, proti 6, zdrželo se 3, nehlasoval 0

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č. 121
-------------------------------------------------------------------28.

Prodej stavby přístřešku na popelnice na pozemku parc. č. 3642/2 a
pozemku parc. č. 3642/2, vše v k.ú. Žižkov, ul. Strážní 6, společnosti
Bytové družstvo Žižka, IČ 274 56 633
------------------------------------------------------------------------------------------------Rozprava: Ing. J. Heller
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M. Fabík oznámil střet zájmů.
Hlasování o usnesení: pro 33, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 2

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č. 122
-------------------------------------------------------------------29. Poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu městské části Praha 3 na rok 2011
------------------------------------------------------------------------------------------------Rozprava: Ing. P. Sladkovský
Hlasování o usnesení: pro 30, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 5

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č. 123
-------------------------------------------------------------------30. Poskytnutí daru z fondu sociálního a zdravotního
------------------------------------------------------------------------------------------------Rozprava: Mgr. J. Matušek
Hlasování o usnesení: pro 33, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 1
Odchod ze zasedání - Ing. H. Škapová.

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č. 124
-------------------------------------------------------------------31. Poskytnutí daru z fondu sociálního a zdravotního
------------------------------------------------------------------------------------------------Rozprava: Mgr. J. Matušek
Hlasování o usnesení: pro 32, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 2

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č. 125
-------------------------------------------------------------------32.

Dodatek č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a
mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121
------------------------------------------------------------------------------------------------Rozprava: Mgr. J. Matušek
17

Hlasování o usnesení: pro 29, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 5

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č. 126
-------------------------------------------------------------------33.

Dodatek č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a
mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/800
------------------------------------------------------------------------------------------------Rozprava: Mgr. J. Matušek
Hlasování o usnesení: pro 30, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 4

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č. 127
-------------------------------------------------------------------34.

Dodatek č. 6 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a
mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614
------------------------------------------------------------------------------------------------Rozprava: Mgr. J. Matušek
Hlasování o usnesení: pro 30, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 4

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č. 128
-------------------------------------------------------------------35.

Dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola,
Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 23/119
------------------------------------------------------------------------------------------------Rozprava: Mgr. J. Matušek
Hlasování o usnesení: pro 30, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 4

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č. 129
-------------------------------------------------------------------36.

Dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola,
Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955
------------------------------------------------------------------------------------------------Rozprava: Mgr. J. Matušek
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Hlasování o usnesení: pro 31, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 3

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č. 130
-------------------------------------------------------------------37.

Použití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 –
poskytnutí darů a
návratných bezúročných půjček pro opravy a
rekonstrukce domů na území MČ Praha 3
------------------------------------------------------------------------------------------------Rozprava: T. Kalousek
Hlasování o usnesení: pro 33, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 1

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č. 131
-------------------------------------------------------------------38.

Použití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3
poskytnutí návratných bezúročných půjček pro opravy a rekonstrukce
domů na území MČ Praha 3
------------------------------------------------------------------------------------------------Rozprava: T. Kalousek
Hlasování o usnesení: pro 33, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 1

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č. 132
-------------------------------------------------------------------39.

Rozšíření účelu stávající půjčky z Fondu obnovy a rozvoje Městské části
Praha 3 - poskytnutí návratných bezúročných půjček pro opravy a
rekonstrukce domů na území MČ Praha 3
------------------------------------------------------------------------------------------------Rozprava: T. Kalousek
Hlasování o usnesení: pro 33, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 1

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č. 133
--------------------------------------------------------------------
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40.

Použití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 poskytnutí návratných bezúročných půjček pro opravy a rekonstrukce
domů na území MČ Praha 3

------------------------------------------------------------------------------------------------Rozprava: T. Kalousek
Hlasování o usnesení: pro 32, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 2

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č. 134
-------------------------------------------------------------------41. Změna objemu rozpočtu roku 2011
------------------------------------------------------------------------------------------------Rozprava: Ing. Heller
Hlasování o usnesení: pro 32, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 2

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č. 135
-------------------------------------------------------------------42. Změna objemu rozpočtu roku 2011
------------------------------------------------------------------------------------------------Rozprava: Ing. Keller, Bc. M. Stropnický
Bc. M. Stropnický
Dotaz - proč máme v materiálu tolik nesourodých změn v objemu rozpočtu?
Slyšeli jsme několik argumentů, proč je nesystémové dávat dotaci na provoz
jedné třídy, že by si takto mohly požádat všechny školy. Tady máme fond
obnovy a rozvoje, který je vyčerpán již po 1. pololetí a vůbec se radě MČ
nesystémové nezdá fond doplnit dalšími prostředky. Není v tom trochu rozpor?
Ing. J. Heller reagoval ústně
Hlasování o usnesení: pro 26, proti 1, zdrželo se 5, nehlasoval 2

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č. 136
-------------------------------------------------------------------43.

Přijetí kontokorentního úvěru u České spořitelny, a. s.

------------------------------------------------------------------------------------------------Rozprava: T. Kalousek, M. Fabík
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P. Hurda
Návrh na přestávku pro předsedy zastupitelských klubů.
M. Fabík
Dotaz - Zajímal by měl vývoj za poslední 4 roky. V tuto chvíli deklarujeme 50
mil. Zajímalo by mě, jak to bylo v minulém finančním období i čtyři roky
zpátky, aby to bylo porovnatelné a nebylo to v jiných řádech.
Ing. J. Heller zodpoví dotaz písemně.
Hlasování o usnesení: pro 29, proti 1, zdrželo se 0, nehlasoval 4

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č. 137
-------------------------------------------------------------------44.

Poskytnutí půjčky z rozpočtu Městské části Praha 3

------------------------------------------------------------------------------------------------Rozprava: Mgr. M. Matušek, Mgr. M. Chmelová, P. Hurda, Mgr. O. Rut, M.
Kucián, MgA. J. Trčková, M. Fabík, Bc. M. Stropnický, Ing. J. Vokál
Mgr. M Chmelová
Dotaz - Dostaly se mi do ruky Žižkovské listy. Proč se tento materiál o
poskytnutí půjčky v částce 10 mil. dostal až tady na zastupitelstvu? Proč jsme ho
nedostali dříve do řádných materiálů, abychom mohli zkonzultovat s právníkem
návrh smlouvy atd.? Z Žižkovských listů, které jsou v současné době
distribuovány a šly do tisku myslím počátkem června, jsou zajímavé fotografie
z Viktorky a komentáře, kde se mluví o tom, že jistě městská část podpoří
výstavbu vyhřívaného trávníku. Nechci diskutovat o tom, že je to fajn věc, že by
se městská část na tom určitě měla podílet. O čem teď mluvím, je o způsobu
předložení materiálu teď na zastupitelstvo. Nebylo to ani včera večer v kastlíku,
a po nás chcete, abychom se za klub tady odpovědně rozhodli teď, když si to
přečteme pět minut před zastupitelstvem.
Mgr. J. Matušek reagoval ústně.
Ing. J. Vokál
Návrh změny ve smlouvě o půjčce - v bodu I. se mění odst. 2. Jeho nové znění
bude následující: Půjčka se sjednává jako úročená. Úrok se sjednává ve výši
reposazby České národní banky +2,25 %
v bodu III. – práva a povinnosti smluvních stran, bod 3., kde se dnes píše:
dlužník se zavazuje splatit věřiteli půjčku plus příslušný úrok v pravidelných
čtvrtletních splátkách ve výši 625 tisíc Kč plus příslušný úrok.
Mgr. J. Matušek se s návrhem ztotožnil.
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Mgr. O. Rut
Jestli to dobře chápu, smysl existence Viktorie Žižkov a. s. spočívá v zajištění
výstavby projektu Viktoria Center. Ptám se, na co potřebuje Viktoria Žižkov
stožáry, tribunu nebo VIP salónek, jak nákup těchto zařízení má napomoci
výstavbě projektu Viktoria Center?
M. Kucián reagoval ústně.
Bc. M. Stropnický
Dotaz - V bodu III. 4. se píše: v případě prodlení dlužníka se zaplacením
čtvrtletní splátky se stává splatný celý dluh, nebude-li k žádosti dlužníka
dohodnuto jinak. Když se tam doplnily úroky, jak se v tomto bodu bude
postupovat v případě, že bude zaplacena čtvrtletní splátka, ale nebude zaplacen
úrok ke splátce? Bude to znamenat, že konsekvence, která se tam následně
uvádí, nastane, nebo nenastane?
Ing. V. Hujová reagovala ústně.
Hlasování o usnesení: pro 27, proti 2, zdrželo se 5, nehlasoval 0

USNESENÍ Zastupitelstva městské části č. 138
-------------------------------------------------------------------44.

Dotazy, připomínky, podněty, interpelace

Mgr. H. Benýšková
Dotaz k investici – rekonstrukce panelových domů v Lupáčově ulici - Občanské
sdružení Oživení, které se zabývá korupcí, zažádalo o smlouvy a faktury
k tomuto projektu. Bylo jim odpovězeno, že jsou předmětem obchodního
tajemství. proč nemohou být tyto informace poskytnuty a proč je to označováno
za obchodní tajemství.
Ing. J. Heller zodpoví dotaz písemně.
Dotaz k dotacím z Magistrátu hl. m. Prahy na dva investiční projekty ve výši 14
mil. Kč - jak bude proces probíhat, jestli odbor technické správy, majetku a
investic vytypuje nějaké investice, jestli nám je předloží a kdy.
Ing. J. Heller zodpoví dotaz písemně.
Mgr. M. Chmelová
Dotaz ke grantovému výboru - jaký bude konkrétní postup v datech a
v jednotlivých krocích v souvislosti s výměnou předsedy.
Ing. J. Heller reagoval ústně.
Dotaz - kdo je odpovědný za zpracování koncepce, jestli vy, nebo pan kolega
Sladkovský? Kdy koncepce bude hotova a předložena?
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Mgr. O. Rut
Připomínka k projednávaným investicím a k rozhodování ve věci změny
územního plánu. Tyto záležitosti má dle zákona o hl.m. Praze a stavebního
zákona projednávat ZMČ a nikoliv pouze výbor.
Bc. M. Stropnický
Informace k výstavbě v ulici Kunešova (park Na Krejcárku).
Reagoval M. Kucián a P. Hurda.
Z řad občanů vystoupila paní Švestková.
Hlasování: pro 31, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval3
Informace ke kauze – plánovaná výstavba pětipodlažního bytového domu Na
Krejcárku ve stabilizovaném OB území.
Příští zasedání Zastupitelstva městské části bude svoláno v zákonném termínu.
Ing. Vladislava Hujová, starostka, ukončila zasedání v 19:40h.

I n g. V l a d i s l a v a H u j o v á
starostka městské části
Ověřovatelé:
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