Č. j. 00352/2019
Zápis ze 3. ZZMČ Praha – Vinoř ze dne 28. února 2019, konaného v Chaltické 539
Zahájení: 18.00
Přítomni: 13
Omluveni: M. Zítek,
Neomluveni: D. Smoljak, telefonická omluva v průběhu zastupitelstva.
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Návrh na zapisovatele zápisu: (D. Petrová)
Hlasování: pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Návrh na ověřovatele zápisu: (L. Hluší, přihlásil se J. Obruča)
Hlasování: pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Návrh programu:
1. Rozpočtové opatření č. 4 k 28. 2. 2019
2. Žádost o dlouhodobé užívání části pozemku MČ Praha – Vinoř p. č. 1412 – Fagus
spol. s. r. o. (při ul. Mladoboleslavská – zeleň)
3. Žádost o směnu částí pozemků MČ Praha – Vinoř p. č. 1282 a 1333 za část
pozemku p. č. 1410 – Fagus spol. s. r. o. (ul. Mladoboleslavská x Lohenická)
4. Revokace usnesení ZZMČ č. Z463/2/18 ze dne 1. 3. 2018
5. Revokace usnesení ZZMČ č. Z615/6/18 ze dne 21.6. 2018
6. Schválení smlouvy s T-mobile (optický kabel)
7. Schválení plánu činnosti KV ZZMČ Praha – Vinoř
8. Informace KV ZZMČ Praha – Vinoř o nedostatcích ustanovení
výborů zastupitelstva městské části Praha – Vinoř
Na návrh starosty vypuštění bodu 1. Rozpočtové opatření č. 4 k 28. 2. 2019 – není zatím
zapotřebí činit a bodu 6. Schválení smlouvy s T-Mobile (optický kabel) - s T-Mobile se
jedná o zasíťování celé Vinoře asi půl roku. Smlouva není v některých bodech pro Vinoř
úplně bezpečná. Proto je třeba smlouvu doladit a bude předložena na příštím zasedání
zastupitelstva.
Ostatní body budou přečíslovány číselnou řadou po sobě.
Schválení programu jako celku: Hlasování: pro: 13
Program byl schválen.

proti: 0

zdržel se: 0

Žádost o dlouhodobé užívání části pozemku MČ Praha – Vinoř p. č.
1412 – Fagus spol. s. r. o. (při ul. Mladoboleslavská)
Přílohy: žádost fa Fagus spol. s. r. o., LV
Předkládá: starosta
Fa Fagus spol. s. r. o. požádala dopisem ze dne 2. 1. 2019 o možnost dlouhodobého
dočasného užívání části pozemku p. č. 1412. Jedná se o zatravněnou část, která se rozkládá
podél parkoviště (ul. Mladoboleslavská x Lohenická) až po autobusovou zastávku. Fa Fagus
spol. s. r. o. by osázela tento travnatý pás keři/rostlinami a na vlastní náklady by se starala o
údržbu po dobu dlouhodobého pronájmu.
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Tuto žádost projednával i výbor pro strategické plánování:
Doplnění J. Zacharová:
Dlouhodobé užívání pozemku – výsadba keřů:
Je v našem zájmu, aby firmy nebo jednotliví občané měli zájem o svoje okolí a pokud
za něj chtějí převzít zodpovědnost, určitě jim nechceme bránit. Podobné
aktivity vítáme.
S výsadbou keřů souhlasíme. Vzhledem k tomu, že se v tomto případě jedná o
pozemek na hlavní ulici Vinoře, bychom chtěli naše schválení podmínit předložením
návrhu vysazovaných rostlin. Jedná se o to, aby v blízkosti chodníku nebyla
vysazována např. zeleň s trny, keře nebyly příliš vysoké, nezužovaly průchod apod..
Rozprava: 0
Návrh usnesení Z28/2/19:
Zastupitelstvo MČ Praha – Vinoř souhlasí s dlouhodobým dočasným užíváním části pozemku
p. č. 1412 v k. ú. Vinoř fa Fagus spol. s(pás zeleně mezi zábradlím parkoviště fa Fagus spol.
s. r. o. a chodníkem při ul. Mladoboleslavská)) o rozloze 45 m2 a pověřuje starostu MČ
Praha – Vinoř uzavřením písemné smlouvy na dlouhodobé dočasné užívání na 20 let
s výpovědí lhůtou 6 měsíců.
Hlasování: pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat.

Žádost o směnu částí pozemků MČ Praha – Vinoř p. č. 1282 a 1333 za
část pozemku p. č. 1410 – Fagus spol. s. r. o. (ul. Mladoboleslavská x
Lohenická)
Přílohy: žádost fa Fagus spol. s. r. o., LV
Předkládá: starosta
Fa Fagus spol. s. r. o. požádala o směnu částí pozemků MČ Praha – Vinoř p. č. 1282
(34,25m2) a 1333 (37,04m2) za část p. č. 1410 (10,77m2), jehož vlastníkem je. Na tomto
pozemku je vybudována komunikace. Fa Fagus spol. s. r. o. by zajistila geometrický plán a
uhradila by rozdíl za nabytí nových částí pozemků.
Tuto žádost projednával i výbor pro strategické plánování:
Směna pozemků: necháváme zcela v kompetenci Rady, z našeho hlediska nevidíme
žádný pro Vinoř nepříznivý dopad.
Rozprava:
Červenka J. – fa Fagus spol. s. r. o. – revitalizace celého území (parkoviště)
starosta – cena dle cenové mapy k dnešnímu dni je 5.060 Kč/m2. Pokud by se to změnilo ke
dni uzavírání smlouvy, bude zohledněno.
Při revitalizaci parkoviště – jednání s fa Fagus spol. s. r. o. o osazení části parkoviště
zámkovou dlažbou, aby došlo k vsakování dešťové vody. Při přívalových deštích se dešťová
voda nevsakuje, proudí přes Mladoboleslavskou ul. a zplavuje asi tři domy na druhé straně.
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Návrh usnesení Z29/2/19:
Zastupitelstvo MČ Praha - Vinoř souhlasí se směnou částí pozemků ve správě MČ Praha –
Vinoř p. č. 1282 a 1333 o rozloze celkem 71,29m2 za část pozemku p. č. 1410 o rozloze
10,77m2, jehož vlastníkem je Fagus spol. s. r. o. za podmínek:
1) Fa Fagus spol. s. r. o. zajistí na vlastní náklady vyhotovení geometrický plán
2) Rozdíl mezi směnou pozemků, tj. 60,52m2 fa Fagus spol. s. r. o. doplatí za cenu dle
cenové mapy.
3) Zastupitelstvo MČ Praha – Vinoř pověřuje tajemníka vyvěšením záměru předem
určenému zájemci.
Hlasování: pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat.

Revokace usnesení ZZMČ č. 463/2/18 ze dne 1. 3. 2018
Přílohy: 0
Předkládá: starosta
Na základě kontroly z MHMP bylo zjištěno, že Veřejnoprávní smlouva mezi MČ Praha –
Vinoř a Hnutím Focolare na částku 300.000,- Kč nebyla v souladu s usnesením 463/2/18, kdy
bylo nesprávně uvedeno uzavření s Římskokatolickou církví.
Návrh usnesení Z463/2/18:
MČ Praha – Vinoř schvaluje přesun vlastních prostředků schváleného rozpočtu ve výši 300.000,- Kč –
navýšení prostředků a poskytnutí účelové dotace Římskokatolické farnosti na vybudování „Rejdiště“
na OdPa 3399 a 800.000,- Kč na dokončení hydroizolace zdravotního střediska na OdPa 3613.
Prostředky jsou přesunuty z rezervy vytvořené na službách státní správy. Touto úpravou nedojde ke
změně objemu schváleného rozpočtu na rok 2018.
Starosta - změna je vyznačena v usnesení je tučně vyznačena. Ostatní text zůstává stejný.
Rozprava: 0
Hlasování: pro: 10
proti: 0
zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat.

Rozprava: 0
Návrh usnesení Z30/2/19:
MČ Praha – Vinoř revokuje část usnesení 463/3/18 ze dne 1. 3. 2018, které se týká
poskytnutí účelové dotace na vybudování „Rejdiště následujícím způsobem: MČ Praha – Vinoř
schvaluje přesun vlastních prostředků schváleného rozpočtu ve výši 300.000,- Kč – navýšení
prostředků a poskytnutí účelové dotace Dílo Mariino (Hnutí Focolare), ž. č. IČ: 45247935 na
vybudování „Rejdiště“ na OdPa 3399.

Hlasování: pro: 13
proti: 0
Návrh usnesení byl přijat.

zdržel se: 0
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Revokace usnesení ZZMČ č. 615/6/18 ze dne 21. 6. 2018
Přílohy: 0
Předkládá: zástupce starosty R. Rytina
Vzhledem ke skutečnosti, že ZMČ schválilo příspěvek ve výši 30.000,- Kč panu Iljovi
Vlčkovi, ale na základě jeho informace je koncovým příjemcem finančního příspěvku paní
Veronika Ferencová, bytem U Bakaláře 552, 190 17 Praha 9 – Vinoř.
Změna je od také v termínu - od března do prosince letošního roku, neboť v loňském roce
nebyla částka čerpána.
Rozprava:
Červenka – zaměnit „model“ za Kinování
Zastupitelstvo MČ Praha – Vinoř ruší ruší usnesení ze dne 21. 6. 2018 a přijímá nové
Návrh usnesení Z31/2/19:
Zastupitelstvo MČ Praha – Vinoř ruší usnesení č. 615/6/18 ze dne 21. 6. 2018 a nahrazuje ho
usnesením novým:
ZMČ Praha-Vinoř souhlasí s poskytnutím jednorázového finančního příspěvku na Kinování
ve výši 30.000,- Kč za předpokladu splnění následujících podmínek:
1) Veronika Ferencová zajistí pokračování projektu Kinování nejméně do prosince roku 2019
2) projekt Kinování bude v období březen 2019 - prosinec 2019 propagován a představován
jako "Kinování s podporou MČ Praha-Vinoř" a na veškerých tištěných i elektronických
propagačních materiálech, spojených s projektem, bude toto sdělení uvedeno i s viditelným
logem MČ
3) paní Veronika Ferencová bude vždy k prvnímu dni kalendářního měsíce či nejbližšímu
následujícímu pracovnímu dni počínaje měsícem dubnem 2019 povinna dodat na úřad MČ
doklady o nákupu licencí či dalších poplatků, spojených s promítáním filmů v rámci projektu
Kinování, a to postupně až do výše uděleného příspěvku
4) Veronika Ferencová zajistí propagaci projektu tak, aby měli občané možnost se o
nejbližším programu Kinování dozvědět nejpozději se čtrnáctidenním předstihem z obvyklých
informačních ploch a webových stránek MČ Praha-Vinoř.
Hlasování: pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Návrh usnesení byl přijat.
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Schválení plánu činnosti KV ZZMČ Praha – Vinoř
Přílohy: 0
Předkládá předseda KV J. Kazil
Číslo
Kontrolovaná osoba
kontroly

Předmět kontroly

Spolupráce na
Termín kontroly
provedení kontroly

1

Kulturní a vzdělávací
Hospodaření za roky finanční výbor
centrum Vincent,
2015 - 2018
příspěvková organizace

1. čtvrtletí 2019

2

ZŠ a MŠ Praha - Vinoř

Hospodaření za roky finanční výbor
2015 - 2018

2. čtvrtletí 2019

3

Městský úřad Praha Vinoř

Kontrola zadávacích _______________ 2. čtvrtletí 2019
řízení a výběrových
řízení za roky 2018 2019

4

Rada MČ Praha - Vinoř

Kontrola činnosti za _______________ 2. čtvrtletí 2019
roky 2018 – 2019 dle
zákona o Hlavním
městě Praze

5

Výbory a komise
zastupitelstva/rady MČ
Praha - Vinoř

Kontrola činnosti za _______________ 3. a 4. čtvrtletí 2019
roky 2018 – 2019 dle
zákona o Hlavním
městě Praze

6

Městský úřad Praha –
Vinoř a orgány
zastupitelstva/rady MČ
Praha - Vinoř

Kontrola odstranění
vad činnosti
zjištěných
nadřízenými orgány

7

ostatní kontrolní
činnost

_______________ průběžně dle
kontrolních závěrů

průběžně dle
pověření
zastupitelstva MČ
Praha - Vinoř

KV MČ Praha – Vinoř předložil plán činnosti na rok 2019 a předložil zastupitelstvu usnesení
ke schválení.
starosta – na power point prezentaci byly připomenuty kompetence KV a FV ze zákona o hl.
m. Praze.
Rozprava:
Švarc F. - činnost KV je dána zákonem. KV nemůže kontrolovat hospodaření. Vzhledem
k tomu, že FV nebyl o spolupráci požádán přijal následující usnesení:
FV se naprosto distancuje od manipulování s FV bez jakéhokoliv předchozího projednání
s ním, stejně jako od lživého a zavádějícího uvedení spolupráce KV při provádění kontrol
hospodaření uvedený v plánu kontrol KV. Kontrolu provádí FV dle zákona o hl. m. Praze.
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FV požaduje vymazání z tabulky plánu činností KV následujících bodů: První dva body pryč,
třetí bod kontrolovat, bez usnesení zastupitelstva. Čtvrtý a pátý bod pryč, bod 6 zase kontrola
bez usnesení zastupitelstva.
Kazil J. – KV má právo kontrolovat spolky a organizace zřízené MČ. Pokud zastupitelstvo
schválí plán, může KV požádat o spolupráci FV.
Švarc F. – činnost KV je dána zákonem.
J. Wagner – za KV se ohrazuje proti tvrzení, že je předloženým návrhem“Plánu kontrol KV“
manipulováno s FV. M. Zítek nereagoval na požádání o spolupráci. Nic lživého KV neuvádí,
jedná se o návrh ke schválení. Hospodaření KV kontroluje, zda je podle zákona.
(probíhala velmi emotivní diskuse)
Červenka J. –nedovede si bod 4 představit, že činnosti Rady bude kontrolovat kontrolní
výbor.
Brunovská – KV má kompetence v zákoně. My jsme předložili návrh plánu kontrol, co
hodláme kontrolovat. KV může kontrolovat i bez schváleného plánu. Domnívali jsme se, že
spolupráce s KV by byla s KV by byla ku prospěchu. Kontrola činnosti Rady, výborů a komisí
dle zákona o hl. m. Praze znamená např. kontrolu usnášeníschopnosti, soulad s právními
předpisy (ze zápisů).
starosta – návrh na stažení bodu a nové projednání na příštím jednání zastupitelstva.
Kazil J. – předkladatel usnesení stahuje bod z jednání programu.
Návrh usnesení Z32/2/19:
Zastupitelstvo MČ Praha – Vinoř schvaluje Plán kontrolní činnosti kontrolního výboru
zastupitelstva MČ Praha – Vinoř pro rok 2019 a pověřuje kontrolní výbor zastupitelstva MČ
Praha – Vinoř provedením navržených kontrol dle předloženého harmonogramu.
O návrhu usnesení nebylo hlasováno, neboť bod byl stažen z programu jednání.

Informace KV ZZMČ Praha – Vinoř o nedostatcích ustanovení výborů
zastupitelstva městské části Praha – Vinoř
Přílohy: 0
Předkládá: předseda KV J. Kazil
1. funkce tajemníka výboru zastupitelstva městské části
Podle ustanovení § 100 zákona č. 131/ 2000 Sb., o hlavním městě Praze se na
postavení a jednání výborů zastupitelstva městské části použijí obdobně ustanovení
vztahující se na postavení a jednání výborů zastupitelstva hlavního města Prahy. Z
ustanovení § 77 uvedeného zákona pak vyplývá, že zastupitelstvo městské části volí
nejen předsedu výboru a ostatní členy výboru, ale také tajemníka výboru, a to z řad
zaměstnanců hlavního města Prahy zařazených do Magistrátu hlavního města Prahy, v
případě městské části tedy z řad zaměstnanců městské části zařazených do městského
úřadu městské části. Tajemník výboru je administrativní silou výboru zastupitelstva a
nemá hlasovací práva.
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Konstatuje se, že pro žádný z devíti výborů ustanovených na ustavujícím zasedání
zastupitelstva městské části Praha – Vinoř dne31. 10. 2018 nebyl zvolen tajemník
výboru, a v tomto ohledu není podle názoru kontrolního výboru naplněno ustanovení
zákona o hlavním městě Praze.
Kontrolní výbor se v této věci z důvodu vyloučení pochybností také obrátil na
příslušný odbor Ministerstva vnitra s dotazem, zda je možné v případě městské části
Praha - Vinoř, která nedisponuje dostatečným množstvím zaměstnanců, kteří by mohli
být pověřeni vykonáváním funkce tajemník výboru zastupitelstva, aby taková funkce
nebyla ustavena, resp. aby funkci tajemníka výboru vykonával jiný člen výboru
zastupitelstva.
Do předložení této informace zastupitelům městské části Praha – Vinoř před jednáním
zastupitelstva městské části Praha – Vinoř nedostal kontrolní výbor odpověď na
zaslanou otázku. V případě, že se Ministerstvo vnitra vyjádří do 28. 2. 2019, budou
zastupitelé samozřejmě informování při projednávání tohoto bodu najednání
zastupitelstva městské části Praha – Vinoř.
Kontrolní výbor nicméně doporučuje zastupitelstvu městské části Praha – Vinoř
přijmout usnesení napravující tento nedostatek, obzvlášť pokud toto doporučení bude
podpořeno výkladem Ministerstva vnitra.
2. počet členů výborů zastupitelstva městské části
Podle ustanovení § 77 odst. 4 zákona o hlavním městě Praze zastupitelstvo určuje
počet členů výborů tak, aby byl vždy lichý. Zároveň však podle ustanovení § 77 odst.
2 zákona zastupitelstvo volí členy výboru, tedy konkrétní složení výboru zastupitelstva
záleží na usnesení zastupitelstva.
Na svém ustavujícím zasedání určilo zastupitelstvo městské části Praha – Vinoř
správně liché počty všech devíti výborů zastupitelstva. Zároveň zvolilo předsedy a
členy výborů zastupitelstva. V případě výboru pro dopravu, výboru pro výchovu a
vzdělávání, výboru pro územní rozvoj a životní prostředí a výbor pro spolky a církve
však došlo ke zvolení sudého počtu členů jednotlivých výborů.
Konstatuje se, že zastupitelstvo městské části Praha – Vinoř je povinno nejen určit
počet členů výboru zastupitelstva, ale také jednotlivé členy výborů zastupitelstva
zvolit, a to pokud možno od počátku činnosti výboru, a také vždy, když se počet členů
výboru změní na sudý. V současnosti není u některých výborů zastupitelstva naplněn
zákonný požadavek.
Kontrolní výbor doporučuje zastupitelstvu městské části Praha – Vinoř přijmout
usnesení, kterým budou pro výbor pro dopravu, výbor pro výchovu a vzdělávání,
výbor pro územní rozvoj a životní prostředí a pro výbor pro spolky a církve zvoleni
další členové tak, aby byl naplněn určený lichý počet členů těchto výborů
Rozprava:
starosta – okolní MČ také nemají tajemníky výborů. Výbory by se musely scházet v pracovní
době, aby zaměstnanci mohli plnit funkce tajemníků výborů.
K počtu členů výborů přečetl stanovisko MV k počtu členů výborů – odbor dozoru veřejné
správy.
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(proběhla opět diskuse - již méně emotivní –k potřebě tajemníků výborů a k počtu členů
výborů)
Brunovská – KV předložil uvedené především k informaci poté, co provedl kontrolu
usnesení zastupitelstva.
Návrh usnesení zastupitelstva Z33/2/19:
I.

Zastupitelstvo MČ Praha – Vinoř bere na vědomí informaci kontrolního výboru
zastupitelstva městské části Praha – Vinoř týkající se funkce tajemníka výboru
zastupitelstva.

2.

Zastupitelstvo MČ Praha - Vinoř volí tajemníkem 1. finančního výboru pana/paní
…….., 2. kontrolního výboru pana/paní ………….., 3. výboru pro dopravu pana/paní
………….., 4. výboru pro mezinárodní spolupráci pana/paní ………….., 5. výboru
pro výchovu a vzdělávání pana/paní ………….., 6. výboru pro územní rozvoj a
životní prostředí pana/paní ………….., 7. výboru pro spolky a církve pana/paní
………….., 8. výboru pro sport a tělovýchovu pana/paní ………….., 9. výboru
sociálního a zdravotního pana/paní ………….. .

3. Zastupitelstvo MČ Praha – Vinoř bere na vědomí informaci kontrolního výboru
zastupitelstva městské části Praha – Vinoř týkající se počtu členů výborů
zastupitelstva.
4. Zastupitelstvo MČ Praha - Vinoř volí
…………… členem/členkou výboru
pro dopravu, pana/paní ………… členem/členkou výboru pro výchovu a vzdělávání,
pana/paní …………. členem/členkou výboru pro územní rozvoj a životní prostředí
a pana/paní ……….. členem/členkou výboru pro spolky a církve.
5. Volí M. Macha členem výboru pro dopravu.
starosta: Protinávrh usnesení Z33/2/19:
navrhuje hlasovat o bodech 1. a 3. Ostataní jsou nehlasovatelná.
Hluší L.- navrhuje hlasovat bod 4. Za člena výboru pro dorapvu M. Macha.
Návrh usnesení zastupitelstva Z33/2/19:
1. Zastupitelstvo MČ Praha – Vinoř bere na vědomí informaci kontrolního výboru
zastupitelstva městské části Praha – Vinoř týkající se funkce tajemníka výboru
zastupitelstva.
2. Zastupitelstvo MČ Praha – Vinoř bere na vědomí informaci kontrolního výboru
zastupitelstva městské části Praha – Vinoř týkající se počtu členů výborů
zastupitelstva.
3. Zastupitelstvo MČ Praha – Vinoř volí za člena výboru pro dopravu M. Macha.
Hlasování: pro: 13
proti: 0
Návrh usnesení byl přijat.

zdržel se: 0

Připomínky zastupitelů
Rytina R. - 11. března končí přihlášky pro výběr kandidáta na post ředitele KVC Vincent. V
současné době již šest zájemců. Podmínky jsou a webu MČ Praha – Vinoř.
starosta – výběrvé řízení na tajemníka ÚMČ – také končí podání přihlášek do 11. března.
Výběrové řízení transparenstní. Komise bude 9 členná.
8

Šůrová H.– pozvánka pořádání rodičovské kavárny "Dítě a mobilní telefon" středa 6.
Března od 18.00 hod. v jídelně ZŠ.
Turnerová L. – prodej pozemků zahrádkářům? Je za ně náhrada, aby se mohly využít
pozemky pro volný čast. Uvažuje MČ koupit pozemky v blízkosti za tyto, o které MČ přišla.
starosta, Červenka J. – dosavadní pozemky jsou pod chatkami. Nejde o pozemky, které by
se využívaly pro volný čas, jízdu na kole atd.
Antoš M. – MČ chce pozemnky u Cukrovarského rybníka, jednání s MHMP.
Obruča J. – smlouva o údržbě veřejné zeleně – ze smlouvy vyplývá, že také jde o svoz
odpadkových košů. Kdo zajišťuje úklid Vinoře, především místních komunikací?
starosta – týká se údržby zeleně. Svoz odpadkových košů je z jedné poloviny zajišťován
firmou JIB a druhou sváží zaměstnanci MČ.
Rytina R. - samolepky na koše jsou vyrobeny, barevně odlišeny a označeny logem MČ a
firmy.
starosta – MČ chce přijmout dalšího pracovníka na úklid k současným zaměstnancům.
(diskuse občanů k úklidu podrobná diskuse na audio záznamu)
- nepořádek pod Normou
- zeleň ve Chvojenecké ulici polité chemikálií
Turnerová L. – kdo napraví následky postřiku totálním herbicidem v ul. Chvojenecká?
starosta - kdo postřik provedl? Možná sousedé sami.
Turnerová L. – sousedé pozemky udržují v pořádku, uklízejí silnici i rpstor lesa.
Turnerová L. – trafika na Mladoboslavské dlužila na nájemném přes cca 90.000,- Kč.
Budene čekat na vymožení dluhu nebo ze smlouvy vyplývá i možnost ukončení nájmu?
starosta – dluh je zaplacen
Obruča J. – Rada schválila návrh "Dohody o důvěrných informacích" mezi MČ a firmou
Občanům s. r. o.. O jaký dokument se jedná a jaký je důvod k podpisu takovéto dohody?
starosta – MČ uvažuje o optimalizaci energií. Z hlediska GDPR mít ochranou smlouvu, která
ochrání data MČ.
Obruča J. –informace Rady MČ o jednání o změně územního plánu na MHMP , čeho se
týká? + informace o jednání s fa CASUA o přípravě podkladů na změnu územního plánu pro
sportovní areál.
starosta – jedná se o lokalitu směrem ke Kbelům. Jde o řešení komunikace v souvislosti s
vybudováním zimního stadionu.
Turnerová L. – smlouva s fa Nordic Telecom, co je obsahem?
starosta – jde o vysokorychlostní internet pro MČ pro jeden rok zdarma.
Turnerová L. – budova "Na rychtě" vykazuje příjmy 5.000,- Kč /rok. Hodina pronájmu stojí
242,- Kč, tedy toto zařízení pronajme cca 21 hodin ročně. Podle jakého klíče MČ prostor
pronajímá a komu? Spotřeba Spotřeba energie na vytápúění je 35 tis. Kč /rok. Kdo kontroluje
využívání tohoto prostoru mimo dobu konání plánovaných akcí?
Petrová D. – využíváno po finanční stránce pouze SVJ, která platí za pronájem. Využíván
seniory, kancelář kulturního pracovníka.
Starosta – byly instalovány elektronické ovladače vytápění. Úspora se dostaví.
Diskuze a podněty občanů:
Obsáhlá emotivní diskuse k dopravní změně v lokalitě – Moravanská, Rašovská, Lohenická
atd. Návrh ze strany občanů – vzledem k tomu, že v současné době nejsou finanční prostředky
na realizaci této dopravní změny, část občanů chce nechat na vlastní náklady novou studii,
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