Praha – Vinoř, č.j. 1382/2013

Zápis
z 27.zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř, konaného dne 12.9.2013 v 18.00
hodin v jídelně ZŠ a MŠ Vinoř v Ronovské ulici č.p. 340, Praha-Vinoř s tímto
navrženým programem:
Program zasedání :

Zahájení, přítomnost, usnášení schopnost
Jmenování a schválení zapisovatele ( Iveta Boušová )
Hlasování : pro : 9
proti : 0
zdržel se : 1
Jmenování a schválení ověřovatelů (M.Brothánková, R.Rytina)
Hlasování : pro : 8
proti : 0
zdržel se : 2

Schválení programu jednání:
Z minulých zastupitelstev
Z398/5/13 - Stanovisko k zastavovací studii – bytové domy při ul. Rosická
Z433/6/13 - Přidělení bytu Živanická 235
Předřazeno :
Z448/9/13 - Žádost o stanovisko k navrhované úpravě územního plánu p. č. 1577/11 k
výstavbě polyfunkčního objektu (za Ekospolem)
Hlasování o předřazení :
pro : 10
proti : 0
zdržel se : 0
Nové úkoly:
Z435/9/13 - Změna rozpočtu k 30. 9. 2013 – rozpočtové opatření č. 4
Z436/9/13 - Prodloužení nájemní smlouvy na 3 parkovací místa v ul. Bukovinská se
společností LORDANO, a. s.
Z437/9/13 - Pronájem nebytového prostoru Mladoboleslavská 13 (prodejna textilu) – výběr
z doručených nabídek
Z438/9/13 - Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou na byt– Bohdanečská 399
Z439/9/13 - Přidělení bytu – Bohdanečská 399
Z440/9/13 - Přidělení bytu – Mladoboleslavská 515
Z441/9/13 - Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na byt – Mladoboleslavská 400
Z442/9/13 - Vyškrtnutí z pořadníku žádostí o nájemní byt
Z443/9/13 - Žádost o finanční příspěvek na rekonstrukci nebytového prostoru
(ordinace dětského lékaře)
Z445/9/13 - Výpověď z bytu – Křemílkova 245
Z446/9/13 - Stanovisko ke smlouvě o věcném břemeni pro PREdistribuce, a. s. na pozemcích
p. č. 906/1 a 940 (Lohenická ul.)
Z447/9/13 - Návrh na změnu územního plánu části pozemku p. č. 1575/10 pro veřejnou
vybavenost (u Vinořského zámku)
Z449/9/13 - Znovuzvolení přísedícího u soudu
Z450/9/13 - Udělení čestných cen za rozvoj Vinoře
Vyřazeno :
Z444/9/13 - Sleva na nájemném nebytových prostor (sklepní prostory) – Bohdanečská 249 –
250 z důvodu oprav
Hlasování o vyřazení :
pro : 10
proti : 0
zdržel se : 0
Informace starosty
Hlasování o programu:
pro : 10
proti : 0
zdržel se : 0

1

Přítomno
Omluveni
Ověřovatelé
Zapsala

I.

:
:
:
:

10 členů zastupitelstva podle prezenční listiny
J.Ducháček
M.Brothánková, R.Rytina
Iveta Boušová

Úkoly z minulých zastupitelstev
Z398/6/13

Stanovisko k zastavovací studii – bytové domy při ul. Rosická
Přílohy: žádost + dopis z roku 2005
Předkládá: starosta MČ Praha – Vinoř
Rekapitulace:
J. Králík, bytem Libušská 7/185, Praha 4 – Libuš (dále jen navrhovatel) předkládá již potřetí
Studii – bytové domy v Praze – Vinoři, při ul. Rosické (dále jen Studie), a žádá o posouzení
předloženého návrhu na změnu kódu míry využití území z OB – B na OB - C k pozemkům
parc. č. 1336/32, 1336/33, 1336/35, 1336/36, 1336/37, 1336/38, 1336/39, 1336/40, 1336/41,
1336/42, 1336/43, 1336/44, 1336/45, 1336/47, 1337/57, 1337/58, 1337/99, 1364/1,1364/2 vše
v k.ú. Vinoř. Pozemky jsou ve vlastnictví p. j. Králíka a pí J. Králíkové.
Tento materiál byl vyřazen z jednání zastupitelstva pro nedostatečnost podkladů – usnesení
Z398/5/13.
Studie byla doplněna a znovu podána na 25. zasedání zastupitelstva, kdy změna kódu míry
využití z OB-B na OB-C nebyla přijata viz usnesení:
Návrh usnesení Z398/6/13
Zastupitelstvo MČ Praha – Vinoř schvaluje úpravu na změnu kódu míry využití území z OB – B na OB-C
k pozemkům k pozemkům parc. č. 1336/32, 1336/33, 1336/35, 1336/36, 1336/37, 1336/38, 1336/39, 1336/40,
1336/41, 1336/42, 1336/43, 1336/44, 1336/45, 1336/47, 1337/57, 1337/58, 1337/99, 1364/1,1364/2 vše v k.ú.
Vinoř.
Hlasování :
pro : 0
proti : 8
zdržel se : 1
Usnesení Z398/6/13 nebylo přijato.

J. Králík opětovně předložil návrh na změnu kódu s tím, že přiložil dopis MČ Praha – Vinoř z
roku 2005, kde již byl koeficient usnesením změněn (viz příloha). Usnesení z roku 2005
nekoresponduje s předloženou studií, která byla vypracována v dubnu 2013.
Rozprava :
Představení projektu investorem, seznámení se změnami v projektu, 4 bytové domy se zelení,
malometrážní byty, informace o zařazení odpočinkové zóny do projektu, park a cyklostezka

Návrh usnesení Z398/9/13
Zastupitelstvo MČ Praha – Vinoř schvaluje úpravu na změnu kódu míry využití území z OB
– B na OB-C k pozemkům k pozemkům parc. č. 1336/32, 1336/33, 1336/35, 1336/36,
1336/37, 1336/38, 1336/39, 1336/40, 1336/41, 1336/42, 1336/43, 1336/44, 1336/45, 1336/47,
1337/57, 1337/58, 1337/99, 1364/1,1364/2 vše v k.ú. Vinoř, s odvoláním na usnesení 447/05
z 8.6.2005.
Protinávrh usnesení Z398/9/13
Zastupitelstvo MČ Praha – Vinoř revokuje usnesení 447/05 z 35. zasedání zastupitelstva z 8.
6. 2005, na které se stavebník odvolává a nesouhlasí se změnou kódu míry využití území z
OB-B na OB-C.
Hlasování :
pro : 6
proti : 0
zdržel se : 4
Protinávrh usnesení Z398/9/13 byl přijat.
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Z433/6/13

Přidělení bytu Živanická 235
Přílohy: 0
Předkládá: I. zástupce starosty MČ Praha – Vinoř
Dlouhodobě se nedaří přidělit volný nájemní byt v Živanické 235 s pořadníku na byty MČ
Praha – Vinoř. V současné době byl v souladu se směrnicí č. 1/2012 vyvěšen záměr na
pronájem tohoto bytu. Vzhledem k tomu, že další zastupitelstvo je v listopadu, navrhuje
bytová komise, následující usnesení, aby mohl být volný byt obydlen co nejdříve.
Návrh usnesení Z433/9/13
Zastupitelstvo MČ Praha – Vinoř pověřuje bytovou komise, aby do příštího zasedání
zastupitelstva vybrala nájemníka do bytu Živanická 235 z eventuálních zájemců na vyvěšený
záměr a v souladu se Směrnicí č. 1/2012. Případní nájemci budou dodatečně schváleni
zastupitelstvem v listopadu 2013.
Hlasování :
pro : 10
proti : 0
zdržel se : 0
Návrh usnesení Z433/9/13 byl přijat.

II.

Nové úkoly
Z448/9/13

Žádost o stanovisko k navrhované úpravě územního plánu p. č. 1577/11 k výstavbě
polyfunkčního objektu (za Ekospolem)
Přílohy: Žádost
Předkládá: starosta MČ Praha – Vinoř
Ing. Pekárek Martin, CEDE Studio, s.r.o., v zastoupení majitele pozemku parc. č. 1577/11 v k.
ú. Vinoř Ing. Vladimíra Chytila (dále jen investor), žádá o stanovisko k úpravě územního
plánu – úpravě míry využití území pro zmiňovaný pozemek, a to z míry využití území
všeobecně obytného OV - B na OV- D.
Záměr investora, soulad s územním plánem a dopady pro obec jsou podrobně vyjádřeny
v žádosti, spolu se zpracovanou dokumentací – objemovou studií k předkládanému podnětu
na provedení úpravy ÚPSÚ HMP – viz přílohy.
Záměr investora je vybudování polyfunkčního objektu k vlastnímu bydlení a zároveň jako
provozovny pro podnikání s nabídkou pracovních míst. Záměr je zpracován s prostory pro
podnikání ve dvou podlažích, grafické studio se zázemním a prodejními prostory ( jižní část)
spolu s bydlením (severní část). Podkroví bude využito pro bydlení. Parkování řešeno
v suterénu a na pozemku investora.
Na záměr investora byla zpracována objemová studie, z níž vyplynulo, že potřebné funkční
plochy objektu nevyhovují stávajícímu kódu míry využití území - příloha.
Z tohoto důvodu žádá investor o stanovisko zastupitelstva k podnětu na úpravu kódu míry
využití území z kódu B na kód D, tj. z 30% funkčního využití území na 80% .
Návrh usnesení Z448/9/13
Zastupitelstvo MČ Praha – Vinoř souhlasí s úpravou míry využití území všeobecně obytného
(OV) pozemku parc. č. 1577/11 v k. ú. Vinoř z OV kód B na OV kód D.
Hlasování :
pro : 0
proti : 8
zdržel se : 2
Návrh usnesení Z433/9/13 nebyl přijat.
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Z435/9/13

Změna rozpočtu k 30. 9. 2013 – rozpočtové opatření č. 4
Přílohy: tabulky
Předkládá: starosta MČ Praha - Vinoř
Týká se: zvýšení rozpočtu o vratku 100% daňové povinnosti MČ na dani z příjmů, dotace
50% odvody z VHP od MHMP, finanční vypořádání závěrečný účet HMP za rok 2012
přesuny položek dle skutečnosti.
Návrh usnesení Z435/9/13
Zastupitelstvo MČ Praha - Vinoř schvaluje změnu rozpočtu k 30. 9. 2013 dle rozpočtového
opatření č. 4 dle přiložené tabulky. Touto úpravou bude schválený rozpočet navýšen o Kč
339.400,-Kč jak v příjmové tak i ve výdajové části schváleného rozpočtu. Celková výše
upraveného rozpočtu činí Kč 26,046.500,- po konsolidaci Kč 25,894.500,-.
Hlasování :
pro : 10
proti : 0
zdržel se : 0
Návrh usnesení Z435/9/13 byl přijat.

Z436/9/13

Prodloužení nájemní smlouvy na 3 parkovací místa v ul. Bukovinská se společností
LORDANO, a. s.
Přílohy: žádost + záměr
Předkládá: starosta MČ Praha – Vinoř
Společnost Lordano, a. s., která má pronajaty 3 parkovací místa v ul. Bukovinská, Praha –
Vinoř, požádala o změnu v nájemní smlouvě z doby určité (smlouva uzavřena nyní do 31. 12.
2013) na dobu neurčitou, s odůvodněním, že stavební úřad ve Kbelích požaduje prokazování
parkovacích míst, tak jak stanoví stavební zákon (viz blíže jejich žádost).
Návrh usnesení Z436/9/13
Zastupitelstvo MČ Praha – Vinoř schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem 3
parkovací místa v ul. Bukovinská, Praha – Vinoř se společností Lordano a.s. a dobu neurčitou
od 1. 1 .2014.
Protinávrh usnesení Z436/9/13
Zastupitelstvo MČ Praha – Vinoř schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na pronájem 3
parkovacích míst v ul. Bukovinská, Praha – Vinoř se společností Lordano a.s. Na dobu určitou
od 1. 1 .2014 do 31. 12. 2015.
Hlasování :
pro : 10
proti : 0
zdržel se : 0
Protinávrh usnesení Z436/9/13 byl přijat.

Z437/9/13

Pronájem nebytového prostoru Mladoboleslavská 13 (prodejna textilu) – výběr z
doručených nabídek
Přílohy: záměr + nabídky, zápis z otevírání obálek
Předkládá: starosta MČ Praha – Vinoř
Na základě zveřejněného záměru na pronájem NP v č. p. 13 (nyní prodejna textilu), byly
předloženy 3 nabídky – viz blíže info zápis z jednání otevírání obálek.
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Návrh usnesení Z437/9/13
Místní zastupitelstvo schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru
Mladoboleslavská 13, Praha – Vinoř s Jindřichem Strašilem (účel využití – dle nabídky
příloze) o celkové výměře cca 43m2. Přesná výměra bude upřesněna v nájemní smlouvě.
Doba nájmu od 1. 10. 2013 do 31. 12. 2016 s možností prodloužení. Výše nájemného je
stanovena na 2100,-Kč/m2/rok pro období od 1. 10. 2013 do 31. 12. 2016. Nájemné
osvobozeno od DPH. V případě prodloužení nájemní smlouvy od 1. 1. 2017 bude výše
nájemného stanovena na základě ceny nájemného v místě obvyklé v době prodloužení
nájemní smlouvy. V nájemní smlouvě bude uvedeno, že nájemce si uhradí z vlastních
finančních prostředků veškeré úpravy spojené s renovací nebytových prostor, které budou
předmětem nájmu.
1 kolo hlasování : p.Strašil … 5 hlasů, p. Drexlerová … 2 hlasy , p.Bernáth ….3 hlasy
2 kolo hlasování : p.Strašil – 6 hlasů
Hlasování :
pro : 6
proti : 1
Návrh usnesení Z437/9/13 byl přijat.

zdržel se : 3

Z438/9/13

Žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou na byt– Bohdanečská 399
Přílohy: žádost
Předkládá: starosta MČ Praha - Vinoř
Š. S. požádala o ukončení nájemní smlouvy na byt č., Bohdanečská 399 dohodou k 31.8.2013
z důvodu stěhování do většího bytu. Bytová komise souhlasí s ukončením nájemní smlouvy
dohodou k 15.9. 2013, vzhledem k termínu konání zasedání zastupitelstva.
Návrh usnesení Z438/9/13
Zastupitelstvo MČ Praha-Vinoř schvaluje ukončení nájemní smlouvy na byt č., Bohdanečská
399 se Š. S. dohodou k 15.9.2013. Termín odhlášení z trvalého pobytu je 30.9.2013.
Hlasování :
pro : 10
proti : 0
zdržel se : 0
Návrh usnesení Z438/9/13 byl přijat.

Z439/9/13

Přidělení bytu – Bohdanečská 399
Přílohy: 0
Předkládá: I. zástupce starosty MČ Praha - Vinoř
Přidělení bytu souvisí s předchozím bodem Z438/9/13 ukončení nájemní smlouvy dohodou na
byt č. .
Návrh usnesení Z439/9/13
Zastupitelstvo MČ Praha – Vinoř pověřuje bytovou komise, aby do příštího zasedání
zastupitelstva vybrala nájemníka do bytu č. , Bohdanečská 399 z pořadníku bytové komise
MČ Praha – Vinoř. Případný nájemce bud dodatečně schválen zastupitelstvem v listopadu
2013.
Hlasování :
pro : 10
proti : 0
zdržel se : 0
Návrh usnesení Z439/9/13 byl přijat.

Z440/9/13

Přidělení bytu – Mladoboleslavská 515
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Přílohy: 0
Předkládá: I. zástupce starosty MČ Praha – Vinoř
Bytová komise vybrala z pořadníku žadatelů o byt jako nového nájemce bytu č.,
Mladoboleslavská 515 paní K. K., která byla vybrána z pořadníku žadatelů o byt na základě
bodového ohodnocení žádosti.
Návrh usnesení Z440/9/13
Zastupitelstvo MČ Praha – Vinoř dodatečně schvaluje pronájem bytu č. Mladoboleslavská
515, paní K. K., která byla vybrána bytovou komisí z pořadníku žadatelů o byt na základě
počtu získaných bodů přidělených dle bodového hodnocení. Doba nájmu bude stanovena od
1.8.2013 do 31.7.2014, s možností prodloužení (žádost o prodloužení nájemní smlouvy musí
být podána 90 dnů před datem ukončení smlouvy). Nájemné je stanoveno ve výši 100
Kč/m2/měsíc. K nájemnému budou připočteny zálohy na služby a nájemné ze zařizovacích
předmětů.
Hlasování :
pro : 10
proti : 0
zdržel se : 0
Návrh usnesení Z440/9/13 byl přijat.

Z441/9/13
Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na byt – Mladoboleslavská 400
Přílohy: žádost
Předkládá: starosta MČ Praha – Vinoř
L. T. požádala o prodloužení nájemní smlouvy na byt č., Bohdanečská 400. Vzhledem
k dřívějším nepravidelnostem v placení navrhuje bytová komise prodloužení smlouvy o 1 rok.
Návrh usnesení Z441/9/13
Zastupitelstvo MČ Praha – Vinoř schvaluje prodloužení nájemní smlouvy s L.T., byt č. ,
Bohdanečská 400, Praha 9 – Vinoř od 1. října 2013 do 30. září 2014.
Hlasování :
pro : 10
proti : 0
zdržel se : 0
Návrh usnesení Z441/9/13 byl přijat.

Z442/9/13

Vyřazení z pořadníku žádostí o nájemní byt
Přílohy: 0
Předkládá: I. zástupce starosty MČ Praha – Vinoř
A. Č. odmítla nabídku bytu a nedodala potvrzení o příjmu. Bytová komise navrhuje
zastupitelstvu vyřadit její žádost z pořadníku žadatelů o byt.
Návrh usnesení Z442/9/13
Zastupitelstvo MČ Praha-Vinoř schvaluje vyřazení žádosti A. Č. z pořadníku žadatelů o byt
z důvodu odmítnutí nabízeného bytu a nedodání potvrzení příjmů.
Hlasování :
pro : 10
proti : 0
zdržel se : 0
Návrh usnesení Z442/9/13 byl přijat.

Z443/9/13
Žádost o finanční příspěvek na rekonstrukci nebytového prostoru
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(ordinace dětského lékaře)
Přílohy: žádost
Předkládá: starosta MČ Praha – Vinoř
MUDr. P. Slámová požádala o finanční příspěvek na opravu prostor ordinace dětského lékaře,
včetně vybavení např. kuchyňskou linkou, nábytkem atd. (viz blíže její žádost). Celkové
náklady, včetně elektroprací, výměny světel, zářivek atd. jsou cca 186 tis. Kč.
V minulosti si veškeré náklady na přestavbu, opravu nebytových prostor hradili nájemníci
v budově č. p. 514 - 515 z vlastních finančních prostředků a od roku 2012 mají všichni
nájemníci nebytových prostor v této budově jednotné nájemné ve výši 1.000,-Kč/m2/rok.
Noví nájemníci, kterým byly pronajaty prostory v minulých 2 letech do prostor investovali
veliké finanční prostředky.
Návrh usnesení Z443/9/13
Zastupitelstvo MČ Praha – Vinoř schvaluje finanční příspěvek MUDr. P. Slámové na opravu
elektroinstalace dle předložené faktury a výměnu dveří (dveře a jejich instalace) dle
předloženého návrhu rozpočtu v příloze. Příspěvek bude uhrazen formou zaplacení faktury na
opravu elektroinstalace a faktury za výměnu dveří.
Hlasování :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 1
Návrh usnesení Z443/9/13 byl přijat.

Z445/9/13
Výpověď z bytu – Křemílkova 245
Přílohy: předpis nájemného za období 1/1990 – 7/2013
Předkládá: I. zástupce starosty MČ Praha – Vinoř
A. B., nájemce bytu č., Křemílkova 245 již delší dobu neplatí nájemné. Dlužná částka činí
v současné době více než 15 000,-Kč.
Návrh usnesení Z445/9/13
Zastupitelstvo MČ Praha-Vinoř schvaluje podání výpovědi z nájmu bytu č., Křemílkova 245
A. B., v souladu s občanským zákoníkem, vzhledem k neplacení nájemného. Řešení bude
předáno právníkovi MČ Praha-Vinoř.
Hlasování :
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 1
Návrh usnesení Z445/9/13 byl přijat.

Z446/9/13
Stanovisko ke smlouvě o věcném břemeni pro PREdistribuce, a. s. na pozemcích p. č.
906/1 a 940 (Lohenická ul.)
Přílohy: smlouva
Předkládá: starosta MČ Praha – Vinoř
Společnost PREdistribuce, a.s., IČ 273 76 516, prostřednictví advokátní kanceláře Mgr. Jany
Kalinové, předkládá návrh textu k uzavření smlouvy o věcném břemenu k pozemkům parc.
č. 906/1 a 940 vše v k. ú. Vinoř pro kabelové vedení 1 kV uložené v částech uváděných
pozemků. Jedná se o podzemní kabelové vedení distribuční soustavy 1 kV v ul. Lohenické,
v Praze – Vinoři, pro napojení stavby rodinného domu sl. Klattové na pozemku parc. č. 936
v k. ú. Vinoř. Smlouvě o zřízení věcného břemene předcházela Smlouva o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene č. VB/S24/1219385, č. sml. SML/55/1120/054/2012,
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která byla podepsána oběma stranami ke dni 7. 11. 2012 a schválená usnesením Zastupitelstva
městské části ze dne 26. 4. 2012, Z283/4/12. Předložený návrh text smlouvy respektuje
dřívější ujednání ze smlouvy o uzavření smlouvy budoucí. Je doplněn geom. plánem č. 1353129/2013 ze dne 17. 4. 2013, se zákresem rozsahu věcného břemene, které je zřizováno na
dobu neurčitou, jako úplatné, v hodnotě 10 000,- Kč bez DPH.
Návrh usnesení Z446/9/13
Zastupitelstvo MČ Praha – Vinoř schvaluje uzavření Smlouvy o věcném břemenu
k pozemkům parc. č. 906/1 a 940 vše v k. ú. Vinoř, dle geom. plánu č. 1353-129/2013,
pro společnost PREdistribuce, a.s., IČ 273 76 516, v hodnotě 10 000,- Kč bez DPH.
Zastupitelstvo MČ Praha – Vinoř pověřuje starostu k uzavření a podpisu smlouvy s termínem
do 30. 11. 2013.
Hlasování :
pro : 8
proti : 0
zdržel se : 2
Návrh usnesení Z446/9/13 byl přijat.

Z447/9/13

Návrh na dělení pozemku p. č. 1575/10 (u Vinořského zámku)
Přílohy: 0
Předkládá: starosta MČ Praha – Vinoř
Návrh usnesení Z447/9/13
Zastupitelstvo MČ Praha – Vinoř souhlasí se záměrem rozdělení pozemku p. č. 1557/10 v k.
ú. Vinoř.
Termín: 30. 9. 2013
Hlasování :
pro : 10
proti : 0
zdržel se : 0
Návrh usnesení Z447/9/13 byl přijat.

Z449/9/13
Znovuzvolení přísedícího u soudu
Přílohy: Žádost Obvodního soudu pro Prahu 9, e-mail – vyjádření T. Séma
Předkládá: starosta MČ Praha – Vinoř
Dne 2. 9. 2013 Obvodní soud pro Prahu 9 požádal oficiálně o opětovné znovuzvolení T. Séma
přísedícím u soudu na další období, pokud tento projeví zájem. Již 30. 8. 2013 T. Sém zaslal
e-mail, ve kterém žádá o umožnění pokračovat ve funkci přísedícího u soudu.
Návrh usnesení Z449/9/13
Zastupitelstvo MČ Praha – Vinoř souhlasí s tím, aby Tomáš Sém, nar., vykonával funkci
přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 9 v dalším funkčním období. Zastupitelstvo MČ
Praha – Vinoř pověřuje tajemníka ÚMČ, aby tuto skutečnost oznámil Obvodnímu soudu pro
Prahu 9.
Termín: do 30. 9. 2013
Hlasování :
pro : 10
proti : 0
zdržel se : 0
Návrh usnesení Z449/9/13 byl přijat.

Z450/9/13
Udělení čestných cen za rozvoj Vinoře
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Předkládá: starosta MČ Praha – Vinoř
Návrh :
Mons.Jan Kutáč – in memoriam ( administrátor vinořské farnosti od roku 2000 – dokončení
generální opravy fary včetně fasády, plynofikace a modernizace interiéru)
Miroslav Míka - in memoriam ( celoživotně aktivní ve veřejných i politických funkcích,
komisích, funkcionář v Sokole i dalších spolcích)
Ilja Vlček – rozvoj Vinoře v oblasti kultury (přínos pro kulturní život Vinoře)
Emil Vybíral – myslivci (předseda mysliveckého svazu)
Květa Matulová – zahrádkářský spolek (dlouholetá předsedkyně)
Věra Peštová – Sokol (celoživotní práce pro Sokol 91 let)
Budařová Marie – Sokol (dlouholetá aktivní členka Sokola)
Jiří Nouša – rybáři (předseda rybářského svazu)
Věra Rudolfová – vedoucí Klubu seniorů (spoluzakladatelka klubu seniorů, celoživotní
činnost při organizaci)
Karel Bališ – podpora rozvoje Obce baráčnické ve Vinoři
MUDr. Procházka Zdeněk – dlouholetá činnost v oblasti lékařské praxe ve Vinoři (dětský
lékař ve Vinoři 33let )
MUDr. Konstantin Trošev CSc. (mezinárodní spolupráce, předseda spolku česko-bulharského
přátelství, který letos slaví 40 let existence, propagace Vinoře v Bulharsku)
Kolektiv ZŠ Vinoř pod vedením A.Tellera
Kolektiv MŠ Vinoř pod vedením J.Kovářová
Rozprava :
R.Rytina – jména byla navržena na základě dlouhodobých debat s jednotlivými spolky a
jednotlivci
K.Janko - Návrh na hlasování o všech navržených vyznamenaných najednou
Hlasování :
pro : 10
proti : 0
zdržel se : 0
Návrh usnesení Z450/9/13
Zastupitelstvo MČ Praha – Vinoř schvaluje udělení čestných cen za rozvoj Vinoře těmto
výše uvedeným jednotlivcům a skupinám. K čestným cenám pro jednotlivce schvaluje
finanční dar ve výši 3000,-Kč a kolektivům dar ve výši 5000,-Kč.
Hlasování :
pro : 10
proti : 0
zdržel se : 0
Návrh usnesení Z450/9/13 byl přijat.

III.
-

Informace starosty

výstavba hřiště V Podskalí (debata s veřejností v pondělí v 18.30 hodin)
oprava Černínské kaple
sanace bytového domu Bohdanečská 249-250
oslavy výročí Vinoře – zahraniční návštěvy z USA, Německa a Bulharska.
( Doprovodné akce – zahrádkářská výstava, otevření Vinořského zámku, otevření
expozice Vinoře ve Ctěnicích, koncert v kostele, přátelské posezení 5-ti spolků)

IV.

Závěr

V.

Diskuse a připomínky občanů

V 18.55 hod. pan starosta zasedání zastupitelstva ukončil.
Termín příštího zasedání zastupitelstva : čtvrtek 7 .listopadu 2013
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