
Praha – Vinoř, č.j. 2054/2015 

 

Zápis 

z 9. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř, konaného dne 17. 12. 2015 v 18.00 hodin ve 

společenské místnosti v Chaltické 539 

 

Zahájení: 18.04 hod. 

Přítomno: 10  členů zastupitelstva (viz přiloţená prezenční listina) 

Omluveni: F. Švarc 

Neomluveni: 0 

Zastupitelstvo MČ Praha – Vinoř je usnášeníschopné. 

 

Zasedání zastupitelstva řídil I. místostarosta M. Biskup. 

 

Program zasedání :    Zahájení, přítomnost, usnášeníschopnost 

               Jmenování a schválení zapisovatele:  (D. Petrová) 

Hlasování:   pro:   10         proti:    0        zdrţel se:  0 
                                   Jmenování a schválení ověřovatelů (M.Halík, H.Šůrová) 

Hlasování:   pro:   10         proti:  0          zdrţel se:   0 

 

Schválení  programu jednání: 

 

Úkoly z minulých jednání zastupitelstva 

1. Z144/11/15 - Návrh rozpočtu HČ na rok 2016 

 

Nové úkoly 

2. Z158/12/15 - Rozpočtové opatření č. 5 k 31. 12. 2015 

3. Z159/12/15 - Ţádost o prodlouţení nájemní smlouvy na nebytové prostory – 

                           Bohdanečská 97  (Česká pošta, s. p.) 

4. Z160/12/15 - Ţádost o prodlouţení nájemní smlouvy na nebytové prostory – 

                          Mladoboleslavská 514   (ordinace – MUDr. Řandová) 

5. Z161/12/15 - Ţádost o prodlouţení nájemní í smlouvy na nebytové prostory – 

                          Mladoboleslavská 515  (ordinace - MUDr. Krase) 

6. Z162/12/15 - Ţádost o prodlouţení nájemní smlouvy na nebytové prostory – 

                          Mladoboleslavská  514 (ordinace - MUDr. Slámová) 

7. Z163/12/15 - Ţádost o prodlouţení nájemní smlouvy na nebytové prostory – 

                          Mladoboleslavská 13 (Cukrárna Marcipánka) 

7. Z164/12/15 - Ţádost o prodlouţení nájemní smlouvy na nebytové prostory – 

                          Ţivanická 235   (Kadeřnictví)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

8. Z165/12/15 -  Ţádost o splátkový kalendář na nájemní byt – Bohdanečská 399 

9. Z166/12/15 -  Ţádost o prodlouţení nájemní smlouvy na byt  – Bohdanečská  399 

                           (body 165 a 166  budou spojeny do jednoho bodu a usnesení) 

10. Z167/12/15 -Ţádost o splátkový kalendář na nájemní byt –  Mladoboleslavská 514 

11. Z168/12/15 - Ţádost o prodlouţení nájemní smlouvy na byt  –  Mladoboleslavská 514 

                           (body 167 a 168 budou spojeny do jednoho bodu a usnesení) 

12. Z169/12/15 - Ţádost o prodlouţení nájemní smlouvy na byt  I. –  Křemílkova 245 

13. Z170/12/15 - Ţádost o prodlouţení nájemní smlouvy na byt II . -  Křemílkova 245 

14. Z171/12/15 - Ţádost o prodlouţení nájemní smlouvy na byt - Mladoboleslavská 13 

15. Z172/12/15 - Ţádost o ukončení nájemní smlouvy na pozemek p. č.  69 (V Podskalí)        

16. Z173/12/15 - Přidělení bytu - Bohdanečská 250 

17. Z174/12/15 - Stanovisko ke změně pozemku p. č. 167/2 (ul. Ţivanická) 
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18. Z175/12/15 - Stanovisko ke změně pozemku p. č. 167/1 (ul. Ţivanická) 

19. Z176/12/15 - Stanovisko k novému propojení veřejného osvětlení (ul. Českodubská) 

20. Z177/12/15 - Stanovisko ke zřízení vecného břemene k pozemkům  1337/174 a 1337/224 pro 

                            společnost PREdistribuce, .a s. (ul. Lohenická, Labětínská) 

21. Z178/12/15 - Stanovisko k dopravním opařením na křiţovatce 

      Mladoboleslavská x Bohdaněčská x Ţivanická" 

22. Z179/12/15 - Dary členům výborů a komisí 

 

V programu, který byl zveřejněn na úřadní desce byl jako bod Z179/12/15 - Ukončení nájemní 

smlouvy na garáţ – Mladoboleslavská 515, který byl na předjednání vyřazen z programu jednání  

vzhledem k tomu, ţe nájemní smlouva končí k 31. 12. 2015, a proto není nutné k tomuto bodu 

přijímat ţádné usnesení. 

Hlasování o programu jako celku:       pro:    10          proti:   0       zdrţel se:  0 

 

K jednotlivým bodům programu power point prezentace. 

 

Úkoly z minulých jednání zastupitelstva 

 

 Z144/11/15 

 Návrh rozpočtu HČ na rok 2016 

 

Přílohy: návrh rozpočtu HČ a VHČ 

Předkladá: starosta MČ Praha – Vinoř 

 

viz příloha 

M. Biskup – rozpočet MHMP byl schválen cca před dvěma hodinami. MČ Praha – Vinoř tedy 

můţe schválit svůj rozpočet. Dotace na obyvatele se zvýšila na 2.900,- Kč na osobu, coţ se v 

rozpočtu promítnulo. 

 

Rozprava: 

J. Červenka – finanční výbor projednával rozpočet městské části. Pozastavil se nad částkou 400 tis. 

Kč na projekt na Sokolovnu, která není ve vlastnictví MČ. 

M. Biskup – uvaţuje se o tom, ţe MČ by se stala spolumajitelem nebo partnerem v podobě 

právnické osoby.  Dle internetových propočtů je částka na projekt 7% - 8,5% z částky 2,2 mil. Kč.  

Finanční částka 400 tis. Kč je pouze alokovaná. Pokude dojde k realizaci, bude o tom jednat 

zastupitelstvo MČ, zda finanční prostředky jsou adekvátní. 

M. Halík – na projekt na vnější rekonstrukci budovy Sokolovny probíhá jiţ stavební povolení. 

Nyní je připravován projekt na vnitřní úpravy Sokolovny, který je pokračováním vnějších úprav. 

L. Turnerová – proběhlo řádné výběrové řízení? 

M. Halík – ze třech uchazečů byl vybrán projektant z Vinoře s kvalifikačními předpoklady. Projekt 

musí splňovat určité hygienické normy. 

J. Červenka – chybí přijmy z loterií a heren. Ve Vinoři byla jedna, která jiţ zanikla. 

- nová poloţka 30 tis. Kč na LPS (Lékařská pohotovostní sluţby) 

- navýšila se částka na mezinárodní spolupráci, v roce 2016 bude Vinoř pořádat mezinárodní dětský 

tábor. 

 

Návrh usnesení Z144/11/15: 

a) Zastupitelstvo MČ Praha – Vinoř schvaluje vyrovnaný rozpočet  MČ Praha – Vinoř na rok 2016: 

příjmy i výdaje 23.343.000,- Kč, po konsolidaci 23.241.000,- Kč. Ukládá zveřejnit rozpočet na 

úřední desce. 

b) Zastupitelstvo MČ Praha – Vinoř schvaluje vyrovnaný rozpočet na VHČ  na rok 2016. Ukládá 
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zveřejnit rozpočet na úřední desce. 

Hlasování:            pro: 9  proti: 0  zdrţel se: 1 

 

Nové úkoly 

 

Z158/12/15 

Rozpočtové opatření č. 5 k 31. 12. 2015 

 

Přílohy:  tabulky 

Předkládá: starosta MČ Praha – Vinoř   

 

viz tabulky 

Bod 1-5 přesuny mezi OdPa , poloţkami v rámci níţe uvedených kapitol: 

- kultura, tělovýchovná jednota, činnost místní správy, poslanci, veřejná zeleň. 

 

Rozprava: 

Návrh usnesení Z158/12/15: 

Zastupitelstvo MČ Praha – Vinoř schvaluje změnu rozpočtu k 31. 12. 2015 dle rozpočtového 

opatřením č. 5/2015 dle přiloţené tabulky. Celková výše upraveného rozpočtu v příjmové části Kč 

37.958.600,- po konsolidaci Kč 37.856.600,- se zapojením Třídy 8 ve výši Kč 4,451.200,-. Ve 

výdajové části Kč 42.409.800,- po konsolidaci Kč 42.286.000,-. 

 Hlasování:   pro:  9          proti:  0          zdrţel se:  1 
 

 Z159/12/15   

Ţádost o prodlouţení nájemní smlouvy na nebytové prostory – Bohdanečská 97 

(Česká pošta, s. p.) 

 

Přílohy: ţádost 

Předkládá: starosta MČ Praha - Vinoř 
 

Záměr zveřejněn od 13. 11. 2015 do 28. 11. 2015. 

Česká pošta, s. p., současný nájemce nebytového prostoru Bohdanečská 97, Praha 9 - Vinoř, 

poţádala o prodlouţení nájemní smlouvy na tento nebytový prostor. Smlouva je uzavřena do 31. 12. 

2015. Na  jednání dne 10. 12. 2015 bylo oběma stranami odsouhlaseno zvýšení nájemného o 97,- 

Kč/m2/rok s platností od 1. 1. 2016. 

 

Rozprava: 0 

 

Návrh usnesení 159/12/15 

Zastupitelstvo MČ Praha – Vinoř schvaluje prodlouţení nájemní smlouvy na nebytový prostor 

Bohdanečská 97 o výměře 103m
2  

účel vyuţití – provozování pobočky České pošty, s. p. od 01. 01. 

2016 do 31. 12. 2019. Od 01. 01. 2016 je nájemné stanoveno ve výši 1.150,-  Kč/m
2 

/rok za 

nebytové prostory. Nájemné je osvobozeno od DPH. 

Pronajímatel je oprávněn upravit nájemné o procentuální nárůst vykazované míry ročního růstu 

indexu spotřebitelských cen v ČR vyhlášeného Českým statistickým úřadem za předcházející 

kalendářní rok v případě, ţe procentuální nárůst vykazované míry ročního růstu indexu 

spotřebitelských cen v ČR vyhlášený Českým statistickým úřadem přesáhne 2%. Toto ustanovení 

lze prvně pouţít s účinností od 01. 04. 2017. 

S ohledem na skutečnost, ţe ke dni 01. 01. 2014 nabyl účinnosti zákon č.89/2012 Sb., který 

podstatně změnil práva a povinnosti pronajímatele a nájemce, bude původní nájemní smlouva 
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nahrazena v celém rozsahu novým zněním dle současné právní normy. 

Hlasování:   pro:   10         proti:    0        zdrţel se:  0 
 

Z160/12/15 

  Ţádost o prodlouţení nájemní smlouvy na nebytové prostory –                        

Mladoboleslavská 514 (ordinace – MUDr. Řandová) 

  

Přílohy: ţádost 

Předkládá: starosta MČ Praha – Vinoř 

 

Záměr zveřejněn od 01. 12. 2015 do 16. 12. 2015. 

Řandová I., současný nájemce nebytového prostoru Mladoboleslavská 514, Praha 9 - Vinoř, 

poţádala o prodlouţení nájemní smlouvy na tento nebytový prostor. Smlouva je uzavřena do 31.  

01.  2016. V současné době je nájem 1000,- Kč/m2/rok. Vzhledem k tomu, ţe nájemné nebylo 

zvyšováno od roku 2011, navrhuje se uzavřit smlouvu na rok a jednat s MUDr. I. Řandovou o 

zvýšení nájemného od roku 2017. 

 

Rozprava: 0 

 

Návrh usnesení Z160/12/15: 

Zastupitelstvo MČ Praha - Vinoř schvaluje prodlouţení nájemní smlouvy na nebytový prostor 

Mladoboleslavská 514, Praha 9 - Vinoř, o výměře 62.20m
2,

účel vyuţití –  dětská lékařská ordinace 

od 01. 02. 2016 do 31. 12. 2016. Od 01. 02. 2016 je nájemné stanoveno ve výši 1.000Kč/m
2
/rok za 

nebytové prostory. Nájemné je osvobozeno od DPH. Zastupitelstvo MČ Praha – Vinoř pověřuje 

starostu jednáním s MUDr. I. Řandovou o zvýšení nájmu od roku 2017. 

S ohledem na skutečnost, ţe ke dni 01. 01. 2014 nabyl účinnosti zákon č.89/2012 Sb., který 

podstatně změnil práva a povinnosti pronajímatele a nájemce, bude původní nájemní smlouva 

nahrazena v celém rozsahu novým zněním dle současné právní normy. 

Hlasování:   pro:    10        proti:    0          zdrţel se:  0 

 

  Z161/12/15 

  Ţádost o prodlouţení nájemní smlouvy na nebytové prostory –                        

Mladoboleslavská 514 (ordinace – MUDr. Krause) 
Přílohy: ţádost 

Předkládá: starosta MČ Praha – Vinoř   

 

Záměr zveřejněn od 01. 12. 2015 do 16. 12. 2015. 

Krause T., současný nájemce nebytového prstoru Mladoboleslavská 515, Praha 9 - Vinoř, poţádal o 

prodlouţení nájemní smlouvy na tento nebytový prostor. Smlouva je uzavřena do 31. 12. 2015. V 

současné době je nájem 1000,- Kč/m2/rok. Vzhledem k tomu, ţe nájemné nebylo zvyšováno od 

roku 2012, navrhuje se uzavřit smlouvu na rok a jednat s MUDr. T. Krausem o zvýšení nájemného 

od roku 2017. 

 

Rozprava: 0 

 

Návrh usnesení mZ161/12/15: 

Zastupitelstvo MČ Praha – Vinoř schvaluje prodlouţení nájemní smlouvy na nebytový prostor 

Mladoboleslavská 515 o výměře 102m
2 ,

účel vyuţití – lékařská ordinace  od 01. 01. 2016 do 31. 12. 

2016. Od 01. 01. 2016 je nájemné stanoveno ve výši 1.000Kč/m
2
/rok za nebytové prostory. 

Nájemné je osvobozeno od DPH. Zastupitelstvo MČ Praha – Vinoř pověřuje starostu jednáním s 

MUDr. T. Krausem o zvýšení nájmu od roku 2017. 
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S ohledem na skutečnost, ţe ke dni 01. 01. 2014 nabyl účinnosti zákon č.89/2012 Sb., který 

podstatně změnil práva a povinnosti pronajímatele a nájemce, bude původní nájemní smlouva 

nahrazena v celém rozsahu novým zněním dle současné právní normy. 

Hlasování:   pro:   10         proti:  0          zdrţel se:  0 

 

 Z162/12/15   

 Ţádost o prodlouţení nájemní smlouvy na nebytové prostory –                        

Mladoboleslavská 514 (ordinace – MUDr. Slámová) 

 

Přílohy: ţádost 

Předkládá: starosta MČ Praha – Vinoř 

  

Záměr zveřejněn od 01. 12. 2015 do 16. 12. 2015. 

Slámová P., současný nájemce nebytového prostoru Mladoboleslavská 514, Praha 9 - Vinoř, 

poţádala o prodlouţení nájemní smlouvy na tento nebytový prostor. Smlouva je uzavřena do 31 .12. 

2015. V současné době je nájem 1000,- Kč/m2/rok. Vzhledem k tomu, ţe nájemné nebylo 

zvyšováno od roku 2012, navrhuje se uzavřit smlouvu na rok a jednat s MUDr. P. Slámovou o 

zvýšení nájemného od roku 2017. 

 

Rozprava: 0 

 

Návrh usnesení 162/12/15: 

Zastupitelstvo MČ Praha - Vinoř schvaluje prodlouţení nájemní smlouvy na nebytový prostor 

Mladoboleslavská 514, Praha 9 - Vinoř, o výměře 76,61m
2
, účel vyuţití –  dětská lékařská ordinace 

od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016. Od 01. 01. 2016 je nájemné stanoveno ve výši 1.000Kč/m
2
/rok za 

nebytové prostory. Nájemné je osvobozeno od DPH. Zastupitelstvo MČ Praha – Vinoř pověřuje 

starostu jednáním s MUDr. P. Slámovou o zvýšení nájmu od roku 2017. 

S ohledem na skutečnost, ţe ke dni 01. 01. 2014 nabyl účinnosti zákon č.89/2012 Sb., který 

podstatně změnil práva a povinnosti pronajímatele a nájemce, bude původní nájemní smlouva 

nahrazena v celém rozsahu novým zněním dle současné právní normy. 

 Hlasování:   pro:   10         proti:   0         zdrţel se:  0 
 

 Z163/12/15 

  Ţádost o prodlouţení nájemní smlouvy na nebytové prostory –                        

Mladoboleslavská 8 (Cukrárna Marcipánka) 

 

Přílohy: ţádost 

Předkládá: starosta MČ Praha – Vinoř 

 

Záměr zveřejněn od 01. 12. 2015 do 16. 12. 2015. 

Semecký K. současný nájemce nebytového prostoru Mladoboleslavská 8, Praha 9 - Vinoř, poţádal o 

prodlouţení nájemní smlouvy na tento nebytový prostor. Smlouva je uzavřena do 31. 12. 2015. 

Vzhledem k tomu, ţe v roce 2015 bylo provedeno odvlhčení objektu za 250.000,- Kč, navrhuje se 

uzavřít smlouvu na rok a jednat s K. Semeckým o zvýšení nájemného od roku 2017. 

 

Rozprava: 

M. Halík – opravit chybu, jedná se o Mladoboleslavskou 8. 

 

Návrh usnesení Z163/12/15: 

Zastupitelstvo MČ Praha – Vinoř schvaluje prodlouţení nájemní smlouvy na nebytový prostor 

Mladoboleslavská 8 o výměře 196,60m
2 

, účel vyuţití – provozování cukrárny   
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od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016. Od 01. 01. 2016 je nájemné stanoveno ve výši 1.000 Kč/m
2
/rok za 

nebytové prostory. Nájemné je osvobozeno od DPH. Zastupitelstvo MČ Praha – Vinoř pověřuje 

starostu jednáním s K. Semeckým o zvýšení nájmu od roku 2017. 

S ohledem na skutečnost, ţe ke dni 01. 01. 2014 nabyl účinnosti zákon č.89/2012 Sb., který 

podstatně změnil práva a povinnosti pronajímatele a nájemce, bude původní nájemní smlouva 

nahrazena v celém rozsahu novým zněním dle současné právní normy. 

Hlasování:   pro:  10          proti:   0         zdrţel se:  0 
 

  Z164/12/15 

 Ţádost o prodlouţení nájemní smlouvy na nebytové prostory – Ţivanická 235 (Kadeřnictví) 
 

Přílohy:  ţádost 

Předkládá: starosta MČ Praha – Vinoř 
 

Záměr zveřejněn od 01. 12. 2015 do 16. 12. 2015. 

Pásztová E., současný nájemce nebytového prostoru Ţivanická 235, Praha 9 - Vinoř, poţádala o 

prodlouţení nájemní smlouvy na tento nebytový prostor. Smlouva je uzavřena do 31. 12. 2015. 

 

Rozprava: 0 

 

Návrh usnesení 164/12/15: 

Zastupitelstvo MČ Praha - Vinoř schvaluje prodlouţení nájemní smlouvy na nebytový prostor 

Ţivanická 235, Praha 9 - Vinoř, o výměře 83,92m
2  ,

účel vyuţití – kadeřnictví od 01. 01. 2016 do 

31. 12. 2019. Od 01. 01. 2016 je nájemné stanoveno ve výši 1.028 Kč/m
2
/rok za nebytové prostory. 

Nájemné je osvobozeno od DPH. 

Pronajímatel je oprávněn upravit nájemné o procentuální nárůst vykazované míry ročního růstu 

indexu spotřebitelských cen v ČR vyhlášeného Českým statistickým úřadem za předcházející 

kalendářní rok v případě, ţe procentuální nárůst vykazované míry ročního růstu indexu 

spotřebitelských cen v ČR vyhlášený Českým statistickým úřadem přesáhne 2%. Toto ustanovení 

lze prvně pouţít s účinností od 01. 04. 2017. 

S ohledem na skutečnost, ţe ke dni 01. 01. 2014 nabyl účinnosti zákon č.89/2012 Sb., který 

podstatně změnil práva a povinnosti pronajímatele a nájemce, bude původní nájemní smlouva 

nahrazena v celém rozsahu novým zněním dle současné právní normy. 

Hlasování:   pro:    10        proti:    0        zdrţel se:  0 

 

Z165/12/15  - Z166/12/15 

Ţádost o splátkový kalendář na nájemní byt – Bohdanečská 399 

Ţádost o prodlouţení nájemní smlouvy na byt  – Bohdanečská 399 

 

Přílohy: ţádost 

Předkládá: zástupce starosty I. Boušová 

 

R. H. poţádal o prodlouţení nájemní smlouvy na byt č., ul. Bohdanečská č.p.399, Praha 9-Vinoř. 

Nájemní smlouva je uzavřena od 01.07.2015 do 31.12.2015. Dále jmenovaný poţádal o splátkový 

kalendář ke splacení dluhu ve výši 22.474,-.   

 

Rozprava: 

L. Turnerová – bytová komise pracuje s nájemníky. Ktomuto razantnímu opatření se přistupuje, aţ 

kdyţ jsou vyčerpány všechny opravné prostředky ze strany MČ. 

J. Červenka – oprava zkratky NOZ na občanský zákoník. 

Dotaz – o jaký byt se jedná a o jakého nájemníka? 
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I. Boušová – dlouhodobý nájemce, došlo k výměně bytu za menší a ke změně jména. 

 

Návrh usnesení Z165/12/15 – Z166/12/15: 

Zastupitelstvo Městské části Prahy-Vinoř souhlasí s prodlouţením nájemní smlouvy k bytu č., 

v ulici Bohdanečská 399, Praha 9 – Vinoř do 31. 03. 2016 s tím, ţe bude-li do tohoto data uhrazena 

celá dluţná částka 22.474 Kč, bude nájemní smlouva prodlouţena o jeden rok do 31.03.2017. 

Zastupitelstvo Městské části Prahy-Vinoř souhlasí s uzavřením splátkového kalendáře, ve kterém by 

se  R. H. zavázal uhradit celý svůj dluh ve výši 22.474 Kč do  31.12.2015. 

Zastupitelstvo Městské části Prahy-Vinoř souhlasí s tím, aby pověřená advokátní kancelář odeslala  

R.H. výzvu podle ustanovení § 2291 občanského zákoníku. V případě, ţe nebude dodrţen sjednaný 

splátkový kalendář, bude mít MČ Praha-Vinoř právo vypovědět nájem bez výpovědní doby a 

poţadovat, aby  R.H. bez zbytečného odkladu byt odevzdal.   

Hlasování:   pro:     10       proti:    0        zdrţel se:  0 

 

   Z167/12/15  - Z168/12/15 

Ţádost o splátkový kalendář na nájemní byt – Mladoboleslavská 514 

Ţádost o prodlouţení nájemní smlouvy na byt  – Mladoboleslavská 514 

 

Přílohy: ţádost 

Předkládá: zástupce starosty I. Boušová 

 

K. I. poţádala o prodlouţení nájemní smlouvy na byt č.3, ul. Mladoboleslavská 514, Praha 9-Vinoř. 

Nájemní smlouva je uzavřena od 01. 07. 2015 do 30. 6. 2016. V současné době je dluh na 

nájemném  u I.K. ve výši 45.370 Kč. (Ještě není doplacen ani dluh z původního bytu). I.K. poţádala 

o splátkový kalendář. 

 

Rozprava: 

L. Turnerová – dochází ke kolizi v náplni výboru bytový x sociální. Dle bytové politiky je to 

dluţník, dle sociální politiky je to samoţivitelka. 

K. Janko – opravit v textu – nájemní smlouva uzavřena do 30. 6. 2016. 

- dotaz, co bude dělat bytová komise v případě, ţe nájemník nebude splácet nájemné, vzhledek k 

tomu, ţe je samoţivitelka. 

L. Turnerová – s nájemnicí se pracuje 2 roky. Nemá vypracované návyky, ţe je třeba plnit 

povinnosti vůči MČ. Na druhé straně se dostala do dluhové pasti. Půjčila si určitý obnos pro jinou 

osobu, který musí splácet, dluţí nájemné na původním bytu. MČ tuto situaci řešila tím, ţe jí byl 

přidělen byt menší. Další menší byt nemůţe mít vzhledek tomu, ţe má dítě. Jedno z řešení je, 

vytvořit statut sociálních bytů. Je to ostatně i poţadavek MHMP, vytvořit prostory pro lidi bez 

přístřeší. 

K. Janko – s navrţeným usnesením souhlasí,  I. K. však nemá dispozice k řešení vzhledem ke 

svému sociálnímu postavení. 

I. Boušová – má moţnost dostat příspěvek na bydlení za situacae, ţe bude řádně platit nájem. 

L. Turnerová – rešení azylového bydlení je jen dočasné na jeden rok. Bytová komise má tři měsíce 

na hledání adekvátního řešení. 

K. Janko – chová se nezodpovědně, na druhé straně jde o samoţivitelku. 

 

Návrh usnesení 167/12_15 – 168/12/15: 

Zastupitelstvo Městské části Prahy-Vinoř nesouhlasí s prodlouţením nájemní smlouvy k bytu č., 

v ulici Mladoboleslavská 514 , Praha 9 – Vinoř. 

Zastupitelstvo Městské části Praha-Vinoř souhlasí s uzavřením splátkového kalendáře, ve kterém by 

se I. K. zavázala uhradit svůj dluh ve výši 45.370 Kč od 01. 01. 2016 v pravidelných měsíčních 

splátkách ve výši 3.500 Kč pod ztrátou výhody splátek. 
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Zastupitelstvo Městské části Prahy-Vinoř souhlasí s tím, aby pověřená advokátní kancelář odeslala 

I. K. výzvu podle ustanovení § 2291 občanského zákoníku. V případě, ţe bude porušen sjednaný 

splátkový kalendář, bude mít MČ Praha-Vinoř právo vypovědět nájem bez výpovědní doby a 

poţadovat, aby I.K. bez zbytečného odkladu byt odevzdala.   

Hlasování:   pro:    10       proti:   0         zdrţel se:  0 
 

  Z169/12/15 

Ţádost o prodlouţení nájemní smlouvy na byt I. - Křemílkova 245 

 

Přílohy: ţádost 

Předkládá: zástupce starosty – I. Boušová 
 

B. A. poţádal o prodlouţení nájemní smlouvy na byt č. , ul. Křemílkova č.p.245, Praha 9-Vinoř. 

Nájemní smlouva je uzavřena od 01. 12. 2014 do 31. 12. 2015.  V současné době dluţí A. B. na 

nájemném 12.315,-Kč. Během posledních měsíců podstatně sníţil dluh, který na nájemném měl. 
 

Rozprava: 

D. Smoljak – kdyţ je vůle platit, proč nájemcům posílat upomínky? 

I. Boušová – dopisy se budou odesílat v okamţiku, kdy nebudou splácet. 

L. Turnerová – nájemce projevil snahu, podílel se intenzivně na úklidu Ctěnického háje. Stará se o 

přilehlé prostory domu v Křemílkově ulici, kde bydlí. Současně má problémy se zaměstnavatelem, 

který mu neplatí za práci pravidelně. 
Dotaz – jak přišel k bytu? 
I. Boušová – měl ve výchově syna, prodával se rodinný dům. 
 

Návrh usnesení Z169/12/15: 

Zastupitelstvo Městské části Prahy-Vinoř souhlasí s prodlouţením nájemní smlouvy k bytu č., 

v ulici Křemílkova č.p. 245, Praha 9 – Vinoř do 31. 03. 2016 s tím, ţe bude-li do tohoto data 

uhrazena celá dluţná částka 12.315 Kč, bude nájemní smlouva prodlouţena o jeden rok do 31. 03. 

2017. 

Zastupitelstvo Městské části Prahy-Vinoř souhlasí s tím, aby pověřená advokátní kancelář odeslala  

A.B. výzvu podle ustanovení § 2291 NOZ. V případě, ţe nebude dluţná částka ve výši 12.315,- Kč 

uhrazena do 31. 03. 2016, bude mít MČ Praha-Vinoř právo vypovědět nájem bez výpovědní doby a 

poţadovat, aby  A. B. bez zbytečného odkladu byt odevzdal.   

Hlasování:   pro:   9         proti:    0        zdrţel se:  1 
 

  Z170/12/15 

Ţádost o prodlouţení nájemní smlouvy na byt II. – Křemílkova 245 

    

Přílohy: ţádost 

Předkládá: zástupce starosty – I. Boušová 

 

F. M.  poţádala o prodlouţení nájemní smlouvy na byt č. , ul. Křemílkova č.p. 245, Praha 9 -Vinoř. 

Nájemní smlouva je uzavřena od 01. 10. 2011 do 30. 09. 2015. Nájemné a sluţby za tento byt jsou 

hrazeny řádně a včas. 

 

Rozprava: 0 

 

Návrh usnesení 170/12/15: 

Zastupitelstvo MČ Praha – Vinoř schvaluje prodlouţení nájemní smlouvy s M. F. na byt 

č. 2, ulice Křemílkova 245, Praha 9 - Vinoř od 01. 10. 2015 do 30. 09. 2018. 
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S ohledem na skutečnost, ţe ke dni 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon č.89/2012 Sb., který podstatně 

změnil práva a povinnosti pronajímatele a nájemce, bude původní nájemní smlouva nahrazena v 

celém rozsahu novým zněním dle současné právní normy. 

Hlasování:   pro:      10      proti:      0      zdrţel se:  0 
 

Z171/12/15 

Ţádost o prodlouţení nájemní smlouvy na byt  – Mladoboleslavská 13 

 

Přílohy: ţádost 

Předkládá: zástupce starosty – I. Boušová 

 

K. V. poţádal o prodlouţení nájemní smlouvy na byt č. , ul. Mladoboleslavská č.p. 13, Praha 9-

Vinoř. Nájemní smlouva je uzavřena od 01. 11. 2011 do 31. 10. 2015. Nájemné a sluţby za tento 

byt jsou hrazeny řádně a včas. 

 

Rozprava: 0 

 

Návrh usnesení Z 171/12/15: 

Zastupitelstvo MČ Praha – Vinoř schvaluje prodlouţení nájemní smlouvy s V. K. na byt č. , ulice 

Mladoboleslavská 13, Praha 9 - Vinoř od 01. 11. 2015 do 31. 10. 2018. 

S ohledem na skutečnost, ţe ke dni 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon č.89/2012 Sb., který podstatně 

změnil práva a povinnosti pronajímatele a nájemce, bude původní nájemní smlouva nahrazena v 

celém rozsahu novým zněním dle současné právní normy. 

Hlasování:   pro:   10         proti:    0        zdrţel se:  0 

 
Z172/12/15 

Ţádost o ukončení nájemní smlouvy na pozemek p. č.  69 (V Podskalí)        
 

Přílohy: ţádost 

Předkládá: starosta  MČ Praha – Vinoř 

Krsková V. poţádala o ukončení nájemní smlouvy na pozemek 69 v ulici V Podskalí, Praha 9 - 

Vinoř, k 31. 12. 2015. Nájemní smlouva je uzavřena od 26. 05. 1999 na dobu neurčitou. Jedná se o 

stavební parcelu. 

 

Rozprava: 

H. Šůrová – jaký má MČ s tímto pozemkem záměr do budoucna? 

M. Biskup – zatím ţádný, pokud by MČ chtěla pozemek pronajmout nebo prodat, bude vyvěšen 

záměr. 

I. Boušová – uvaţuje se i o rozšíření plochy zeleně pro veřejnost 

Dotaz – fáma o výstavbě zařízení pro seniory. Nejde o stavební parcelu, je zde z hlediska 

archeologických nálezů část parcely chráněným územím. 

M. Biskup – výstavba pro seniory není ani v rozpočtu MČ na příští rok 

 

Návrh usnesení Z173/12/15: 

Zastupitelstvo MČ Praha – Vinoř bere na vědomí ukončení smlouvy na pronájem pozemku parc.č. 

69 s paní V. Krskovou k 31. 12. 2015. 

Hlasování:     pro:      10      proti:        0       zdrţel se: 0 
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Z173/12/15 

Přídělení bytu – Bohdanečská 250 

Přílohy: ţádost 

Předkládá: zástupce starosty – I. Boušová 

Jedná se o byt č. , Bohdanečská 250 o byt 1+3 o velikosti 60,57m
2
. V tomto bytě byl ukončen 

nájem k 30. 11. 2015 dohodou. Zastupitelstvo odsouhlasilo vyuţít tento byt pro potřeby školy.  O 

byt má zájem nový učitel ZŠ Vinoř, který podal ţádost, jejíţ součástí je potvrzení příjmu a také 

doporučení ředitele školy k přidělení tohoto bytu. Termín počátku pronájmu je 1. 2. 2016. 

 

Rozprava: 0 

 

Návrh usnesení Z173/12/15: 

Zastupitelstvo MČ Praha - Vinoř schvaluje pronájem bytu č., Bohdanečská 250 (byt 1 +3 o velikosti 

60,57m
2
) J. R., učiteli ZŠ Vinoř. Doba nájmu bude stanovena od 1. 2. 2016 do 31. 7. 2017 

s moţností prodlouţení za podmínky, ţe předloţí doporučení ředitele školy (ţádost o prodlouţení 

nájemní smlouvy musí být podána 90 dnů před datem ukončení smlouvy) a bude zaměstnancem ZŠ 

Vinoř. Nájemné je stanoveno dohodou ve výši 89,57 Kč/m
2
/měsíc. K nájemnému budou připočteny 

zálohy na sluţby a nájemné ze zařizovacích předmětů. 

Hlasování:   pro:   10         proti:    0        zdrţel se:  0 

 

Z174/12/15 

Stanovisko ke změně uţívání pozemku parc. č. 167/2 v k. ú. Vinoř (ul. Ţivanická) 

 

Přílohy: ţádost, mapka, výpis z KN 

Předkládá: starosta MČ Praha – Vinoř 

A. Šírková, bytem Pavlišovská 2295/8 , Praha – Horní Počernice  (dále jen ţadatel) ţádá o změnu 

vyuţívání pozemku parc. č. 167/2 v k.ú. Vinoř, pro účel stavby rodinného domu. Pozemek má 

výměru 521 m
2
, druh pozemku orná půda. 

Ţadatel o změnu vyuţívání pozemku pro účel stavby rodinného domu na tomto pozemku předkládá 

na doporučení odboru územního rozvoje hl.m. Prahy. 

K ţádosti jsou přiloţena stanoviska a vyjádření správců sítí s jejich připomínkami, podmínkami a 

poţadavky v případě napojení na příslušný řad, výpis z listů vlastnictví a spoluvlastnictví 

k pozemkům v k.ú. Vinoř. 

Přípojky pro inţ. sítě jsou navrţeny přes pozemky jiných vlastníků, jejichţ vyjádření není doloţeno. 

Přístupová cesta k pozemku je bez napojení na místní komunikaci. 

Pozemek parc. č. 167/2 k.ú. Vinoř se nachází mimo zastavitelné území dané platným územním 

plánem sídelního útvaru hl.m. Prahy. 

Plochy pozemků jsou vyčleněny pro pěstební plochy, PS - sady, zahrady a vinice, s funkčním 

vyuţitím výsadby ovocných dřevin a vinné révy, uţitkové a okrasné zahrady. Doplňkové funkční 

vyuţití: Drobné vodní plochy, pěší komunikace a prostory, komunikace účelové (slouţící stavbám a 

zařízením uspokojujícím potřeby území vymezeného danou funkcí). Nezbytná plošná zařízení a 

liniová vedení TV (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí). 

Výjimečně přípustné funkční vyuţití: 

Cyklistické stezky, nadřazená plošná zařízení a liniová vedení TV. 

Stavby a zařízení související s vymezeným funkčním vyuţitím. 

 

Rozprava: 

Majitel pozemku (bod Z175/12/15) – zdědil po předcích, na vedlejších pozemcích vyrostly stavby. 

Poţádal MHMP o změnu územního plánu. Z IPR MHMP doporučení  k projednání na městské 
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části. 

M. Halík –kdysi šlo o jednu parcelu, která byla rozparcelována. Stavební úřad nepovoluje toto 

území zastavit, pouze vyuţít na zahrádky. Pokud tam vyrostly stavby, jsou nelegální  Naopak Můţe 

tam být puze stavba na sklad. Je tam přípojka a skleník. 

K. Janko – usnesení by mělo být ve smyslu ţádosti. 

I. Boušová – usnesení navrhuje rada, starosta.  Konzultováno s MHMP. 

D. Smoljak – MČ zatím neuvaţuje o zástavbě v tomto území. Pokud  se do budoucna situace 

změní, potom to bude postupovat určitým  vývojem a můţe se to o tom jednat. 

M. Biskup – jedna z majitelek sousedního pozemku podala poţadavek na změnu územního plánu 

na MHMP. Projednávání proběhlo v květnu letošního roku a tento poţadavek byl zamítnut. 

 

Návrh usnesení 174/12/15: 

Zastupitelstvo MČ Praha – Vinoř nesouhlasí se změnou vyuţití pozemku parc. č. 167/2 v k.ú. Vinoř 

ze stávajícího monofunkčního vyuţití  PS - sady, zahrady a vinice na polyfunkční OB čistě obytné. 

Hlasování:   pro:   10         proti:   0         zdrţel se:  0 

 

 

Z175/12/15 

Stanovisko ke změně uţívání pozemku parc. č. 167/1 v k. ú. Vinoř (ul. Ţivanická) 

 

Přílohy: ţádost, mapka, výpis z KN 

Předkládá: starosta MČ Praha – Vinoř 

D. Vodráţka, bytem Plzeňská 120/205, Praha –Košíře (dále jen ţadatel) ţádá o změnu vyuţívání 

pozemku parc. č. 167/1 v k.ú. Vinoř, pro účel stavby rodinného domu. Pozemek má výměru 522 m
2
, 

druh pozemku orná půda. 

Ţadatel o změnu vyuţívání pozemku pro účel stavby rodinného domu na tomto pozemku předkládá 

na doporučení odboru územního rozvoje hl.m. Prahy. 

K ţádosti jsou přiloţena stanoviska a vyjádření správců sítí s jejich připomínkami, podmínkami 

a poţadavky v případě napojení na příslušný řad, výpis z listů vlastnictví a spoluvlastnictví 

k pozemkům ţadatele v k.ú. Vinoř. 

Přípojky pro inţ. sítě jsou navrţeny přes pozemky jiných vlastníků, jejichţ vyjádření není doloţeno. 

Přístupová cesta k pozemku je bez napojení na místní komunikaci. 

Pozemek parc. č. 167/1 k.ú. Vinoř se nachází mimo zastavitelné území dané platným územním 

plánem sídelního útvaru hl.m. Prahy. 

Plochy pozemků jsou vyčleněny pro pěstební plochy, PS - sady, zahrady a vinice, s funkčním 

vyuţitím výsadby ovocných dřevin a vinné révy, uţitkové a okrasné zahrady. Doplňkové funkční 

vyuţití: Drobné vodní plochy, pěší komunikace a prostory, komunikace účelové (slouţící stavbám a 

zařízením uspokojujícím potřeby území vymezeného danou funkcí). Nezbytná plošná zařízení a 

liniová vedení TV (pro uspokojení potřeb území vymezeného danou funkcí). 

Výjimečně přípustné funkční vyuţití: 

Cyklistické stezky, nadřazená plošná zařízení a liniová vedení TV. 

Stavby a zařízení související s vymezeným funkčním vyuţitím. 

 

Rozprava: proběhla jiţ v předchozím bodu Z175/12/15 (stejný poţadavek, jiný vlastník) 

 

Návrh usnesení 175/12/15: 

Zastupitelstvo MČ Praha – Vinoř nesouhlasí se změnou vyuţití pozemku parc. č. 167/1 v k.ú. Vinoř 
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ze stávajícího monofunkčního vyuţití  PS - sady, zahrady a vinice na polyfunkční OB čistě obytné. 

Hlasování:   pro:  10          proti: 0           zdrţel se:  0 
 

Z176/12/15 

Stanovisko k novému propojení veřejného osvětlení (ul. Českodubská) 

 

Přílohy: ţádost, situace z Eltoda, výpis z KN 

Předkládá: starosta MČ Praha – Vinoř 

 

Zástupce společnosti Sekyra Group, a.s., Ing. T. Dvořák, IČ 639 88 611 (dále jen ţadatel) ţádá o 

stanovisko k návrhu na moţnost propojení stávajícího vedení veřejného osvětlení (dále jen VO) na 

jiný koncový bod. 

Stávající VO v ulici Semtínská a Českodubská, jedná se o 9 lamp VO vybudovaných dceřinou 

společností ţadatele - Českými nemovitostmi v rámci bytové výstavby, je napojeno na koncový bod 

v ulici Čeperské, číslo lampy 905909. 

Předkládaná ţádost a návrh moţnosti spočívá v napojení na koncový bod v ulici Českodubské číslo 

lampy 923805. Trasa propojení by vedla přes pozemky ve svěřené správě městské části parc. č. 

1577/124, 1577/125, 1577/129 vše v k.ú. Vinoř a přes pozemek parc.č. 1577/85 v k. ú. Vinoř ve 

vlastnictví spolku Na Dlouhých loktech, IČ 228 63 079, se sídlem ve Vinoři. Propojení v ulici 

Čeperské by bylo zrušeno. 

Ţadatel uvádí, ţe návrh byl ústně konzultován se správcem sítě - společností ELTODO a.s. 

a správou majetku hl.m. Prahy s kladným výsledkem. Doklad o jednání není. 

Důvodem uváděným ţadatelem v ţádosti o moţnost propojení VO je vlastnický vztah k pozemku 

parc. č. 1582/57 v k.ú. Vinoř, v němţ se nachází stávající propojení VO. Tento pozemek je 

vlastnictví společenství vlastníků jednotek a zřízení věcného břemene se zajištěním podpisů všech 

spoluvlastníků na smlouvu je komplikované a časově náročné. 

Pozemek parc. č. 1577/57 v k.ú. Vinoř by převáděn na podílové vlastníky kupními smlouvami ze 

společnosti Vinořská spol. s r.o., která byla dceřinou společností Českých nemovitostí. 

Na pozemku spolku Na Dlouhých loktech by věcné břemeno mělo býti zřízeno. 

Propojením VO v novém koncovém bodě, tedy na pozemcích městské části, nebude věcné břemeno 

zřizováno. Jedná se stejného vlastníka pozemku a stavby. 

 

Rozprava: 0 

 

Návrh usnesení Z176/12/15: 

Zastupitelstvo MČ Praha – Vinoř souhlasí s propojením stoţárů veřejného osvětlení v ulici 

Semtínská a Českodubská přes pozemky ve svěř. správě městské části, parc. č.1577/124, 1577/125, 

1577/129 vše v k.ú. Vinoř podle předloţeného návrhu. 

Hlasování:   pro:  10          proti:   0         zdrţel se:  0 

 

Z177/12/15 

  Stanovisko ke zřízení vecného břemene k pozemkům p. č. 1337/174 a 1337/224 pro 

společnost PREdistribuce, a s. (ul. Lohenická, Labětínská) 
 

Přílohy: ţádost, smlouva 

Předkládá: starosta MČ Praha – Vinoř 

Zástupce společnosti Praţská energetika a.s., JUDr. I. Pondělíčková, se sídlem Na Hroudě 1492/4, 

Praha 10, předkládá koncept smlouvy o zřízení věcného břemene k částem pozemků parc. č. 953/2, 

1337/8, 1337/14, 1337/61 a 1337/224 vše v k. ú. Vinoř a ţádá o odsouhlasení, resp. doplnění a 
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sdělení připomínek před vypracováním konečného znění smlouvy o zřízení věcného břemene a 

návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí pro společnost PREdistribuce, a.s. IČ 273 76 516, se 

sídlem Svornosti 3199/519a, Praha 5. 

Výše uvedené pozemky jsou ve svěřené správě městské části. Sousedí s výstavbou III. etapy 

zástavby V Ţabokřiku, za ulicemi Lohenická a Labětínská. Jsou zde uloţeny kabely distribuční 

soustavy 1kV, rozšíření kNN. 

Předloţenému konceptu smlouvy o zřízení věcného břemene předcházely: 

a) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. VB/S24/1426614, která 

byla podepsána oběma stranami ke dni 18. 7. 2014, naše č. smlouvy 1199/14/53 a 

b) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. VB/S24/1530822, která 

byla podepsána oběma stranami ke dni 28. 7. 2015, naše č. smlouvy 1109/2015/46. 

Obě tyto smlouvy byly uzavřeny mezi MČ Praha – Vinoř a společností PREdistribuce, a.s.,  IČ 273 

76 516. 

Předloţený koncept textu smlouvy respektuje dřívější ujednání z výše uvedených smluv o uzavření 

smluv budoucích o zřízení věcných břemen jako časově neomezených, úplatných. Hodnota je ve 

výši 21 000,- Kč bez DPH, a je součtem hodnot dohodnutých z výše uvedených smluv o uzavření 

budoucích smluv o zřízení věcných břemen [a) 10 000,- Kč + b) 11 000,-  Kč vše bez DPH]. 

Koncept smlouvy je doplněn geom. plánem č. 1466-84/2015 ze dne 24. 9. 2015 se zákresem 

rozsahu věcného břemene pro celou lokalitu. 

Celková plocha a rozsah věcného břemene na pozemcích městské části je 54,31 m
2
. Zahrnuje i 0,31 

m
2
 na pozemku parc. č. 1337/61 v k. ú. Vinoř. Tento pozemek ve smlouvách o uzavření smluv 

budoucích uváděn nebyl. 

Doporučení k doplnění textu smluv na to, ţe městská část je povinna před podáním návrhu 

na povolení vkladu do katastru nemovitostí předloţit tento návrh Magistrátu hlavního města Prahy 

k potvrzení jeho správnosti. 

 

Rozprava: 0 

 

Návrh usnesení Z177/12/15: 

Zastupitelstvo MČ Praha – Vinoř souhlasí s uzavřením smlouvy o  zřízení věcného břemene 

k částem pozemků parc. č. 953/2, 1337/8, 1337/14, 1337/61 a 1337/224 vše v k. ú. Vinoř, 

vymezených geom. plánem č. 1466-84/2015 ze dne 24. 9. 2015. Věcné břemeno bude časově 

neomezené, úplatné v dohodnuté hodnotě ve výši 21 000,- Kč bez DPH, pro oprávněného - 

společnost PREdistribuce, a.s., IČ 273 76 516 podle předloţeného konceptu. 

Zastupitelstvo MČ Praha – Vinoř pověřuje starostu k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 

s termínem do 30. 4. 2016. 

Hlasování:   pro:     10       proti:    0        zdrţel se:  0 

 

Z178/12/15 

   Stanovisko k dopravním opařením na křiţovatce  Mladoboleslavská x Bohdanečská x 

Ţivanická 
 

Přílohy: podrobná power point prezentace 

Předkládá: I. zástupce starosty M. Biskup 

bod uveden I.  zástupcem starosty s podrobnou power point prezentací a variantními řešeními. 

Dne 14.3.2013 projednalo Zastupitelstvo MČ Praha –Vinoř na svém 23. zasedání  bod  Z390/3/13 

„Vyjádření k dopravní studii výstavby SSZ 9.923 Mladoboleslavská - Bohdanečská“. Původně byl 

navrţen text usnesení: „Zastupitelstvo MČ Praha – Vinoř nesouhlasí s touto navrţenou dopravní 

13 



studií údrţby, obnovy a výstavby křiţovatky Mladoboleslavská – Bohdanečská a ţádá tento návrh 

studie podrobně projednat se zástupci MČ“. O tomto návrhu se nehlasovalo a byl jednomyslně 

přijat protinávrh s textem „Odkládá tento bod do projednání připomínek MČ k dopravní studii se 

zástupci MČ. Ukládá II. zástupci starosty zahájit jednání s MHMP o dalších moţných řešeních“. 

Tento návrh byl jednomyslně přijat. 

 

Rozprava: 

K. Janko – nesouhlasí s usnesením. Instalace semaforu povede k tomu, ţe se prodlouţí kolony na 

Mladoboleslavské. Řešením tohoto problému se intenzivně zabýval. 3x jednání na AŢD, na TSK, u 

radních pro dopravu v minulém volebním období.  Jediné řešení je omezení tranzitní dopravy v ul. 

Mladoboleslavské. 

D. Smoljak – jakým způsobem si představuje omezení tranzitní dopravy? 

K. Janko – jediné moţné – dopavním značením. 

H. Šůrová – ve Kbelích jsou dva semafory a jeden ţelezniční přejezd, dopravu  to nebrzdí. Naopak, 

instalace semaforu by přispěla k zlepšení dopravní situace. 

K. Janko – v potaz se musí vzít kolizní situace dotčené křiţovatky. Křiţovatka má spoustu 

kolizních situací. Musela by se zrušit parkovací stání podél Mladoboleslavské a zkompliovala by se 

stiauce firmě VINMETAL – vyjíţdění vozidel do křiţovatky. V Ţivanické ulici nelze vysledovat 

časové intervaly. Jediným přínosem je bezpečnost. 

M. Biskup – kdyby se semafor instaloval a ukázalo se, ţe není plně funkční, dá se kdykoliv 

vypnout. V těchto místech přecházejí děti do ZŠ a v případě instalace semaforu budou mít moţnost 

přejít i chodce v křiţovatce s Chaltickou. 

D. Smoljak – nejsme schopni vyprojektovat optimální řešení. Návrh na pokračování jednání s AŢD 

na optimálním řešení. 

K. Janko – nedošlo k předání materiálů o čem jednal v předchozím zastupitelstvu výbor pro 

dopravu. I kdyţ se tomuto problému výbor intenhzivně věnoval, nenašel optimální řešení. Situace je 

špatná, semaforem se však situace ještě zhorší. 

H. Halík – pomohlo by dopravní značení a odklon ulicí Velínskou. 

R. Rytina – K. Janko hovořil o jediném pozitivu semaforu, a tím je bezpečnost. Pokud by se 

ukázalo, ţe je to jediné pozitivum, stojí za to semafor instalovat. Je jen zázrak, ţe se na takto 

frekventované křiţovatce nic nestalo. 

K. Janko – podle nejnovějších studií se ukazuje, ţe na křiţovatkách, které nejsou dopravním 

značením příliš regulovány, dochází k menší nehodovosti. Pokud by měly být semafory, tak jeden 

při vjezdu do Vinoře (křiţovatka na Satalice) a jeden při výjezdu z Vinoře (na Podolanku) a 

uprostřed (přechod k ZŠ), aby se sníţila rychlost. 

J. Červenka – podal protinávrh usnesení. 

 

Návrh usnesení Z178/12/15: 

Zastupitelstvo MČ Praha – Vinoř 

1)  Revokuje usnesení Z390/3/13 ze dne 14. 3. 2013. 

2)  Má dále zájem řešit současnou problematickou dopravní situaci na křiţovatce Mladoboleslavská 

– Bohdanečská a souhlasí s pokračováním projektových prací společnosti AŢD Praha a.s. na 

původní dopravní studii SSZ 9.923, při zohlednění aktuálního stavu dopravy v tomto místě, včetně 

připomínek MČ. 

3)  Pověřuje 1. místostarostu Michal Biskupa jednáním s AŢD Praha a.s. a TSK o moţném zřízení 

světelné signalizace a nezbytných úpravách křiţovatky Mladoboleslavská – Bohdanečská 

Hlasování:   pro:            proti:            zdrţel se:   

O návrhu nebylo hlasováno. Byl přijat protinávrh. 
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Protinávrh usnesení Z178/12/15: 

Zastupitelstvo MČ Praha – Vinoř 

1)  Revokuje usnesení Z390/3/13 ze dne 14. 3. 2013. 

2)  Má dále zájem řešit současnou problematickou dopravní situaci na křiţovatce Mladoboleslavská 

– Bohdanečská a souhlasí s pokračováním projektových prací  při zohlednění aktuálního stavu 

dopravy v tomto místě, včetně připomínek MČ. 

3)  Pověřuje 1. místostarostu Michal Biskupa jednáním s AŢD Praha a.s. a TSK o nezbytných 

úpravách křiţovatky Mladoboleslavská – Bohdanečská. 

Hlasování:   pro:       8     proti:   1         zdrţel se:  1 

Protinávrh byl přijat. 

Z179/12/15 

  Dary členům výborů a komisí 
Přílohy: tabulka s návrhy darů od jednotlivých předsedů výborů 

Předkládá: starosta MČ Praha – Vinoř 

 

viz příloha 

Jednotliv předsedové výborů zhodnotili celoroční práci a okomentovali navrţené odměny. 

Celkově je 35 odměněných a na odměnách bude vyplaceno 129 tisíc Kč. 

P. Filip: Je ostuda, ţe se tolika lidem vyplácejí odměny, kdyţ nikdo z nich se nezasadil o to, aby byl 

očištěn Husův pomník, aby se uspořádala vzpomínková akce v roce Husova výročí. Dříve se 

pokládaly věnce na hroby zaslouţilých učitelů. Také kaplička na zastávce u hřbitova by potřebovala 

nabílit. 

 

Návrh usnesení 179/12/15: 

Zastupitelstvo MČ Praha – Vinoř schvaluje dary členům výborů a komisí dle přiloţené tabulky. 

Hlasování:   pro:      10      proti:     0       zdrţel se:  0 

 

Připomínky zastupitelů: 

K. Janko – ptal se na minulém zastupitelstvu, jak to vypadá s kanalizací v Labětínské? 

M. Biskup – zatím nevíme 

M. Halík  – pozvánka na poslední adventní koncert od 18.00 hod. 

-  betlémské světlo od 14.00 hdo 16.00 24. prosince v kostele 

- dětská mše od  16.00 hod. 24. prosince  a půlnoční 

M. Biskup – Diakonii Zvonek, která pomáhala čistit Vinoř, darovala MČ Praha – Vinoř 16.000,- Kč 

na zakoupení markýzy. Darem obdrţela MČ  knihu fotografií s klienty, kteří zde pomáhali při 

úklidu. 

 

Diskuse: 

K. Matulová – svaz zahrádkářů podával na zastupitelstvo bod. 

I. Boušová – měl být zařazen starostou jako mimořádný bod. Bude zařazen jako řádný bod na 

příštím jednání zastupitelstva. 
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