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Praha – Vinoř, č.j.  1694/2012 
 

         Zápis 
 
            Z 19.zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř, konaného dne 18.10.2012 v 18.00 

hodin ve společenské místnosti v Chaltické ulici č.p. 539, Praha-Vinoř s tímto 

navrženým programem: 

Program zasedání :    Zahájení, přítomnost, usnášení schopnost 
               Jmenování a schválení zapisovatele  ( Iveta Boušová ) 

Hlasování :   pro :  8               proti : 0           zdržel se :  1 
                       Jmenování a schválení ověřovatelů   (M.Spěváčková, M.Kilingerová) 

Hlasování :   pro :   7               proti :  0          zdržel se :  2 
Schválení  programu jednání: 
 
 Zprávy z MHMP 

Úkoly z minulých zastupitelstev:  
Z242/1/12 -  Vyhodnocení nabídek ke zveřejněnému záměru prodeje pozemku p.č. 678, díl C  
                     (lokalita Ctěnice) 

Nové úkoly:  
Z331/10/12 - Prodloužení nájemní smlouvy na pronájem 1 parkovacího místa v  
                      ul.Bukovinská 
Z332/10/12 - Prodloužení nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru Chaltická 162 
                      (Kadeřnictví) 
Z333/10/12 - Prodloužení nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru Chaltická 162  
                     (Kuřecí ráj - lahůdky) 
Z334/10/12 - Prodloužení nájemní smlouvy na pronájem pozemků p. č. 1162/2 a 1162/4 firmě  
                      CPI Reality, a. s.  
Z335/10/12 - Prodloužení nájemní smlouvy na byt – Křemílkova 245 
Z336/10/12 - Prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 9 – Bohdanečská 249 
Z337/10/12 - Prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 6 – Bohdanečská 249 
Z338/10/12 - Žádost o slevu na nájmu v nebytovém prostoru Mladoboleslavská  515 firmě 
                      Vako design, s. r. o.         
Z339/10/12 - Rozpočtové opatření č. 5 – k 31. 10. 2012  

Vyřazeno :  
Z312/9/12 -  Stanovisko MČ Praha – Vinoř k uzavření Dohod ke Smlouvám o smlouvách  
                     budoucích kupních a Smlouvám o smlouvách budoucích darovacích s UNISTAV 
                     Vinoř II, s .r o. - (lokalita V Žabokřiku) 
Z314/9/12 -  Stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení pro novostavbu RD včetně přípojek 
                     na pozemku p. č. 272/3 – (lokalita Mladoboleslavská  x Semtínská) 
Z334/10/12 - Prodloužení nájemní smlouvy na pronájem pozemků p. č. 1162/2 a 1162/4 firmě  
                      CPI Reality, a. s.  

Mimořádně zařazeno:  
Z340/10/12 – Žádost o udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů  
                       – polystyren sypaný (schválení provozního řádu) 
      Informace starosty 
 
Hlasování o  programu:       pro :  9               proti :  0         zdržel se :  0 
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Přítomno      :      9  členů zastupitelstva podle prezenční listiny                  
Omluveni     :     M.Vojáček, L,Turnerová 
Ověřovatelé  :     M.Spěváčková, M.Kilingerová 
Zapsala         :     Iveta Boušová 
 
Kontrola úkolů ze zápisů z minulých zasedání zastupitelstva:  
Úkoly, které trvají:   
Z242/1/12,  251/2/12, Z310/9/12 
 
 

I. 
II. 

Zprávy z MHMP 

 
Z242/10/12 

Vyhodnocení nabídek ke zveřejněnému záměru prodeje pozemku p. č. 678, díl C 
(lokalita Ctěnice) 

 
Přílohy: 0 
Předkládá: starosta MČ Praha - Vinoř 
Zastupitelstvo na svém 13. zasedání dne 26. 1. 2012 vyhodnotilo nabídky na prodej pozemku 
678, díl C ve Ctěnicích a přijalo následující usnesení:  
Usnesení 242/1/12: Zastupitelstvo MČ Praha – Vinoř souhlasí s vyhodnocením nabídek. 
Zájemce s nejvyšší nabídkou ve výši 2 998 800 Kč je: Hrubý, Sluhy 200, 250 63 Mratín. 
Zároveň MZ revokuje usnesení Z165/9/11 z 8. 9. 2011 s tím, že povoluje prodej pozemku za 
nejvyšší nabídnutou cenu. Zastupitelstvo MČ Praha - Vinoř pověřuje starostu k oznámení 
výsledku vyhodnocení nabídek zájemcům a k jednání o uzavření kupní smlouvy se zájemcem 
s nejvyšší nabídkou. Termín: 31. 3. 2012 
Zájemce p. Hrubý prodlužoval podepsání smlouvy, termín mu byl posunut a nakonec přestal 
komunikovat úplně. Druhý zájemce, Milan Baše, nabízel cenu  2.856.000,- Kč. Dne 10. 10. 
2012 na základě telefonického hovoru potvrdil zájem o koupi pozemku.  
Rozprava 

Úkoly z minulých zastupitelstev 

R.Rytina – dotaz zda je výhodné prodat tento pozemek právě teď, není možnost počkat na 
vhodnější situaci. 
K.Janko  - záměr prodeje vyvěšen již 3krát, na pozemku je problém se sítěmi, nelze posoudit 
zda je či není výhodné. Jedinou cenu jakou dosáhneme je nabídková cena. Záměr můžeme 
vyhlásit, ale dopadne to podobně.  
 
Návrh usnesení 242/10/12 
 Zastupitelstvo MČ Praha – Vinoř revokuje usnesení 242/1/12 a souhlasí s prodejem pozemku 
p. č. 678, díl C,  dalšímu zájemci Milanu Bašemu,  Spojovací 261, 250 82 Horoušánky za 
cenu 2.856.000,- Kč a  pověřuje starostu MČ Praha – Vinoř sepsáním kupní smlouvy s M. 
Bašem.  
Termín: 31. 1. 2013 
Odpovídá: starosta MČ  
Hlasování :   pro :  9                proti : 0           zdržel se : 0 
Návrh usnesení Z242/10/12 byl přijat 
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III. 
 
 

Z331/10/12  
 P

Nové úkoly 

rodloužení nájemní smlouvy na pronájem 1 parkovacího místa v ul. Bukovinská 
 

Přílohy: záměr, žádost 
Předkládá:  starosta MČ Praha - Vinoř   
 
Z. B. požádala o prodloužení nájemní smlouvy na pronájem 1 parkovacího místa v ulici 
Bukovinská. Nájemní smlouva do 31. 12. 2012. Nájemné placeno řádně a včas. Nájemné za 1 
parkovací místo 250,- Kč/měsíc+DPH v zákonné výši. 
Záměr na prodloužení nájemní smlouvy zveřejněn  na úřední desce.  
 
Návrh usnesení 331/10/12 
Zastupitelstvo MČ Praha – Vinoř souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy se Z. B. na 
pronájem 1 parkovacího místa v ulici Bukovinská, Praha 9 - Vinoř od 1. 1. 2013 do 31. 12. 
2014. 
Hlasování :   pro :   9               proti :  0          zdržel se : 0 
Návrh usnesení Z331/10/12 byl přijat 
 
 

Z332/10/12 
 Prodloužení nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru Chaltická 162 

(Kadeřnictví) 
 

Přílohy: záměr, žádost 
Předkládá: starosta MČ Praha - Vinoř   
 
Předmět nájmu: provozovna Kadeřnictví v č. p. 162 o celkové výměře 30 m2. Současná výše  
nájemného je  1.000,- Kč/ m2/rok.  Nájemné osvobozeno od DPH. Nájemní smlouva do 31. 
12. 2012. Nájemné placeno v roce 2012 řádně a včas. Návrh prodloužit  o dva roky. 
 
Návrh usnesení 332/10/12 
Zastupitelstvo MČ Praha – Vinoř souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na pronájem 
nebytového prostoru za účelem provozování kadeřnictví  v budově č. p. 162, Praha 9 - Vinoř, 
o celkové výměře 30 m2  s J. Hrdinovou  na období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014. Nájemné je 
pro období od 1. 1. 2013 do 31. 3. 2013 stanoveno  ve výši  1.000,- Kč/ m2/rok. Nájemné 
osvobozeno od DPH. Dále je MČ Praha - Vinoř oprávněna jednostranně upravit nájemné vždy 
k 1. dubnu o procentuální nárůst vykazované míry ročního růstu indexu spotřebitelských cen 
v ČR vyhlášeného Českým statistickým úřadem za předcházející kalendářní rok v případě, že 
procentuální nárůst vykazované míry ročního růstu indexu spotřebitelských cen v ČR 
vyhlášený Českým statistickým úřadem přesáhne 2%. Toto ustanovení lze prvně použít 
s účinností od  01. 04. 2013.  
Hlasování :   pro :  8                proti :  0          zdržel se :  1 
Návrh usnesení Z332/10/12 byl přijat 
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Z333/10/12  
 Prodloužení nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru Chaltická 162 (Kuřecí 

ráj - lahůdky)  
 

Přílohy: záměr, žádost 
Předkládá: starosta MČ Praha – Vinoř    
Předmět nájmu: Kuřecí ráj - lahůdky v č. p. 162 o celkové výměře 70 m2. Současná výše  
nájemného je  737,50 Kč/ m2/rok.  Nájemní smlouva do 31. 12. 2012. Nájemné osvobozeno 
od DPH. Nájemné placeno řádně a čas. Návrh prodloužit do 31. 12. 2015. 
 
Návrh usnesení 333/10/12 
Zastupitelstvo MČ Praha - Vinoř souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na pronájem 
nebytového prostoru za účelem provozování – kuřecí ráj - lahůdky v budově č. p. 162, Praha 9 
- Vinoř, o celkové výměře 70 m2  s  Alenou Potůčkovou  na období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 
2015.Nájemné je pro období od 1. 1. 2013 do 31. 3. 2014 stanoveno  ve výši  1.000,- Kč/ 
m2/rok. Nájemné osvobozeno od DPH. Dále je MČ Praha - Vinoř oprávněna jednostranně 
upravit nájemné vždy k 1. dubnu o procentuální nárůst vykazované míry ročního růstu indexu 
spotřebitelských cen v ČR vyhlášeného Českým statistickým úřadem za předcházející 
kalendářní rok v případě, že procentuální nárůst vykazované míry ročního růstu indexu 
spotřebitelských cen v ČR vyhlášený Českým statistickým úřadem přesáhne 2%. Toto 
ustanovení lze prvně použít s účinností od  01. 04. 2014.  
Hlasování :   pro :  9                proti : 0           zdržel se : 0 
Návrh usnesení Z333/10/12 byl přijat 

 
Z335/10/12  

  Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na byt – Křemílkova 245 
 

Přílohy: žádost 
Předkládá: I. zástupce starosty MČ Praha – Vinoř 
A. B., současný nájemce bytu č. , Křemílkova 245, Praha 9 - Vinoř, požádal o prodloužení 
nájemní smlouvy na tento byt. Nájemní smlouva je  uzavřena do  30. listopadu 2012. v roce 
2012 nájemné a služby spojené s užíváním bytu hrazeny řádně a včas. Návrh prodloužit o 2 
roky. 
 
Návrh usnesení 335/10/12 
Zastupitelstvo MČ Praha – Vinoř souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy s A. B. na byt č. ,  
Křemílkova 245, Praha 9 – Vinoř od 1. prosince 2012 do 30. listopadu 2014. 
Hlasování :   pro :   9               proti :    0        zdržel se :  0 
Návrh usnesení Z335/10/12 byl přijat 
 

Z336/10/12 
 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 9  – Bohdanečská 249 

 
Přílohy: žádost 
Předkládá: I. zástupce starosty MČ Praha – Vinoř  
R. P., současný nájemce bytu č. 9, Bohdanečská 249, Praha 9 - Vinoř, požádala o prodloužení 
nájemní smlouvy na tento byt. Nájemní smlouva je  uzavřena do  31. ledna 2013. Nájemné a 
služby spojené s užíváním bytu hrazeny řádně a včas. Návrh prodloužit o 3 roky. 
 
Návrh usnesení 336/10/12 
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Zastupitelstvo MČ Praha – Vinoř souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy s R. P., byt č. 9,  
Bohdanečská 249, Praha 9 – Vinoř od 1. února 2013 do 31. ledna  2016. 
Hlasování :   pro :  9                proti :  0          zdržel se :  0 
Návrh usnesení Z336/10/12 byl přijat 

 
       Z337/10/12 

 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 6  – Bohdanečská 249 
Přílohy: žádost 
Předkládá:  I. zástupce starosty MČ Praha – Vinoř  
 
R. S., současný nájemce bytu č. 6, Bohdanečská 249, Praha 9 - Vinoř, požádala o prodloužení 
nájemní smlouvy na tento byt. Nájemní smlouva je  uzavřena do  31. prosince 2012. Nájemné 
a služby spojené s užíváním bytu hrazeny řádně a včas. Návrh prodloužit o 3 roky. 
Návrh usnesení 337/10/12 
Zastupitelstvo MČ Praha – Vinoř  souhlasí  s prodloužením nájemní smlouvy s R. S., byt č. 6,  
Bohdanečská 249, Praha 9 – Vinoř od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2015.  
Hlasování :   pro :  9                proti :  0          zdržel se : 0 
Návrh usnesení Z337/10/12 byl přijat 
 

  Z338/10/12 
Žádost o slevu na nájmu v nebytovém prostoru Mladoboleslavská 515 firmě  

Vako design, s. r.o. 
 

Přílohy: žádost 
Předkládá: starosta MČ Praha – Vinoř 
 
Jednatelka společnosti Vako design, s.r.o. ing.Smrtová, žádá o snížení nájmu za nebytový 
prostor, který užívá, ul. Mladoboleslavská 515, Praha9 - Vinoř. Žádá o snížení nájmu od 
3.Q.2012. Výše čtvrtletního nájmu 82.555,-Kč. Nájemné osvobozeno od DPH. Pronajímáme 
460,24m2, nájemné stanoveno pro rok 2012 ve výši 717,50Kč/m2/rok, nájemné osvobozeno 
od DPH. Nájem do 30. 9. 2012 uhrazen. 
Důvody ke snížení nájmu (viz blíže žádost) jsou především zchátralost prostor, opadávání 
omítek, zatékání. Prostory byly fyzicky viděny v září 2012 zaměstnanci úřadu. Lze 
konstatovat, že omítky opadávají, zatéká do prostor, v létě 2012 jsme zajišťovali deratizaci 
těchto prostor. Současně je vidět, že nájemce nevkládal téměř žádné vlastní  finanční 
prostředky do běžné údržby spojené s běžnou údržbou pronajatých prostor.  
MČ je si vědoma, že nebytové prostory, které jsou předmětem nájmu mají „nedostatky“, proto 
se společnosti Vako  od roku 2007 nájemné nezvyšovalo.  
Nájemní smlouva uzavřena do 31. 12. 2012, společnost Vako má i nadále zájem o pronájem i 
v roce 2013, pokud bude zahájena oprava předmětu nájmu. 
S ing. Smrtovou bylo jednáno o předpokládaném zahájení oprav předmětu nájmu začátkem 
března/dubna 2013. 
V případě, že MZ bude souhlasit se slevou nájmu ve výši 30%, navrhuji poskytnout slevu 
nájmu na 4.Q.2012. V příštím roce budou zahájeny opravy a ke snížení nájmu dojde v rámci 
těchto úprav od března 2013.  
 
Rozprava  
M.Kilingerová – dotaz na podnikání nájemce 
Starosta – nájemce podniká v organizování výstav - skladovací prostory využívá pro materiál 
k pořádání výstav (vitríny, výstavní police a panely) – odvezeno na výstavu, po skončení 
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výstavy zase uloženo do skladu. 
- od března bude řešena postupná oprava těchto prostor v ceně cca 300tis.Kč 
- v řešení je možnost umístění archivu úřadu do části těchto prostor 
M. Brothánková  - prostory velké, těžko pronajmutelné. Toto usnesení neřeší prodloužení 
nájemní smlouvy. Řešíme pouze žádost o slevu na poslední čtvrtletí letošního roku vzhledem 
ke špatnému stavu prostor. 
Návrh usnesení 338/10/12 
Zastupitelstvo MČ Praha – Vinoř  souhlasí s poskytnutím slevy ve výši 30% na nájemném na 
4. Q. 2012 společnosti Vako design z důvodu zatékání do nebytového prostoru, opadávání 
omítek. Na jaře 2013 bude postupně zahájena oprava těchto nebytových prostor.  
Hlasování :   pro :  8                proti :  0            zdržel se :  1 
Návrh usnesení Z338/10/12 byl přijat 
 

   Z339/10/12 
 Rozpočtové opatření č. 5/2012 – k 31. 10. 2012 

 
Přílohy: tabulka  
Předkládá:  starosta MČ Praha – Vinoř 
Změna rozpočtu se týká posílení  rozpočtu o dotaci 2000,- Kč související s volbou prezidenta, 
posílení rozpočtu o sponzorské dary na sestavu  na dětském hřišti ve výši 97 tis. Kč a přesun 
mezi položkami ve výši 62tis. Kč – posílení rozpočtu pro kulturu. 
 
Návrh usnesení 339/10/12 
Zastupitelstvo MČ Praha – Vinoř souhlasí se změnou rozpočtu k 30.10.2012 
dle rozpočtového opatření č. 5/2012  dle přiložené tabulky. Touto úpravou bude rozpočet 
navýšen o Kč 99.000,- jak v příjmové i výdajové části rozpočtu. Celková výše upraveného 
rozpočtu činí Kč 25,547.500,- po konsolidaci  Kč 25,445.500,-.   
Hlasování :   pro :   9               proti :   0         zdržel se :  0 
Návrh usnesení Z339/10/12 byl přijat 
 
Mimořádně : 
 

Z340/10/12 
 Udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů – polystyren 

sypaný 
Záměr otevřít provozovnu na zpracování deskového polystyrénu na polystyrén sypaný, který 
se používá pro zateplování. 

Zastupitelstvo MČ Praha – Vinoř  souhlasí  s provozním řádem zařízení ke sběru nebo 

Seznámení s provozem provedli žadatelé  pan a paní Humešovi: Firma bez dalších 
zaměstnanců. Jedná se o sběr deskového polystyrénu a drcení na polystyrén sypaný. Pouze 
čistý polystyrén bez lepidel a dalších nečistot, který je případně ručně dočištěn. Ukládáno do 
velkokapacitních pytlů, nehrozí rozfoukání. Jedná se o provoz, který nezatěžuje okolí hlukem 
ani prachem. Frekvence dopravy je návštěva koncových uživatelů v počtu 7 – 8 aut týdně. 
Jedná se o tranzity a osobní auta s přívěsem. Nejsou odběratelé, kteří by používali kamion. 
Denně se zpracuje 7-10 m3 což je asi 140 kg materiálu. Provoz pouze od pondělí do pátku. 
Příjem materiálu je zdarma. Otevření závisí na povolení MHMP na nakládání s odpady. 
Otevření plánováno na 1.11. Jedná se pouze o polystyrén o žádné jiné odpady. 
 
Návrh usnesení 340/10/12 
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výkupu odpadu - polystyren sypaný dle přílohy. 
Hlasování :   pro :  9                proti :   0         zdržel se : 0 
Návrh usnesení Z340/10/12 byl

IV. 

 přijat 
 
 
 

 
Informace starosty 

- kulturní akce – poděkování za organizaci koncertu v kostele  
- poděkování za sbírku na herní prvek na dětském hřišti 
- oprava silnice mezi Satalicemi a Vinoří – šance na získání dotace 
- výlovy rybníků – Velká Obůrka, Pohanský rybník a Biologický rybník 
- předáno staveniště pro půdní vestavbu tříd ve škole, na výstavbu plánováno136 dnů 
- Dýnějáda ve školce – velmi pěkná akce 
- dlabání na Dlabačově 20.10, chystá se ohňostroj 
- poděkování firmě Dlabač za kačírek a jeho dopravu k novému hernímu prvku 
- rozpočet se připravuje, předpokládá se jen krácení 
 
 
V. 
 

Připomínky zastupitelů 

- M. Spěváčková
- 

 – dotaz na možnost instalace mlékového automatu ve Vinoři  
reakce starosta

- 

 – můžeme se spojit a dotazovat pana Němce, je nutné rozmyslet si 
umístění 
p.Uchytil

- 
 – dotaz na majitele rokle kolem Vinořské vodoteče 

reakce starosta 

- 

– zatím patří Moravské stavební, která by pro MČ měla v rámci dohod 
uvést do pořádku a měla by zde pokračovat naučná stezka 
p.Uchytil

- 
 – o ten tok by se měl starat majitel přilehlých pozemků 

reakce starosta 

- 

– správcem vodoteče je MČ, údržba je finančně náročná, dohoda 
s Moravskou stavební, která vyčistí jednu část a jsou připravena jednání s Unistavem o 
vyčištění další části. Ministerstvo stanovilo jednoznačně správu vodoteče MČ. 
p.Biskup

- dotaz na financování zájezdu důchodců, dotaz na cenu a schválení přidělení dotace 

 – děkuje za instalaci košů na sídlišti a vyčištění plochy keřů u 
Mladoboleslavské při ulici Semtínské 

- reakce starosta 

- 

– zájezd stál 30tis. a důchodci zaplatili 20tis., MČ doplatila 10 tis. Kč. 
Baráčníci pomáhají s organizací vítání dětí , plesů, pečou koláče atd. Podporu si určitě 
zaslouží, dotace schvalují zastupitelé při schvalování rozpočtu 
P.Šůrová

- 

 – dotaz na chátrání dětských hřišť ve Vinoři. I přes velký úspěch s novým 
prvkem, upozorňuje na věci, které jsou hlášeny k opravě delší dobu a dosud nejsou 
opravené. Dotaz na hřiště Na Dlouhých. MČ nevyvíjí činnost k převzetí hřiště. 
Náklady na opravy budou narůstat. 
I.Boušová – dnes a včera proběhla oprava na hřišti Uherská a Opočínská. Dnes se při 
schůzce s paní Hejzlarovou a paní Machovou jednalo o tom, že firma Bemet je 
neustále oslovována a čeká se na její reakce. Zatím dodala revizní zprávu s příslibem, 
že se pokusí o sehnání peněz na uvedení hřiště do stavu k převzetí a legalizaci. Není 
převzaté nejen hřiště, ale ani komunikace a chodníky, vše je dosud vedeno jako orná 
půda, stavby nejsou převzaty, certifikáty nestačí. Znovu bude urgován Bemet a bude 
dále řešeno. Zvažována je možnost rozšíření hřiště do zelených ploch, po dohodě 
s vlastníky,  pro zvětšení dopadových zón pro herní prvky. 
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- M.Kilingerová

- 

 – dotaz na debatu o dopravě, dotaz na možnost lepšího označení 
jednosměrnosti v ulici Bohdanečská  
M.Hrubčík –

- 
 je možnost řešit zrcadlem pro zajištění bezpečnosti z Mladoboleslavské 

K.Janko
- 

 – je tam značka, která je vidět, závisí to na zodpovědnosti řidičů 
J.Ducháček

- 
 – označení přímo na komunikaci 

K.Janko

- 

 – může se jet až po zákazovou značku, je umístěn přikázaný směr jízdy vlevo. 
Řidiči z velké části dělají přestupky vědomě, stejně jako vjezd nákladních vozidel do 
ulic, kde je zákaz 
Starosta

- 

 – značení je v souladu se zákonem, jedině požádat o možnost řešení odbor 
dopravy ve Kbelích 
M.Hrubčík

 
 

 – osloví pana Bílka  - dopravní odbor ve Kbelích a písemně sdělí odpověď 

VI. 
 

       V 19.30 hod. pan  starosta zasedání zastupitelstva ukončil. 
       Termín příštího zasedání zastupitelstva :   čtvrtek  22.listopadu 2012 
 
 

Závěr 

VII. 
 

Diskuse a připomínky občanů 

- p.Lichtenberg

- 

 – prosba o dohled u dětského hřiště v Opočínské, průjezd policejního 
vozidla ve večerních hodinách, jinak herní prvek dlouho nevydrží, obavy ze 
svévolného ničení 
Marek Bezkočka

- 

 – byl kontaktován paní M.Kilingerovou ohledně zlepšení prostředí 
na fotbalovém hřišti. Fotbalistům by změny také pomohly. Byl vypracován předběžný 
návrh na postavení pergoly na hřišti, dotaz na způsob žádání o dotaci na výstavbu 
(dodán obrazový materiál – návrh pergoly cca 10m široké a 15m dlouhé, se závětřím 
od Kbel a podlahou ze zámkové dlažby, která by měla být umístěna vedle šaten 
směrem k silnici)  
reakce starosta

- 
 – do příštího zastupitelstva dodat cenový odhad a žádost 

M.Kilingerová

- 

 – o fotbalovém hřišti se mluvilo na minulém zasedání. Tento 
předložený návrh by vyhovoval jak fotbalistům, tak i výboru pro kulturu. Mohlo by 
být využíváno např. na čarodějnice, akce pro děti a další kulturní akce, třeba i 
vystoupení menších kapel. Mohlo by se doplnit také ohniště. 
M.Bezkočka

- 

 – návrh byl zpracován jako možnost jak využívat dále celý areál, aby po 
vybudování restaurace mohl být i například pronajímán se ziskem. Snaha rozvinout 
tento prostor, velká část není využívána a mohla by být. Snaha postupně zvelebit celý 
prostor, doplnit i dětské hřiště a další. 
reakce starosta

- 

 – poděkování fotbalistům za péči o celý areál. Na MHMP bude 
rozhodnuto o částce z hazardu, sport dostává malé částky ve srovnání s dalšími 
položkami. Po dostavbě školy si budeme moci dovolit investovat do dalšího 
J.Ducháček

- 
 -  dotaz na výši potřebné částky 

P.Bezkočka
- 

 – projekt dostal teprve včera, zatím není zpracovaný rozpočet 
J.Ducháček

- 

 – MČ dostane určitou částku, zastupitelé rozhodují o tom, do čeho se bude 
investovat, většina zastupitelů určitě nebude mít s touto investicí problém 
K.Janko

- 

 – prostor na fotbalovém hřišti není zcela využíván, určitě vybízí 
k multifunkčnímu využití 
p.Kučerová – dotaz na možnost výměny ubrusů v jídelně 






