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Praha – Vinoř, č.j.    1985 /2011 
 
 

         Zápis 
 
 
            z 10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha -Vinoř, konaného dne 20.10. 2011 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 , K.Janko ) 

Hlasování :   pro :   8              proti :   0         zdržel se :  1 
 

Schválení  programu jednání: 
Úkoly z minulých zastupitelstev : 

Z145/6/11 - Zápis z kontrol finančního výboru (Směrnice starosty –Pravidla pro zadávání veřejných  
                    zakázek) 

Nové úkoly:  
Z170/10/11 - Inventarizace majetku MČ Praha – Vinoř k 31. 12. 2011 
Z171/10/11 - Rozpočtové opatření č. 4/2011 k 31. 10. 2011 
Z172/10/11 - Žádost o navýšení rozpočtu KVC na rok 2011 
Z173/10/11 - Žádost o navýšení rozpočtu ZŠ a MŠ Praha – Vinoř na rok 2011 
Z174/10/11 - Žádost Pohřební služby Čakovice o rozšíření ul. Prachovická a připojení na sítě k  

          hrobnickému domku         
Z176/10/11 - Oprava plastových dveří č. p. 8 – Bufet  
Z177/10/11 - Žádost M. Flégra o připojení pozemku p.č. 272/1 jako účelové komunikace k  
                      pozemku p.č.272/3  
Z178/10/11 - Odsvěření pozemku p.č. 1575/11 v k.ú. Vinoř  
Z180/10/11 - Přidělení bytu – Mladoboleslavská 13 
Z181/10/11 - Přidělení bytu – Mladoboleslavská 514 

Mimořádné body: 
Z182/10/11 - Žádost J. Flegra o dlouhodobý pronájem pozemku u KD Norma  
Z183/10/11 - Zrušení přidělení bytu Mladoboleslavská 13  
Z184/10/11 - Umístění ornice do Obůrek 
Z185/10/11 - Vyhlášení soutěže : Logo Vinoře 
Z187/10/11 -  Volba členů do rady  školy 
Z188/10/11 -  Aktualizace žádostí o byt 

Odloženo pro nedostatek potřebných informací:  
Z125/6/11 -  Souhlasné prohlášení o bezplatném převodu povrchu komunikace na p. č.1537,  
                     1538/1,1538/2  
Z175/10/11 - Oprava střechy č. p. 162        
Z179/10/11 - Žádost České spořitelny a. s. o odvlhčení pronajatých prostor – Bohdanečská 97 
 Zrušeno : 
Z186/10/11 -  Změna statutu II.místostarosty z neuvoněného na uvolněného 
       Informace starosty 

Hlasování :       pro :   9              proti :  0         zdržel se :  0 
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Přítomno      :      9 členů zastupitelstva podle prezenční listiny                  
Omluveni     :      M.Vojáček, L.Turnerová, (R.Rytina – odchod 18.35hod.) 
Ověřovatelé  :     M.Spěváčková , K.Janko 
Zapsala         :     Iveta Boušová 
 

I. 
 

Z145/10/11 
Zápis z kontrol finančního výboru 

 
Přílohy: Návrh směrnice, pravidla zpracované Ing. Ducháčkem, vzory směrnic obce Vnorovy, Svor 
Předkládá: starosta MČ Praha – Vinoř   
 
Zastupitelům předloženy 2 materiály: materiál, který zpracoval Ing. J. Ducháček – předseda 
finančního výboru a Směrnice starosty č. 2/2011 zpracovaná tajemnicí D. Petrovou.  
Rozprava:  

Úkoly z minulých zastupitelstev : 

J.Ducháček –

II. Nové úkoly 

 navržená směrnice není stejná, není zpracovaná zcela dle doporučení fin.výboru. 
Navrhuje přijmout původní návrh, který byl přílohou zápisu z kontrol finančního výboru z června.  
Protinávrh usnesení Z145/10/11  
Zastupitelstvo MČ Praha – Vinoř bere na vědomí Směrnici č.2/2011 -  Pravidla pro zadávání 
veřejných zakázek MČ Praha – Vinoř a doporučuje přijmout původní návrh, předložený finančním 
výborem v červnu 2011 jako příloha zápisu z kontrol, vypracovaný J Ducháčkem a finančním 
výborem. Pověřuje tajemníka ÚMČ, aby ji zveřejnil na webových stránkách MČ  Praha – Vinoř.  
Termín: do 1. 11. 2011 
Hlasování :   pro :    9           proti :  0          zdržel se :  0 
Byl přijat protinávrh usnesení  Z145/10/11. 
 
Návrh usnesení Z145/10/11  
Zastupitelstvo MČ Praha – Vinoř bere na vědomí Směrnici č.2/2011 -  Pravidla pro zadávání 
veřejných zakázek MČ Praha – Vinoř a doporučuje přijmout variantu č.2 vypracovanou J 
Ducháčkem. Pověřuje tajemníka ÚMČ, aby ji zveřejnil na webových stránkách MČ  Praha – Vinoř.  
Termín: do 1. 11. 2011 
Vzhledem k přijetí protinávrhu, nebylo již o tomto návrhu hlasováno 

 
 

 
Z170/10/11 

 Inventarizace majetku MČ Praha – Vinoř k 31. 12. 2011 
 
Přílohy: Plán inventarizace majetku  
Předkládá:  starosta MČ Praha – Vinoř   
(viz příloha) 
Návrh usnesení Z170/10/11  
Zastupitelstvo MČ Praha – Vinoř souhlasí s plánem inventarizace na rok 2011. 
Hlasování :   pro :    9           proti :  0          zdržel se :  0 
Usnesení  Z170/10/11 bylo přijato. 
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Z171/10/11  
  Rozpočtové opatření č. 4/2011 k 31. 10. 2011 

 
Přílohy: rozpočtové opatření č. 4 
Předkládá: starosta MČ Praha - Vinoř   
Rozpočtové opatření se týká neinvestiční dotace ze státního rozpočtu Úřadu práce hl.m.Prahy – 
projekt Lidské zdroje, posílení rozpočtu příspěvkových organizací, přesunů v rozpočtu dle 
skutečného čerpání 
 
Návrh usnesení Z171/10/11  
Zastupitelstvo MČ Praha – Vinoř souhlasí  se změnou rozpočtu k 31.10.2011 dle rozpočtového 
opatření č. 4/2011  dle přiložené tabulky. Touto úpravou bude rozpočet navýšen o Kč 21.900,- jak 
v příjmové i výdajové části rozpočtu. Celková výše výdajové části  rozpočtu Kč 32,132 tis.( po 
konsolidaci Kč 32,030 tis.),  celková výše příjmové části rozpočtu Kč 32,132 tis. ( po konsolidaci 
Kč 25,440 tis.) + zapojení Financování třída 8 ve výši  Kč 6,590 tis.   
Hlasování :   pro :    9           proti :  0          zdržel se :  0 
Usnesení  Z171/10/11 bylo přijato. 
 

Z172/10/11 
   Žádost o navýšení rozpočtu KVC na rok 2011 

 
Přílohy: žádost 
Předkládá: starosta MČ Praha - Vinoř   
Ředitel KVC  Praha – Vinoř požádal o navýšení rozpočtu KVC o 156.000,- Kč. V roce 2011 byl 
zrekonstruován sál v přízemí a celá budova byla přes prázdniny po pěti letech vymalována.  
Rozprava: 
J.Ducháček požadavek na navýšení rozpočtu příspěvkové organizace by měl být dán před akcí, na 
kterou je určen, ke schválení zastupitelstvu. Ředitel KVC by měl vypracovat tabulku, ve které 
budou zaznamenány všechny výdaje za letošní rok a předložit podklady výběru dodavatelů na práce 
provedené při úpravách. 
Protinávrh usnesení Z172/10/11  
Zastupitelstvo MČ Praha – Vinoř odkládá tento bod na příští jednání zastupitelstva s tím, že ředitel 
KVC bude požádán o doplnění dalších informací. 
Hlasování :   pro :    7           proti :  2          zdržel se :  0 
Byl přijat protinávrh usnesení  Z172/10/11. 
 
Návrh usnesení Z172/10/11   
Zastupitelstvo MČ Praha - Vinoř souhlasí s navýšením rozpočtu KVC Praha – Vinoř o částku 
156.000,- Kč na provoz KVC. Zastupitelstvo pověřuje tajemníka ÚMČ, aby zajistil převedení 
částky na účet  KVC.  
Termín: 31. 10. 2011 
Vzhledem k přijetí protinávrhu, nebylo již o tomto návrhu hlasováno 
 
 

Z173/10/11  
 Žádost o navýšení rozpočtu ZŠ a MŠ Praha – Vinoř na rok 2011  

Přílohy: žádost  
Předkládá: starosta MČ Praha – Vinoř    
Ředitel ZŠ a MŠ Praha – Vinoř požádal o navýšení rozpočtu školy o 200.000,- Kč na provoz 
zrekonstruované MŠ – Vinořské nám. 23. Jedná se především o provozní náklady (viz příloha). 
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Návrh usnesení Z173/10/11  
Zastupitelstvo MČ Praha – Vinoř souhlasí s navýšením rozpočtu ZŠ a MŠ Praha – Vinoř o částku 
200.000,- Kč na provozní náklady zrekonstruovaných 2 tříd MŠ, Vinořské nám. 23. Zastupitelstvo 
pověřuje tajemníka ÚMČ, aby zajistil převedení částky na účet ZŠ a MŠ Praha – Vinoř.  
Termín: 31. 10. 2011 
Hlasování :   pro :    9           proti :  0          zdržel se :  0 
Usnesení  Z173/10/11 bylo přijato 
 

Z174/9/11  
   Žádost Pohřební služby Čakovice o rozšíření ul. Prachovická a  

                      připojení na sítě k hrobnickému domku  
Přílohy:  žádost + studie smuteční síně 
Předkládá: starosta MČ Praha – Vinoř 
Pohřební služba Čakovice podala žádost o rozšíření příjezdové komunikace k hrobnickému domku 
a k připojení hrobnického domku k vodovodnímu řadu, kanalizační a plynové přípojce, aby se 
mohla zbudovat na hřbitově smuteční síň.  
 
Návrh usnesení Z174/10/11  
Zastupitelstvo MČ Praha - Vinoř souhlasí s rozšířením příjezdové komunikace k hrobnickému 
domku v ul. Prachovická na p.č. 1121/1 a s připojením hrobnického domku (p.č. 1127) k 
vodovodnímu řádu a kanalizační a plynové   přípojce na náklady žadatele. 
Hlasování :   pro :    9           proti :  0          zdržel se :  0 
Usnesení  Z174/10/11 bylo přijato 
 
R.Rytina  : odchod  v 18.35 hod. 
 
 

Z175/10/11  
Oprava střechy č. p. 162        

Odloženo. 
 

Z176/10/11  
Oprava plastových dveří č. p. 8 – Bufet    

  
Předkládá: starosta Praha – Vinoř 
Vzhledem k ústně podané žádosti J. Dvořáka na osazení nových vstupních plastových dveří ze 
dvora objektu č. p. 8 byla oslovena firma Vekra zpracováním cenové nabídky. V současné době jsou 
vstupní dveře plechové, dvoukřídlé z jednoduchého plechu a po stránce izolační zcela nevyhovující. 
Firma Vekra zaslala přiloženou nabídku na cenu 21.605,-Kč včetně DPH. K realizaci jsou však 
nutné zednické práce /překlad a dozdění/ v odhadované ceně cca 5.000,-Kč.  
 
Návrh usnesení Z176/10/11  
Zastupitelstvo MČ Praha - Vinoř souhlasí  s osazením nových plastových dveří do objektu č. p. 8 ze 
strany dvora a pověřuje tajemníka zasláním objednávky a zajištěním realizace firmou Vekra v 
nabídnuté ceně 21.605,- vč. DPH, včetně zednických prací v ceně cca 5.000,-Kč.  
Termín: do 31. 12. 2011 
Hlasování :   pro :    8           proti :  0          zdržel se :  0 
Usnesení  Z176/10/11 bylo přijato 
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  Z177/10/11 

  Žádost M. Flégra o připojení pozemku p.č. 272/1 jako účelová komunikace k pozemku 
p.č.272/3  

 
Přílohy: žádost, souhlas stavebního úřadu mč PRAHA 19 – Kbely, katastrální mapa, výpis z KN 
Předkládá: starosta MČ Praha – Vinoř  
M. Flégr na základě žádosti ze dne 29. 8. 2011 požaduje vyřešení připojení pozemku 272/3, jehož je 
vlastníkem, k místní komunikaci Semtínská. Majitelem pozemku 272/1 vedeného jako zahrada je 
MHMP a svěřen je MČ Praha - Vinoř. Zastupitelstvo MČ musí s touto změnou na zřízení účelové 
komunikace souhlasit, rovněž tak s rozdělením pozemku p.č. 272/1. V případě nesouhlasu MČ s 
účelovou komunikací navrhuje pan Milan Flégr odkoupení pozemku. 
 
Rozprava: 
M.Brothánková – komunikaci využívají i další občané Vinoře, jako vstup na svůj pozemek z ulice 
Semtínská, měl by se doplnit nesouhlas s prodejem 
K.Janko – navrhuje, aby žadatel zpevnil vzniklou komunikaci na své náklady tak, jak je v místě 
obvyklé (zámková dlažba) 
Starosta – všichni by měli mít možnost přístupu ke svým domům a MČ by jim to měla umožnit 
 
Návrh usnesení Z177/10/11  
Zastupitelstvo MČ Praha - Vinoř souhlasí s rozdělením pozemku 272/1 a oddělením vyznačené 
části (viz plánek v příloze) pro zřízení účelové komunikace k pozemku 272/3. S odprodejem 
pozemku Zastupitelstvo MČ Praha-Vinoř nesouhlasí. Geometrický plán rozdělení nechá vypracovat 
žadatel na své náklady. Zastupitelstvo MČ Praha – Vinoř pověřuje starostu jednáním s panem 
M.Flégrem o zpevnění povrchu této části pozemku. 
Hlasování :   pro :    7           proti :  1          zdržel se :  0 
Usnesení  Z177/10/11 bylo přijato 
 
 

Z178/10/11 
  Odsvěření pozemku p.č. 1575/11 v k.ú. Vinoř  

Přílohy: dopis z MHMP  
Předkládá: starosta MČ Praha – Vinoř   
Dopisem MHMP OOP ze dne 19. 9. 2011 byla požádána MČ Praha - Vinoř o projednání odsvěření 
pozemku parc. č. 1575/11 v k.ú. Vinoř. Pozemek by v případě odsvěření MČ Praha - Vinoř převzal 
do své správy odbor ochrany prostředí MHMP. Důvody odsvěření – viz příloha. Jedná se o 
pozemek vpravo od cesty na Satalice od potoka k čištičce, oplocené biocentrum. 
 
Návrh usnesení Z178/10/11 
Zastupitelstvo MČ Praha - Vinoř souhlasí s odsvěřením pozemku parc. č.1575/11 v k.ú.Vinoř. Tento 
pozemek převezme do své správy odbor ochrany prostředí MHMP. 
Hlasování :   pro :    8          proti :  0          zdržel se :  0 
Usnesení  Z178/10/11 bylo přijato 
 
 

Z179/10/11 
Žádost České spořitelny a. s. o odvlhčení pronajatých prostor – Bohdanečská 97 

Odloženo 
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Z180/10/11 

 Přidělení bytu – novostavba Mladoboleslavská 13 
 
Předkládá: I. zástupce starosty MČ Praha – Vinoř   
Pro byt č. ... bude navržena jako nájemce paní S., která podala žádost o byt vzhledem k nové životní 
situaci a zdravotnímu stavu.  
Pro byt č. ... – stabilizační  navrhuje bytová komise jako budoucího nájemce paní M.H., která 
pracuje jako učitelka ZŠ. 

Návrh usnesení Z180a/10/11  
Zastupitelstvo MČ Praha - Vinoř souhlasí s pronájmem bytu  č. ... v novostavbě Mladoboleslavská 
13 paní M. S., která byla vybrána bytovou komisí z pořadníku žadatelů o byt na základě počtu 
získaných bodů přidělených dle bodového hodnocení. Doba nájmu bude stanovena na 1rok, 
s možností prodloužení (žádost o prodloužení nájemní smlouvy musí být podána 90 dnů před datem 
ukončení smlouvy) za nájemné 100Kč/m2/měsíc. K nájemnému budou připočteny zálohy na služby 
a nájemné ze zařizovacích předmětů. Termín zahájení pronájmu bude stanoven v návaznosti na 
platnost kolaudačního rozhodnutí. Zastupitelstvo pověřuje tajemníka zajištěním sepsání nájemní 
smlouvy. 
Hlasování :   pro :    8          proti :  0          zdržel se :  0 
Usnesení  Z180a/10/11 bylo přijato 
 
Návrh usnesení Z180b/10/11 
Zastupitelstvo MČ Praha - Vinoř souhlasí s pronájmem bytu  č. ... (stabilizační byt) v novostavbě 
Mladoboleslavská 13 paní M. H., která byla vybrána bytovou komisí na základě doporučení ředitele 
školy. Doba nájmu bude stanovena na 1 školní rok, s možností prodloužení (žádost o prodloužení 
nájemní smlouvy musí být podána 90 dnů před datem ukončení smlouvy) za nájemné 
100Kč/m2/měsíc. K nájemnému budou připočteny zálohy na služby a nájemné ze zařizovacích 
předmětů. Termín zahájení pronájmu bude stanoven v návaznosti na platnost kolaudačního 
rozhodnutí. Paní Hartlová dodá potvrzení příjmů. Zastupitelstvo pověřuje tajemníka zajištěním 
sepsání nájemní smlouvy. 
Hlasování :   pro :    8          proti :  0          zdržel se :  0 
Usnesení  Z180b/10/11 bylo přijato 
 

Z181/10/11 
 Přidělení bytu – Mladoboleslavská 514 

 
Předkládá: I. zástupce starosty MČ Praha – Vinoř 
Pro byt 2+kk v Mladoboleslavské byla navržena jako budoucí nájemce paní R. S.  

  
Návrh usnesení Z181/10/11  
Zastupitelstvo MČ Praha - Vinoř souhlasí s pronájmem bytu  č. ... v ulici Mladoboleslavská 514 
paní R. S., která byla vybrána bytovou komisí z pořadníku žadatelů o byt. Doba nájmu bude 
stanovena na 1rok od 1.11.2011 do 31.10.2012 s možností prodloužení (žádost o prodloužení 
nájemní smlouvy musí být podána 90 dnů před datem ukončení smlouvy) za nájemné 
100Kč/m2/měsíc. K nájemnému budou připočteny zálohy na služby a nájemné ze zařizovacích 
předmětů. Zastupitelstvo pověřuje tajemníka zajištěním sepsání nájemní smlouvy.  
Hlasování :   pro :    8          proti :  0          zdržel se :  0 
Usnesení  Z181/10/11 bylo přijato 
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Z182/10/11 
  Žádost J. Flegra o dlouhodobý pronájem pozemku u KD Norma  

 
Přílohy: žádost, foto prodejní buňky a mapa umístění  
Předkládá: starosta MČ Praha – Vinoř 
J. Flegr požádal MČ Praha – Vinoř o možnost pronajmutí pozemku  na parkovišti u KD Norma na 
prodejní stánek o velikosti 15m2 za účelem prodeje květin a spotřebního zboží (drogerie). Šlo by o 
montovanou buňku (viz příloha). Na minulém zastupitelstvu byl na tento pozemek vyhlášen ppp-
projekt. Zatím je vyvěšen záměr.  
   
Návrh usnesení Z182/10/11  
Zastupitelstvo MČ Praha - Vinoř  odkládá tento bod do doby, kdy bude vyjasněn záměr výstavby 
ppp-projektu na pozemku parc.č.1162/1 vedle Normy.  
Hlasování :   pro :    8          proti :  0          zdržel se :  0 
Usnesení  Z182/10/11 bylo přijato 
 
 

Z183/10/11 
Zrušení přidělení bytu Mladoboleslavská 13  

Předkládá: I. zástupce starosty MČ Praha – Vinoř 
 
Paní B. svým dopisem požádala o zrušení přidělení stabilizačního bytu  na Mladoboleslavské 13. 
 
Návrh usnesení Z183/10/11  
Zastupitelstvo MČ Praha - Vinoř  ruší na základě dopisu paní Z. B. usnesení Z143d/6/11 z 
23.června 2011, kterým byl výše jmenované přidělen stabilizační byt č. ... na Mladoboleslavské 13. 
Hlasování :   pro :    8          proti :  0          zdržel se :  0 
Usnesení  Z183/10/11 bylo přijato 
 

Z184/10/11 
     Ornice do Obůrek 

Předkládá: starosta MČ Praha – Vinoř 
Nabídka bezplatného dodání  ornice včetně dovozu. Návrh na umístění ornice cca 800m3 v lokalitě 
V obůrkách - na sáňkařský svah. Je nutné ještě jednání  s odborem živ.prostředí, který je správcem 
tohoto pozemku. 
Návrh usnesení Z184/10/11  
Zastupitelstvo MČ Praha – Vinoř souhlasí s umístěním ornice do lokality v Obůrkách  za účelem 
vybudování sáňkařského svahu. 
Hlasování :   pro :    8          proti :  0          zdržel se :  0 
Usnesení  Z184/10/11 bylo přijato 
 

      Z185/10/11 
     Vyhlášení soutěže : Logo Vinoře 
 

Předkládá: starosta MČ Praha – Vinoř 
Vinoři chybí logo, které by propagovalo Vinoř. Byl podán návrh, aby na toto logo byla vyhlášena 
veřejná soutěž “Logo Vinoře”, které se mohou zúčastnit jednotlivci i organizace z Vinoře. 
Vyhodnocení bude provedeno na základě hlasovacích lístků, které budou zveřejněny ve Vinořském 
zpravodaji. 
 
J.Ducháček – je ošetřeno využívanání vybraného loga, aby se neřešil problém s autorskými právy 
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K.Janko – již na začátku bude stanoveno, že autor postupuje autorská práva ve prospěch MČ 
              -  doporučuje delší dobu na dodání návrhů 
M.Spěváčková – dotaz na vzhled 
Starosta – stanovit např.maximální počet barev 3 
J.Ducháček – stanovit omezení barev a velikost, aby bylo srovnatelné 
K.Janko – jde nám především o nápad 
 
Návrh usnesení Z185/10/11  
Zastupitelstvo MČ Praha – Vinoř souhlasí s vyhlášením soutěže  “Logo Vinoře”, která bude 
zveřejněna na internetových stránkách i vývěskách. Soutěž bude probíhat  od 1.listopadu 2011 do 
31.ledna 2012. Vyhodnocení bude provedeno do poloviny dubna 2012. 
Hlasování :   pro :    8          proti :  0          zdržel se :  0 
Usnesení  Z185/10/11 bylo přijato 
 
 

                   Z186/10/11  
                              Změna statutu II.místostarosty z neuvolněného na uvolněného 
Vyřazeno. 

 
 

      Z187/10/11   
                                           Volba členů do rady školy  
 

Předkládá: I. zástupce starosty MČ Praha – Vinoř 
Vzhledem k tomu, že skončilo volební období vypršely také mandáty členů rady školy 
jmenovaných zastupitelstvem MČ. Návrh na jmenování nových členů : K.Janko a J.Krajl. 
Návrh usnesení Z187/10/11  
Zastupitelstvo MČ Praha – Vinoř souhlasí se jmenováním nových členů rady školy : K.Janko a 
J.Krajl.  
Hlasování :   pro :    8          proti :  0          zdržel se :  0 
Usnesení  Z187/10/11 bylo přijato 
 

 
Z188/10/11   

Aktualizace žádostí o byt 
 

Předkládá: I. zástupce starosty MČ Praha – Vinoř 
Každoročně je nutné, aby žadatelé o byt provedli k 30.9. aktualizaci svojí žádosti. V letošním roce 
nebyla provedena aktualizace u žádosti  paní K. C. Bytová komise navrhuje vyřazení této žádosti z 
pořadníku žadatelů o byt. V současné době zůstává v pořadníku žadatelů o byt celkem 4 žádosti. 
Během letošního roku bylo kladně vyřízeno 10 žádostí. 
 
Návrh usnesení Z188/10/11  
Zastupitelstvo MČ Praha - Vinoř souhlasí s vyřazením neaktualizované žádosti o byt paní K. C.  
z pořadníku žadatelů. 
Hlasování :   pro :    8          proti :  0          zdržel se :  0 
Usnesení  Z188/10/11 bylo přijato 
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III. 
 

Informace starosty 

- Ctěnice : stěhují se expozice ze zámku, vyklízí se i ostatní prostory. 31.10. bude beseda o 
osudu Ctěnického zámku, je mužné předložit návrhy a nápady na využití 

- ZŠ : rekonstrukce výrazně zlepšila prostředí staré školy, velkou změnou bylo odstranění 
vstupních dveří, které byly nahrazeny oknem. Kromě rekonstrukce je potřeba řada dalších 
oprav – výměna kotlů, oprava střechy nad šatnami, sanace nové školy, dokončení zafrady a 
její vybavení na staré škole, rekonstrukce kuchyně. 

- Mladoboleslavská 13 : nutnost dokončení úpravy dvora a výstavba kójí 
- Instalace laviček a košů 
- Výstavba Zámecký dvůr : proběhne prezentace projektu, nový návrh je na 209 bytů oproti 

původním 240 
- Novela zákona o hl.městě Praze - snaha rušit malé MČ. Náš zájem je naopak nerušit a ubrat 

pravomoci MHMP  
- Možnost privatizace nájemních bytů 
- Pozvánka na akce ve Vinoři 
   : Výlov rybníka Malá Obůrka a biologického rybníka 
       : Den stromů 22.10. 2011 (sázení stromu, čištění Vinoře o odpadků, přespání dětí v KVC ) 
       : Halloween u Dlabačů  22.10.2011 

   
 
 

IV. 
 

Připomínky zastupitelů 

M.Brothánková:  
- ostříhání vrby u garáží před úřadem 
- nutnost přisvětlení přechodu mezi trafikou a pekařstvím, v ranních hodinách velmi nebezpečný 
M.Spěváčková

V. 

 :  
- pozvánka na lampionový průvod 5.11.2011 v 18.00 hod. (zahájení u hřbitova, zakončení u 
fotbalového hřiště) 
 
 
 

 
            V 19.30 hod. pan  starosta zasedání zastupitelstva ukončil. 
 

Termín příštího zasedání zastupitelstva :   V pondělí 28.listopadu  2011 
 

Závěr 

VI. 
 

Diskuse a připomínky občanů 

p.Vorlíček :  
- dotaz na termín  případné privatizaci obecních bytů, několik nájemců, kteří neví jak řešit 
Starosta  :  
- bude proveden průzkum mezi nájemníky a za jakých podnínek. Muselo by se vytvořit 
družstvu, kterému by se byty odprodaly. Vyhlídka nejméně na rok. 
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