Praha – Vinoř, č.j. 729/2014

Zápis
z 32.zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř, konaného dne 22.5.2014 v 18.00 hodin
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.Brothánková, R.Rytina)
Hlasování : pro : 7
proti : 0
zdržel se : 2

Příchod M.Vojáček – 18.03hod.
Schválení programu jednání:
Nové úkoly
Z530/5/14 – Schválení účetní závěrky MČ Praha-Vinoř za rok 2013
Z531/5/14 – Projednání závěrečného účtu (po zdanění) za rok 2013
Z532/5/14 – Dlouhodobý pronájem pozemků Českému zahrádkářskému svazu na 40 let
Z533/5/14 – Stanovisko MČ Praha-Vinoř k předkupnímu právu stavby (chaty) v zahrádkářské
Kolonii
Mimořádně zařazeno
Z534/5/14 – Ukončení nájmu bytu č. 4 Bohdanečská 399 dohodou
Z535/5/14 – Přidělení bytu č. , Bohdanečská 399
Z536/5/14 - Přidělení bytu č. , Mladoboleslavská 13
Z537/5/14 - Žádost o eliminaci tranzitní nákladní dopravy na silnici I.tř. 610 Mladoboleslavská
Hlasování o programu:
pro : 10
proti : 0
zdržel se : 0
Přítomno
Omluveni
Ověřovatelé
Zapsala

I.

:
:
:
:

10 členů zastupitelstva
M.Spěváčková
M. Brothánková, R.Rytina
Iveta Boušová

Nové úkoly
Z530/5/14

Schválení účetní závěrky MČ Praha – Vinoř za rok 2013
Přílohy:
1. Rozvaha, výkaz zisků a ztrát a příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2013 za rozpočtovou činnost
2. Rozvaha, výkaz zisků a ztrát a příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2013 za hospodářskou činnost
3. Inventarizační zpráva k 31.12.2013
4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013
Předkládá: starosta MČ Praha – Vinoř
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1.1. Výsledek hospodaření za rok 2013 rozpočtová činnost
PŘÍJMY
TŘÍDA 1 – DAŇOVÉ PŘÍJMY
3,594.979,TŘÍDA 2 – NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
173.232,17
TŘÍDA 3 – KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
TŘÍDA 4 – PŘIJATÉ TRANSFERY
26,354.343,21
celkem příjmy
30,122.554,38
VÝDAJE
TŘÍDA 5 – BĚŽNÉ VÝDAJE
TŘÍDA 6 – KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
celkem výdaje

16,963.593,45
9,642.482,56
26,606.076,01

Hospodaření MČ Praha – Vinoř – hlavní činnost za rok 2013 skončilo přebytkem ve výši Kč
3,516.478,37.
Výsledek rozpočtového hospodaření tvoří rozdíl mezi příjmy (třída položek 1 – 4) a výdaji
(třída položek 5 a 6).
1.2. Výsledek hospodaření dle výkazu zisku a ztráty – hlavní činnost
VÝNOSY CELKEM
26,417.140,38
NÁKLADY CELKEM
27,786.198,60
výsledek hospodaření – ztráta
-1,369.058,22
Výsledek hospodaření dle výkazu zisku a ztráty tvoří rozdíl mezi výnosy (účtová třída 6) a náklady
(účtová třída 5). Jedná se o rozdílné výsledky, kdy každý je založen na jiném hledisku zjišťování.
Výsledek hospodaření dle výkazu zisku a ztráty jde do ztráty vzhledem k odpisům majetku, které se
dříve nedělaly.
1.3. Výsledek hospodaření ( po zdanění) za rok 2013
VÝNOSY CELKEM
12.140.351,07
NÁKLADY CELKEM
5.262.464,79
výsledek hospodaření – ZISK
6.877.886,28
Návrh usnesení Z530/5/14
Zastupitelstvo MČ Praha – Vinoř schvaluje předloženou účetní závěrku Městské části Praha –
Vinoř za rok 2013: výsledek hospodaření rozpočtová činnost - přebytek ve výši Kč 3,516.478,37
výsledek hospodaření hlavní činnost – ztráta ve výši Kč 1,369.058,22
výsledek hospodaření hospodářské činnosti – zisk Kč 6.877.886,28
Hlasování:
pro : 10
proti : 0
zdržel se : 0
Návrh usnesení Z530/5/14 byl přijat.

Z531/5/14

Projednání závěrečného účtu za rok 2013
Přílohy: závěrečný účet
Předkládá: starosta MČ Praha – Vinoř
Dne 6.5.2014 byla na úřední desce zveřejněna zpráva o plnění rozpočtu (závěrečný účet) a
výsledcích hospodaření Městské části Praha-Vinoř za rok 2013, která byla sestavena v souladu
s požadavky zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Dovoluji si požádat o projednání předloženého závěrečného účtu s níže uvedeným.
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Rozprava
J.Ducháček – jako předseda fin.výboru prostudoval, nemá žádné připomínky. Kontrola z MHMP
rozdělila výhrady na předběžné a finální, které se odstraňovaly během roku. Jedna se týkala
veřejných zakázek a nezveřejnění smluv nad 500tis. Kč, vše bylo napraveno. V této souvislosti
dotaz, zda je upravena směrnice starosty, že se zařadila povinnost zveřejňovat zakázky nad
500tis.Kč, máme dáno zveřejňování u malých zakázek, mělo by se případně aktualizovat.
Reakce starosta – zjistí, případně zaktualizuje.
Návrh usnesení Z531/5/14
Zastupitelstvo MČ Praha – Vinoř projednalo závěrečný účet za rok 2013 a schvaluje celoroční
hospodaření Městské části Praha – Vinoř za rok 2013, a to bez výhrad.
Hlasování:
pro : 10
proti : 0
zdržel se : 0
Návrh usnesení Z531/5/14 byl přijat.

Z532/5/14

Dlouhodobý pronájem pozemků Českému zahrádkářskému svazu na 40 let
Přílohy: záměr
Předkládá: starosta MČ Praha – Vinoř
V době od 28. 4. 2014 do 14. 5. 2014 byl zveřejněn záměr dlouhodobě pronajmout na 40 let
Českému zahrádkářskému svazu Praha 9 - Vinoř pozemek p. č. 655 o výměře 12 448 m² k. ú.
Vinoř, pozemek p. č. 656/1 o výměře 2 886 m² k. ú.Vinoř a pozemek p. č. 656/2 o výměře 24 m² k.
ú. Vinoř. V současné době je smlouva uzavřena na dobu neurčitou, smlouva by byla uzavřena do 31.
12. 2053. V současné době dochází na území Prahy ke změnám územního plánu zahrádkářských
kolonií na zastavitelné území. Pokud máme možnost alespoň nějakým způsobem zajistit, aby
zahrádky zůstaly, měli bychom se o to pokusit. Proto je navržen dlouhodobý pronájem. Nájmy byly
dané vyhláškou, pronájem nelze udělat bezplatně. Proto je navržena současná cena 7Kč/m2/rok.
Bylo konzultováno s právníkem, který navrhl usnesení.
Rozprava
R.Rytina – připomínka od p.Biskupa, subjekt, právnická osoba se jmenuje český zahrádkářský svaz
Praha 9 –Vinoř a jemu se ho nepodařilo nikde subjekt dohledat, pravděpodobně proto, že správný
název je základní organizace zahrádkářského svazu Praha 9-Vinoř. To asi budou vědět zahrádkáři,
jaký název je správný.
Reakce starosta – jedná se o uzavření dodatku k původní smlouvě, která byla uzavřena mezi
Místním úřadem Praha-Vinoř a Českým svazem zahrádkářů, místní organizací č. 809025
zastoupenou p. Květuší Matulovou, Holická 381 Praha-Vinoř. Toto by byl pouze dodatek k této
smlouvě z roku 1995.
J.Ducháček – přeje zahrádkářům to nejlepší. Jedná se o návrh, kde zavazujeme obec pronájmem na
40 let. Zdržel se i při hlasování o prodeji. Zavazujeme obec na dlouhou dobu za stejný nájem.
Dotaz, zda se bojíme rizika, že se s pozemky může něco stát, že někdo rozhodne o změně využití
uvedených pozemků, bez vyjádření MČ Praha – Vinoř
Starosta – v současné době jsou snahy rušit MČ, zvedl se velký odpor a bylo od tohoto upuštěno,
ale připravuje se nový statut hl.,m.Prahy, což je vyhláška, která značně oseká pravomoci MČ. Je
otázka, jaké budou naše pravomoci a do jaké míry budou naše připomínky akceptovány, jestli vůbec
nějaké pravomoci budeme mít. Může se stát, že MHMP určí sám. Potom stačí změna územního
plánu, kterou odhlasují zastupitelé hl.m.Prahy a my bychom museli dát zahrádkářům výpověď,
protože jejich činnost by nebyla v souladu s územním plánem. Pozemky by se využily na výstavbu,
nebo by se prodali zahrádkářům za úplně jinou cenu. Třeba se nové zastupitelstvo postaví k této
otázce vstřícněji a znovu se otevře otázka prodeje zahrádkářům. Pak by se částka zaplacená za
pronájem odečetla od ceny a uskutečnil by se prodej. Nebezpečí určitě je. Pokud necháme tak jak
je, dostali bychom každý rok 107tis. Kč, které nám nijak nepomůžou. Plánovaný prodej měl přinést
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zisk, který jsme plánovali využít na rekonstrukci kuchyně. Takto použijeme alespoň částku
získanou z pronájmu. Vždy je lepší dostat peníze předem, abychom je mohli investovat.
M.Vojáček – dotaz, na možnost zneplatnění rozhodnutí o pronájmu
Starosta – smlouva bude platit
K.Janko – všechno je možné zneplatnit
Starosta – nepředpokládá zneplatnění, pokud by k tomu přece jen došlo, peníze bychom museli
vrátit
Vojáček – třeba MHMP by ji mohl zneplatnit. Kdo smlouvu uzavírat – my nebo MHMP
K.Janko – jedině soud by mohl zneplatnit
Starosta – uzavírat smlouvu budeme my, ne MHMP
Ducháček – pokud se nepřijmou změny v zákonech, bude rozhodovat Vinoř. Víme, že je možná
změna a děláme rozhodnutí na 40 let, obavy z unáhleného rozhodnutí. Dotaz zda hrozí reálné
nebezpečí změn.
Starosta – odpověď z MHMP, chce řešit zahrádkářské kolonie koncepčně a v některých lokalitách
je chce měnit na stavební plochy, čímž by se zvedla cena pozemků.
p.Matulová – máme pozemky v pronájmu od roku 1985, smlouva se prodlužovala, nebo se vytvářeli
dodatky, nikdo se na pozemky nešel ani podívat, není možné, že když to odsouhlasíte a přijde nové
zastupitelstvo, aby rozhodnutí o pronájmu změnilo
starosta – ne to není možné
K.Janko – potíž je v tom, že se MHMP snaží odebrat MČ pravomoci, dřívější MNV mělo větší
pravomoci, většina pravomocí se přenesla na MHMP, cílem je odříznout MČ od rozhodování. Pro
developery je jednodušší všechno vyběhat na MHMP, než jednat s MČ, které mnohdy výstavbu
nechtějí. Když sledujete změny v rozhodování téměř ze dne na den, jsou obavy na místě.
Dotaz - upozorňuje na to, že se jedná o bývalou skládku, developer určitě neví, že zde nic těžkého
nemůže postavit, protože se jedná o navážku
K.Janko – podle současných zákonů na tom developer ještě vydělá, protože uvede, že se jedná o
ekologickou zátěž, a my všichni z daní zaplatíme odstranění a developer dostane zaplaceno za to, že
tu zátěž odtěží. V současné době je všechno pouze o penězích. Že se zde dělá nějaká smysluplná
činnost, to nikoho nezajímá.
starosta – na místě zahrádek byla skládka, kterou zahrádkáři přetvořili do současné podoby,
odpracovali nejméně 1mil hodin, což by znamenalo vyplatit jim za práci nejméně 50mil. Kč.
Schválením pronájmu se připojíme k větší jistotě zahrádkářů, že jim pozemky neodeberou. Stále je
možnost, že dojde k odkupu pozemků zahrádkáři.
dotaz – pokud má teď ještě MČ pravomoci prodat, proč se prodej neřeší teď
reakce K.Janko – nesmíme prodat pozemky za částku vyšší než 5 mil. bez souhlasu MHMP, ten s
prodejem nesouhlasil. Za nižší částku nelze prodat, nařkli by nás, že jsme špatnými hospodáři.
Návrh usnesení Z532/5/14
S úmyslem zachování zahrádkářské kolonie i pro další generace, schvaluje ZMČ dodatek ke
smlouvě s Českým svazem zahrádkářů ze dne 27.4.1999 o pronájmu pozemků, týkající se pozemku
parc.č. 655 o výměře 12448 m2 , pozemku parc.č. 656/1 o výměře 2.886 m2 a pozemku parc.č.
656/2 o výměře 24 m2. Nájem bude sjednán na dobu určitou v délce 40 let, se stávajícím pevným
nájmem 7,--Kč/m2/rok. Nájemné na 20 let bude předplaceno, tj. částka ve výši 107.506,--Kč x 20,
celkem 2.150.120,--Kč, bude splatná před podpisem dodatku a bude použita pro kapitálové výdaje
rozpočtu městské části dle usnesení zastupitelstva. Po uplynutí 20 let může být nájemné po dohodě
upraveno na příštích 20 let, pokud dojde ke změně okolností. Po uplynutí sjednané doby pronájmu
40 let vstoupí v platnost ustanovení původní nájemní smlouvy, tj. pronájem předmětných pozemků
zahrádkářskému svazu na dobu neurčitou.
MZ pověřuje starostu podepsáním příslušného dodatku ke smlouvě.
Hlasování:
pro : 9
proti : 0
zdržel se : 1
Návrh usnesení Z532/5/14 byl přijat.
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Z533/5/14

Stanovisko MČ Praha – Vinoř k předkupnímu právu stavby (chaty) v zahrádkářské kolonii
Předkládá: starosta
Příloha: žádost, právní rozbor k žádosti, vzor dopisu na vzdání se předkupního práva
J. V., majitel chatičky - stavby na pozemku v zahrádkářské kolonii, dílec 25, chce svoji chatičku
prodat, požádal v souladu s § 3056, zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, MČ Praha – Vinoř o
stanovisko, zda MČ Praha využije/nevyužije předkupního práva k výše uvedené stavbě. MČ jako
správce má předkupní právo.
V příloze je přiloženo právní stanovisko Mgr. Havránkové k této žádosti a návrh dopisu, v případě,
že MČ Praha – Vinoř nevyužije svého předkupního práva.
Návrh usnesení Z533/5/14
Zastupitelstvo MČ Praha – Vinoř na základě žádosti ing. V., ve smyslu ustanovení § 3056 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, se vzdává svého předkupního práva ke stavbě, na
dílci 25, nezapsané v katastru nemovitostí umístěné na pozemku p. č. 404/1, 655 a 656/1
v katastrálním území Vinoř, obec Praha, tedy, že souhlasí s prodejem stavby nezapsané v katastru
nemovitostí ve vlastnictví žadatele umístěné na pozemcích třetí osobě za cenu 280.000 Kč.
Hlasování:
pro : 10
proti : 0
zdržel se : 0
Návrh usnesení Z533/5/14 byl přijat.

Mimořádně zařazeno :
Z534/5/14

Ukončení nájmu bytu č. Bohdanečská 399 dohodou
Předkládá: I.zástupce starosty
Příloha: žádost
Paní B. C. požádala dne 5.5.2014 o ukončení nájmu bytu dohodou k 1.5.2014. Bytová komise
projednala žádost a navrhuje ukončení nájmu bytu k datu převzetí bytu MČ Praha-Vinoř, nejpozději
31.5.2014, vzhledem k tomu, že nelze ukončit nájem zpětně, vzhledem k termínu konání
zastupitelstva a vzhledem k další možnosti obsazení bytu.
Návrh usnesení Z534/5/14
Zastupitelstvo MČ Praha – Vinoř souhlasí s ukončením nájmu bytu č. , Bohdanečská 399, s paní C.
B. dohodou k datu převzetí bytu MČ Praha –Vinoř (nejpozději k 31.5.2014).
Hlasování:
pro : 10
proti : 0
zdržel se : 0
Návrh usnesení Z534/5/14 byl přijat.

Z535/5/14

Přidělení bytu č. , Bohdanečská 399
Předkládá: I.zástupce starosty
K 31.5.2014 se uvolní byt č., Bohdanečská 399. Jedná se o byt v bytové domě naproti úřadu. Tento
byt nebyl po celou dobu pronájmu bývalou nájemkyní ze strany úřadu opravován ani nedošlo k
výměnám vybavení. Je třeba provést výměnu kuchyňské linky, opravu podlahy v kuchyni a výměnu
vestavěných skříní v předsíni a kuchyni a výmalbu všech místností. U kuchyňské linky a
vestavěných skříni se jedná o pevné součásti bytu, ze kterých bude budoucí nájemce platit nájemné
ze zařizovacích předmětů. V současné době poskytuje MČ na opravu vestavěných skříní částku do
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10 tis. Kč na byt, na kuchyňskou linku přispívá maximálně částkou 20tis. Kč, při výmalbě se
novému nájemci přispívá na materiál. Návrh na všechny opravy byl vyčíslen na max. částku
45tis.Kč. Bytová komise oslovila žadatelku z pořadníku žadatelů o byt, která je v současné době na
řadě, V. M. Vzhledem k tomu, že na předání všech informací a rozhodnutí žadatelky není dostatek
času navrhuje bytová komise toto usnesení:
Návrh usnesení Z535/5/14
Zastupitelstvo MČ Praha – Vinoř pověřuje bytovou komise, aby co nejrychleji obsadila byt č.
Bohdanečská 399 nájemcem vybraným z pořadníku žadatelů, který je na řadě podle bodového
ohodnocení žádosti a bude mít o pronájem bytu zájem. Případný nájemce bude dodatečně předložen
ke schválení na jednání zastupitelstva v červnu 2014. Zastupitelstvo MČ Praha – Vinoř schvaluje
částku max. 45tis.Kč, kterou přispěje MČ Praha-Vinoř budoucímu nájemci na pořízení kuchyňské
linky (max.20tis.), výměnu vestavěných skříni(max.10tis.Kč) a opravu podlahy v kuchyni a
materiálu na výmalbu bytu (max.15 tis.Kč). Částka bude vyplacena nájemci na základě
předložených platebních dokladů.
Hlasování:
pro : 10
proti : 0
zdržel se : 0
Návrh usnesení Z535/5/14 byl přijat.

Z536/5/14

Přidělení bytu č. , Mladoboleslavská 13
Předkládá: I.zástupce starosty
Nájemkyně bytu č. Mladoboleslavská 13 zemřela. Byl předán MČ na konci měsíce dubna. V
současné době řeší bytová komise umístění nového nájemce do tohoto bytu. Oslovena byla
žadatelka z pořadníku žadatelů, která tento byt vzhledem k současné finanční situaci odmítla.
Bytová komise bude řešit možnost umístění dalšího žadatele.
Návrh usnesení Z536/5/14
Zastupitelstvo MČ Praha – Vinoř pověřuje bytovou komisi, aby do dalšího jednání obsadila byt č.
Mladoboleslavská 13 nájemcem vybraným z pořadníku žadatelů, který je na řadě podle bodové
ohodnocení žádosti a bude mít o pronájem bytu zájem. Případný nájemce bude dodatečně předložen
ke schválení na jednání zastupitelstva v červnu 2014.
Hlasování:
pro : 10
proti : 0
zdržel se : 0
Návrh usnesení Z536/5/14 byl přijat.

Z537/5/14

Žádost o eliminaci tranzitní nákladní dopravy na silnici I.tř. 610Mladoboleslavská
Předkládá : II.zástupce starosty
Rozprava
K.Janko – dozvěděl se o jednání o radiálních komunikacích. Bylo předjednané řešení s bývalým
radním, kterého odvolali. Problémy se prohlubují, projezd nákladních automobilů je stále vyšší,
pohybují se i na Klenovské, Bohdanečské a Živanické. Je nutné požadovat řešení – umístění
dopravní značky zákaz vjezdu nad 12t, vjíždět budou pouze vozy, které v místě končí, ostatní je
třeba odvést na R10.
p.Nastuneaková – návrh vyvolat komunikaci s dalšími obcemi, kterých se to týká – Dřevčice,
Podolanka.
K.Janko – Jednání o umístění dopravního značení probíhá jako koordinační schůzka, o jejímž
výsledku jsou kraje informovány, v tomto případě o umístění značek. My můžeme požádat, aby
byla značka umístěna před Vinoří, MHMP předjednáním řeší s kraji a potom např. umístí do
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Brandýsa před odbočku upoutávku, že nákl. vozy nad 12t už neprojedou Vinoří.
J.Ducháček – dotaz, zda neoslovit Dřevčice a Podolánku, aby jejich zástupci požádali o totéž i v
jejich obcích.
K.Janko – Podolanka a Dřevčice se snažili, ale nemají kompetence, musí se vložit Praha a jednat na
úrovni krajů.
M.Brothánková – o termínu jednání určitě dostaneme zprávu, je třeba zajistit účast starostů Vinoře,
Dřevčic i Podolanky
Starosta – naše rozhodnutí a usnesení bude zasláno i starostům Dřevčic a Podolanky jako informace
K. Janko – Počernice a Běchovice se potýkají s nákladní dopravou a jednání probíhají, je třeba dát
podnět, aby se někdo zabýval i naším problémem.
Návrh usnesení Z537/5/14
Zastupitelstvo MČ Praha – Vinoř konstatuje, že z důvodu zpoplatnění komunikace R10 došlo k
nežádoucímu nárůstu intenzity tranzitní nákladní dopravy na silnici I.tř.č.610 – Mladoboleslavská,
která je souběžná s komunikací R10. Řidiči nákladních vozidel se vyhýbají zpoplatnění na R10 tím,
že odbočí v Brandýse nad Labem na silnici č.610 a dále pokračují přes Dřevčice, Podolanku, MČ
Prahu-Vinoř, Kbely na křižovatku Mladoboleslavská x Kbelská.
Zastupitelstvo MČ Praha – Vinoř žádá MHMP o provedení takových opatření, která povedou k
eliminaci této tranzitní dopravy v MČ Praha-Vinoř.
Hlasování:
pro : 10
proti : 0
zdržel se : 0
Návrh usnesení Z537/5/14 byl přijat.
II.
Informace starosty
Mezinárodní spolupráce :
– cesta do USA (3 zástupci Vinoře- návštěva Kolache festivalu)
– návštěva Schulzendorfu (zájezd 27 účastníků, baráčnice tančily besedu)
– odjezd školních dětí do Londýna
Plánuje se :
- letní tábor v Schulzendorfu
– fotbalový turnaj v Berlíně
– svátek čokolády v Polsku
Další akce :
- byla vyvěšena vlajka na podporu Ukrajiny
- rekonstrukce kuchyně pokračuje
- přijetí dalších 20 dětí do MŠ
- vítání dětí
- cesta Baráčníků do Líbeznic
- v sobotu 24.5. Vinořský vandráček
- 1.6. dětský den na faře
- 25.5. koncert v kostele ve Kbelích - Jana z Arcu
- 23.5. noc kostelů
- změna v kostele : přešlo se od ručního k elektrickému zvonění
- jednání o Vinořském zámku na MHMP, předání petice
- škola a školka – proběhla inspekce, podrobná zpráva se očekává

III.

Připomínky zastupitelů

M.Kilingerová – pozvánka na Vinořského vandráčka, poděkování všem organizátorům
R.Rytina – pozvánka na koncert ve Kbelích – “Jana z Arcu”
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