
Č. j. 00741/2019 

 

  Zápis ze 4. ZZMČ Praha – Vinoř ze dne 25. dubna 2019,  konaného  v Chaltické 539  

 

Zahájení: 18.00  

Přítomni: 14 

Omluveni: D. Smoljak 

Neomluveni: 0  

Zastupitelstvo je usnášeníschopné.  

 

Před zahájením zastupitelstva starosta informoval o uspořádání sbírky  MČ Praha – Vinoř pro 

Samuela Buška formou kasiček a poděkoval všem, kteří již přispěli finanční částkou. MČ 

Praha – Vinoř ještě zřídí transparentní účet, kam bude možno také přispívat.  

 

Návrh na zapisovatele zápisu: (D. Petrová)   

Hlasování: pro: 14          proti: 0          zdržel se:  0   

Návrh na ověřovatele zápisu: (H. Šůrová, L. Turnerová) 

Hlasování: pro: 13    proti: 0          zdržel se:  1 

 

Návrh program: 

 Představení Bc. M. Nové – budoucí tajemnice ÚMČ Praha – Vinoř  

1. Schválení M. Kilingerové ve funkci ředitelky KC Vincent 

2. Informace o přijatých rozpočtových opatřeních Rady MČ Praha – Vinoř  

3. Schválení účetní závěrky příspěvkových organizací – ZŠ a MŠ Vinoř a KC 

Vincent 

4. Schválení smlouvy o narovnání vztahů se Sokolem (smlouva z roku 2018) 

5. Schválení veřejnoprávní smlouvy se Sokolem 

6. Svěření pozemků hl. m. Prahy p. č. 1472/12,13,14 a 16 do správy MČ Praha – 

Vinoř (pozemky u Cukrovarského rybníka) 

7. Odměňování členů komisí   

 

Schválení programu jako celku: Hlasování: pro: 14          proti: 0          zdržel se:  0 

Program byl schválen. 

 

starosta - představení nové tajemnice . – Bc. Monika Nová, která byla vybrána na základě 

transparentního výěrového řízení a rada ji schválila ke jmenování. Nástup 1. 6. 2019.  

Nová M. – 18 let pracuje ve státní správě -  na ÚMČ Mělník (jako asistentka starostky, přes 

kancelář vedení MČ, v současné době vedoucí oddělení školství). Vystudována – veřejná 

správa.  
 

 

Z34/4/19 Schválení M. Kilingerové ve funkci ředitelky KC Vincent 
 

Přílohy: 0 
Předkládá: zástupce starosty – R. Rytina 
 

R. Rytina – na konci ledna  - V. Mokrý, tehdejší ředitel KKC Vincent podal rezignaci. 

Rozhodl se velmi náhle,  bylo potřeba zajistit chod centra a provést výběrové řízení. Byl jsem  

pověřen Radou MČ Praha – Vinoř vedením jako zástupce starosty v oblasti kultury.  
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Zajišťoval jsem běžný chod, výplaty, podpis smluv.  
 

Průběh výběrového řízení – měl jsem volnou ruku, jak to provést. Chtěl jsem, aby tam byli 

lidé z Vinoře i odborníci, jak vést příspěvkové zařízení. Předsedou byl P. Matušek – ředitel 

konzervatoře v Teplicích. Dalšími členy komise byli: S. Tomková – reprezentovala ZŠ, za 

zaměstnance – M. Lichtenbergová, K. Löwenstein za kurzy, J. Červenka, R. Rytina za Radu, 

za kulturní komisi P. Karička.  
Přihlásilo se deset zájemců. Výběr byl dvoukolový. V prvním kole se vyřadily koncepce, 

jejichž představa o fungování příspěvkové organizace nesplňovala zadání. Do druhého kola 

postoupilo 5 kandidátů. Podle bodového hodnocení: nejvíce 5 bodů pro kandidáta, nejméně 1 

bod.  Z tohoto užšího výběru vzešli 3 kandidáti – nejvyšší bodové hodnocení měla M. 

Kilingerová.  
 

Kilingerová M.  – poděkování výběrové komisi za doporučení.  

V průběhu dubna se seznamovala s KVC Vincent – pověření od R. Rytiny.  

Přijde s pozměňovacími návrhy - rozšíření kurzů, sobotní workshopy, večerní besedy, 

přednášky. Během května a června nechá běžet KVC Vincent, jak je nastaveno a od druhého 

pololetí příprava na změny. Přes léto úprava po stránce vybavenosti. Kontaktována 

Respondea Nymburk – pomáhá příspěvkovým organizacím - vytipování grantových 

možností. 
 

Rozprava:  

Turnerová L.  - M. Kilingerová  začíná ve funkci, co by chtěla dělat v budoucnu? Je tam 

něco, čeho by se chtěla vyvarovat? Je tam něco špatné? Dělala jsem tam kontrolu několikrát, 

nic jsem neshledala.  

Kilingerová M. – zatím nemůže říct, co  tam bylo špatně. Není ve funkci. Zatím mluvila 

s účetní KVC Vincent.  
Turnerová L. -  ptám se na aktivity.  

Kilingerová M. -  stávající aktivity by nechala, pokud jsou navštěvované. Nic tam špatně 

nebylo.   

Turnerová L. – dotaz na R.. Rytinu  - dostal volnou ruku na výběrovou komisi. .Nebylo to 

jako na tajemnici, kdy Rada utanovila komisi.    
Rytina R. -  jsem v tomto laik a nevěděl jsem, jak postupovat. Nebyl to samostatný bod na 

Radě.  Pokud to bude nutné, může se takový krok udělat dodatečně.  

Starosta – podle zakládajících listin má být ředitel schválen zastupitelstvem, nejsou tam 

žádné podmínky,  jak postupovat při výběru.  

Švarc F. – zástupce starosty má pravomoce výběrového řízení z pozice radního pro kulturu.  

Turnerová L. – R. Rytina říkal, že předchozí ředitel rezignoval, ale ze zápisů to tak nebylo.  

Rytina R. – nepřísluší mu to komentovat.  

Starosta – rezignoval 28. ledna na svou funkci po dohodě se svým právníkem.  

Turnerová L.  – v usnesení Rady stojí, že rezignoval poté, co byly  shledány nedostatky.  

Starosta – je to otevřená kauza, bylo podáno trestní oznámení a řeší to policie ČR.  

Červenka J. – rezignoval – je objektivní skutečnost a pod tlakem čehokoliv je jeho osobní 

věc. Rezignace je věc dořešená.  
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Návrh usnesení 34/4/19:  
Zastupitelstvo MČ Praha – Vinoř:  
    a) bere na vědomí zprávu o výběrovém řízení na ředitele KC Vincent   
    b) jmenuje ředitelkou KC Vincent Markétu Kilingerovou 
    c) ukládá starostovi MČ Praha – Vinoř podepsat jmenovací dekret 
Hlasování: pro 14       proti: 0           zdržel se: 0  

Návrh usnesení byl přijat.  
 

 

Z35/4/19 Informace o přijatých rozpočtových opatřeních Rady MČ Praha – Vinoř  
 

Přílohy: rozpočtová opatření (viz přílohy) 
Předkládá: starosta 
 

Na základě doporučení finanční kontroly z MHMP má Rada MČ Praha – Vinoř předkládat 

zastupitelstvu přijatá rozpočtová opatření, která přijme v mezidobí mezi jednotlivými 

zasedáními zastupitelstva. Přestože budou zápisy z Rady zveřejňovány na webu, kde budou 

přijatá usnesení k jednotlivým rozpočtovým opatřením, musí zastupitelstvo je zastupitelstvo 

vzít na vědomí.  
 

Rozprava: 0 

 

Návrh usnesení 35/4/19:  
Zastupitelstvo MČ Praha - Vinoř bere na vědomí rozpočtová opatření Rady MČ Praha – 

Vinoř  (viz přílohy). 
Hlasování: pro 14       proti: 0           zdržel se: 0  

Návrh usnesení byl přijat.  

 

Z36/4/19 Schválení účetní závěrky příspěvkových organizací – ZŠ a MŠ Vinoř a KC 

Vincent  
 

Přílohy: rozvaha, výkaz zisku a ztrát, inventarizace, převod peněz do fondů školy 
Předkládá: starosta  
 

ZŠ a MŠ Vinoř předložila žádost o převod peněz do fondů školy na základě účetní závěrky. 

Vedení školy žádá o převod do rezervního fondu 88.434,48,- Kč  a do fondu odměn 322.179,- 

Kč. Rada na svém 9. zasedání usnesením R9/9/2019 schválila žádost ředitele ZŠ a MŠ Vinoř 

o převod peněz dle žádosti.  
KC Vincent žádost o převod peněz ke dni 17. 4. 2019 nepředložila.  
 

Rozprava: 0  

 

Návrh usnesení 36/4/19: 
Zastupitelstvo MČ Praha – Vinoř schvaluje účetní závěrku za rok 2018 ZŠ a MŠ Vinoř a 

účetní závěrku za rok 2018 KC Vincent.  
Hlasování: pro 14       proti: 0           zdržel se: 0  

Návrh usnesení byl přijat.  
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37/4/19 Schválení smlouvy o narovnání vztahů se Sokolem (smlouva z roku 2018) 

 
Přílohy: Smlouva o narovnání vztahů 
Předkládá: starosta  
 

Tímto materiálem se předkládá ke schválení Smlouva o vypořádání závazků mezi  Městskou 

částí Praha Vinoř a TJ Sokol Vinoř, která se týká úpravy vzájemných práv  

a povinností vyplývajících ze sjednané Veřejnoprávní smlouvy ze dne 11. 9. 2018, ve znění 

Dodatku č. 1 ze dne 26. 10. 2018. 
Rekapitulace současného stavu:  
            1.1.1 Dne 1.9.2018 požádal Sokol MČ Praha Vinoř o účelovou dotaci na projektovou 

dokumentaci a výstavbu kabin na fotbalovém hřišti.  
            1.1.2 Dne 11.9.2018  bylo zastupitelstvem MČ Praha Vinoř  schválené rozpočtovému 

opatření  č. 4/2018, kterým bylo Sokolu schváleno navýšení dotace o 860.000,- Kč.  
            1.1.3 Dne 11. 9. 2019 byla podepsána Veřejnoprávní smlouva o účelové dotaci 

starostou MČ Praha – Vinoř a  Sokolem Vinoř.  V bodě II.  Této smlouvy se MČ Praha Vinoř 

zavázala poskytnout Sokolu částku 2.000.000,- Kč do 30 dnů, tj. do 10. 10. 2018. Tyto 

prostředky nebyly ve sjednaném termínu poukázány.  
Švarc F – stavba za 10 mil. Kč – dotace z MHMP v roce 2017. Potíže nastaly se stavebním 

povolením., které se obdrželo až v červnu 2018. Do té doby nebyla proinvestována ani 

koruna. . Vyúčtování mělo být také v červnu, ale Sokol vyúčtoval dotaci až v srpnu.  

Stavba bude stát 15 mil. Kč. 5mil. dotace z MČ. V roce 2018 již schváleny 2. mil. Kč, 

smlouva jen potřebuje doladit.  

 

Rozprava:   

Červenka J. – upřesnění vyjádření F. Švarce- smlouva nepotřebuje doladit. Musí se schválit 

znovu, neboť nebyla zveřejněna v RS, tudíž je neplatná. To je jediný nedostatek. Tento stav se 

touto novou smlouvou narovná.  

Kazil J. – vznáší obavu, pokud došlo dle slov F. Švarce k nevyúčtování 10. mil. Kč. 

V případě, že to nedopadne, kdo bude 10. mil. Kč vracet?  

Starosta –10 mil. Kč dotace nesouvisí s bodem.  MČ v tom nefiguruje. To je smluvní vztah 

mezi hl. m. Prahou a Sokolem. MČ je vlastníkem pozemků pod kabinami. MHMP by 

v případě, pokud by nastal, převedla kabiny na MČ a tu by to nestálo ani korunu.  

Červenka J. – MČ se snaží Sokolům pomoci s jednáními na MHMP, aby dotaci nemusela 

vracet.   

 

Návrh usnesení 37/4/19:  
Zastupitelstvo Městské části Praha Vinoř schvaluje Smlouvu o vypořádání závazků mezi 

Městskou částí Praha Vinoř a TJ Sokol Vinoř, se sídlem Klenovská 35, 190 17  Praha 9 – 

Vinoř, IČ: 49281771, včetně příloh, v předloženém znění a pověřuje starostu podpisem 

smlouvy.  
Hlasování: pro 14       proti: 0           zdržel se: 0  

Návrh usnesení byl přijat.  
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Z 38/4/19  Schválení veřejnoprávní smlouvy se Sokolem 
 

Přílohy: žádost, smlouva 
Předkládá: I. zástupce starosty 
 

TJ Sokol Vinoř požádali  20. 3. 2019 o dotaci 3.2 mil. Kč na výstavbu kabin na fotbalovém 

hřišti (počet uživatelů 176).  
 

Rozprava:  

Lichtenbergová T. - je zde nepořádek a zde se rozhazují  3. mil. Kč  
starosta – úklid od 9. 5. se chystá velký úklid Vinoře, MČ  přijala zaměstnankyni na úklid a  

uklízí firma JIB, se kterou má MČ smlouvu. Bohužel je všude problém sehnat pracovní síly 

na úklid. I firma JIB se s tím potýká. Úklid nesouvisí s tímto projednávaným bodem. Úklidem 

Vinoře se můžeme zabývat v diskusi.   
Červenka J. – v usnesení by mělo být, že MČ Praha – Vinoř schvaluje veřejnoprávní 

smlouvu o poskytnutí dotace …. 

 

Protinávrh usnesení Z38/4/19: 
Zastupitelstvo MČ Praha – Vinoř schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace mezi 

MČ Praha – Vinoř a  TJ Sokol  Vinoř, se sídlem Klenovská 35, 190 17 Praha 9 – Vinoř, IČ: 

49281771na 3,2 mil. Kč  a pověřuje starostu MČ Praha – Vinoř podpisem této smlouvy. 
Hlasování: pro 14       proti: 0           zdržel se: 0  

Návrh usnesení byl přijat.  

 

Návrh usnesení Z38/4/19: 
Zastupitelstvo MČ Praha – Vinoř schvaluje veřejnoprávní smlouvu mezi MČ Praha – Vinoř a 

 TJ Sokol  Vinoř, se sídlem Klenovská 35, 190 17 Praha 9 – Vinoř, IČ: 49281771na 3,2 mil. 

Kč  a pověřuje starostu MČ Praha – Vinoř podpisem této smlouvy. 
O návrhu nebylo hlasováno, byl přijat protinávrh.  
 

Z39/4/19 Svěření pozemků hl. m. Prahy p. č. 1472/12,13,14 a 16 do správy MČ Praha – 

Vinoř  (pozemky u Cukrovarského rybníka)  
 

Přílohy: 0 
Předkládá: I. zástupce starosty 
 

U Cukrovarského rybníka (pod Pražskou strojírnou, a. s.) jsou pozemky, které jsou majetkem 

hl.m . Prahy. Jde o pozemky, které by MČ Praha – Vinoř využila pro vybudování sadu. Proto 

by bylo vhodné požádat hl. m. Prahu o svěření pozemků do správy MČ Praha Vinoř.  
 

Rozprava: 0  

 
Návrh usnesení 39/4/19:  
Zastupitelstvo MČ Praha – Vinoř souhlasí se svěřením pozemků p. č. 1472/12,13,14 a 16 v k. 

ú. Vinoř a pověřuje starostu MČ Praha – Vinoř podáním žádosti o svěření na MHMP. 
Hlasování: pro 14       proti: 0           zdržel se: 0  

Návrh usnesení byl přijat.  
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Z40/4/19 Odměňování členů komisí 

 
Přílohy: 0 
Předkládá: starosta 
 

Na základě zjištěných chyb a nedostatků z finanční kontroly MHMP za rok 2018 bylo 

zjištěno, že dva členové komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva jsou odměňováni na základě 

dohod. MČ Praha – Vinoř bylo doporučeno Metodické doporučení k činnosti územních 

samosprávných celků z MV ČR č. 5.4.. Na základě této skutečnosti bude od 1. 5. 2019 

upraveno odměňování těchto dvou členů.  
 

Rozprava: 0 

 

Návrh usnesení 40/4/19:  
Zastupitelstvo MČ Praha – Vinoř schvaluje od 1. 5. 2019 odměny členům komisí, kteří 

nejsou členy zastupitelstva MČ Praha – Vinoř následujícím způsobem:  
Předseda komise ICT…………………………………………………..2.000,- Kč/měsíc 
Předseda přestupkové komise………………………………………….3.616,- Kč/měsíc 
Hlasování: pro 14       proti: 0           zdržel se: 0  

Návrh usnesení byl přijat.  

 

Diskuse:  
 

Obruča J. – gratulace D. Smoljakovi ke zvolení senátorem Senátu PČR a zároveň výzva k rezignaci 

na funkci radního MČ Praha -Vinoř.  

- Výzva pro starostu MČ Praha – Vinoř, aby se vzdal svého zaměstnání a věnoval se pouze funkci 

starosty.  

Starosta – model stejný je v Satalicích. Pro občany, kdykoliv si domluví schůzku, je k dispozici. 

Z hlediska uvolněného starosty by to naopak znamenalo navýšení finančních prostředků o 50% (zátěž 

pro rozpočet).  

- k této výzvě proběhla rozsáhlá diskuse zejména ze strany opozice, že starosta není pro občany na 

ÚMČ.  

- z usnesení Rady – právní analýza smlouvy s Atlantis právní kanceláří Frank Bold?  

Starosta – developer získal nové pozemky a již netrvá na vybudování obchvatové komunikace MČ – 

napojení na Mladoboleslavskou. Smluvní podmínky o přenechání pozemků MČ Praha – Vinoř platí, 

ale komunikaci by vybudovali na vlastních pozemcích.   

Turnerová L. – dotaz na existenci pozemku 646/4, který není uveden v Katastru nemovitostí. Jedná 

se o příjezdovou komunikaci do šesti domů na Bohdanečské (před Ctěnickým zámkem).  

Starosta – pozemek na katastru není, protože usilujeme o jeho koupi od developera, který se chystá 

stavět v této oblasti 5 rodinných domů.  

Turnerová L. – takže jde teprve o zanesení plánu do Katastru nemovitostí. Upozorňujeme na nutnost 

využití nové výstavby na vyřešení vybavenosti šesti domů v Bohdanečské přípojkou plynu, vody a 

kanalizace.  

Starosta – bude jednat s firmou VinAgro o připojení vody za participace vlastníků domů.  

Obruča J. - Semafor u Normy není pro přecházející bezpečný.  

Hluší L. -  v současné době se řeší jiné nastavení. 

Dotaz – komu patří v současné kabiny za 15. mil. Kč. Jaké využití bude stávajících kabin. 
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Švarc F. – kabiny patří Sokolu, již je ale zažádáno o převod na MČ.  

Starosta – staré kabiny budou využívány jako sklady.  

Připomínka  – za V. Mokrého byla vybudovány v KVC Vincent tělocvična. Je to na úkor knihovny, 

kde byla čítárna, možnost využití veřejného počítače a zázemí pro knihovní fond,  

- Výuka hry na hudební nástroje omezuje občany bydlící v okolí, zejména v letních měsících.  
Dotaz – v ul. Živanická mezi přechody udělat vodorovné dopravní značení – oddělit vozovku – pravý 

a levý pruh.  

Starosta –  silnice musí mít předepsané parametry, aby bylo možné vodorovné značení.  

 
 

 

Ukončení: 19.55 hod.  

 

 

-----------------------------------------   ------------------------------------------------ 

 Ing. Michal Biskup – starosta                   Doc. Ing. Lenka Turnerová, CSc.  

  

 

       ------------------------------------------------ 

                               Mgr. Hana Šůrová 

 

Zapsala: D. Petrová  
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