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Zápis z 13. zasedání ZMČ Praha – Vinoř  

konaného dne 21.12.2020 

od 18:00 hodin v čp. 539, ul. Chaltická 

 

Přítomni:  

Ing. BISKUP Michal, RYTINA Robert, SMOLJAK David, Mgr. ZÍTEK Michal, KAZIL 

Jiří, Ing. HLUŠÍ Lenka, Mgr. ŠŮROVÁ Hana, Ing. OBRUČA Jan, ANTOŠ Milan, 

JUDr. ČERVENKA Jan, Ing. arch. ZACHAROVÁ Jana, HORSKÝ Martin, ŠVARC 

František 

 

Omluveni: BEZKOČKA Marek, Doc. Ing. TURNEROVÁ Lenka, CSc. 
 

 

Z 13/6/2020 

Volba zapisovatele zápisu 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo městské části Praha - Vinoř 
 

I. Schvaluje 

1. zapisovatelem zápisu paní Moniku Novou. 

Hlasování: PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

Návrh usnesení byl přijat.  

 

 
Z 13/7/2020 

Volba ověřovatelů zápisu 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo městské části Praha - Vinoř 
 

I. Schvaluje 

1. ověřovatelem zápisu pana Ing. Michala Zítka a pana Jiřího Kazila. 

Hlasování: PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 2 

Návrh usnesení byl přijat.  
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Návrh programu: 

 

1. Program jednání  

2. Informace o dostavbě multifunkčního hřiště V Podskalí - dopis od občanů 

3. Plánovaná výstavba v Přezleticích - dopad na dopravní infrastrukturu Vinoře 

4. Dočasná úprava komunikace ve směru na Horní Počernice. 

5. Rozpočet na rok 2021 

6. RO - závazný ukazatel 3113 - příspěvek p.o. ZŠ a MŠ Praha Vinoř 

7. Odměny pro členy výborů 

8. Odměny pro předsedu přestupkové komise 

9. Darovací smlouva - Hoffmanův dvůr 

10. Dotace pro TJ Sokol 

11. Dotace pro FK Vinoř 1928, z.s. 

12. Výběr dodavatele akce Prodloužení chodníku podél ul. Mladoboleslavská 

13. Výběr dodavatele akce Víceúčelové hřiště 

14. Revokace usnesení Z42/5/19 - Směnná smlouva s firmou Fagus spol. s r.o. 

15. Termíny jednání zastupitelstva v roce 2021 

16. Program jednání Z MČ dne 21.12.2021 

17. Prodej pozemku č. 1500/3 v k.ú. Vinoř 

18. Mimořádný bod - zmařené investice 

19. Různé - náměty a připomínky občanů a zastupitelů 

 

 

Z 13/8/2020 

Program jednání Z MČ dne 21.12.2021 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo městské části Praha - Vinoř 
 

I. Schvaluje 

1. upravený program jednání zastupitelstva konaného dne 21.12.2020 o doplnění 
jednoho mimořádného bodu a upravení pořadí předložených bodů jednání. 

Hlasování: PRO:13, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

Návrh usnesení byl přijat.  

 
Protinávrh č. 1, k bodu programu č. 3 
 
Předkladatel: Ing. Michal Biskup, Starosta 
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Program jednání Z MČ dne 21.12.2021 
 
Zastupitelstvo městské části Praha - Vinoř 
 

I. Schvaluje 

1. upravený program jednání zastupitelstva konaného dne 21.12.2020 o doplnění 
jednoho mimořádného bodu a upravení pořadí předložených bodů jednání. 

 
Schváleno  
Hlasování: PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

 

 
Z 13/9/2020 

Informace o dostavbě multifunkčního hřiště V Podskalí - dopis od občanů 

 

Diskuse: 

arch. Zacharová informuje o záměru, o doplnění hracích prvků a o postupu realizace. 
Shrnula také stav hřišť v celé Vinoři. 
p. Obruča – podporuje, ptá se na materiál kolotoče. 
p. Zacharová – vysvětluje, že je kolotoč z pevného plastu. 
p. Švarc – podporuje, je škoda, aby tak velká plocha nebyla využita. 
občanka – u nás V Podskalí je mumraj – cyklostezka, úzká silnice, chodí tam děti, 
jezdí na kole a různých vozítkách. Souhlasíme s tím, co tam je, ale už nám 
nenakládejte další. Je tam už teď dostatečně hlučno. 
občan – spousta obyvatel nemá kde parkovat auta, neb jsou velké terénní rozdíly u 
nemovitostí a nemůžeme tedy parkovat u domů. 
p. starosta – ulice je obytnou zónou a nesmí se parkovat tam kde není vyhrazeno. 
Bylo by třeba zajistit vyznačení legálních parkovacích míst pro rezidenty. Nebezpečí 
utržení svahu podél potoka, díky parkování aut převážně rezidentů.  
p. Krajl – když se staví dům, měly by být dvě parkovací místa u nemovitosti. V roce 
2005 jsme vykoupili pozemek s velkými problémy, a už tehdy měl být hřištěm. 
Přistěhovali jste se do klidu, já to chápu, ale pojďme vyjít ostatním vstříct. 
p. Mach – jsem členem výboru pro územní rozvoj a životní prostředí a bohužel 
musím konstatovat, že když si v Praze koupíte auto, musíte vědět, že budete mít 
problém s parkováním. Neznám nikoho, kdo by jezdil ze sídliště autem na hřiště. 
Zpracovával jsem připomínky pro strategický plán. Bohužel Vinoři velmi chybí prvky 
pro starší děti, toto místo je jediné, kam se nechají tyto prvky dát. 
Občanka – projekt se mi líbí, mám sice děti odrostlé, ale nejde jen o mě.  
p. Benešová – dvě jednání, která byla ke zmiňovanému hřišti. Nelíbilo se mi tehdy 
návrh na projekt hřiště. Viděla jsem tam něco přírodnějšího. V podstatě dle 
připomínek občanů se pak překreslil projekt znovu. 
Prvky, které měli způsobovat velký hluk se tenkrát daly pryč a vyšlo se vstříct 
obyvatelům a jejich připomínkám. Začalo se pracovat i s terénem a když pak nebyly 
peníze musel se projekt opět přepracovat. Chápu, že vám vadí hluk, ale na tomto 
hřišti už prvky jsou, a také jsme se snažili vybrat takové, které jsou pro širokou 
věkovou skupinu a také takové, aby příliš nehlučely.  
Občan – jen chci podotknout, že se tam vůbec neuklízí. 
p. Špaček – musím potvrdit, že tam opravdu jezdí náctiletí a túrují, a parkují auta pod 
okny našich domů. Z této diskuze jsem odtušil, že tady vznikne hřiště, na které bude 
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náležitě Vinoř hrdá, ale na úkor nás, kdy zajisté bude prostor velmi vytížený. Co 
zeleň? Oprašujete pouze to, co tam je, ale výsadba nová žádná, žádná kytička. 
Nechal jsem si odhlučnit místnosti novými okny, ale bohužel toho hluku se nezbavíte. 
Dodnes jste nám neudělali studii hlučnosti. Je asi pravda, že jiný pozemek na to 
nemáte. Díval jsem se do katastru nemovitostí. Já se na to ale dívám asociálně. Mě 
je jedno, že lidi s dětmi nemají kam chodit. Připomíná mi to trošku návrat 
k bolševismu. Tenkrát taky postavili paneláky lidem přímo za zády i když je tam 
nechtěli, jen aby ukázali, že oni jsou ti páni, kteří rozhodují. 
p.Hřebíček – každý z nás trošku neseme to, kde bydlíme po svém. Asi bychom se 
měli, ale nějakým způsobem respektovat. Mě se také nelíbí to, že nám za domem 
budou stavět velký developerský projekt a jak to můžeme ovlivnit? Je potřeba, aby 
město zajistilo prostor, kde se budou maminky setkávat a ne, že tady bude 6 hřišť, 
kde budou dva stejné prvky. Přijde mi, že se vymezujete sami a nechcete dojít 
k žádnému konsenzu. Myslím, že pokud bude tento park vybudován tak si jej pak 
ohlídáme. 
p. Špaček – já jsem loni nabízel MČ 100 tis. Kč na údržbu zeleně, ale za mých 
podmínek. 
p. Antoš – musím oponovat, pan Špaček tehdy přišel na jednání rady a chtěl nám 
sice věnovat ony peníze, ale za podmínek, že zajistíme rekonstrukci zeleně bez 
výběrového řízení a on si to tam vybuduje po svém, bez možnosti našeho zásahu. 
To bylo pro nás nepřijatelné. 
občan – jsem velice rád, že tady to hřiště vznikne. Možná to bude mít i společenský 
dopad. Posuneme se dál, jako Vinoř. 
Občanka – doteď jste si nevšimli, že tam není dosypán písek? A to chcete hlídat? 
Celý den? 
p. Hřebíček – ano hlídám. Namítala jsem, aby se hřiště daly do pořádku. 
Občanka – vždyť tam chodí jen pár lidí, kteří se tam přijdou pobavit. 
Občan – podporuji doplnění hřiště. Co se týká parkování, spíše zde parkují lidi, kteří 
jdou do Obory. 
p.  Antoš – Vinoř se nějak rozvíjí a chápu obyvatele, kteří nechtějí doplnění hřiště. 
Pokud budeme vám moci vyjít v něčem vstříct, například výsadbou zeleně. 
Nechceme vám dělat problémy s parkováním.  
p. Obruča – asi by se měly brát v úvahu námitky obyvatel, i když jsem stále pro 
rozšíření hřiště.  
 
Protinávrh č. 1, k bodu programu č. 4 
 
Předkladatel: Ing.  Jan Obruča, Zastupitel 
 
Informace o dostavbě multifunkčního hřiště V Podskalí - dopis od občanů 
 
Zastupitelstvo městské části Praha - Vinoř 
 

I. Ukládá 

1. výborům vypořádávat se s námitkami obyvatel Podskalí proti zmírnění hluku a 
problémy parkování v této lokalitě. 

 
Neschváleno  
Hlasování: PRO: 1, PROTI: 5, ZDRŽEL SE:7 
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Usnesení: 

Zastupitelstvo městské části Praha - Vinoř 
 

I. Bere na vědomí 

1. informace o dostavbě multifunkčního hřiště V Podskalí. 

II. Podporuje 

1. výše zmíněnou dostavbu multifunkčního hřiště V Podskalí dle předloženého 
návrhu. 

Hlasování: PRO:12, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1 

Návrh usnesení byl přijat.  

 

 

Z 13/10/2020 
Plánovaná výstavba v Přezleticích - dopad na dopravní infrastrukturu Vinoře 

 

Diskuse: 

arch. Zacharová – vysvětluje okolnosti výstavby v Přezleticích 
p. Smoljak – dodám jen, že klíčový dopad je dopravní. Nechceme, aby veškerá 
doprava probíhala přes Vinoř. Dále inzerce na nově postavené byty a domy říká, že 
veškerou vybavenost najdou nový obyvatelé Přezletic ve Vinoři. Proto se budeme 
snažit proti tomuto bojovat. 
 

Usnesení: 

Zastupitelstvo městské části Praha - Vinoř 
 

I. Bere na vědomí 

1. informace o nové výstavbě bytových a rodinných domů v obci Přezletice. 

II. Ukládá 

1. starostovi a Radě MČ Praha - Vinoř činit kroky ve správních a obdobných řízeních 
s cílem minimalizovat negativní dopad plánované výstavby v obci Přezletice na 
infrastrukturu MČ Praha Vinoř (zejména na infrastrukturu dopravní). 

Hlasování: PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1 

Návrh usnesení byl přijat.  

Z 13/11/2020 

Dočasná úprava komunikace ve směru na Horní Počernice. 

 

Diskuse: 

p. starosta: vysvětluje situaci 
Ing. Hluší: doplňuje zjednosměrnění, projednáno ve výboru. Několik opatření, o 
kterých musí rozhodnout několik úřadů.  
Občan – a jaká to bude doba, než komunikaci opraví? 
Ing. Hluší – opravdu nám nedokázali říct. Má jistou prioritu, ale termín neznáme. 
 

Usnesení: 

Zastupitelstvo městské části Praha - Vinoř 
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I. Bere na vědomí 

1. doporučení výboru pro dopravu na dočasnou úpravu režimu komunikace NN321. 

II. Schvaluje 

1. vzhledem k havarijní situaci komunikace NN321 dočasnou úpravu dopravního 
značení (v předložené variantě č. 1) – zjednosměrnění předmětné komunikace s 
možným průjezdem vozidel směrem na Horní Počernic a umožnění 
obousměrného provozu cyklistů (např. osazení dopravních značek B2, IP4b 
E12a, E12b – Vjezd cyklistů v protisměru povolen). 

Hlasování: PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

Návrh usnesení byl přijat.  

 
Z 13/12/2020 

Rozpočet na rok 2021 

 

Diskuse: 

p. Zítek – položkový rozpočet Vincent. Dále, aby byl u OdPa 3391 odebrán výraz 
v kultuře a u OdPa 3429 výraz dospělých. JInak výbor doporučuje ke schválení. 
p. Nová – položkový rozpočet určitě přepošlu a co se týká jednotlivých OdPa řídíme 
se členěním rozpočtové sklady pro územní samosprávné celky, které takové dělení 
uvádí. 
p. Benešová – hřiště u ZŠ a MŠ, výsadba je počítáno v rozpočtu i se zelení zde? 
p. starosta – je to kompetence pana ředitele 
p. Antoš – řekněte mi co máte v plánu, já to panu řediteli předám 
p. Smoljak – dohodněme se, že se sejdete s paní Vaculovou dáte něco dohromady a 
pak projednejte s ředitelem. 
Arch. Synek – počítáte nějaké financování projektu pozemku kolem Mariapoli. 
p. starosta – ne nepočítáme. Pouze na architektonickou soutěž. 
 

Usnesení: 

Zastupitelstvo městské části Praha - Vinoř 
 

I. Schvaluje 

1. rozpočet MČ Praha – Vinoř na rok 2021 dle přiložené přílohy. 

II. Schvaluje 

1. rozpočtový výhled do roku 2026. 

Hlasování: PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

Návrh usnesení byl přijat.  

 

Z 13/13/2020 

RO - závazný ukazatel 3113 - příspěvek p.o. ZŠ a MŠ Praha Vinoř 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo městské části Praha - Vinoř 
 

I. Schvaluje 
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1. rozpočtové opatření vlastní - změnu závazného ukazatele OdPa 3113 položka 
5331 na částku 5 683 334 Kč ze schválených 6 200 000 Kč v rozpočtu MČ na rok 
2020. 

Hlasování: PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

Návrh usnesení byl přijat.  

 

 
Z 13/14/2020 

Odměny pro členy výborů 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo městské části Praha - Vinoř 
 

I. Schvaluje 

1. odměny pro členy výborů zastupitelstva MČ Praha Vinoř dle předloženého 
návrhu. 

Hlasování: PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

Návrh usnesení byl přijat.  

 

 
Z 13/15/2020 

Odměny pro předsedu přestupkové komise 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo městské části Praha - Vinoř 
 

I. Schvaluje 

1. mimořádnou odměnu pro předsedu přestupkové komise ve výši 10 000 Kč za 
zpracování agendy navýšené o přestupky v dopravě svěřené dle zák. č. 131/2000 
Sb. v roce 2020. 

II. Schvaluje 

1. dle § 89 odst. 1 písmeno q) zák. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném 
znění zvýšení penežitého plnění pro předsedu přestupkové komise na výši 7500,-
Kč/měsíc, a to od 1.1.2021. 

Hlasování: PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

Návrh usnesení byl přijat.  

Z 13/16/2020 

Darovací smlouva 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo městské části Praha - Vinoř 
 

I. Schvaluje 

1. dar ve výši 25 000 Kč paní Veronice Ferencové, IČ: 74654471 pro zajištění 
provozu Hoffmanova dvora ve Vinoři, z důvodu vyhlášení nouzového stavu v 
souvislosti s opatřeními k onemocnění Covid 19. 
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Hlasování: PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

Návrh usnesení byl přijat.  

 

Protinávrh č. 1, k bodu programu č. 11 
 
Předkladatel: JUDr.  Jan Červenka, Radní  
 
Darovací smlouva 
 
Zastupitelstvo městské části Praha - Vinoř 
 

I. Schvaluje 

1. dar ve výši 25 000 Kč paní Veronice Ferencové, IČ: 74654471 pro zajištění 
provozu Hoffmanova dvora ve Vinoři, z důvodu vyhlášení nouzového stavu v 
souvislosti s opatřeními k onemocnění Covid 19. 

 
Schváleno  
Hlasování: PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

 

Diskuse:  
p. Švarc – dotace nemají být hrazeny z kapitoly Ostatní zájmová činnost. 
 

 

Z 13/17/2020 

Dotace pro TJ Sokol 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo městské části Praha - Vinoř 
 

I. Schvaluje 

1. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace na úhradu provozních výdajů 
v roce 2020 mezi Městskou částí Praha Vinoř a TJ Sokol Vinoř, pobočný spolek, 
se sídlem Klenovská 35, 190 17  Praha 9 – Vinoř, IČ: 49281771, v předloženém 
znění. 

Hlasování: PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

Návrh usnesení byl přijat.  

 

 

Z 13/18/2020 

Dotace pro FK Vinoř 1928, z.s. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo městské části Praha - Vinoř 
 

I. Schvaluje 

1. veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace na úhradu provozních výdajů 
v roce 2020 mezi Městskou částí Praha Vinoř a FK Vinoř 1928, z.s., se sídlem se 
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sídlem Bohdanečská 677, 190 17  Praha 9 – Vinoř, IČ: 00240982, v předloženém 
znění. 

Hlasování: PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

Návrh usnesení byl přijat.  

 

Z 13/19/2020 

Výběr dodavatele akce Prodloužení chodníku podél ul. Mladoboleslavská 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo městské části Praha - Vinoř 
 

I. Schvaluje 

1. dodavatele akce Prodloužení chodníku podél ulice Mladoboleslavská firmu 
INPROS PRAHA, a.s., Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4, IČ: 471 14 444 v celkové 
hodnotě 2 240 157,86 Kč včetně DPH. 

II. Ukládá 

1. starostovi uzavřít s tímto dodavatelem uvedenou Smlouvu o dílo. 

Hlasování: PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1 

Návrh usnesení byl přijat.  

 

 
Z 13/20/2020 

Výběr dodavatele akce Víceúčelové hřiště 

 

Diskuse: 

p. Obruča – zajímalo by mě, kdo pracuje již na staveništi hřiště, když teprve dnes 

potvrzujeme dodavatele? 

Starosta – jedná se pouze o přípravné práce. Tlačí nás čas, musíme do konce roku 

zahájit. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo městské části Praha - Vinoř 
 

I. Schvaluje 

1. jako dodavatele akce Víceúčelové hřiště firmu Z & D stavební společnost spol. s 
r.o., Praha 9 - Satalice, K Rybníčku 13, PSČ 19015, IČ: 45244618 za cenu 4 153 
242 Kč bez DPH. 

II. Ukládá 

1. starostovi uzavřít uvedenou Smlouvu o dílo s výše uvedeným dodavatelem. 

Hlasování: PRO: 11, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 2 

Návrh usnesení byl přijat.  

 

Z 13/21/2020 

Revokace usnesení Z42/5/19 - Směnná smlouva s firmou Fagus spol. s r.o. 

 



Stránka 10 z 12 
13. ZM, dne 21.12.2020 

Usnesení: 

Zastupitelstvo městské části Praha - Vinoř 
 

I. Revokuje 

1. usnesení Zastupitelstva MČ Praha Vinoř č. 42/5/19 ze dne 20.6.2019. 

II. Schvaluje 

1. uzavřít uvedenou směnnou smlouvu se společností FAGUS spol. s r.o. ke směně 
pozemků parc.č. 1282/4, 1333/6 o celkové výměře 57 m2 a 1410/6  v celkové 
výměře 13 m2 to vše v k.ú. Vinoř, obec Praha s doplatkem kupní ceny rozdílu 
výměry směňovaných pozemků dle cenové mapy. 

Hlasování: PRO:13, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

Návrh usnesení byl přijat.  

Z 13/22/2020 

Termíny jednání zastupitelstva v roce 2021 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo městské části Praha - Vinoř 
 

I. Schvaluje 

1. termíny jednání zastupitelstva v roce 2021 takto: 

28.1., 15.4., 24.6., 23.9., 25.11., 20.12.2021. 

Hlasování: PRO: 13, PROTI:0, ZDRŽEL SE: 0 

Návrh usnesení byl přijat.  

 
 

Protinávrh č. 1, k bodu programu č. 17 
 
Předkladatel: Ing.  Jan  Obruča, Zastupitel 
 
Termíny jednání zastupitelstva v roce 2021 
 
Zastupitelstvo městské části Praha - Vinoř 
 

I. Schvaluje 

1. termíny jednání zastupitelstva v roce 2021 takto: 

28.1., 15.4., 24.6., 23.9., 25.11., 20.12.2021. 

 
Schváleno  
Hlasování: PRO: 13, PROTI:0, ZDRŽEL SE: 0 

¨ 
 

Z 13/23/2020 

Prodej pozemku č. 1500/3 v k.ú. Vinoř 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo městské části Praha - Vinoř 
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I. Schvaluje 

1. prodej pozemku č. 1500/3 o výměře 86 m2 v k.ú. Vinoř Pražské strojírně, a.s., IČ: 
60193298 za odhadní cenu 113 434 Kč. 

II. Pověřuje 

1. starostu k podpisu uvedené smlouvy. 

Hlasování: PRO: 13, PROTI:0, ZDRŽEL SE: 0 

Návrh usnesení byl přijat.  

 

 
Z 13/24/2020 

Mimořádný bod - zmařené investice 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo městské části Praha - Vinoř 
 

I. Schvaluje 

1. zmařené investice ve výši 736 049,60 Kč, podrobně uvedené v materiálu 
k projednání, k jejich odepsání. 

II. Ukládá 

1. tajemnici úřadu, aby zajistila tyto zmařené investice vyřadit z evidence účetnictví. 

Hlasování: PRO: 13, PROTI:0, ZDRŽEL SE: 0 

Návrh usnesení byl přijat.  

 

Různé - náměty a připomínky občanů a zastupitelů 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo městské části Praha - Vinoř 
 

I. Bere na vědomí 

Informace pana starosty: 

-  nově rozsvícená Vinoř 

- nový dopravní návrh – nové přímé napojení na Černý most (linka 186), další změny 
v linkách 396, noční autobus 916 a 953 

- částečně vybudovaná cyklostezka podél Golfu 

- koupě nákl. auta, spidera, kontejneru 

- výměna svodidel na kruhovém objezdu, dokončuje se projekt 

- revize sesouvajícího se svahu V Podskalí (geologický průzkum) 

- zbourání zámecké zdi 

- připravená technika na úklid sněhu 

- koše na psí exkrementy 

- výměna 72 lamp veřejného osvětlení 

- rozšíření místního rozhlasu 

- černé skládky 

- nové přechody pro chodce 

- vraky aut 
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- rekonstrukce lávky za rybníkem Velká Obůrka 

- vysazení 90 stromů 

p. Hluší -  je podepsána smlouva na cyklostezku Kbely a Vinoř, obě cyklo by měly být 
v létě v provozu. 

p. Antoš – diskuse o Golfu Vinoř s MHMP a Golfem Vinoř – video konference kde se 
Golf omluvil v den jednání a magistrát od toho dává ruce pryč. Prý by tam byla velká 
ztráta pro město a městská část je moc nezajímá. Vypadá to, že následné dva roky 
to budou strkat před sebou až do nových voleb. 

p. Červenka – smlouva byla podepsána dříve, nechtějí to řešit radikálně. Měli jsme 
smluvní vztah na zpevnění cyklostezky, a to jen díky tomu, že se cca na 14 dní 
změnil statutární zástupce Golfu Vinoř. Hned jsme dokázali, tedy pan starosta, 
vyjednat a podepsat smlouvu. Nakonec se dostal do vedení Golfu opět pan Drbal a 
ten začal kopat kolem sebe a udávat MČ na stavebním úřadu. 

p. Smoljak – pozice magistrátu – jsou tam precedenty, museli by platit technické 
zhodnocení a nechce se jim do toho. 

p. Antoš – do dvou let nepadne rozhodnutí o vybudování sportoviště - zimní stadion 
a venkovní bazén, respektive o změně územního plánu. 

P. Rytina - cituje tel. hovor od paní Hronové: děkuji za výsadbu třešní u Obůrek, 
děkuji za dobře udělané osvětlení v Podskalí včetně obnoveného turistického 
značení, děkuji za novou lávku na konci Obůrek, děkuji za nové hřiště u ZŠ. Všem 
přeje požehnané svátky. 

 

Zapsala: M. Nová       

Ve Vinoři dne 22.12.2020 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

 

 

 

 

………………………………………  ………………………………………. 

Jiří Kazil      Mgr. Michal Zítek   

    

 

 

…………………………………………. 
Ing. Michal Biskup - starosta 
 

 


