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Zápis z 16. zasedání ZMČ Praha – Vinoř  

konaného dne 24.06.2021 

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

 

Přítomni:  

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

HLUŠÍ Lenka, Mgr. ŠŮROVÁ Hana, ANTOŠ Milan, JUDr. ČERVENKA Jan, Ing. 

arch. ZACHAROVÁ Jana  

 

Omluveni: HORSKÝ Martin, Ing. OBRUČA Jan, Doc. Ing. TURNEROVÁ Lenka, 
CSc., BEZKOČKA Marek, KAZIL Jiří 

 

 
Z 16/45/2021 

Volba zapisovatele 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo městské části Praha - Vinoř 
 

I. Volí 

1. zapisovatelem 16. zápisu z jednání zastupitelstva paní Moniku Novou. 

Hlasování: PRO: 10, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

Návrh usnesení byl přijat.  

 

 
Z 16/43/2021 

Volba ověřovatelů 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo městské části Praha - Vinoř 
 

I. Volí 

1. ověřovatele 16. zápisu z jednání zastupitelstva paní Ing. Lenku Hluší, Ph.D., Mgr. 
Hanu Šůrovou. 

Hlasování: PRO: 9, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1 

Návrh usnesení byl přijat.  
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Z 16/46/2021 

Program 16. zasedání 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo městské části Praha - Vinoř 
 

I. Schvaluje 

1. program 16. zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Vinoř dle předloženého návrhu. 

Hlasování: PRO: 10, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

Návrh usnesení byl přijat.  

 

Program: 

1. Volba zapisovatele 

2. Volba ověřovatelů 

3. Program 16. zasedání 

4. Zápis z kontrolního výboru 

5. Přísedící u soudu pro Prahu 9 

6. Závěrečný účet 

7. Rozpočtová opatření 

8. Vyřazení majetku 

9. Žádost o příspěvek z rozpočtu MČ na rok 2021 - TJ Sokol 

10. Smlouva o spolupráci - napojení chodníku s obcí Podolanka 

11. Různé 

 

 
Z 16/47/2021 

Zápis z kontrolního výboru 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo městské části Praha - Vinoř 
 

I. Bere na vědomí 

1. zápis z kontrolního výboru ze dne 16.10.2020 o provedené kontrole příspěvkové 
organizace ZŠ a MŠ Praha - Vinoř. 

Hlasování: PRO: 10, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

Návrh usnesení byl přijat.  

Diskuse: 
p. Švarc – řídit se na příště kontrolním řádem a předat protokol o kontrole. 
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Z 16/48/2021 

Přísedící u soudu pro Prahu 9 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo městské části Praha - Vinoř 
 

I. Volí 

1. dle § 64 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích a se souhlasem 
Obvodního soudu pro Prahu 9 přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 9 pana 
Václava Kurku, nar. 3.3.1962, bytem Uherská 623, Praha - Vinoř. 

Hlasování: PRO: 10, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

Návrh usnesení byl přijat.  

 

Z 16/49/2021 

Závěrečný účet 

 

Diskuse:  
p. Zítek – finanční výbor nemá námitek a doporučuje ke schválení. 
 

Usnesení: 

Zastupitelstvo městské části Praha - Vinoř 
 

I. Schvaluje 

1. - stav peněžních prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2020 

- plnění rozpočtu za rok 2020 

- hospodářský výsledek VHČ za rok 2020 

- závěrečný účet MČ Praha-Vinoř za rok 2020 a vyjadřuje souhlas s celoročním 
hospodařením, a to bez výhrad. 

  

Hlasování: PRO: 10, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

Návrh usnesení byl přijat.  

 

 
Z 16/50/2021 

Rozpočtová opatření 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo městské části Praha - Vinoř 
 

I. Schvaluje 

1. úpravu č. 2 rozpočtu MČ Praha Vinoř na rok 2021 dle předloženého návrhu. 

Hlasování: PRO: 10, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

Návrh usnesení byl přijat.  
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Z 16/51/2021 

Vyřazení majetku 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo městské části Praha - Vinoř 
 

I. Schvaluje 

1. vyřazení majetku vedeného na podrozvahovém účtu 902 ve výši 28 859,10 Kč a 
vyřazení drobného dlouhodobého majetku vedeného na účtu 028 ve výši 194 
176,09 Kč. V celkové výši 223 035,19 Kč. K vyřazení došlo z důvodu 
rekonstrukce kanceláří v objektu MČ Praha - Vinoř, Bohdanečská 97. 

Hlasování: PRO: 10, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

Návrh usnesení byl přijat.  

 

 
Z 16/44/2021 

Žádost o příspěvek z rozpočtu MČ na rok 2021 - TJ Sokol 

 

Diskuse:  

p. Švarc vysvětluje požadavek dotace. 

p. Smoljak – pronájem sokolovny za 300 Kč, jak je to s pronajímáním tenisových 
kurtů, spousta lidí se ptá, jak si je mohou pronajmout. 

p. Antoš – je nový rezervační systém, Sokol neměl ani příjem od školy. Je třeba vidět 
provázanost školy a Sokola. 

p. Švarc – máme mladého kluka, který nám udělal nový elektronický systém, stačí 
pak zavolat na jedno tel. číslo a požádat o radu, v rezervačním systému je vidět kdy 
a jak kdo hraje. Rezervace funguje, funguje i telefonní spojení, třeba i na mě. Zatím 
jsme prodali asi 9 klíčů na kurty, a to pro stálé zájemce o hraní. 

p. Hluší – nestálo by za to zvýšit tu cenu?  

p. Švarc – chceme, aby chodilo víc lidí. Když zdražíme, nebude tolik lidí chodit. 
Nebýt covidu tak peníze nežádáme, měli bychom z pronájmu. 

p. Hluší – no tak zrovna ty kurty na tenis by se mohly zdražit. 

p. Švarc – to už nás nevytrhne, zase tolik zájemců není. 

p. Zacharová – tak zpropagovat. 

p. Švarc – no kdo chce sportovat tak si nás najde. 

P. architekt – nešlo by ještě tu dotaci zvýšit? 

p. Smoljak – no my už jsme dotace Sokolu schvalovali. A to ve výši 150 tis., já jsem 
teď osobně překvapen, že je tu další žádost, když jsme v lednu byli ujištěni, že už je 
to poslední dotace. 

p. Švarc – v lednu jsme nemohli tušit, že v loňském roce bude špatný odečet a letos 
nám jej vyfakturují. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo městské části Praha - Vinoř 
 

I. Bere na vědomí 
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1. žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha - Vinoř na II.pololetí roku 2021 
pro TJ Sokol ve výši 100 000 Kč. 

II. Schvaluje 

1. poskytnutí dotace z rozpočtu MČ Praha - Vinoř na II. pololetí roku 2021 pro TJ 
Sokol, IČ: 49281771 ve výši 100 000 Kč na zajištění provozu ve II. pololetí roku 
2021 (plyn, voda, elektřina) s podmínkou předložit na zářijovém jednání ZMČ 
průběžný rozbor hospodaření za I. pololetí roku 2021. 

Hlasování: PRO: 9, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1 

Návrh usnesení byl přijat.  

 

 
Z 16/52/2021 

Smlouva o spolupráci - napojení chodníku s obcí Podolanka 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo městské části Praha - Vinoř 
 

I. Schvaluje 

1. uzavření Smlouvy o spolupráci s obcí Podolanka na napojení chodníku dle 
přílohy. 

Hlasování: PRO: 10, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

Návrh usnesení byl přijat.  

 

Různé 

ZMČ bere na vědomí informace: 

• změna v realizaci vodovodu ve Ctěnicích. 
• Rozšíření ŠJ – mimořádné jednání ZMČ 
• ZS po Havránkové – dvě nové lékařky, dvě nové ordinace 
• Rekonstrukce suterénu – cvičební sálky 
• Žaloba Mgr. Havránkové proti MČ 
• Odcizení dopravních značek na Radonice starostou Radonic, jednání o studii 

širších návazností dopravy středočeského kraje a Prahy (okruh, tramvajová 
trať, vlakotramvaj – pan starosta vysvětluje kudy povede trať na Drážďany a 
trať na vlakotramvaj) naším cílem je odklonit automobilovou dopravu z Vinoře. 
Realizátorem bude IPR spolu s vysoutěženým projektantem. 

• Vyčištěná socha 
• pronájem Rychty 
• Asfalt na rohu ulic Čeperská a Uherská 
• Brány na hřbitově – automatické otevírání a zavírání 
• Noc kostelů – pan Děpold Czernin s dcerou Alžbětou 
• Otevření multifunkčního hřiště u ZŠ, kamerový systém 
• Realizace hřišť – Medúza, V Podskalí 
• Smlouva s CPI – budova Normy – vznik multifunkčního sálu, problém s 

napojením kanalizace vyřešen 
• Golfové hřiště chátrá, černá skládka 
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• Retardéry v ulicích – zůstanou, v některých ulicích se nám podařilo snížit 
požadavek na jednu řadu, ale naopak toto opatření bude muset být v celé 
Vinoři 

• Výtluky v silnicích ve správě TSK, formulář závad 
• Instalace mostu cyklostezka na Satalice, odpočívadlo na cyklostezce, stromy 

podél cyklostezky, ochranný ostrůvek v silnici 
• Ekologické havárie na rybnících a úhyn ryb – prof. Kalous 
• Získání dotace ve výši 6 mil. na předzámčí 
• Poděkování p. Švarce za dotaci 
• Nová výstavba v Letňanech – prý bude zpracován koncept, studii dopadů na 

infrastrukturu s návrhem na řešení např. dopravní obslužnosti, jedná se o více 
projektů. 

 

Zapsala: M. Nová   

ve Vinoři dne 28.6.2021 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

 

 

 

………………………………………  ………………………………………. 

Ing. Hluší Lenka, Ph.D.    Mgr. Šůrová Hana   

    

 

 

 

………………………………………. 

Ing. Michal Biskup, starosta 

 


