Zastupitelstvo Městské části Praha-Klánovice
22.řádné zasedání, V. volební období, 28.6.2010

Zápis z jednání řádného Zastupitelstva Městské části Praha Klánovice
dne 28.6.2010
Přítomno 7 zastupitelů:Ing.Hrabal, CSc, JUDr. Dušek, MUDr. Jágrová,
pan Lukáš, ing. Losert, Václav Švec,
Ing. Soukup
Omluvení: pan Karban, ing. Ruda
Dále přítomno 8 občanů
Čas zahájení: 20:05– zahájeno starostou Losertem

Program :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Zahájení.
Schválení programu jednání, zpráva ověřovatelů z minulého zasedání ZMČ.
Kontrola a schválení zápisu. Jmenování ověřovatelů.
Závěrečný účet MČ Praha-Klánovice za rok 2009
Hospodaření Masarykovy základní školy za rok 2009
Hospodaření Mateřské školy za rok 2009
I. Úprava rozpočtu za rok 2010
Smlouva o věcném břemeni s Telefonicou a.s.
Svěření budovy haly z majetku HMP do majetku MČ Praha-Klánovice
Revokace usnesení 25/2009 – odsvěření V+K řadů
Návrh na prodej vily č.p.211 s příslušnými pozemky
Informace o zavedení orientačních čísel v Praze-Klánovicích
Informace
Stanoviska občanů městské části
Závěr

1. Zahájení
Starosta zahájil 22. řádné zasedání Zastupitelstva Městské části Praha-Klánovice uvítáním
zastupitelů a přítomných občanů. Prohlásil, že zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a
konstatoval přítomnost všech členů.
2. Schválení programu jednání, zpráva ověřovatelů z minulého zasedání ZMČ. Kontrola
a schválení zápisu. Jmenování ověřovatelů.
Ověřovatelé minulého zápisu Ing. Ruda, pan Lukáš zápis schválili a podepsali.
Starosta jmenoval ověřovateli tohoto zápisu : MUDr. Jágrová, pan Švec, oba souhlasili.
Zastupitel Hrabal upozornil že v zápisu u bodu číslo 3.1. a v usnesení 11 jsou chybně
přiřazeny body 2-12 panu tajemníkovi a měly být přiřazeny panu starostovi.
Zastupitel Dušek na to reagoval tak, že to bylo vadně navržené usnesení. V zápise je to tak jak
bylo usnesení navrženo. Na minulém zasedání upozorňoval na nedostatky v tomto usnesení.
Zastupitel Švec na minulém zasedání hlasoval pro toto usnesení s výhradou.
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Ing. Soukup navrhuje toto usnesení změnit.
Starosta Losert navrhuje toto projednat v rámci bodu 12.
Zastupitel Švec navrhuje toto projednat na příštím jednání zastupitelstva, kde bude přítomen
navrhovatel tohoto usnesení a ověřovatel zápisu z minulého jednáni pan Karban.
Hlasování o navrženém programu:
souhlasí: 6 zastupitelů
zdržel se: Hrabal
3. Závěrečný účet MČ Praha-Klánovice za rok 2009
Navržené usnesení
Zastupitelstvo MČ Praha - Klánovice
I. bere na vědomí
- stavy na účtech k 31.12.2009
- plnění rozpočtu za rok 2009
- hospodářský výsledek VHČ - 2009
- finanční vypořádání za rok 2009 se státním rozpočtem a rozpočtem
hl.m.Prahy
- Zprávu přezkoumání hospodaření
II. schvaluje
a) rozbor plnění rozpočtu MČ Praha – Klánovice za rok 2009
b) hospodaření VHČ za rok 2009
c) stav fondů
d) závěrečný účet MČ Praha – Klánovice s výhradou.
III. Souhlasí
s celoročním hospodařením, a to s výhradou vzhledem k zjištěnému nedostatku ve
zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření.
IV. ukládá
starostovi přijmout a realizovat nápravná opatření k nápravě nedostatku obsaženého ve
Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha-Klánovice za rok 2009 a podat o
tom písemnou informaci Magistrátu hl.města Prahy.
Hlasování:
Souhlasí: 6 zastupitelů
Zdržel se: Hrabal
4. Hospodaření Masarykovy základní školy za rok 2009
Zastupitel Dušek dává protinávrh převést do fondu odměn částku 50.000,- Kč a do
rezervního fondu částku 83.888,36
Hlasování o protinávrhu JUDr. Duška:
Souhlasí: 3 zastupitelé (Jágrová, Dušek, Soukup)
Zdržel se: 1 zastupitel (Hrabal)
Nesouhlasí: 3 zastupitelé (Lukáš, Švec, Losert)
Protinávrh nebyl přijat.
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Hlasování o původním návrhu:
Souhlasí: Hrabal, Lukáš, Švec, Losert
Zdrželi se: Jágrová
Nesouhlasí: Soukup, Dušek
Návrh nebyl přijat.
Zastupitel Dušek navrhuje nový protinávrh převést do fondu odměn částku 70.000,- Kč a do
rezervního fondu částku 63.888,36,-Kč
Hlasování o protinávrhu JUDr. Duška
Souhlasí: 6 zastupitelů
Zdržel se: 1 zastupitel
Návrh byl přijat
Bylo přijato toto usnesení
Zastupitelstvo městské části Praha – Klánovice
I.bere na vědomí
přehled hospodaření Masarykovy základní školy Praha – Klánovice za rok 2009, předložený
ředitelem Masarykovy základní školy . Nevyčerpanou dotaci ve výši 14.917,43Kč. Ve
vedlejší hospodářské činnosti zisk ve výši 133.888,36 Kč.
II.souhlasí
- s výsledkem hospodaření,
- s vrácením nevyčerpané dotace ve výši 14.917,43Kč
- s převodem vytvořeného zisku do fondu odměn částkou 70.000,--Kč a částkou
63.888,36 Kč do rezervního fondu.
5. Hospodaření Mateřské školy za rok 2009
Navržené usnesení:
Zastupitelstvo městské části Praha - Klánovice
I.bere na vědomí
přehled hospodaření Mateřské školy Praha - Klánovice, předložený ředitelkou Mateřské
školy.
II.souhlasí
s výsledkem hospodaření za rok 2009.
Hlasování:
Souhlasí: 6 zastupitelů
Zdržel se: 1 zastupitel (Soukup)
6. I. Úprava rozpočtu za rok 2010
Navržené usnesení
Zastupitelstvo městské části Praha – Klánovice
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I.
-

Schvaluje
zvýšení rozpočtu MČ na rok 2009 o částku
12.324.100,-Kč
rozpočtová opatření dle rozhodnutí starosty č.4/R/2010, 5/R/2010, 7/R/2010 až
č.19/R/2010 tak, že stav rozpočtu činí:
příjmy + financování celkem
29.405.100,- Kč
výdaje celkem
29.405.100,- Kč

Hlasování:
Souhlasí: všichni zastupitelé
7. Smlouva o věcném břemeni s Telefonicou a.s.
Navržené usnesení
Zastupitelstvo MČ Praha - Klánovice
I. souhlasí
a) s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na překládku
komunikačního zařízení na pozemky č.parc. 1195, 1215/1, 1215/2 MČ Praha –
Klánovice na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu ve smyslu ustanovení § 104
odst. 3) zák. č. 127/2005 Sb. s Telefónica O2 Czech Republic, a.s.se sídlem Praha 4 Michle, Za Brumlovkou 266/2.
b) s následným uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemky č.parc.
1195, 1215/1, 1215/2 s Telefónica O2 Czech Republic, a.s. se sídlem Praha 4 Michle, Za Brumlovkou 266/2.
II. pověřuje
starostu podpisem smluv dle bodu I tohoto usnesení.
Hlasování:
souhlasí: všichni zastupitelé
8. Svěření budovy haly z majetku HMP do majetku MČ Praha-Klánovice
Navržené usnesení
Zastupitelstvo městské části Praha - Klánovice
žádá
Zastupitelstvo Hlavního města Prahy o svěření budovy č.p.1000 ( stavby občanské
vybavenosti – tělocvična) na pozemku par.č. 4/2 z vlastnictví Hlavního města Prahy LV
1369 na LV 914 vlastnické práno Hlavní město Praha, svěřená správa nemovitosti ve
vlastnictví obce - Městské části Praha-Klánovice.
Hlasování:
Souhlasí: všichni zastupitelé
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9. Revokace usnesení 25/2009 – odsvěření V+K řadů
Navržené usnesení
Zastupitelstvo MČ Praha - Klánovice
I.
souhlasí
s převedením (odsvěřením) kanalizačních řadů včetně čerpacích a kompresorových
stanic v hodnotě 183.121.334,-Kč a vodovodních řadů v hodnotě 135 176 234,-Kč tj.
majetku v celkové hodnotě 318.297.568,-Kč svěřeného MČ Praha-Klánovice, do
majetku Hlavního města Prahy.
II.
ukládá
starostovi podání žádosti o převzetí staveb dle bodu I. do majetku Hlavního města
Prahy s potřebnými podklady.
Hlasování:
Souhlasí: 6 zastupitelů
Zdržel se: 1 Soukup
10. Návrh na prodej vily č.p.211 s příslušnými pozemky
Ing. Soukup navrhuje toto usnesení
Zastupitelstvo MČ Praha - Klánovice
I.

schvaluje

úplatný převod objektu čp. 211, ul. V pátém s pozemky parc. č. 305 o výměře 227 m2 a parc.
č. 306 (zahrada) o výměře 1362 m2 v k.ú. Klánovice na LV 914 Hlavní město Praha, svěřená
správa nemovitosti ve vlastnictví Městská část Praha-Klánovice, U Besedy 300, Praha 9Klánovice manželům ing. Romaně Leitgebové a ing. Martinu Leitgebovi, oba trvale bytem:
V Kapslovně 1, Praha 3, PSČ 130 000 za celkovou kupní cenu 12.100.000,- Kč (tj. slovy
dvanáctmilionůstotisíckorunčeských), která musí být zaplacena nebo alespoň složena do
notářské úschovy před podpisem smlouvy o převodu nemovitosti
II. souhlasí
s vyplacením provize realitní kanceláři RE/MAX – HORIZONT REAL ESTATE, s.r.o. ve
výši 2,5% z realitního obchodu na základě Smlouvy o výhradním poskytování realitních
služeb
III. souhlasí
s ukončením nájmu dle přiložených návrhů smluv manželů Králových a pana Josefa Krále a s
výplatou odstupného ve výši 200.000,- Kč a 100.000,- Kč za podmínky, že bude mezi MČ a
manželi Královými a panem Josefem Králem uzavřena smlouva s termínem vyklizení bytu do
15. 10.2010, se sankcí při nedodržení tohoto termínu 1.000,- Kč za každý den prodlení
s vyklizením a předáním.
IV.

pověřuje
starostu podepsáním smlouvy dle bodu I a bodu III s podmínkami tohoto usnesení.
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11. Informace o zavedení orientačních čísel v Praze-Klánovicích
Navržené usnesení:
Zastupitelstvo MČ Praha-Klánovice
I.bere na vědomí
předložený návrh s tím, že veškeré náklady na jeho zavedení jsou k tíži MČ. Ke dni
projednání jsou náklady odhadovány na cca 300 000,- Kč a v průběhu zpracování se mohou
zvýšit (výstavba, cenová relace, DPH). Práce úředníků MHMP na přípravě systému, vč.
pasportizace ulic jsou v plné výši hrazeny MHMP.
II.souhlasí
s objednáním prací nutných k uvedení značení v život
III.pověřuje
starostu MČ k objednání zpracování dokumentace potřebné k objednání příslušných tabulek.
Hlasování: souhlasí všichni zastupitelé
12. Informace
Starosta Losert informoval:
- strategický plán Klánovic před koncem volebního období bude předložen
- stavební práce na ZŠ úprava podkroví – probíhají kontrolní dny
- bude výběrové řízení na zateplení MŠ
- začnou práce na čističce, budou trvat 1,5 roku
- Zastávka autobusu 564 bude přemístěna do ulice Medinská (v rámci studie bezpečně
na kole do školy)
- Návrh na přejmenování zastávek v Klánovicích byl podán, řeší se
- starosta navštívil s paní Papežovou Farní charitu Neratovice (na financování se podílí
obec, soukromník, farní charita)
Ing. Soukup informoval:
- přeložka silnice 510 v horizontu několika měsíců by měl být zrušen vjezd a výjezd
v Horních Počernicích u Hornbachua v Běchovicích u nádraží, městské části bojují
proti.
- snížení rychlosti na D11 (velký hluk – měl by se upravit povrch)
Ing. Hrabal
1.Jednal s ředitelem odboru správy majetku panem Svobodou ohledně rybníků Placina.
Z tohoto jednání vyplynuly dvě varianty řešení. Buď jedna s lesy ČR o bezúplatném převodu
(toto musí až do vlády) Nebo jednodušší varianta jednat s lesy ČR o směně pozemků, této
variantě je pan Svoboda nakloněn.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo MČ Praha-Klánovice
doporučuje
starostovi zahájit jednání s panem Ing. Svobodou ředitelem odboru správy majetku MHMP o
případné směně pozemků u rybníků Placina za účelem scelení vodních ploch.
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Hlasovani:
Souhlasi: 6 zastupitelu
Zddel se: 1 zastupitel (Lukas)
2. lng Hrabal opravuje sve informace ktere sdelil zastupitelstvu na minulem zasedani v bode
3.2 Zprava 0 cinnosti kontrolniho vyboru takto:
v breznu 2009 jsem podal podnet na MHMP k prosetfeni nepfimerenych odmen panu
tajemnikovi v roce 2008
dopisem z kvetna 2009 je na mne MHMP, konkretne predsedou kontrolniho vyboru
ZHMP p. JUDr. Hoffmanem a shodne i reditelkou OMK MHMP, doporuceno resit
tuto zalezitost organy cinnymi v trestnim fizeni
v fijnu 2009 jsem na doporuceni MHMP podal podnet k prosetreni na Obvodni statni
zastupitelstvi pro Prahu 9
v prosinci 2009 mi bylo PCR sdeleno, ze tento muj podnet se odkhida
k tomuto usneseni PCR j sem v lednu 2010 podal stiznost
v unoru 2010 jsem obdrzel usneseni Obvodniho statniho zastupitelstvi pro Prahu 9, ze
se rna stiznost zamita s oduvodnenim, ze originaly navrhu odmen s mYm podpisem ze
dne 3. a 15.12. 2008 na urade MC Praha-Klanovice nejsou k dohledani
3. Klanovicky zpravodaj - ve statutu KZ z 15/92008 je uvedeno ze ZMC pravide!ne hodnoti
moven KZ. Pozaduje, aby zastupitele zpravodaj hodnotili.
DIe statutu je koordinator z fad zastupitelu, nelibi se mu to. Navrhuje, aby v cele KZ by!
redaktor nezavisly na zastupitelstvu. JUDr. Dusek navrhuje, aby toto fesilo
nove
zastupitelstvo.
13. Stanoviska obcanu mestske casti.
JUDr. Krizek: Utesilova ulice je stale nesjizdna.
Jak se bude postupovat v pfipade, ze divoka prasata se rozsifi i do obytne casti Klanovic.
R.Hladik: osazeni znacek v lese, aby tam nejezdili motorky a kone.
Ukonceni zasedani ve 22 .10 hod .
Zapsala: Hermanova

/ -

MUDr. Marie Jagrova
Vaclav Svec
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Ing. Jaroslav Losert.
starosta
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