Zápis z jednání 19. Zastupitelstva Městské části Praha Klánovice
dne 21.12.2009

Přítomno 9 zastupitelů: ing.Hrabal, CSc, JUDr. Dušek, Ing.Ruda, MUDr. Jágrová,
pan Lukáš, ing. Losert, pan Karban, Václav Švec, Ing. Soukup
Dále přítomno 15 občanů
Čas zahájení: 18:01– zahájeno starostou Losertem
Ověřovatelé zápisu: Hrabal, Švec
Program:
1) Zahájení
2) Schválení programu jednání, zpráva ověřovatelů z minulého zasedání ZMČ. Kontrola a
schválení zápisu. Jmenování ověřovatelů.
3/1) slib Ing. Tomáše Rudy jako náhradníka za odstoupivšího MUDr. Jaroslava Brabence a
prohlášení jmenovaného členem zastupitelstva.
3/2) Schválení zastupiteli již vypracovaných připomínek MČ Praha-Klánovice ke „konceptu
ÚP hl. m. Prahy“
3/3) III. úprava rozpočtu na rok 2009
4) Zásady rozpočtového provizoria na r. 2010 Městské části Praha-Klánovice
5) Stanovení odměn neuvolněným členům ZMČ na rok 2010
6) Zpráva Odborné komise pro nový podchod (Ing. Soukup)
7) Odsvěření rybníků Na Placinách
8) Zrušení usnesení ZMČ 24/2009 ze dne 23.6.2009
9) Vyhlášení grantů na rok 2010
10) Informace
11) Stanoviska občanů městské části Praha-Klánovice
12) Závěr

Starosta zahájil 19. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha-Klánovice uvítáním
zastupitelů a přítomných občanů. Prohlásil, že zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a
konstatoval přítomnost všech členů.
připomínky k minulému zápisu: ověřovatelé Lukáš a paní Jágrová nemají připomínky,
zápis ověřili a podepsali.
Ing. Soukup žádá o doplnění, že byl na minulém veřejném zasedání panem Karbanem
naléhavě žádán, aby veřejnosti sdělil jak hlasoval v referendu.
Starosta jmenoval ověřovateli zápisu : pana Hrabala a pana Švece – oba souhlasí.
3.Schválení programu:
Návrhy na doplnění programu:
Zastupitel Ruda navrhuje:
doplnit bod 4b) Vyslovení nedůvěry panu místostarostovi JUDr. Duškovi
Zastupitel Soukup navrhuje“
doplnění bodu 3/2 Takto: Schválení zastupiteli již vypracovaných připomínek MČ PrahaKlánovice ke“Konceptu ÚP hl.m. Prahy“Závěry ze studie sever.
dále doplnit bod 10a) Axmanova ulice - situace a nepořádek

pan Karban navrhuje:
doplnit bod bod 4c) Hlasování o důvěře starostovi
doplnit bod o bod 8b) Návrh na personální opatření na ÚMČ
pan Hrabal navrhuje doplnit bod 3/3 Zrušení usnesení 28/2009 ze dne 23.6.2009
Hlasování o takto navrženém programu:
Souhlasí: 8 zastupitelů
nesouhlasí: pan Lukáš

3/1) slib Ing. Tomáše Rudy jako náhradníka za odstoupivšího MUDr.
Jaroslava Brabence a prohlášení jmenovaného členem zastupitelstva.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Praha-Klánovice
prohlašuje
pana Ing. Tomáše Rudu, nar. 28.2.1965, bytem Šlechtitelská 943, 190 14 Praha-Klánovice
členem zastupitelstva Městské části Praha-Klánovice. Ing. Tomáš Ruda se stal podle par. 56
zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí členem zastupitelstva dne
20.12.2009

3/2) Schválení zastupiteli již vypracovaných připomínek MČ PrahaKlánovice ke, „konceptu ÚP hl. m. Prahy“. Závěry ze studie Sever.
Celkem bylo zpracováno 20 připomínek ke konceptu územního plánu hlavního města Prahy,
všechny připomínky jsou v příloze tohoto zápisu
.1) k této připomínce předložil návrh nového znění Ing. Soukup:
Tuto připomínku považuje MČ Praha-Klánovice za zásadní. Městská část Praha Klánovice
v souladu se závěry a doporučeními na zachování celistvosti lesa navrhuje, aby na lesních
pozemcích v katastrálním území Klánovice vymezené ulicemi Blešnovská a železniční tratí
Praha-Kolín byla vyhlášena národní přírodní rezervace a to za podmínky, že budou ukončeny
veškerá vyvolaná správní, či jiná řízení, které jsou v souladu se současným územním plánem.
Národní přírodní rezervace (zkracováno NPR) je nejvýznačnější kategorií ochrany
maloplošných území. Poskytuje ochranu v mezinárodním nebo národním měřítku unikátním
přírodním ekosystémům s vzácnými a ohroženými organismy i anorganickými fenomény.
Mezi základní ochranné podmínky stanovené zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a
krajiny patří zákaz libovolných zásahů do prostředí, zejména
- hospodaření intenzivním způsobem
- těžba surovin
- výstavba nových staveb
- vstup a vjezd mimo vyznačené cesty
- provozování horolezectví
- létání na padácích a závěsných kluzácích
- sběr a odchyt rostlin a živočichů
NPR je zřizováno vyhláškou Ministerstva životního prostředí ČR. V současnosti je vyhlášeno
110 území jako NPR. K jejich značení se dle vyhlášky 395/1992 Sb. používají tabule
s velkým státním znakem České republiky a příslušným textem, navíc jsou její hranice na

sloupcích či hraničních stromech označeny dvěma vodorovnými červenými pruhy vzdáleným
od sebe 5 cm.
V diskusi bylo konstatováno, že NPR nelze uplatňovat při územním plánu a je třeba iniciovat
jednání o zřízení NPR přes MŽP.
hlasování:
souhlasí : Lukáš, Soukup
zdrželo se: 7 zastupitelů
dále tuto připomínku upřesnil svým návrhem Ing. arch. Havrda
hlasování:
souhlasí: 7
nesouhlasí: Lukáš
zdržel se: Soukup
Tento návrh pana Havrdy byl schválen
.2) pan Soukup navrhuje vypuštění 3. věty
hlasování:
souhlasí: Lukáš, Soukup
zdrželo se: 7 zastupitelů
Hlasování o původním znění:
souhlasí: 7 zastupitelů
zdrželi se: Soukup, Lukáš
.3) tato připomínka schválena bez výhrad
.4) pan Havrda navrhl nové uspořádání textu, ZMČ si osvojilo text takto navržený jako lepší
formulaci
Hlasování: souhlasí všichni
.5) nový text připomínky číslo 5 navrhl Ing. Soukup:
Tuto připomínku považuje MČ Praha Klánovice za zásadní. Požadujeme dořešení
přednádražního prostoru s tím, že po dokončení rychlostního koridoru v úseku PrahaBěchovice – Üvaly může železniční zastávka Praha Klánovice sloužit jako významný
přestupní bod mezi místně organizovanou MHD a vlaky ČD. Z hlediska místní individuální
dopravy je vhodné rezervovat parkovací plochu u budovy železniční zastávky PrahaKlánovice ve směru Praha. Parcelní číslo 1174. Současně je nutné ve spolupráci se SŽDC
řešit, s ohledem na nárůst dopravní zátěže (nová plánovaná zástavba), výstavbu nového
kapacitně vyhovujícího podchodu pro pěší a odděleného podjezdu pro cyklisty z důvodu, že
se kříží páteřní cyklistická cesta „Pražské kolo" s koridorem ČD.
Hlasování o tomto návrhu Ing. Soukupa
Souhlasí: Soukup
Zdrželo se: 8 zastupitelů
Zastupitel Hrabal navrhuje vypustit větu: „ Z hlediska místní individuální dopravy je vhodné
rezervovat parkovací plochu u budovy železniční zastávky Praha Klánovice ve směru Praha,
parcelní číslo 1174“.

hlasování : souhlasí 4
proti: Soukup
zdrželi se: 4 zastupitelé
Hlasování o původním textu:
Souhlasí: 6 zastupitelů
Zdrželi se: Hrabal, Jágrová, Karban
.6) všichni souhlasí
.7) nový návrh pana Havrdy
Hlasování :
Souhlasí: 6
Zdrželi se: Dušek, Soukup, Lukáš
.8) Hlasování:
Souhlasí : 7 zastupitelů
Chybí: Dušek, Soukup
.9) Hlasování:
Souhlasí : 7 zastupitelů
Chybí: Dušek, Soukup
.10) upřesnění této připomínky od architekta Havrdy
Hlasování:
souhlasí : 7
zdržel se: Soukup
Chybí: Lukáš
.11) až .20) odsouhlaseny všechny najednou všichni souhlasí
Plné znění všech schválených připomínek je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo MČ Praha-Klánovice

souhlasí
s připomínkami městské části Praha Klánovice ke Konceptu územního plánu hl. m. Prahy,
čísla připomínek 1 – 20. Tyto připomínky jsou nedílnou součástí tohoto usnesení.

ukládá
starostovi předat zastupitelstvem schválené připomínky MČ s ověřenou kopií tohoto usnesení
bezprostředně po ověření, nejpozději do 8. 1. 2010 na Magistrát hl.m.Prahy Odbor územního
plánu.
Hlasování:
souhlasí: všichni

Připomínka pana Soukupa:
Zastupitelstvo městské části Praha-Klánovice
I.
Bere na vědomí
závěry o překračování hygienických norem zjištěné v územní studii Klánovice – sever a to
překračování hlučnosti v severní části Klánovic – vymezené ulicí V Trninách, Rodovská a
Slatinská a dále na ulici Slavětínská
II. Pověřuje
Starostu MČ Klánovice k jednání s ředitelstvím silnic a dálnic o snížení max. povolené
rychlosti na dálnici Praha – Hradec Králové z důvodu ochrany obyvatel Klánovic před
hlukem a dále k jednání s příslušným odborem magistrátu hl.m. Prahy o vhodných opatřeních
na ochranu proti hluku na Slavětínské ulici.
Hlasování: Souhlasí všichni
Odsouhlasené znění všech připomínek je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto
zápisu.

3/3 Zrušení usnesení 28/2009 ze dne 23.6.2009
Zastupitel Hrabal navrhuje toto usnesení:
Zastupitelstvo MČ Praha-Klánovice
Ruší usnesení 28/2009 ze dne 23.6.2009, které znělo:
ZMČ Praha Klánovice
I.mění usnesení ZMČ Praha Klánovice č. 30/2005 ze dne 8.9.2005 včetně následných
souvisejících usnesení č. 31/2005 z 29.9.2005 a 41/2006 z 20.11.2006 tak, že schvaluje návrh
na změnu Územního plánu hl. m. Prahy, spočívající v upraveném vymezení ploch funkčního
využití SO2 a LR podle přiloženého grafického návrhu, který je nedílnou součástí tohoto
usnesení.
II. ukládá starostovi MČ předložit příslušným orgánům hlavního města Prahy úpravu již
podaného návrhu na změnu Územního plánu hl. m. Prahy (změna Z1733/07) podle bodu I.
tohoto usnesení.
Ukládá starostovi dát toto usnesení MČ Praha Klánovice na vědomí příslušným
orgánům hlavního města Prahy.
Hlasování:
souhlasí: Karban, Švec, Jágrová, Hrabal, Ruda
zdrželi se: Dušek, Losert, Soukup
nesouhlasí: Lukáš

3/4 III. úprava rozpočtu na rok 2009
Návrh usnesení
Zastupitelstvo městské části Praha – Klánovice

Schvaluje
-

zvýšení rozpočtu MČ na rok 2009 o částku

-

rozpočtová opatření dle rozhodnutí starosty č. 29/R/2009 až 45/R/2009 tak, že stav
rozpočtu činí:
příjmy + financování celkem
výdaje celkem

763.000,-Kč

26.654.000,-Kč
26.654.000,-Kč

Hlasování:
souhlasí: všichni zastupitelé

4. Zásady rozpočtového provizoria na r. 2010 Městské části PrahaKlánovice
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Praha – Klánovice
schvaluje
Zásady rozpočtového provizoria městské části Praha-Klánovice na r. 2010
1. Měsíční výdaje budou čerpány maximálně ve výši 1/12 schváleného rozpočtu 2009.
2. V období rozpočtového provizoria se musí být reálný průběh výdajů přizpůsoben
objemu použitelných peněžních prostředků
3. Především musí být včas a řádně plněny zákonné a smluvní povinnosti.
4. Nové smluvní vztahy nesmí být uzavírány, pokud není zajištěno finanční krytí
5. Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají
příjmy a výdaji rozpočtu na rok 2010 po jeho schválení ZMČ
6. Výdaje na investiční akci “Zateplení ZŠ“ v kapitole 04 budou v období
rozpočtového provizoria hrazeny z přijaté dotace z fondu SFŽP v plné výši.

Běžné výdaje (tis.Kč)
Rozpočt.provizorium
Organizační jednotka Schválený rozpočet
2009
2010
Výdaje celkem
Měsíční výdaje
01 – Rozvoj obce
0,00
0,00
02 –
110,00
Měst.infrastruktura
1326,00
03 – Doprava
1260,00
105,00
04 – Školství
4140,00
345,00
05 – Sociální péče
660,00
55,00
06 – Kultura
617,00
51,00
07 – Bezpečnost
260,00
21,00
08 – Hospodářství
0,00
0,00
09 – Vnitřní správa
8137,00
678,00
10 – Pokladní správa
615,00
51,00
celkem

17 015,00

1 416,00

Hlasování: souhlasí všichni

4b) Vyslovení nedůvěry panu místostarostovi JUDr. Duškovi
Ing. Ruda navrhuje odvolání místostarosty JUDr. Davida Duška
Hlasování:
Zdrželi se: Dušek, Losert, Lukáš
Souhlasí: 5
Chybí:Soukup
Pan Ruda navrhuje jako nového místostarostu pana Švece, ten tuto funkci přijímá do příštího
zasedání.
Návrh aby se volilo veřejnou volbou: souhlasí 3 zastupitelé
Návrh aby se volilo tajnou volbou : souhlasí 8 zastupitelů
Volební komise: předseda Ruda, členové komise: Karban, Soukup
Výsledky hlasování: 9 hlasů odevzdáno 7 hlasů pro pana Švece, dva lístky nevyplněny
pan Švec byl zvolen

4c) Hlasování o důvěře starostovi
Pan Karban podává návrh na odvolání starosty.
K tomuto návrhu se vyjádřil zastupitel Ruda, který toto označil za velmi zásadní krok, který
není v současné situaci dobrým řešením, proto se zdrží hlasování.

Hlasování o odvolání starosty:
Souhlasí: Karban, Jágrová, Hrabal, Soukup
Nesouhlasí: Dušek, Lukáš
Zdrželi se: Ruda, Švec, Losert
Starosta nebyl odvolán.

5) Stanovení odměn neuvolněným členům ZMČ na rok 2010
Návrh usnesení
Zastupitelstvo městské části Praha-Klánovice
souhlasí
s tím, aby byla v období od 1.1.2010 do 31.12.2010 neuvolněným členům zastupitelstva
Městské části Praha-Klánovice, kteří působí ve funkci: zástupce starosty, předseda výboru
nebo komise, člen výboru nebo komise a člen zastupitelstva vyplácena měsíční odměna a její
výši stanoví na 50%
z horní hranice pevné složky odměny i příplatku podle počtu
obyvatel dle příslušných právních předpisů platných pro daný kalendářní měsíc, za který se
tato odměna poskytuje.
Hlasování:
souhlasí: všichni zastupitelé

6) Zpráva Odborné komise pro nový podchod (Ing. Soukup)
Návrh usnesení
Zastupitelstvo městské části Praha – Klánovice

I.
souhlasí,
se závěry komise pro nový podchod, která vyhodnotila současný návrh na řešení
podchodu v železniční zastávce Praha – Klánovice jako nevyhovující a doporučila
v obnoveném územním řízení – „Modernizace traťového úseku Praha Běchovice – Úvaly“
vznést a prosazovat tato stanoviska:
1) pro plánovanou rekonstrukci a výstavbu podchodu použít nové technologie výstavby,
2) v rámci výstavby nového podchodu realizovat cyklopodjezd,
3) v průběhu stavby nového podchodu využít současný podchod pro bezpečný přestup
cestujících ČD, cyklisty a pro chodce.
4) protihluková opatření – protihlukové stěny řešit s ohledem na funkčnost i urbanistiku.

II.
Ukládá
starostovi MČ, aby zajistil realizaci bodů I tohoto usnesení.

Hlasování:
souhlasí: 8 zastupitelů
zdržel se: Karban

7. Odsvěření rybníků Na Placinách
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo MČ Praha – Klánovice

I. souhlasí
s odejmutím oprávnění hospodaření k pozemku p.č. 1159 – vodní plocha v k.ú.
Klánovice v majetku obce hl. m. Prahy dosud svěřeného MČ Praha – Klánovice na LV 914.

II.

ukládá

starostovi podání žádosti o převzetí pozemku dle bodu 1 do majetku HMP s potřebnými
podklady.

Hlasování : souhlasí všichni zastupitelé

8a) Zrušení usnesení ZMČ 24/2009 ze dne 23.6.2009
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo MČ Praha – Klánovice
ruší
usnesení č. 24/2009 ze dne 23.6.2009 o úplatném převodu 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.
Hlasování: souhlasí všichni

8b) Návrh na personální opatření na úřadě
Pan Karban předložil návrh usnesení, kterým se ukládá starostovi, aby požádal ředitele MHMP
o udělení souhlasu s odvoláním tajemníka úřadu MČ Praha-Klánovice. V případě udělení
tohoto souhlasu vypsat výběrové řízení na nového tajemníka.
Protinávrh Ing. Soukupa: vypsat výběrové řízení.
Hlasování : 2 souhlasí
Zdrželo se: 7

Protinávrh pana Švece: tento bod odsunout na příští jednání zastupitelstva městské části.
Hlasování:
souhlasí: 5 zastupitelů
zdrželi se: 4 zastupitelé

9 Vyhlášení grantů na rok 2010
Pan starosta Losert doplnil Všeobecné podmínky pro poskytování grantu 2010 o bod číslo 15)
Příjemce grantu v době stanovené smlouvou doloží vyúčtování vynaložených prostředků.
Součástí vyúčtování musí být i stručná zpráva o průběhu akce. Tuto zprávu potvrdí konkrétní
zastupitel, který akci podpořil.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Praha - Klánovice
schvaluje
vyhlášení grantových programů na rok 2010 t.j. „Všeobecné podmínky pro podání grantů na
rok 2010“ a „Vyhlášení grantů na rok 2010“ určené pro subjekty působící v oblasti sportu,
kultury, využití volného času, zájmové činnosti, sociální a zdravotní. Termín podávání grantu
na příslušných formulářích je do 29.1.2010.
Hlasování: souhlasí všichni zastupitelé

10 Informace
10a) Pořádek v Axmanově ulici
Starosta požádá policii, aby v této ulici zesílila dohled. Starosta pak předloží zastupitelstvu
zprávu kolikrát tam policisté byli, datum, hodinu a jaký to mělo výsledek.

10b) Informace
-

starosta informuje: bývalý Hotel Praha, filmová škola - vydáno demoliční rozhodnutí,
bude demolice, musí být provedena ochrana dvora, ochrana mateřského centra, prostor
pro dopravu bouraného materiálu, toto řeší starosta s panem Švecem

-

cyklostezka na popud MHMP ulice Všestarská až Bydžovská, ulice Bydžovská až U
Trativodu uděláno na vlastní náklady, úprava povrchu pouze pro osobní automobily,
správa komunikací (není to trvalé)

-

V Pátém zaměření výkresové dokumentace – pan Přikryl ze ZAVOSu se pokusí, aby
nedošlo k poškození stromů

-

P+R řeší TSK my jako MČ neplatíme, úkol je auta rozumně zaparkovat

-

možnost (je to teprve v jednání) sehnání peněz na Šestajovický potok (zatrubnění)

-

úklid sněhu přešla povinnost na obec

11 Stanoviska občanů městské části Praha-Klánovice
Zastupitel Hrabal vyzval starostu, aby v rámci usnesení č. 42/2009 ze dne 22.9.2009 ve věci
poskytnutí nabídnutého daru od společnosti FGRP zahájil jednání o poskytnutí tohoto daru
ve výši 1,5 mil Kč pro naši městskou část. Zároveň zastupitel Hrabal vyjádřil zklamáni nad
pasivním přístupem pana starosty v této věci, když během čtvrt roku se o tuto záležitost
nezajímal a žádá v této věci o konkrétní informaci na příštím jednání ZMČ.
JUDr. Papežová se ptá proč nemá kontrolní výbor předsedu? Odpověď pana Švece – nikdo
nemá zájem v tomto výboru pracovat.
Paní Starčevičová: posunutí autobusů – 4 minuty na přestup je málo – starosta se slíbil, že
se situaci pokusí řešit, zároveň starosta informoval, že psal žádost o doplnění názvu
zastávek Klánovice – Smiřická, Klánovice – Bazar, Klánovice – sportoviště
Paní Petráčková – jaká pozitiva P+R přinese – pan Švec odpovídá – nová parkovací místa,
uvolnění komunikací
Roušar – navrhuje projednat na příštím zasedání výsledky referenda a poděkovaní
Brabencovi
JUDr. Papežová – upozornila na dezolátní stav obytného domu V Pátém 211, Švestkova
vila

12) Závěr : konec 22:05
Zapsala Hermanová

Ing. Ladislav Hrabal, CSc.………………………………………

Václav Švec …………… ………………………………………

………………………………
Ing. Jaroslav Losert.
starosta

