Zastupitelstvo Městské části Praha-Klánovice
19.řádné zasedání, V. volební období, 21.12.2009

Usnesení č. 44/2009
ze dne 21.12. 2009
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 § 56
zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí členem zastupitelstva dne
20.12.2009.

LS

Václav Švec
zástupce starosty

Ing. Jaroslav LOSERT
starosta Městské části
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Usnesení č. 45/2009
ze dne 21.12.2009
Zastupitelstvo MČ Praha-Klánovice

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

II.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.

LS

Václav Švec
zástupce starosty

Ing. Jaroslav LOSERT
starosta Městské části
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Připomínky MČ Praha-Klánovice ke Konceptu územního plánu hl. m. Prahy
1)
Tuto připomínku považuje MČ Praha-Klánovice za zásadní.
V souladu s výsledkem referenda, uspořádaného v MČ Praha - Klánovice dne 7. 11. 2009 a se
závěry vyhodnocení vlivu na životní prostředí (SEA), zpracovaném firmou Ekola group, která
doporučuje zachování celistvosti Klánovického lesa, požadujeme do územního plánu hl.m.
Prahy zařadit řešení podle varianty konceptu, tedy místo plochy rekreace RP číslo 2223 o
rozloze 504.391 m2 stanovit jako závazné prvky územního plánu území krajinné - plochy
lesní ZL číslo 8305 o rozloze 51.564 m2 a číslo 8306 o rozloze 4250.335 m2.
Jako území rekreační ponechat podle varianty konceptu plochu rekreace RP s číslem 8071, ale
bez pozemku č. parc. 1103/8 k.ú. Klánovice. Využití pozemku č. parc. 1103/8 k.ú. Klánovice
požadujeme určit jako plochu lesní ZL, do plochy rekreace RP zahrnout jen soukromé
pozemky č. parc. 1103/7 o rozloze 26.994 m2, č. parc. 1101 o rozloze 1.149 m2, č. parc. 1102
o rozloze 180 m2 a č. parc. 1103/10 o rozloze 811 m2.
2)
Tuto připomínku považuje MČ Praha-Klánovice za zásadní. Předložená výkresová část ÚP
HMP dosud zcela neobsahuje výsledky Územní studie Klánovice-sever. Požadujeme závěry z
projednání této studie důsledně promítnout do „Návrhu územního plánu hl. m. Prahy“
Požadujeme uplatnění zákonné ochrany ploch určených k občanské vybavenosti před
zástavbou jiného typu.
3)
Tuto připomínku považuje MČ Praha-Klánovice za zásadní.
Vedení železnice VTR v oblasti obytné zástavby Klánovice-sever realizovat podzemním
tunelem, nebo zakrytou formou na k.ú. hl. m. Prahy – ochrana proti hluku viz díl D a VVURU
Konceptu, kde je zmiňováno řešení vedení VTR v oblasti Klánovického lesa.
4)
Tuto připomínku považuje MČ Praha-Klánovice za zásadní.
a)Je třeba zabránit růstu tranzitní dopravy přes území Klánovic, zejména v ulici Slavětínské.
Proto požadujeme stanovit pořadí změn v území (etapizaci) tak, že bude určeno pořadí
výstavby komunikací takto:
1. uvést do provozu přeložku I/12 (budoucí R12) v úseku Běchovice - Újezd nad Lesy
- Úvaly,
2. uvést do provozu přeložku II/101 v úseku Jirny Úvaly,
3. uvést do provozu obchvat Horních Počernic,
4. vybudovat mimoúrovňovou křižovatku Beránka (přeložka II/611),
5. navázat Klánovickou spojku.
Výstavbu na rozvojových plochách požadujeme podmínit realizací uvedených
komunikací a v uvedeném pořadí.
b) Nesouhlasíme se zpoplatněním jízdy po vnějším pražském dálničním okruhu (který se
nalézá v naší části hluboko v městě – Běchovice - Satalice), jak předpokládá nová vyhláška
MD ČR, která nabude platnost již od. 1. 1. 2010. Bezpochyby bude mít negativní vliv na
dopravní zátěže a na kvalitu životního prostředí v celé Praze i v příměstských oblastech.
Pokud dojde k tomuto zpoplatnění, požadujeme vypracovat novou hlukovou a emisní
studii a upravit vyhodnocení vlivů konceptu územního plánu hl.m. Prahy na udržitelný
rozvoj území přinejmenším pro oblasti, kde dojde ke změně dopravní situace.
c) Souhlasíme se zařazením „Klánovické spojky“ mezi veřejně prospěšné stavby č. 77/DK a
požadujeme, aby součástí této veřejně prospěšné stavby byla též navržená protihluková
opatření.
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5)
Tuto připomínku považuje MČ Praha-Klánovice za zásadní.
Požadujeme dořešení přednádražího prostoru s tím, že po dokončení rychlostního koridoru
v úseku Praha-Běchovice – Úvaly může železniční zastávka Praha-Klánovice sloužit jako
významný přestupní bod mezi místně organizovanou MHD a vlaky ČD. V této lokalitě
realizovat parkoviště P+R (k.ú. Újezd nad Lesy - již předjednáváno). 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. Zde se totiž kříží páteřní cyklistická cesta „Pražské kolo“ s koridorem ČD. Tato
opatření urychlí cestování přímo do centra metropole. Z hlediska místní individuální dopravy
je vhodné reservovat parkovací plochu u budovy železniční zastávky Praha-Klánovice ve
směru Praha. Parcelní číslo: 1174. Je předjednán se SŽDC prostup projektovanou
protihlukovou stěnou. Příloha dopis č.j. 3018/2008 z 18. 11. 2008.
6)
Tuto připomínku považuje MČ Praha-Klánovice za zásadní.
V textové části Konceptu územního plánu hl. m. Prahy požadujeme doplnit: Před povolením
nové výstavby na přilehlém k.ú. Horních Počernic bude provedeno šetření a odborné
posouzení na možné vlivy na životní prostředí Klánovického lesa, zejména pak na oblasti
Natura 2000, z nárůstu odpadních a splaškových vod do ČOV Klánovice.
7)
Tuto připomínku považuje MČ Praha-Klánovice za zásadní.
Požadujeme pro celé k.ú. Klánovice a související zástavbu na k.ú. Horní Počernice, tedy i pro
stabilizované plochy stanovit závazné regulativy zástavby, které umožní do budoucna
zachovat základní charakter historicky vzniklé rozvolněné solitérní zástavby RD situované v
zeleni:
• výška zástavby max. 1PP + 2NP + obytné podkroví
• výšku římsy nebo atiky 7,2 m pro RD, výšku římsy nebo atiky 9,0 m pro bytové domy
• prostorová struktura otevřená izolovaná zástavba typu O1
• rozloha pozemku RD 800 - 1000 m2, nebo odpovídající regulativy - koeficienty
podlažních ploch 0,2
• podíl stabilní z terénu rostlé zeleně min. 80 % z plochy stavebního pozemku
• doporučené oplocení průhledné, s podezdívkou (v odůvodněných případech
neprůhledné jako ochrana proti hluku).
8)
Tuto připomínku považuje MČ Praha-Klánovice za zásadní.
MŠ Klánovice-východ přesunout do prostoru Přimského náměstí, kde je již pro ni vyčleněna
funkční plocha (od r. 1999). Navržený prostor (Šlechtitelská – Čmelická) řešit variantně,
s přihlédnutím k tomu, že stávající zahradnictví, provozované ve sklenících je možné
považovat za nerušící výrobu. K tomu dodáváme, že tento typ podnikání (historicky
doložitelný), je pro intravilán Prahy-Klánovic přínosný pro jeho charakter veřejné i soukromé
zeleně.Parcelní čísla 897/1; 917; 1301/1; 912; 911; 910.
9)
Tuto připomínku považuje MČ Praha-Klánovice za zásadní.
Sportovní plochu při ulicích Šlechtitelská - V Jehličině ponechat jako rozvojovou plochu
sportoviště pod širým nebem. Parcelní čísla 1017/1; 1017/7; 1018/1; 1019; 1020/1; 1021/1.
Na těchto plochách je třeba zaměnit definice využití území, to znamená, že rekreační plocha
RP je situována ve skutečnosti k ulici Šlechtitelské a V Jehličině, stávající sportovní plocha
SP je situována pouze k ulici V Jehličině a k souvislému lesu.
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10)
Tuto připomínku považuje MČ Praha-Klánovice za zásadní.
Doplnit do textové části územního plánu závazné ustanovení časového pořadí zástavby
(etapizaci) v dosud nezastavěném k.ú. Klánovice a hraniční částí k.ú. Horní Počernice, které
návrh obslužně spáduje do Prahy-Klánovic.
1.
Do konceptu územního plánu hl. m. Prahy určeného k projednání důsledně promítnout
výsledky projednání připomínek k Územní studii Klánovice-sever,
2.
vybudování komunikací K Rukavičkárně a Dobřenická + Černilovská jako souvislých
plnohodnotných jednosměrných komunikací,
3.
výstavba dalších komunikací, paralelních se jmenovanými v bodě 2, musí probíhat tak
aby se budovaly postupně, směrem ke hranicím katastrálního území Klánovice.
Prioritně je třeba dobudovat komunikaci Boušova,
4.
teprve po splnění těchto podmínek je možné rozšíření výstavby obytných domů fy.
UBM nad dosud schválených 16 RD (Rodovská, K Rukavičkárně). Rozšíření
výstavby musí být doprovázeno započetím výstavby budov občanského vybavení
(mateřská školka, základní škola) tak aby tato část k.ú. Horní Počernice byla
v uspokojování těchto služeb soběstačná,
5.
při budování komunikací v této lokalitě dbát na vyloučení/omezení tranzitní dopravy
v dopravním směru Újezd nad Lesy – Horní Počernice, zejména dopravy nákladní.
(Koordinační výkres O1_07_Kc.pdf plochy OB (O – 0,3/3/80); PZ/OB; PZ/SP; PZ/VV)
11)
Připomínka:
Požadujeme výstavbu nových RD (a dalších objektů) povolovat pouze tam, kde existuje
funkční dopravní, inženýrská a občanská infrastruktura (§ 43 zákona), garantovaná hl.m.
Prahou. Opatření musí být závazné pro stavební úřady – P 20 a P 21. Z toho vyplývá
požadavek na vydání dočasné stavební uzávěry v dané oblasti. Prioritní budování objektů
občanské vybavenosti (MŠ, ZŠ, zdravotnictví). Současné kapacity stávajících školních
objektů MČ Praha-Klánovice jsou již vyčerpány a další stavební rozšíření není možné.
Upřednostnit budování rekonstrukce stávajících komunikací před komunikacemi řešenými
v Územní studii Klánovice-sever.

12)
Připomínka:
Požadujeme v návaznosti na výsledky projednání Územní studie Klánovice-sever dopracovat
projekt komunikací v dosud nezastavěných plochách, včetně souvisejí uliční sítě na řešené
části k.ú. Horní Počernice. Navazující komunikační síť na k.ú. Horni Počernice (Koordinační
výkres O1_07_Kc.pdf plochy OB (O – 0,3/3/80); PZ/OB; PZ/SP; PZ/VV) musí mít shodné
technické parametry, jako komunikace na které navazuje v k.ú. Klánovice požadavek se týká i
veřejné zeleně. MČ Praha-Klánovice požaduje prověření již vypracovaných projektů jejich
případnou úpravu zejména z hlediska regulace provozu. Toto se týká prostoru k.ú. Klánovice
vymezeném komunikacemi Slavětínská, Lovčická, Všestarská, V Trninách, V Olšinách,
Slatinská, Radovská a V Jezevčinách. Navíc při jednání s dominantním vlastníkem a
stavebníkem komplexu RD v přiléhající části k.ú. Horní Počernice (Koordinační výkres
O1_07_Kc.pdf plochy OB (O – 0,3/3/80); PZ/OB; PZ/SP; PZ/VV) bylo dojednáno
vybudování zeleného pásu podél katastrální hranice jako ochrany před vlivem postupné
stavby a optického předělu mezi odlišně architektonicky založenou zástavbou.
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13)
Připomínka:
Na celém k.ú. Klánovice a řešené části k.ú. Horní Počernice nebude povolena výstavba
nových ubytovacích zařízení hotelového typu. (Koordinační výkres O1_07_Kc.pdf plochy OB
(O – 0,3/3/80); PZ/OB; PZ/SP; PZ/VV).
14)
Připomínka:
Požadujeme prověřit bilanci občanské vybavenosti na celé MČ Praha-Klánovice, základní
zásobování (potravinami), je v současnosti již nevyhovující pro roztříštěnost a zejména
nevyhovující možnosti parkování. Proto je nutné při zahájení výstavby RD zahájit i výstavbu
objektu(ů) občanské vybavenosti – obchodní centrum, školství, sport, zdravotnictví a dalších
veřejně prospěšných staveb, jak bude vyplývat z požadavků vzniklých během účinnosti
projednávaného ÚP HMP. Je nutné přehodnocení (nové vypracování) vlivů na udržitelný
rozvoj zejména vlivy dopravy na hlukovou a emisní zátěž včetně definice limitní zátěže –
v našem případě pro obytnou zástavbu s možnou nerušící výrobou. Chybí také posouzení
vlivu výše zátěží na zdravotní stav obyvatelstva.
15)
Připomínka:
Z hlediska ekologicky udržitelného rozvoje oblasti řešené územní studií Klánovice-sever a
celého k.ú. Klánovice trváme na dodržení zásady dalšího nerozšiřování zastavitelných ploch
nad rámec Konceptu územního plánu hl. m. Prahy a tím zabránění srůstání sídlištních celků.
16)
Připomínka:
Z předloženého a projednaného konceptu Územního plánu hl.m. Prahy by měla vzejít nová
dopravní politika MHMP, která by vyžadovala postupné zavádění diverzifikované struktury
zásobování obyvatelstva základními životními komoditami a upřednostňovala rozvoz
malotonážními automobily s minimalizovanou ekologickou zátěží.
17)
Připomínka:
V souvislosti s řešením odvodnění veřejných komunikací do přilehlých vodotečí požadujeme
ochranu před nežádoucím splachem (ropných látek) zejména do Blatovského potoka (ochrana
rybniční soustavy) a ze stejného důvodu i do Šestajovického potoka (rybník v k.ú.
Šestajovice).
18)
Připomínka:
Z hlediska zásobování obyvatelstva základními životními potřebami upřednostňujeme
diverzifikovanou obchodní síť (obslužné zařízení místního typu) s přijatelnou docházkovou
vzdáleností, což přispěje k omezení místní individuální autodopravy a tím i ke snížení nároků
na parkovací místa, jejichž velikost (m2) má narůstající trend.
19)
Připomínka:
Park u kostela p.č. 1242/1 chránit před možností budovat na něj přístupy ze sousedních
dělených pozemků, nejlépe označením „zeleň vyžadující zvláštní ochranu“ (viz
V2v_07_Kc.pdf). Odůvodnění: v současné době probíhá prakticky nekontrolovatelné dělení
pozemků, které by mohlo v této lokalitě vést k požadavku případného zpřístupnění přes
stávající park, který plánujeme dotvořit. Jedná se o pietní prostor – Památník padlých a
kulturní prostor – kostel Nanebevzetí Panny Marie.
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20)
Připomínka:
V souladu s usnesením Zastupitelstva MČ Praha-Klánovice (č. 46/2008 z 15.9.2009)
připojené lokality k.ú . Horní Počernice (Koordinační výkres O1_07_Kc.pdf plochy OB (O –
0,3/3/80); PZ/OB; PZ/SP; PZ/VV) požadujeme připojení předmětné lokality ke k.ú.
Klánovice. Zdůvodnění: Zastupitelstvo městské části Praha-Klánovice I). konstatuje, že dle
přiloženého nákresu předmětná lokalita „A“ vytváří s k.ú. Klánovice prakticky funkční celek,
ve kterém vývojem a výstavbou vzniknou velmi silné urbanistické a funkční vazby ve všech
aspektech. Připomínáme, že k podobnému kroku již jednou v minulosti došlo – od té doby se
území severně od Všestarské nazývá „Hornopočernicko“. Z mapového podkladu je tato vazba
viditelná spádové napojení směřuje především na MČ Praha-Klánovice nikoliv na MČ Praha
20-Horní Počernice. II). pověřuje starostu, aby zajistil předložení do závěrečných návrhů
studie Klánovice-sever zpracovávané panem arch.Myškou připojení předmětné lokality (v
přiloženém nákresu označeno jako plocha „A“) MČ Praha 20 -Horní Počernice k územnímu
katastru MČ Praha-Klánovice, ověřený text usnesení je nedílnou součástí podání.
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Usnesení č.46/2009
ze dne 21.12.2009
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.

LS

Václav Švec
zástupce starosty

Ing. Jaroslav LOSERT
starosta Městské části
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Usnesení č. 47/2009
ze dne 21.12.2009

Zastupitelstvo MČ Praha-Klánovice

I.Ruší
usnesení 28/2009 ze dne 23.6.2009.

II.Ukládá
starostovi dát toto na vědomí příslušným orgánům hlavního města Prahy

LS

Václav Švec
zástupce starosty

Ing. Jaroslav LOSERT
starosta Městské části
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Usnesení č. 48/2009
ze dne 21.12.2009

Zastupitelstvo městské části Praha – Klánovice

Schvaluje
-

zvýšení rozpočtu MČ na rok 2009 o částku

763.000,-Kč

-

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

26.654.000,-Kč

výdaje celkem

26.654.000,-Kč
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III. úprava rozpočtu – listopad 2009
PŘÍJMY
příjem neinvestiční dotace pro hasiče
dotace na veřejně prospěšné práce
neinvestiční dotace pro ZŠ na integraci žáků
dar na nákup knih pro knihovnu
příjem z fondu VHČ

202.000,-Kč
53.500,-Kč
450.500,-Kč
5.000,- Kč
52.000,-Kč

celkem

763.000,-Kč

VÝDAJE
Kap 02 – Městská infrastruktura
- stavba vodoteče

84.500,-Kč

Kap 03 –Doprava
- materiál na opravu komunikací
- oprava komunikací

40.000,-Kč
72.500,-Kč

Kap. 04 – Školství
-integrace žáků – ZŠ
-zateplení ZŠ – malířské práce

450.500,-Kč
44.100,-Kč

Kap. 05 – Pečovatelská služba
- snížení výdaje o nepožadovaný příspěvek FCHN

-72.500,-Kč

Kap. 06 – Knihovna
- nákup knih z daru
- tisk KZ
Kap 07 – Hasiči
- činnost sboru dobrovolných hasičů
Kap.09- Vnitřní správa
-platy – veřejně prospěšné práce

5.000,-Kč
22.000,-Kč

202.000,-Kč

53.500,-Kč

Kap.10 –
Rezerva na výdaje snížení (materiál na opravu komunikací)
-40.000,-Kč
Rezerva na výdaje snížení (malířské práce na fasádě ZŠ)
-44.100,-Kč
Rezerva na výdaje snížení (projekt vodoteč)
-84.500,-Kč
Zvýšení rezervy na výdaje z fondu VHČ
30.000,-Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------celkem
763.000,- Kč
Úhrn příjmů schváleného rozpočtu 2009 dne 16.3.2009
vč.financování
Zvýšení příjmů rozpočtu k 30.6.2009
Zvýšení příjmů rozpočtu k 30.9 2009.
Zvýšení příjmů rozpočtu k 14.12.2009
Celkem

17.015.000,-Kč
8.024.800,-Kč
851.200,-Kč
763.000,-Kč
26.654.000,-Kč

Úhrn výdajů ve schváleném rozpočtu 2009
Zvýšení výdajů k 30.6 2009
Zvýšení výdajů k 30.9.2009
Zvýšení výdajů k 14.12.2009
Celkem

17.015.000,-Kč
8.024.800,-Kč
851.200,-Kč
763.000,-Kč
26.654.000,-Kč
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Usnesení č. 49/2009
ze dne 21.12.2009

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)
Organizační jednotka Schválený rozpočet
Rozpočt.provizorium
2009
2010
Výdaje celkem
Měsíční výdaje
01 – Rozvoj obce
0,00
0,00
02 –
Měst.infrastruktura
1326,00
110,00
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
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Usnesení č. 50/2009
ze dne 21.12.2009

Zastupitelstvo městské části Praha – Klánovice
I. Odvolalo
pana JUDr. Davida Duška z funkce zástupce starosty MČ Praha -Klánovice
II. Zvolilo
pana Václava Švece nar.: 27.10.1939 , bytem Aranžerská 263, 190 14 Praha 9 –
Klánovice
zástupcem starosty Městské části Praha – Klánovice jako
neuvolněného člena zastupitelstva.
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Usnesení č. 51/2009
ze dne 21.12.2009
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 působícím 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.
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Usnesení č. 52/2009
ze dne 21.12.2009

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 tyto požadavky:
1)
kompletně nová technologie výstavby NP,
2)
v rámci NP realizace cyklopodjezdu,
3)
náhrada výtahů bezbariérovými rampami s vhodným zastřešením,
4)
využití stávajícího podchodu pro přístup na nástupiště po dobu stavby NP,
5)
pokud tento bude realizován v poloze mimo stávající podchod,
6)
protihlukové stěny s ohledem na funkčnost i urbanistiku.

I.

Pověřuje

MČ Praha – Klánovice a OKNP k prosazování těchto požadavků.
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Usnesení č. 53/2009
ze dne 21.12.2009

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.
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Usnesení č. 54/2009
ze dne 21.12.2009
Zastupitelstvo MČ Praha – Klánovice
ruší
usnesení č. 24/2009 ze dne 23.6.2009 o úplatném 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.
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Usnesení č. 55/2009
ze dne 21.12.2009
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.
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Městská část Praha - Klánovice
Vyhlašuje
„ PROGRAM NA PODPORU KULTURY
A
AKTIVNÍHO VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU
v Městské části Praha – Klánovice na rok 2010“
(GRANTY 2010)
dále jen „grantový program“.

určený pro subjekty působící v oblasti kultury, aktivního využití volného času,
zájmové činnosti, sociální a zdravotní péče o starší a zdravotně postižené
spoluobčany.
V rámci grantového programu mohou být v souladu s „Všeobecnými
podmínkami pro poskytování grantů 2010“ podporovány akce, jejichž cílem
je:
Vytvářet podmínky pro obecně prospěšnou, nekomerční a neziskovou činnost
a projekty zaměřené na rozvíjení a doplnění kulturních, společenských a
sociálních aktivit na území MČ Praha-Klánovice v těchto oblastech:
Vytvářet podmínky pro aktivní životní postoj obyvatel Klánovic ke svému
bydlišti, vytvářet pocit sounáležitosti k území obce a občanskému
společenství.
Vytvářet podmínky pro rozvoj spolkového života.
Podpořit vzájemnou spolupráci různých subjektů.
Vytvářet podmínky pro vzájemnou spolupráci s ostatními městskými částmi
v oblasti využití volného času a kultury.
Podpořit společné rekreační a poznávací aktivity dětí s rodiči.
Motivovat subjekty působící při školských zařízeních k tomu, aby se stala
společenskými zájmovými neziskovými centry ve svém okolí.
Podpořit již tradiční a zavedené akce v oblasti kultury na území Klánovic.
Založit nové aktivity v oblasti kultury v Klánovicích jako společensky
obecného zázemí jednotlivce.
Podpořit dovybavení subjektů z neziskové sféry, které pracují s mládeží,
materiálem nutným pro celoroční činnost subjektu.
Integrace zdravotně postižených osob, seniorů a podpora jejich
společenských a poznávacích aktivit, realizace rekondičních pobytů osob
se zdravotním postižením a seniorů.

Příklady podporovaných aktivit:
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Hudební a divadelní festivaly, koncerty, ochotnická divadelní představení,
programy pro rodiče a děti, výstavy, kulturní akce pro seniory, činnost
spolků, literární večery, neziskové kulturně-vzdělávací programy pro
veřejnost , víkendové aktivity, materiální dovybavení subjektů neziskových
organizací.
Rekondiční pobyty osob se zdravotním postižením a seniorů, podpora
jejich klubové činnosti.
O grant se mohou ucházet se svým projektem občanská sdružení, fyzické i
právnické osoby, které mají sídlo či působí na území Městské části Praha –
Klánovice nebo nabídnou akci pro klánovickou veřejnost, vytváří podmínky
pro obecně prospěšnou, nekomerční a neziskovou činnost a projekty
zaměřené zejména na děti, mládež, seniory a zdravotně postižené.
- O grant se mohou ucházet se svým projektem fyzické i právnické
osoby, které jsou registrovány v souladu s právním řádem ČR a
splňují všechny zákonem předepsané podmínky pro příslušnou
činnost, organizace předloží projekty prostřednictvím svého
statutárního zástupce.
- Projekty nemohou podávat příspěvkové ani rozpočtové organizace
zřizované státem, hl.m.Prahou, obcemi nebo městskými částmi obcí,
obce a městské části obcí.
- Údaje o žadateli a předkládaném projektu včetně příloh musí být
vyplněny na předepsaném formuláři. Je nutné jednoznačně vyplnit
všechny požadované údaje / po vyplnění musí všechny rubriky
obsahovat předepsané údaje, data nebo stručný popis, který může
být následně rozveden v příloze/.
- další podrobnosti jsou stanoveny Všeobecnými podmínkami pro
poskytování grantů 2010.
Při posuzování žádosti bude přihlédnuto zejména k následujícím
skutečnostem:
1.
Zda se subjekt zabývá prací s klánovickou mládeží, neboť zájmem obce
je podporovat činnost, která se zabývá využitím volného času mládeže.
2.
Zda se subjekt stará o starší klánovické občany ať už po kulturní či
zdravotní stránce, neboť je zájmem obce podporovat péči o starší
občany naší obce.
3.
Zda se subjekt zabývá činností sloužící ku prospěchu obce a jejich
obyvatel.
4.
Zda jde o akci zaměřenou převážně na dosažení zisku.
Při posuzování budou upřednostněny podrobně (po finanční stránce)
popsané projekty, projekty neziskových subjektů a projekty u nichž bude
záruka, že obcí vynaložené prostředky budou dobře využity.
Časový harmonogram realizace grantového programu:
Projekty se podávají průběžně v podatelně Úřadu městské části PrahaKlánovice, U Besedy 300, Praha -Klánovice , nejpozději však v den uzávěrky –
29.1.2010 do 12.00 hodin.
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Žádost o grant musí být podána na předepsaném tiskopise s předepsanými
přílohami, které stanoví schválené podmínky pro udělení grantu.
Předepsané formuláře a podmínky pro udělení grantu jsou k dispozici:
1. v podatelně Úřadu městské části Praha - Klánovice, U Besedy 300
2. na internetové stránce MČ Praha - Klánovice (www.prahaklanovice.cz)
Bližší informace na tel. čísle 281 960 216 nebo osobně na ÚMČ Praha Klánovice

Městská část Praha - Klánovice
vyhlašuje

„ PROGRAM NA PODPORU TĚLOVÝCHOVY , SPORTU
A
AKTIVNÍHO VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU
v Městské části Praha – Klánovice na rok 2010“
(GRANTY 2010)
dále jen „grantový program“.

určený pro subjekty působící v tělovýchově , sportu a oblasti aktivního využití
volného času.
V rámci grantového programu mohou být v souladu s „Všeobecnými
podmínkami pro poskytování grantů 2010“ podporovány akce, jejichž cílem
je:
Vytvářet podmínky pro obecně prospěšnou, nekomerční a neziskovou činnost
a projekty zaměřené na rozvíjení a doplnění sportovních a tělovýchovných
aktivit na území MČ Praha-Klánovice v těchto oblastech:
Vytvářet podmínky pro aktivní sportovní postoj obyvatel Klánovic ke svému
bydlišti, vytvářet pocit sounáležitosti k území obce a občanskému
společenství.
Podpořit vzájemnou spolupráci různých sportovních subjektů.
Vytvářet podmínky pro vzájemnou spolupráci s ostatními městskými částmi
v oblasti využití volného času a sportu.
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Podpořit dovybavení sportovních subjektů z neziskové sféry, které pracují
s mládeží, materiálem nutným pro celoroční činnost subjektu.

Příklady podporovaných aktivit:
Sportovní soutěže a zájmové turnaje
Volnočasové sportovní aktivity
Víkendové rekreační, relaxační a poznávací pobyty v přírodě s aktivním
využitím volného času v oblasti rekreačního sportu a tělovýchovy
Prázdninové pobyty se sportovním zaměřením pro děti a mládež
O grant se mohou ucházet se svým projektem občanská sdružení, fyzické i
právnické osoby, které mají sídlo či působí na území Městské části Praha –
Klánovice, a nebo nabídnou akci pro klánovickou veřejnost, vytváří podmínky
pro obecně prospěšnou, nekomerční a neziskovou činnost a projekty
zaměřené zejména na děti, mládež, seniory a zdravotně postižené.
- O grant se mohou ucházet se svým projektem fyzické i právnické
osoby, které jsou registrovány v souladu s právním řádem ČR a
splňují všechny zákonem předepsané podmínky pro příslušnou
činnost, organizace předloží projekty prostřednictvím svého
statutárního zástupce.
- Projekty nemohou podávat příspěvkové ani rozpočtové organizace
zřizované státem, hl.m.Prahou, obcemi nebo městskými částmi obcí,
obce a městské části obcí.
- Údaje o žadateli a předkládaném projektu včetně příloh musí být
vyplněny na předepsaném formuláři. Je nutné jednoznačně vyplnit
všechny požadované údaje / po vyplnění musí všechny rubriky
obsahovat předepsané údaje, data nebo stručný popis, který může
být následně rozveden v příloze/.
- další podrobnosti jsou stanoveny Všeobecnými podmínkami pro
poskytování grantů 2010.
Při posuzování žádosti bude přihlédnuto zejména k následujícím
skutečnostem:
1.
Zda se subjekt zabývá prací s klánovickou mládeží, neboť zájmem obce
je podporovat činnost, která se zabývá využitím volného času mládeže.
2.
Zda se subjekt zabývá činností sloužící ku prospěchu obce a jejich
obyvatel.
3.
Zda nejde o akci zaměřenou převážně na dosažení zisku.
4.
Ke skutečně dosažitelným a nezbytně nutným nákladům potřebným
k provozu činnosti žadatele.
Při posuzování budou upřednostněny podrobně (po finanční stránce)
popsané projekty, projekty neziskových subjektů a projekty u nichž bude
záruka, že obcí vynaložené prostředky budou dobře využity.
Časový harmonogram realizace grantového programu:
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Projekty se podávají průběžně v podatelně Úřadu městské části PrahaKlánovice, U Besedy 300, Praha -Klánovice , nejpozději však v den uzávěrky –
29.1.2010 do 12.00 hodin.
Žádost o grant musí být podána na předepsaném tiskopise s předepsanými
přílohami, které stanoví schválené podmínky pro udělení grantu.
Předepsané formuláře a podmínky pro udělení grantu jsou k dispozici:
1. v podatelně Úřadu městské části Praha - Klánovice, U Besedy 300
2. na internetové stránce MČ Praha - Klánovice (www.prahaklanovice.cz)
Bližší informace
Klánovice

na tel. čísle 281 960 216 nebo osobně na ÚMČ Praha -

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ GRANTU 2010
1. O grant se mohou ucházet fyzické i právnické osoby, které působí na
území MČ Praha-Klánovice, případně které nabídnou akci určenou pro
MČ Praha-Klánovice a jsou registrovány v souladu s právním řádem
České republiky a splňují všechny zákonem předepsané podmínky pro
příslušnou činnost.
2. Projekty musí být realizovány v roce 2010 v souladu s uzavřenou Smlouvou
o poskytnutí finančního příspěvku - grantu.
3. Městská část Praha - Klánovice si i v případě udělení grantů vyhrazuje
právo neposkytnout prostředky v plné výši i v případě udělení grantu, na
grant není právní nárok a jeho poskytnutí nelze vymáhat soudní cestou.
4. Finanční prostředky poskytnuté v rámci tohoto grantového projektu lze
použít zejména na náklady akce či potřeby pro činnost neziskových
subjektů. Nelze je použít na mzdy a nemohou být poskytovány zpětně.
5. Jednotlivé požadavky budou finančně řešeny v rámci
schváleného
rozpočtu pro rok 2010. Vybraným žadatelům budou finanční prostředky
uvolňovány na základě smluv, které budou uzavřeny mezi MČ Praha Klánovice a příjemcem grantu.
6. Každý projekt (žádost) musí být zpracován stručně, výstižně a musí
obsahovat následující:
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název žadatele s jeho stručnou charakteristikou (zaměření činnosti,
přehled nejvýznamnějších aktivit)
- sídlo (adresa), IČO (pokud je)
- právní forma subjektu podle zřizovací listiny nebo registračního dokladu
- číslo účtu, adresu bankovního ústavu, má-li žadatel účet u banky
- časový a věcný harmonogram realizace projektu
- cíl, obsah, zdůvodnění žádosti
- ekonomickou rozvahu ( celkovou výši nákladů, rozpis položek nákladů,
požadovanou výši daru )
- stručné údaje o grantových aktivitách v MČ Praha-Klánovice za roky
2007 a 2008
- žadatel o grant přiloží kopií zřizovací listiny, živnostenského listu či jiného
právního dokumentu osvědčující povolení a zaměření žadatele
- žadatel je povinen provést podrobné, položkové a řádně doložené
vyúčtování k 31.12.2010 a předat ho nejpozději do 31.1.2011 na Úřad
MČ Praha –Klánovice, ekonomický odbor - grantové řízení.
Nevyčerpané prostředky nebo řádně nevyúčtované ve stanoveném termínu
musí žadatel vrátit bez zbytečného odkladu zpět na účet MČ Praha Klánovice.
-

7. Žádosti nesplňující podmínky grantového řízení budou vyřazeny.
8. Žadatelé o grant musí pečlivě zvážit výši požadovaného příspěvku
vzhledem ke svým předpokládaným nákladům, neboť to bude
předmětem pečlivého posouzení s případným přihlédnutím k hospodaření
subjektu v minulých letech.
9. Příjemce grantu je povinen umožnit pověřeným zástupcům Městské části
Praha - Klánovice průběžně sledovat a kontrolovat realizaci projektu, a to
jak po stránce věcného naplnění předmětu smlouvy, tak po stránce
finanční. V případě nevyřešeného vyúčtování jakýkoliv finančních
prostředků nebudou žadateli v obdobných případech další finance
poskytnuty.
10. Žádosti je možné poslat na adresu Úřad Městské části Praha - Klánovice, U
Besedy 300, 190 14 Praha - Klánovice, nebo předat do podatelny na
stejné adrese do 29.1.2010, do 12.00 hodin (rozhodující je den doručení,
nikoliv odeslání).
11. O výsledcích výběrového řízení budou žadatelé písemně vyrozuměni bez
zdůvodnění konečného rozhodnutí.
12. O udělení grantů rozhoduje Zastupitelstvo MČ Praha – Klánovice na
základě doporučení grantové komise složené ze starosty, zastupitelů,
předsedů kulturní, sportovní a školské komise. Zasedání grantové komise
je neveřejné.
13. O výsledcích výběrového řízení jsou žadatelé o grant informováni
následně po schválení ZMČ nebo starostou MČ Praha-Klánovice na úřední
desce a na internetové stránce www.praha-klanovice.cz, kde je také
k dispozici předepsaný formulář i s podmínkami pro podání žádosti o grant.
14. Předepsaný formulář je k dispozici v podatelně Úřadu Městské části PrahaKlánovice, U Besedy 300, Praha - Klánovice
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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.

