Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Klánovice konaného
dne 28. 1. 2021 v budově Střední školy hotelnictví a gastronomie SČMSD Praha, s.r.o.,
Slavětínská 82, 190 14 Praha-Klánovice
Přítomni:
MUDr. Jiří Bek, RNDr. Zdeňka Bubeníková, Ph.D., Pavla Fischerová, Ing. Michal Gabriel,
Ing. Veronika Gotthardt, Bc. Pavel Jaroš, Slavomír Jaroš, Ing. Alena Kolovrátková, Ing. Karel
Loucký, doc. Giuseppe Maiello, Ph.D., MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D., MBA, Ing. Petr Soukup,
Mgr. Zorka Starčevičová, Ing. Petr Šafránek; MUDr. Marie Jágrová, tajemník MgA. Petr Vilgus,
PhD.
Omluveni: –
Zasedání zahájeno: 18.00 hodin
Zasedání ukončeno: 0.36 hodin
Zapisovatel: Petr Vilgus
Ověřovatelé: Ing. Michal Gabriel a Ing. Karel Loucký
• Zahájení
Starostka Zorka Starčevičová zahájila zasedání zastupitelstva v 18.05 hodin. Na úvod předsedající
konstatovala, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Podle prezenční listiny byla při
zahájení zasedání v jednacím sále přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva městské
části, konkrétně 15 z celkového počtu 15. Nikdo se jednání neúčastní formou videokonference.
Zastupitelstvo městské části je tedy schopno se usnášet.
Předsedající dále upozornila, že zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Klánovice je přenášeno
online přenosem. Záznam bude využit ke zpracování zápisu z dnešního jednání a zveřejněn na
webových stránkách.
Dále předsedající konstatovala, že zápis ze 14. zasedání Zastupitelstva městské části Praha-Klánovice
byl ověřen ověřovateli a byl na ÚMČ Praha-Klánovice k nahlédnutí. Do dnešního dne proti zápisu
nikdo nepodal námitku ani připomínku. Proto se pokládá zápis z 14. jednání zastupitelstva za
schválený.
• Určení zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu a členů návrhového výboru
Předsedající určil za zapisovatele tajemníka Petra Vilguse.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Praha-Klánovice
I. schvaluje
jako ověřovatele zápisu zastupitele Michala Gabriela a Karla Louckého
Hlasování: 14 – 0 – 1 (pro Soukup, Jágrová, Bubeníková, Gabriel, Bek, Fischerová, Starčevičová, P.
Jaroš, Polák, Kolovrátková, Gotthardt, Loucký, Šafránek, S. Jaroš / proti – / zdržel se Maiello)
Ověřovatelé zápisu byli schváleni.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Praha-Klánovice

I. schvaluje
členy návrhového výboru ve složení: Slavomír Jaroš a Petr Soukup
Hlasování: 14 – 0 – 1 (pro Soukup, Jágrová, Bubeníková, Gabriel, Bek, Fischerová, Starčevičová, P.
Jaroš, Polák, Kolovrátková, Gotthardt, Loucký, Šafránek, S. Jaroš / zdržel se Maiello)
Členové návrhovového výboru byli schváleni.
• Procedurální hlasování:
Předsedající navrhla s ohledem na mimořádné okolnosti jednorázové úpravy jednacího řádu:
Omezení diskuze na 2 příspěvky, 3 minuty pro každého zastupitele v případě prvního příspěvku a 2
minuty v případě druhého příspěvku.
Předsedající otevřela diskuzi. Zastupitel Polák a zastupitelka Kolovrátková diskutovali k
procedurálnímu návrhu a doporučili s ohledem na význam bodů na programu diskuzi neomezovat.
Místostarosta Bek zdůraznil, že jednání ZMČ má být veřejné a bylo by správné umožnit občanům
účast na všech bodech s ohledem na nouzový stav a zákaz nočního vycházení. Proto doporučil, aby
schůze měla věcný charakter. Zastupitel Soukup podpořil názor starostky a přislíbil, že pokud bude
zastupitel potřebovat pro věcný dotaz více času, podpoří ho. Starostka připomněla, že stejnou praxi
má i sousední obec, která je nám dávána za vzor.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Praha-Klánovice
I. schvaluje s ohledem na mimořádné epidemiologické podmínky tuto jednorázovou úpravu jednacího
řádu zastupitelstva
omezení diskuze na 2 příspěvky, 3 minuty pro každého zastupitele v případě prvního příspěvku a 2
minuty v případě druhého příspěvku.
Hlasování: 9 – 0 – 6 = přijato (pro Soukup, Jágrová, Bubeníková, Gabriel, Maiello, Fischerová,
Bek, Starčevičová, P. Jaroš / proti Polák, Kolovrátková, Gotthardt, Loucký, Šafránek, S. Jaroš)
• Schválení programu jednání
Bod byl uveden předkladatelem a program byl navržen v tomto znění:
1. Dotazy a připomínky občanů
2. Návrh rozpočtu HČ a VHČ na rok 2021
3. Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2026
4. Rozpočtová opatření schválená RMČ v prosinci 2020
5. Dotační program na rok 2021
6. Oprava k tisku likvidace majetku
7. Žádost o odsvěření, výkup, řešení duplicitního vlastnictví pozemků pod vybranými
komunikacemi a přijetí správy pozemku
8. Obnovení procesu přidělení orientačních čísel pro budovy v k. ú. Klánovice
9. Smlouva Cinderella
10. Předběžný souhlas se směnou pozemků Přímské nám. Jih
11. Předběžný souhlas se směnou pozemků Přímské nám. Sever
12. Návrh na dělení pozemku p. č. 897/1, k. ú. Klánovice, Přímské náměstí
13. Návrh na dělení pozemků p. č. 912 a 1301/1, k. ú. Klánovice, Přímské náměstí
14. Návrh na dělení pozemků p. č. 908/1, 909 a 1246, k. ú. Klánovice, Přímské náměstí Jih
15. Předání a převzetí nemovitosti do správy pozemku parc. č. 479/7, k. ú. Klánovice

(část komunikace Stádlecká)
16. Zpráva o činnosti finančního výboru ZMČ Praha-Klánovice za 2. pololetí 2020
17. Zpráva o činnosti kontrolního výboru ZMČ Praha-Klánovice za 2. pololetí 2020 a plán kontrol
na rok 2021
18. Možné varianty výstavby nové knihovny dle usnesení č. 114/2020 ze dne 11. 2. 2020
19. Petice občanů
20. Různé
Předsedající otevřela diskuzi. Zastupitel Polák navrhnul přesunutí bodu 19. za bod 1. Zastupitel
Maiello navrhnul přesunutí bodu 19. za bod 5.
Předsedající v souladu s jednacím řádem dala hlasovat o pozměňovacích návrzích.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Praha-Klánovice
I. schvaluje
přesunutí bodu 19. navrženého programu za bod 5.
Hlasování: 9 – 0 – 6 = přijato (pro Soukup, Jágrová, Bubeníková, Gabriel, Maiello, Fischerová,
Bek, Starčevičová, P. Jaroš / proti Polák, Kolovrátková, Gotthardt, Loucký, Šafránek, S. Jaroš)
Následně nechala předsedající hlasovat o upravené podobě programu:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Praha-Klánovice
I. schvaluje
program jednání v následujícím znění:
1. Dotazy a připomínky občanů
2. Návrh rozpočtu HČ a VHČ na rok 2021
3. Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2026
4. Rozpočtová opatření schválená RMČ v prosinci 2020
5. Dotační program na rok 2021
6. Petice občanů
7. Oprava k tisku likvidace majetku
8. Žádost o odsvěření, výkup, řešení duplicitního vlastnictví pozemků pod vybranými
komunikacemi a přijetí správy pozemku
9. Obnovení procesu přidělení orientačních čísel pro budovy v k. ú. Klánovice
10. Smlouva Cinderella
11. Předběžný souhlas se směnou pozemků Přímské nám. Jih
12. Předběžný souhlas se směnou pozemků Přímské nám. Sever
13. Návrh na dělení pozemku p. č. 897/1, k. ú. Klánovice, Přímské náměstí
14. Návrh na dělení pozemků p. č. 912 a 1301/1, k. ú. Klánovice, Přímské náměstí
15. Návrh na dělení pozemků p. č. 908/1, 909 a 1246, k. ú. Klánovice, Přímské náměstí Jih
16. Předání a převzetí nemovitosti do správy pozemku parc. č. 479/7, k. ú. Klánovice
(část komunikace Stádlecká)
17. Zpráva o činnosti finančního výboru ZMČ Praha-Klánovice za 2. pololetí 2020
18. Zpráva o činnosti kontrolního výboru ZMČ Praha-Klánovice za 2. pololetí 2020 a plán kontrol
na rok 2021
19. Možné varianty výstavby nové knihovny dle usnesení č. 114/2020 ze dne 11. 2. 2020
20. Různé

Hlasování: 14 – 0 – 1 = přijato (pro Soukup, Jágrová, Bubeníková, Gabriel, Maiello, Fischerová,
Bek, Starčevičová, P. Jaroš, Polák, Kolovrátková, Gotthardt, Loucký, S. Jaroš / zdržel se Šafránek)
1. Dotazy a připomínky občanů
Bez diskuze.
2. Návrh rozpočtu HČ a VHČ na rok 2021
Bod byl uveden předkladatelem radním Gabrielem a byla otevřena diskuze. Diskutoval zastupitel
Polák (předložil pozměňující návrhy), zastupitel Soukup, starostka Starčevičová, radní P. Jaroš,
zastupitel Šafránek (doporučil přesun investice do traktoru do rezervy).
Návrh usnesení (návrh zastupitele Poláka, který v diskuzi zopakoval a zdůvodnil zastupitel
Šafránek):
Zastupitelstvo městské části Praha-Klánovice
I. schvaluje
přesunutí částky 1000 tis. z kapitoly 02 do kapitoly 10.
Hlasování: 6 – 0 – 9 = nepřijato (pro Polák, Kolovrátková, Gotthardt, Loucký, Šafránek, S. Jaroš /
proti Soukup, Jágrová, Bubeníková, Gabriel, Maiello, Fischerová, Bek, Starčevičová, P. Jaroš)
Návrh usnesení (návrh zastupitele Poláka):
Zastupitelstvo městské části Praha-Klánovice
I. ukládá
učinit veškeré kroky k realizaci projektu participativního rozpočtu s finančním rámcem 300 tis. Kč
financovaného s použitím rezervy v kapitole 10 rozpočtu MČ v průběhu roku 2021.
II. ukládá
2. zahájit do 31. 12. 2021 realizaci občany vybraných projektů v rámci hlasování v projektu
participativního rozpočtu po jejich schválení zastupitelstvem. Vyhrazuje si pravomoc Schválit
jednotlivé projekty před jejich realizací.
Hlasování: 6 – 0 – 9 = nepřijato (pro Polák, Kolovrátková, Gotthardt, Loucký, Šafránek, S. Jaroš /
proti Soukup, Jágrová, Bubeníková, Gabriel, Maiello, Fischerová, Bek, Starčevičová, P. Jaroš)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Praha-Klánovice
I. schvaluje
1.
závazné ukazatele rozpočtu na rok 2021
2.
předložený návrh rozpočtu na rok 2021
a.
objem příjmů ve výši
b.
objem výdajů ve výši
c.
financování ve výši

28 785,80 tis. Kč
30 343,90 tis. Kč
1 558,10 tis. Kč

Schválené závazné ukazatele rozpočtu na rok 2021 (příloha č. 1) a schválený rozpočet na rok 2021
jsou nedílnou součástí tohoto usnesení (příloha č. 2).
II. schvaluje
předložený návrh rozpočtu VHČ (vedlejší hospodářská činnost) na rok 2021
3.
výnosy
4 450 tis. Kč
4.
náklady
3 800 tis. Kč

5.

výsledek hospodaření – zisk

650 tis. Kč

Schválený rozpočet VHČ na rok 2021 je nedílnou součástí tohoto usnesení (Příloha č. 3)
Hlasování: 11 – 0 – 4 = přijato (pro Soukup, Jágrová, Bubeníková, Gabriel, Maiello, Fischerová,
Bek, Starčevičová, P. Jaroš, Gotthardt, Loucký / zdržel se Polák, S. Jaroš, Kolovrátková, Šafránek)
Usnesení č. 15. ZMČ 160/2020 bylo přijato.
3. Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2026
Bod byl uveden předkladatelem radním Gabrielem a byla otevřena diskuze. Nebyl předložen žádný
protinávrh.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Praha-Klánovice
I. schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha-Klánovice do roku 2026.
Schválený střednědobý výhled rozpočtu do roku 2026 je nedílnou součástí tohoto usnesení.
(Příloha č. 1)
Hlasování: 15 – 0 – 0 = přijato jednomyslně
Usnesení č. 15. ZMČ 161/2020 bylo přijato.
4. Rozpočtová opatření schválená RMČ v prosinci 2020
Bod byl uveden předkladatelem radním Gabrielem a byla otevřena diskuze. Diskutoval zastupitel
Šafránek (dotaz na důvod financování, vysvětlení podali radní Gabriel a radní P. Jaroš), starostka
Starčevičová, zastupitel Polák, radní P. Jaroš, radní Soukup. Nebyl předložen žádný protinávrh.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Praha-Klánovice
I. schvaluje
zvýšení rozpočtu MČ na rok 2020 o částku 777 600 Kč,
II. schvaluje
rozpočtová opatření dle usnesení RMČ
č. 79/626/2020 ze dne 11. 12. 2020
č. 80/640/2020 ze dne 28. 12. 2020
Stav rozpočtu ke dni 31. 12. 2020:
Příjmy
55 634 800 Kč
Výdaje
71 581 400 Kč
Financování
15 946 600 Kč
III. ukládá
hlavní účetní realizovat rozpočtová opatření.
Termín do 31. 1. 2021.
Hlasování: 12 – 3 – 0 = přijato (pro Soukup, Jágrová, Bubeníková, Gabriel, Maiello, Fischerová,
Bek, Starčevičová, P. Jaroš, Gotthardt, Loucký, S. Jaroš / proti Polák, Kolovrátková, Šafránek)
Usnesení č. 15. ZMČ 162/2020 bylo přijato.

5. Dotační program na rok 2021
Bod byl uveden předkladatelem radním Gabrielem a byla otevřena diskuze. Zapojili se zastupitelé
Loucký, Polák a Kolovrátková. Nebyl předložen žádný protinávrh.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Praha-Klánovice
I. schvaluje
navržený Dotační program pro rok 2021,
II. ukládá
tajemníkovi MČ zveřejnit schválený Dotační program pro rok 2021 včetně všech příloh na webových
stránkách MČ.
Termín: 29. ledna 2021.
Hlasování: 15 – 0 – 0 = přijato jednomyslně
Usnesení č. 15. ZMČ 163/2021 bylo přijato.
• Procedurální hlasování:
Přestávka bude zařazena až po bodu 6.
Hlasování: 6 – 3 – 6 = nepřijato (pro Polák, Kolovrátková, Gotthardt, Loucký, Šafránek, S. Jaroš /
proti Gabriel, Soukup, Bubeníková / zdržel se Jágrová, Maiello, Fischerová, Bek, Starčevičová, P.
Jaroš)
• Procedurální hlasování:
Vyhlášení přestávky od 19.09 do 19.19.
Hlasování: 8 – 4 – 3 = přijato (pro Gabriel, Soukup, Bubeníková, Jágrová, Maiello, Fischerová,
Bek / proti S. Jaroš, Polák, Šafránek, Gotthardt / zdržel se Starčevičová, Kolovrátková, Loucký)
6. Petice občanů
Bod byl uveden předkladatelkou starostkou Starčevičovou a byla otevřena diskuze. Vystoupila
starostka Starčevičová, občan bez mikrofonu, občanka, zastupitel Loucký, místostarosta Bek,
zastupitel Polák (navrhnul usnesení), zastupitelka Kolovrátková, radní Soukup, zastupitelka Fišerová,
zastupitel S. Jaroš, občan Zdražil, zastupitel Maiello, občan Kašpar, zastupitel Loucký, občanka
Stejskalová, zastupitelka Gotthard, radní P. Jaroš, zastupitelka Bubeníková (navrhla usnesení).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Praha-Klánovice
I. konstatuje,
že důvody pro odstoupení uvedené v petici neshledává jako pravdivé ani důvodné,
II. vyzývá
petiční výbor, aby svá tvrzení doložil adekvátními důkazy,
III. ukládá
tajemníkovi zaslat členům petičního výboru obsah tohoto usnesení.
Termín: 15. 2. 2021
Hlasování: 8 – 6 – 1 = přijato (pro Soukup, Jágrová, Bubeníková, Gabriel, Maiello, Fischerová,
Bek, P. Jaroš / proti Polák, Kolovrátková, Gotthardt, Loucký, Šafránek, S. Jaroš / zdržel se:
Starčevičová)
Usnesení č. 15. ZMČ 164/2021 bylo přijato.

Návrh usnesení (navrhnul zastupitel Polák):
Zastupitelstvo městské části Praha-Klánovice
I. se seznámilo
s peticí „5 důvodů pro odstoupení starostky Klánovic“ a konstatuje závažnost skutečností v petici
uvedených,
II. odvolává
Mgr. Zorku Starčevičovou z pozice starostky MČ Praha-Klánovice.
Hlasování: 6 – 5 – 4 = nepřijato (pro Polák, Kolovrátková, Gotthardt, Loucký, Šafránek, S. Jaroš /
proti Bubeníková, Soukup, Gabriel, Maiello, Fischerová / zdržel se: Starčevičová, Jágrová, Bek, P.
Jaroš)
7. Oprava k tisku likvidace majetku
Bod byl uveden předkladatelem radním Gabrielem a byla otevřena diskuze. Vystoupili zastupitel
Polák, tajemník Vilgus, zastupitel Loucký (navrhl formální úpravu usnesení).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Praha-Klánovice
I. bere na vědomí
usnesení RMČ 73/578/2020 ve věci opravy tisku ZMČ 141/2020 k vyřazení majetku,
II. částečně revokuje
usnesení ZMČ 141/2020 ze dne 23. 9. 2020 s tím, že částka určená k likvidaci majetku schváleného
usnesením č. 141 ZMČ dne 23. 9. 2020 ve výši 786 910,45 Kč byla pokrácena o 43 101,80 Kč a
vyřazeno bylo tedy v celkové výši 743 808,65 Kč.
Hlasování: 15 – 0 – 0 = přijato jednomyslně
Usnesení č. 15. ZMČ 165/2021 bylo přijato.
8. Žádost o odsvěření, výkup, řešení duplicitního vlastnictví pozemků pod vybranými
komunikacemi a přijetí správy pozemku
Bod byl uveden předkladatelem tajemníkem Vilgusem a byla otevřena diskuze. Vystoupil tajemník
Vilgus, zastupitel Loucký, zastupitel Polák, radní Soukup. Na základě diskuze byl návrh usnesení
upraven.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Praha-Klánovice
I. bere na vědomí
usnesení Rady MČ Praha-Klánovice 77/605/2020 ze dne 19. 11. 2020,
II. žádá
hl. m. Prahu o odsvěření pozemků pod významnějšími komunikacemi na území MČ Praha-Klánovice
podle přílohy 1 tohoto usnesení, s tím, že o geometrickém oddělení pozemku rozhodne hl. m. Praha,
III. žádá
hl. m. Prahu o řešení duplicitního vlastnictví pozemků pod významnějšími komunikacemi na území
MČ Praha-Klánovice podle přílohy 2 tohoto usnesení,
IV. ukládá
starostce zaslat uvedenou žádost na příslušný odbor Magistrátu hl. m. Prahy a zodpovědnému
radnímu HMP.
Termín do 31. 1. 2021.

Hlasování: 15 – 0 – 0 = přijato jednomyslně
Usnesení č. 15. ZMČ 166/2021 bylo přijato.
9. Obnovení procesu přidělení orientačních čísel pro budovy v k. ú. Klánovice
Bod byl uveden předkladatelem místostarostou Bekem a byla otevřena diskuze. V diskuzi vystoupil
místostarosta Bek, tajemník Vilgus, zastupitel Loucký, zastupitelka Kolovrátková, zastupitel
Šafránek. Na základě diskuze byl návrh usnesení upraven.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Praha-Klánovice
I. bere na vědomí
zákonnou povinnost označovat budovy na území hl. m. Prahy číslem orientačním,
II. bere na vědomí
informaci o historickém procesu přidělení čísel a o aktuálním stanovisku MHMP v této věci,
III. souhlasí
s dokončením procesu přidělení orientačních čísel na území MČ Praha-Klánovice,
IV. žádá
Magistrát hl. m. Prahy o přidělení orientačních čísel na území MČ Praha-Klánovice,
V. ukládá
starostce zaslat uvedenou žádost na příslušný odbor magistrátu,
Termín do 1. 2. 2021,
VI. ukládá
Radě MČ Praha-Klánovice zajistit možnost distribuce tabulky prostřednictvím ÚMČ.
Hlasování: 12 – 1 – 2 = přijato (pro Bubeníková, Soukup, Gabriel, Jágrová, Bek, P. Jaroš, Polák,
Kolovrátková, Gotthardt, Loucký, Šafránek, S. Jaroš / proti Maiello / zdržel se: Fischerová,
Starčevičová)
Usnesení č. 15. ZMČ 167/2021 bylo přijato.
10. Smlouva Cinderella
Bod byl uveden předkladatelem a bez návrhu usnesení byla otevřena diskuze. Radní P. Jaroš sdělil, že
na sítě již bylo vydáno územní rozhodnutí, a podal další dílčí informace. Diskuze se účastnil
zastupitel Polák, zastupitel Loucký, radní Soukup, starostka Starčevičová. Bod byl ukončen bez
přijetí usnesení. Starostka přislíbila bod předložit na příští jednání ZMČ, aby bylo dosaženo úplné
právní jistoty.
11. Předběžný souhlas se směnou pozemků Přímské nám. Jih
Bod byl uveden předkladatelem radním P. Jarošem a byla otevřena diskuze. Diskutoval zastupitel
Loucký (předložen protinávrh – cena 7000 Kč/m2 za všechny pozemky), občan Matějka, občan
Slezák, zastupitel Polák, zastupitelka Kolovrátková, zastupitelka Bubeníková, občan, zastupitel S.
Jaroš, zastupitel Šafránek (předloženo doplnění – „předběžně souhlasí“ namísto navrženého
„souhlasí“ a „zveřejnit záměr a předložit ZMČ ke schválení“). Radní Jaroš v rámci diskuze podrobně
odpověděl na jednotlivé dotazy, připomínky a názory pana Slezáka z oblasti Přímského náměstí.
• Procedurální hlasování s ohledem na čas 22.01 hod.:
Zastupitelstvo městské části Praha-Klánovice
I. schvaluje
pokračování jednání ZMČ po 22. hodině.

Hlasování: 15 – 0 – 0 = přijato jednomyslně.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Praha-Klánovice
I. bere na vědomí
předložené podklady, zejména znalecké posudky č. 4001-68/2020 a 4002-69/2020, geometrický plán
a stanovisko odboru územního rozvoje MHMP 1541572/2020,
II. předběžně souhlasí
se směnou části pozemků ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy MČ Praha-Klánovice,
parc. č. 909 a parc. č. 1246, vše v k. ú. 665444 Klánovice, dle nového geometrického plánu, tvořícího
přílohu tohoto rozhodnutí tak, jak byl doručen zmocněncem p. Aloise Hejticha dne 29. 7. 2020
prostřednictvím datové schránky ÚMČ Praha-Klánovice, za podmínky, že všechny pozemky vstupující
do směny ze strany městské části budou směňovány za shodnou cenu 7000 Kč/m2,
III. pověřuje
Radu MČ Praha-Klánovice zadáním vypracování smluvní dokumentace o směně pozemků a
komplexním projednáním návrhu smlouvy s protistranou.
Termín: 1. 2. 2021
VI. ukládá
Radě MČ zveřejnit záměr a předložit jej ZMČ ke schválení.
Hlasování: 5 – 1 – 9 = nepřijato (pro Starčevičová, Gotthardt, Loucký, Šafránek, S. Jaroš / proti
Polák / zdržel se Soukup, Jágrová, Bubeníková, Gabriel, Maiello, Fischerová, Bek, P. Jaroš,
Kolovrátková)
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Praha-Klánovice
I. bere na vědomí
předložené podklady, zejména znalecké posudky č. 4001-68/2020 a 4002-69/2020, geometrický plán
a stanovisko odboru územního rozvoje MHMP 1541572/2020,
II. předběžně souhlasí
se směnou části pozemků ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy MČ Praha-Klánovice,
parc. č. 909 a parc. č. 1246, vše v k. ú. 665444 Klánovice, dle nového geometrického plánu, tvořícího
přílohu tohoto rozhodnutí tak, jak byl doručen zmocněncem p. Aloise Hejticha dne 29. 7. 2020
prostřednictvím datové schránky ÚMČ Praha-Klánovice,
III. pověřuje
Radu MČ Praha-Klánovice zadáním vypracování smluvní dokumentace o směně pozemků a
komplexním projednáním návrhu smlouvy s protistranou.
Termín: 1. 2. 2021
VI. ukládá
Radě MČ zveřejnit záměr a předložit jej ZMČ ke schválení.
Hlasování: 9 – 0 – 6 = přijato (pro Soukup, Jágrová, Bubeníková, Gabriel, Maiello, Fischerová,
Bek, Starčevičová, P. Jaroš / proti Polák, Loucký, S. Jaroš / zdržel se Kolovrátková, Gotthardt,
Šafránek)
Usnesení č. 15. ZMČ 168/2021 bylo přijato.
12. Předběžný souhlas se směnou pozemků Přímské nám. Sever
Bod byl uveden předkladatelem radním P. Jarošem a byla otevřena diskuze. Diskutovali zastupitel
Šafránek (dal návrh na doplnění usnesení o ukládací bod RMČ, který si předkladatel osvojil),

zastupitel Polák.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Praha-Klánovice
I. bere na vědomí
předložené podklady, zejména znalecký posudek č. 3984-51/2020, stanovisko Povodí Labe, s. p.
Pla/2020/040431, stanovisko odboru ochrany přírody MHMP 1620581/2020 a stanovisko odboru
územního rozvoje MHMP 1308582/2020 v návaznosti na Memorandum ze dne 29. června 2020 a ve
smyslu dokumentů předložených k tomuto návrhu,
II. předběžně souhlasí
s navrženým postupem níže, zejména pak:
• Společným podáním MČ a vlastníků o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení o dělení
pozemků a o přeložení koryta vodního toku na stavební úřad ÚMČ Praha 21.
• Na základě souhlasných stanovisek stavebního úřadu a vodoprávního úřadu ÚMČ Praha 21 a
vydaných stavebních povolení provést přeložení koryta vodního toku a vlastníky pozemku výstavbu
nového chodníku.
• Po přeložení vodního koryta provést směnu pozemků s majiteli pozemku parc. č. 897/1, k. ú.
Klánovice.
• Pro majetkové vypořádání směny pozemků byl vypracován soudním znalcem Ing. Evou Lukášovou
Fronovou znalecký posudek č. 3984-51/2020 ze dne 28. 4. 2020 na stanovení tržní ceny nemovitostí,
který konstatuje, že tržní cena všech směňovaných pozemků, tedy jak MČ, tak i vlastníků (poté, co
bude provedena přeložka vodního koryta), je 6000 Kč /m2.
• Předmětem směny budou pozemky o celkové výměře 201 m2, stejné z obou stran, v hodnotě 6000
Kč/m2. Finanční dopad směnné transakce bude pro MČ neutrální a nebude tedy nutné provádět
žádné další majetkové vypořádání (viz čl. V/1a Memoranda).
III. pověřuje
Radu MČ ve spolupráci s ÚMČ realizací kroků uvedených v bodu II. tohoto usnesení.
Termín: 31. 1. 2021
IV. ukládá
Radě MČ zveřejnit záměr a předložit jej ZMČ ke schválení.
Hlasování: 13 – 0 – 2 = přijato (pro Bubeníková, Soukup, Gabriel, Jágrová, Fischerová, Bek, P.
Jaroš, Polák, Kolovrátková, Gotthardt, Loucký, Šafránek, S. Jaroš / zdržel se: Maiello, Starčevičová)
Usnesení č. 15. ZMČ 169/2021 bylo přijato.
13. Návrh na dělení pozemku p. č. 897/1, k. ú. Klánovice, Přímské náměstí
Bod byl uveden předkladatelem radním Jarošem a byla otevřena diskuze. Promluvila občanka
Slezáková, zastupitel Šafránek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Praha-Klánovice
I. souhlasí
s navrhovaným dělením pozemku p. č. 897/1, k. ú. Klánovice, Přímské náměstí,
II. ukládá
tajemníkovi informovat žadatele o obsahu tohoto usnesení.
Termín: 31. 1. 2021
Hlasování: 13 – 0 – 2 = přijato (pro Bubeníková, Soukup, Maiello, Gabriel, Fischerová, Bek, P.
Jaroš, Polák, Kolovrátková, Gotthardt, Loucký, Šafránek, S. Jaroš / zdržel se: Jágrová, Starčevičová)
Usnesení č. 15. ZMČ 170/2021 bylo přijato.

14. Návrh na dělení pozemků p. č. 912 a 1301/1, k. ú. Klánovice, Přímské náměstí
Bod byl uveden předkladatelem radním Jarošem a byla otevřena diskuze. Do diskuze se nikdo
nepřihlásil.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Praha-Klánovice
I. souhlasí
s navrhovaným dělením pozemku p. č. 912 a 1301/1, k. ú. Klánovice, Přímské náměstí,
II. ukládá
tajemníkovi informovat žadatele o obsahu tohoto usnesení.
Termín: 31. 1. 2021
Hlasování: 13 – 0 – 2 = přijato (pro Bubeníková, Soukup, Gabriel, Jágrová, Fischerová, Bek, P.
Jaroš, Polák, Kolovrátková, Gotthardt, Loucký, Šafránek, S. Jaroš / zdržel se: Maiello, Starčevičová)
Usnesení č. 15. ZMČ 171/2021 bylo přijato.
15. Návrh na dělení pozemků p. č. 908/1, 909 a 1246, k. ú. Klánovice, Přímské náměstí Jih
Bod byl uveden předkladatelem a byla otevřena diskuze. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Praha-Klánovice
I. souhlasí
s navrhovaným dělením pozemků parc. č. 908/1, 909 a 1246, k. ú. Klánovice, Přímské náměstí
II. ukládá
tajemníkovi informovat žadatele o obsahu tohoto usnesení.
Termín: 31. 1. 2021
Hlasování: 9 – 0 – 6 = přijato (pro Soukup, Jágrová, Bubeníková, Gabriel, Fischerová, Maiello,
Bek, P. Jaroš, Šafránek / zdržel se Polák, Loucký, S. Jaroš, Kolovrátková, Gotthardt, Starčevičová)
Usnesení č. 15. ZMČ 172/2021 bylo přijato.
16. Předání a převzetí nemovitosti do správy pozemku parc. č. 479/7, k. ú. Klánovice
(část komunikace Stádlecká)
Bod byl uveden předkladatelem tajemníkem Vilgusem a byla otevřena diskuze.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Praha-Klánovice
I. bere na vědomí
protokol číslo PP/36/02/435/2020 o předání a převzetí nemovitosti do správy,
II. souhlasí,
s přijetím pozemku parc. č. 479/7, k. ú. Klánovice do správy MČ Praha-Klánovice.
Hlasování: 15 – 0 – 0 = přijato jednomyslně.
Usnesení č. 15. ZMČ 173/2021 bylo přijato.
17. Zpráva o činnosti finančního výboru ZMČ Praha-Klánovice za 2. pololetí 2020

Bod byl uveden předkladatelem radním a předsedou finančního výboru Gabrielem a byla otevřena
diskuze. Předseda Finančního výboru ZMČ dále informoval, že odstoupili dva členové – Marek
Polický a Martin Peffek. Do diskuze se nikdo nepřihlásil.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Praha-Klánovice
I. bere na vědomí a schvaluje
zprávu o činnosti finančního výboru za 2. pololetí roku 2020,
II. bere na vědomí a schvaluje
plán kontrol finančního výboru na rok 2020/2021 v tomto znění:
1. Kontrola provedených nápravných opatření na základě doporučení auditora v příspěvkových
organizacích (Základní a Mateřská škola)
Termín: prosinec 2020
Účast: dva členové finančního výboru
2. Dohled nad prováděním inventur městské části Praha-Klánovice
Termín: leden 2021
Účast: jeden z členů finančního výboru
3. Kontrola hospodaření městské části Praha-Klánovice
Termín: květen 2021
Účast: tři členové finančního výboru
4. Kontrola hospodaření příspěvkových organizací
Termín: červen 2021
Tento úkol bude zadán nezávislé auditorské společnosti.
Hlasování: 15 – 0 – 0 = přijato jednomyslně.
Usnesení č. 15. ZMČ 174/2021 bylo přijato.
18. Zpráva o činnosti kontrolního výboru ZMČ Praha-Klánovice za 2. pololetí 2020 a plán
kontrol na rok 2021
Bod byl uveden předkladatelem předsedou kontrolního výboru Louckým a byla otevřena diskuze. Do
diskuze se nikdo nepřihlásil.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Praha-Klánovice
I. bere na vědomí
zprávu o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha-Klánovice za druhé pololetí 2020, která je
přílohou tohoto usnesení,
II. stanovuje
tento plán kontrol Kontrolního výboru ZMČ Praha-Klánovice na rok 2021:
1. Kontrolní činnost podle ustanovení § 78 odst. 5 ve spojení s ustanovením § 100 odst. 1 zákona č.
131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.
2. Kontrola práce ÚMČ při investičních akcích a akcích stavební údržby a oprav v celkové hodnotě
nad 100 000 Kč, kde je MČ investorem nebo spoluinvestorem.
Hlasování: 13 – 0 – 0 = přijato jednomyslně (hlasování se nezúčastnil Maiello, Starčevičová).
Usnesení č. 15. ZMČ 175/2021 bylo přijato.
19. Možné varianty výstavby nové knihovny dle usnesení č. 114/2020 ze dne 11. 2. 2020
Bod byl uveden předkladatelem radním Gabrielem a byla otevřena diskuze. Diskutoval zastupitel

Polák (přednesl protinávrh, o kterém bylo následně hlasováno).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Praha-Klánovice
I. bere na vědomí
informaci o možných lokalitách pro výstavbu nové knihovny,
II. souhlasí
se studií na ověření lokality pro knihovnu / komunitní centrum Klánovice, zpracovanou Ing. arch. J.
Myškou v březnu 2020, jakožto s variantním řešením lokalit ve smyslu úkolu uloženého RMČ
usnesením ZMČ č. 114/2020 ze dne 12. 2. 2020,
III. bere na vědomí,
že z důvodu nepředvídatelných okolností nebylo možno v původně zadaném termínu a ani do
současné doby zpracovat variantní řešení velikostí objektu, rozsahu poskytovaných služeb a
finančního zajištění výstavby a provozu, tak jak bylo uloženo usnesením ZMČ č. 114/2020 ze dne 12.
2. 2020,
IV. ukládá
Radě MČ Praha-Klánovice předložit Zastupitelstvu MČ Praha-Klánovice k projednání variantní
řešení velikosti objektu, rozsahu poskytovaných služeb a finančního zajištění výstavby a provozu v
termínu do 31. 12. 2021.
Hlasování: 8 – 1 – 5 = přijato (pro Polák, Loucký, S. Jaroš, Kolovrátková, Gotthardt, Šafránek,
Bek, Gabriel / proti Maiello / zdržel se, Soukup, Jágrová, Bubeníková, Fischerová, Starčevičová, P.
Jaroš se hlasování neúčastnil)
Usnesení č. 15. ZMČ 176/2021 bylo přijato.
20. Různé
Byla otevřena diskuze. Diskutovala občanka Slezáková (Přímské náměstí a dopravní obsluha území),
zastupitelka Kolovrátková (farmářské trhy, výstavba Habrovská, dotázala se na klíč pro distribuci
vánočních balíčků pro seniory, paní starostka podala podrobnou informaci), občan Malý, zastupitel
Polák (dotázal na záměry s „pozemky golfu“, paní starostka podala informaci, dále se dotázal na to,
zda zastupitelé distančně přítomní na prosincovém jednání ZMČ měli nařízenu karanténu, a
zastupitelka Jágrová potvrdila, že ano), zastupitelka Gotthard (zeptala na stav smlouvy ke KCB a
paní starostka odpověděla, že RMČ čeká na vyrozumění od MHMP a připravuje se smlouva s panem
Nádassim), radní Soukup (distanční účast na ZMČ), místostarosta Bek (distanční účast na ZMČ),
zastupitelka Jágrová (karanténa zastupitelů), radní P. Jaroš (výstavba), tajemník Vilgus (distanční
účast na ZMČ), starostka Starčevičová (distanční účast na ZMČ, výstavba v golfovém areálu),
zastupitel Loucký (distanční účast na ZMČ), zastupitel Maiello (nenávistné příspěvky na Facebooku),
radní Soukup (kritika zastupitelů Louckého a S. Jaroše), zastupitel Loucký (vysvětlil své jednání),
zastupitel S. Jaroš (vysvětlil své jednání), starostka Starčevičová, zastupitel Maiello (návrh na
odvolání zastupitele S. Jaroše z funkce člena konstrolního výboru), zastupitelka Gotthard (kritika
zastupitele Maiella), radní Soukup (návrh na odvolání zastupitele S. Jaroše z funkce člena
konstrolního výboru), zastupitel Šafránek (tvrdil, že v bodě různé nelze zařazovat nové body do
programu), místostarosta Bek, zastupitel Polák, místostarosta Bek (informace o očkování proti
covid), občan Havel, zastupitel Polák (očkování).
Návrh usnesení (návrh starostky Starčevičové):
Zastupitelstvo městské části Praha-Klánovice
I. doplňuje
program jednání ZMČ Praha-Klánovice o bod Výzvy k násilí na internetu.

Hlasování: 9 – 5 – 1 = přijato (pro Soukup, Jágrová, Bubeníková, Gabriel, Maiello, Fischerová,
Bek, Starčevičová, P. Jaroš / proti Polák, Kolovrátková, Loucký, Šafránek, S. Jaroš / zdržel se
Gotthardt)
Návrh usnesení (návrh radní Soukup):
Zastupitelstvo městské části Praha-Klánovice
I. odvolává
Slavomíra Jaroše z funkce člena kontrolního výboru.
Hlasování: 9 – 6 – 0 = přijato (pro Soukup, Jágrová, Bubeníková, Gabriel, Maiello, Fischerová,
Bek, Starčevičová, P. Jaroš / proti Polák, Kolovrátková, Loucký, Šafránek, S. Jaroš, Gotthardt)
Usnesení č. 15. ZMČ 177/2021 bylo přijato.
Průběh diskuze k jednotlivým bodům je součástí audio a video záznamu, který je zveřejněn
prostřednictvím webových strnánek MČ.
Ověřovatelé:
Ing. Michal Gabriel

Ing. Karel Loucký
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