
Městská část Praha 12
Zápis

20. řádné zasedání zastupitelstva městské části Praha 12
konané dne 27.04.2010

v Kulturním zařízení v Pískové ul. 126

Zahájeno: 14.15 hodin
Přítomni: 30 členů zastupitelstva

Omluveni: 2 členové zastupitelstva

Ověřovatelé: p. Martin Suchánek
Ing. Petr Santler

Zapsal: Hana Fošnárová
Helena Reichertová

Pan starosta zahájil 20. zasedání zastupitelstva městské části Praha 12 (dále jen
ZMČ) a konstatoval, že bylo řádně svoláno a pozvánka byla vyvěšena na veřejně pří-
stupných místech v naší MČ. Požádal všechny diskutující, aby hovořili na mikrofon
a představili se, neboť z průběhu zasedání se pořizuje zvukový záznam. Uvedl, že
podle prezence je zasedání přítomno 30 členů ZMČ, což je nadpoloviční většina a
tudíž je usnášeníschopné. Informoval, že ze zasedání ZMČ jsou omluveni 2 členové
ZMČ a MUDr. Kouba se dostaví později. Sdělil, že zápis z 19. zasedání ZMČ byl
ověřen a je k dispozici k nahlédnutí u prezence. Určil ověřovatele zápisu, a to p.
Suchánka a Ing. Santlera. Podal návrh na složení návrhové komise.

Hlasováno o složení návrhové komise:
28 pro

(Viz usnesení bod č. 1)

Pan starosta uvedl, že vzhledem k tomu, že jedním z bodů zasedání ZMČ je „Volba
přísedících Obvodního soudu pro Prahu 4” je třeba schválit složení volební komise a
podal návrh na její složení.

Hlasováno o složení volební komise:
31 pro, jednomyslně

(Viz usnesení bod č. 2)

Pan starosta dále vyjmenoval všechny písemné informace, které byly předloženy na
dnešní zasedání ZMČ. Závěrem otevřel rozpravu k návrhu programu.

K návrhu programu nebyly vzneseny žádné připomínky.

Hlasováno o návrhu programu:
31 pro, jednomyslně
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odsouhlaseno

Schválený program:

1. (1) Zahájení, složení návrhové komise

2. (2) Složení volební komise

3. (3) Zpráva o činnosti rady městské části Praha 12 v době od 19. zasedání zastupitel-
stva městské části Praha 12 do 20. zasedání zastupitelstva městské části Praha
12

4. (4) Volba přísedících Obvodního soudu pro Prahu 4

5. (5) Zpráva o hospodaření s Fondem obnovy městské části Praha 12 za rok 2009

6. (6) Zpráva o hospodaření městské části Praha 12 za rok 2009

7. (7) Prodej obecního bytového domu Klostermannova č. p. 1717 se zastavěným po-
zemkem parc. č. 26/2, k. ú. Modřany

8. (8) Granty z rozpočtu městské části Praha 12 na realizaci projektů v oblasti sportu
a volného času dětí a mládeže pro rok 2010

9. (9) Granty z rozpočtu městské části Praha 12 na realizaci projektů v sociální oblasti
pro rok 2010

10. (10) Granty z rozpočtu městské části Praha 12 na realizaci projektů v oblasti kul-
tury pro rok 2010

11. (11) Změna názvu příspěvkové organizace Sociální služby městské části Praha 12

12. (12) Výkup pozemků parc. č. 171/1 a 172/3 oba v k. ú. Modřany (při Obchodním
náměstí) od soukromých spoluvlastníků

13. (13) Předání nemovitého majetku k hospodaření Základní škole a mateřské škole K
Dolům v Praze 12

14. (14) Předání nemovitého majetku k hospodaření Mateřské škole Větrníček v Praze
12

15. (15) Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí č. UZSVM/A/47670/2009-MUEM,
a to pozemků parc. č. 711/2 a 785 v k. ú. Komořany při ulici K Nouzovu

16. (16) Komplexní pozemková úprava v k. ú. Točná - plán společných zařízení

17. (17) Návrh účetní likvidace pohledávky odboru majetku

18. (18) Návrh účetního odpisu DHM odboru školství, kultury a vzdělávání

19. (19) Dotazy, podněty, připomínky

20. (20) Závěr

K jednotlivým bodům programu:

1. Zahájení, složení návrhové komise

Předkladatel: rada městské části

Usnesení č. 370/2010
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2. Složení volební komise

Předkladatel: rada městské části

Usnesení č. 371/2010

3. Zpráva o činnosti rady městské části Praha 12 v době od 19. zasedání
zastupitelstva městské části Praha 12 do 20. zasedání zastupitelstva
městské části Praha 12
Předkladatel: rada městské části

Pan starosta sdělil, že je předložena zpráva o činnosti rady městské části Praha 12
v době od 19. zasedání zastupitelstva městské části Praha 12 do 20. zasedání
zastupitelstva městské části Praha 12. Konstatoval, že se jedná o standardní
předklad materiálu. Upozornil, že k výše uvedené zprávě obdrželi členové ZMČ
u prezence ještě dodatek ze 111. a 112. jednání rady, který jim byl v časovém
předstihu zaslán i v elektronické podobě. Závěrem otevřel rozpravu k předlože-
nému materiálu.

K materiálu vznikla níže uvedená diskuse:

Ing. Serafín
usnesení č. 107.37.10
- vznesl dotaz na rozšíření a zúžení předmětu díla, jehož cena se navyšuje o
částku 52 661,43 Kč
- na minulém zasedání ZMČ upozorňoval, že takto nelze postupovat
- vznesl dotaz o jakou finanční částku se předmět díla navyšuje a o jakou se
snižuje a jaká je případně celková cena navýšení (dodatek č. 4)

Ing. Jandová
- požádala Mgr. Černou o odpověď

Mgr. Černá
- domnívá se, že se jedná o změnu jednoho chodníčku v části Labe
- vícepráce a méněpráce se nesčítají
- v dodatku ke smlouvě je vždy uvedeno zvlášť
- dotaz zodpoví Ing. Serafínovi ještě elektronickou formou
- finanční částka je sečtena pouze pro lepší orientaci členů ZMČ

Ing. Serafín
usnesení č. 108.22.10
- konstatoval, že bylo dohodnuto, že v zápisech bude uváděna výše finanční
částky
- vznesl dotaz, jaký druh zadávacího řízení byl použit

Bc. Rokos
- jednalo se o zakázku malého rozsahu a podal bližší vysvětlení

p. Kerouš
usnesení č. 111.05.10
- návrh na odpis vysoké finanční částky dlužníka
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- důvodem je, že dlužník nemá žádný majetek
- vznesl dotaz na rozdíl významu ”rada schvaluje” a ”rada souhlasí” jak je uve-
deno v tomto usnesení
- podal návrh, zda by nebylo možné dlužnou částku vymáhat soudně (např. z
důchodu), a to formou splátkového kalendáře

p. starosta
- vysvětlil rozdíl mezi tím kdy ”rada schvaluje” a kdy ”rada souhlasí”

PhDr. Rázková
usnesení č. 107.31.10
- vyslovila názor, že se zrušením valorizace výše nájemného v roce 2010 pro
všechny nájemce nebytových prostor, pozemků lze souhlasit mimo pronájmu re-
klamních ploch

Mgr. Boublík
- vznesl dotaz, zda v rámci komplexní obnovy webových stránek MČ Praha 12
bude obnovena rubrika ”diskuse občanů” tak, jak to bylo v minulosti

Ing. Jandová
- odpověděla, že touto formou asi nebude
- dotaz by přesněji zodpověděl Bc. Rokos

Mgr. Boublík
- odpověď požaduje od Ing. Jandové
- z jakého důvodu nebude tato rubrika obnovena

Ing. Jandová
- nebyl vznesen požadavek
- v OIT by musel být vyčleněn pracovník, který by diskusi řídil s ohledem na
sledování závadnosti příspěvků (vulgarizmy)
- dotazy občanů jsou zodpovídány průběžně, ale nejsou zveřejňovány

Mgr. Boublík
- sdělil, že odpověď Ing. Jandové je pro jeho osobu neuspokojivá

PhDr. Rázková
- připojila se k požadavku na zřízení této rubriky a podala vysvětlení
usnesení č. 110.33.10
- upozornila, že ředitelka DDM nebyla informována o zřízení parkoviště a tato
informace chyběla i dotčeným sousedům
- vyslovila podiv nad rychlostí zřízení parkoviště

JUDr. Chudomelová
- sdělila, že dotazy od občanů jsou jí běžně zasílány e-mailem a odpovídá na ně
do 2 - 3 dnů

p. starosta
- sdělil, že dotazy občanů zodpovídají všichni uvolnění členové ZMČ
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- v rubrice se objevovalo hodně vulgarizmů
- konstatoval, že většina radnic tuto rubriku zrušila
- zřízení parkoviště bylo popsáno v Novinách Prahy 12

Ing. Rubešová, Ph.D.
- rubrika by měla sloužit k inspiraci radnice na základě dotazů občanů
- sdělila, že občané vznášejí časté dotazy na realizaci kanalizace v Komořanech
- podala návrh, aby informace v této věci byla zveřejněna

p. starosta
- na četnější dotazy občanů je zveřejňována odpověď na webových stránkách v
sekci aktuality

Ing. Rubešová, Ph.D.
- vznesla dotaz v jaké fázi je výstavba kanalizace v Komořanech a kde se občané
mohou dozvědět bližší informace

Ing. Jandová
- investorem je hlavní město Praha a MČ Praha 12 nemá často aktuální infor-
mace
- získané informace jsou zveřejňovány v Novinách Prahy 12 a na webových strán-
kách
- podala bližší vysvětlení k výstavbě kanalizace (ul. Revoluce, U Klubu, U
Skladu, Nad Teplárnou)
- občané mohou informace získat od firmy DIPRO
- zopakovala, že MČ Praha 12 není investorem

PhDr. Rázková
- dotaz na Ing. Majorovou ve věci výstavby parkoviště u DDM, a to zda byly v
průběhu stavebního řízení dodrženy všechny podmínky
- na podanou petici občanů neobdrželi odpověď

JUDr. Chudomelová
- sdělila, že na petici byla zaslána odpověď
- petice, ale neobsahovala požadavek, aby byla informována ředitelka DDM
- sdělila obsah petice občanů

Ing. Majorová
- bylo postupováno podle stavebního zákona
- ředitelka DDM není vlastníkem objektu

Hlasováno o návrhu usnesení: 25 pro, 3 proti, 4 se zdrželi
Usnesení č. 372/2010

4. Volba přísedících Obvodního soudu pro Prahu 4

Předkladatel: rada městské části

Pan starosta sdělil, že je předložena Volba přísedících Obvodního soudu pro
Prahu 4. Jedná se o opakovanou volbu a standardní předklad materiálu. Kon-
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statoval, že oba kandidáti splňují všechny zákonem stanovené podmínky. Před-
sedkyně Obvodního soudu pro Prahu 4 doporučila opětovné zvolení navržených
kandidátů. Kandidáti mají zájem na pokračování v této práci. Uvedl důvod
předkladu materiálu v časovém předstihu. Konstatoval, že se uskuteční tajná
volba. Požádal navržené kandidáty, aby se krátce představili.

Paní Poláková a p. Sůva se krátce představili.

RNDr. Huth, DrSc. za volební komisi vysvětlil způsob označení, platnosti hla-
sovacího lístku a způsob volby.

Uskutečnila se tajná volba.

RNDr. Huth, DrSc. za volební komisi sdělil, že vydáno bylo celkem 32 hlaso-
vacích lístků a odevzdáno 32 platných hlasovacích lístků. Paní Poláková byla
zvolena 32 hlasy a p. Sůva rovněž 32 hlasy. Pogratuloval zvoleným kandidátům.

Usnesení č. 373/2010

5. Zpráva o hospodaření s Fondem obnovy městské části Praha 12 za
rok 2009
Předkladatel: rada městské části

JUDr. Chudomelová sdělila, že je předložena Zpráva o hospodaření s Fondem
obnovy městské části Praha 12 za rok 2009. Omluvila se, že materiál obsahoval
omylem 2 paré zprávy. Uvedla, které paré je správné. Konstatovala, že způsob
tvorby FO je uveden v této zprávě a podala vysvětlení. Dále uvedla hospodaření
s finančními prostředky na podúčtech A, B a C. Sdělila (str. 9 a 10), že pro
informaci jsou připojeny tabulky, která popisují čerpání finančních prostředků z
podúčtu C, které byly v roce 2009 převedeny na jednotlivé ORJ. Druhá část ta-
bulky uvádí přehled čerpání finančních prostředků schválených v rozpočtu Fondu
obnovy a proplácených dle předložených faktur přímo z podúčtu C. V třetí části
tabulky jsou uvedeny příjmy podúčtu C v r. 2009. Závěrem sdělila, že finanční
výbor materiál projednal a doporučil ho ke schválení a rovněž tak komise pro
FO.

Pan Kerouš vznesl dotaz na str. 5 zprávy, a to na účel čerpání finančních pro-
středků ve výši 592 858,- Kč na Central park - Staré Modřany.

Ing. Štengl zodpověděl dotaz p. Kerouše.

Hlasováno o návrhu usnesení: 24 pro, 3 proti, 5 se zdrželo
Usnesení č. 374/2010

6. Zpráva o hospodaření městské části Praha 12 za rok 2009

Předkladatel: rada městské části
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Ing. Štengl sdělil, že je předložena Zpráva o hospodaření městské části Praha 12
za rok 2009. Konstatoval, že se jedná o velmi obsáhlý materiál, a je to kompilát
zpráv za jednotlivá čtvrtletí. Přebytek hospodaření je 17.408.631,24 Kč, ale je
nutné ho nepřeceňovat. Bude použit na financování oprav škol, granty. Materiál
byl projednán ve finančním výboru a radě s doporučením ke schválení. Závěrem
upozornil na zprávu auditora, ve které je konstatováno, že je vše v pořádku.

Mgr. Boublík sdělil, že na jednání kontrolního výboru byla diskuse zda nezrušit
smlouvu na provádění auditu se společností a ponechat provádění auditu pouze
na hl. m. Praze.

Ing. Štengl odpověděl, že smlouva je uzavřena na 4 roky a z toho již 3 roky
uplynuly. MČ Praha 12 hradí společnosti za provedení auditu ročně cca 80 tis.
Kč. Konstatoval, že takto máme dvojí kontrolu.

Ing. Tylová vznesla dotaz na str. 230 - výnos z prodeje pozemků letiště Točná,
zda MČ Praha 12 má přehled o způsobu využití těchto pozemků. Občané se
obávají, aby nedošlo k jinému využití.

Ing. Štengl odpověděl, že nemá jinou informaci než, že zde má být letiště.

Pan starosta sdělil, že po dobu výstavby mohou nastat provozní problémy, ale
”cíl” se nemění. Dochází k majetkoprávnímu narovnání a cíl a směr prodeje je
postupně naplňován.

Pan Kerouš uvedl, že při prodeji byla dohoda, že zůstane zachován stávající
charakter letiště, ale nyní zde mají být 2 dráhy, jedna betonová a druhá trav-
natá. Dále se přikupuje pozemek na výstavbu muzea.

Ing. Štengl sdělil, že ze strany MČ Praha 12 nedojde k prodeji pozemků, ale
probíhají jednání o směně pozemků (cesta).

PhDr. Rázková vznesla dotaz, zda MČ Praha 12 vznikly další náklady souvi-
sející s prodejem letiště.

Ing. Štengl odpověděl, že další finanční náklady byly vynaloženy na službu práv-
níků, geodetů, soudního znalce.

PhDr. Rázková vznesla dotaz, jaká je výše finanční částky, kterou hradí MČ
Praha 12 v souvislosti s prodejem letiště Točná. Připomněla, že nový majitel
sliboval úhradu veškerých nákladů.

Ing. Štengl odpověděl, že celkové náklady činí cca 150 až 160 tis. Kč.

Pan starosta sdělil, že by nebyl rád, kdyby po diskusi byl zpochybňován pro-
dej letiště Točná a podal vysvětlení.

PhDr. Rázková vyslovila domněnku, že radnice vynakládá další finanční pro-
středky okolo letiště, a tím je porušen slib nového majitele.
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RNDr. Huth, DrSc. uvedl, že značná část finančních nákladů vynaložených MČ
Praha 12 byla dána na právní zastupování. PhDr. Rázková požaduje, aby nový
majitel platil advokáta protistraně.

Pan starosta sdělil, že se jedná o běžný postup. MČ Praha 12 si uhradí své
vzniklé finanční náklady. Důvodem je zajištění správnosti všech úkonů.

Hlasováno o návrhu usnesení: 24 pro, 2 proti, 4 se zdrželi
Usnesení č. 375/2010

7. Prodej obecního bytového domu Klostermannova č. p. 1717 se zasta-
věným pozemkem parc. č. 26/2, k. ú. Modřany

Předkladatel: rada městské části

JUDr. Chudomelová sdělila, že je předložen standardní předklad materiálu. Jedná
se o dvouletkový dům se 6 byty. Byl vypracován znalecký posudek a kupní cena
činí 3,162.360,- Kč. Nájemci bytů splnili všechny požadované náležitosti po-
třebné k prodeji nemovitostí.

Hlasováno o návrhu usnesení: 31 pro, 1 mimo zasedací sál
Usnesení č. 376/2010

8. Granty z rozpočtu městské části Praha 12 na realizaci projektů v
oblasti sportu a volného času dětí a mládeže pro rok 2010
Předkladatel: rada městské části

JUDr. Chudomelová sdělila, že na granty z rozpočtu MČ Praha 12 na realizaci
projektů v oblasti sportu a volného času dětí a mládeže pro rok 2010 bylo vy-
členěno 400 tis. Kč. Celkem bylo doručeno 48 žádostí v celkové výši Kč 2,5 mil.
Kč. Rada jmenovala hodnotící komisi, která vyhodnotila všechny podané žá-
dosti. Podpora byla vyslovena 40 žádostem a 8 žádostí nebylo podpořeno. Rada
se přiklonila k doporučení komise. Závěrem vyslovila způsob postupu hodnotící
komise při posuzování žádostí.

Mgr. Boublík sdělil, že již několik let poukazuje na nízkou finanční částku ur-
čenou na granty. Znovu poukázal na financování mezd dvou předsedů výborů.
Tyto finanční prostředky by se daly využít na granty.

PhDr. Rázková sdělila, že vyjádření Mgr. Boublíka je názorem celého klubu
Změny pro Prahu 12.

Pan starosta sdělil, že zřízení obou výborů je povinné, a to dle zákona o hl.
m. Praze.

Pan Kerouš sdělil, že o zřízení funkcí není pochyb, ale lze je vykonávat bez
nároku na peníze.
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Mgr. Boublík zopakoval, že je málo finančních prostředků na granty. Otázkou je
forma výkonu funkce předsedy výboru. Zákon nestanovuje, že se jedná o placené
funkce. V roce 2006 se ZMČ rozhodlo, že to budou placené funkce. Změna pro
Prahu 12 si myslí, že jsou to zbytečně vynaložené peníze.

Pan starosta odpověděl, že tento požadavek měla Změna pro Prahu 12 uplatnit
při projednávání rozpočtu MČ Praha 12.

JUDr. Chudomelová připomněla, že neziskovým organizacím pronajímáme pro-
story za nízký nájem což ostatní MČ nedělají. Je to nutné vzít na zřetel.

Ing. Janský vznesl dotaz, zda přiznání grantu Klubu maminek Balonek pouze
na jeden projekt ze dvou podaných, jim nezpůsobí problémy.

JUDr. Chudomelová zodpověděla dotaz.

Hlasováno o návrhu usnesení: 32 pro, jednomyslně
Usnesení č. 377/2010

9. Granty z rozpočtu městské části Praha 12 na realizaci projektů v
sociální oblasti pro rok 2010

Předkladatel: rada městské části

Mgr. Rybářová sdělila, že jsou předloženy granty z rozpočtu městské části Praha
12 na realizaci projektů v sociální oblasti pro rok 2010. S předloženým materiá-
lem se členové ZMČ již měli možnost seznámit, a proto je vyzvala k případným
dotazům.

Nebyly vzneseny žádné dotazy.

Hlasováno o návrhu usnesení: 31 pro, 1 mimo zasedací sál
Usnesení č. 378/2010

10. Granty z rozpočtu městské části Praha 12 na realizaci projektů v ob-
lasti kultury pro rok 2010

Předkladatel: rada městské části

Mgr. Rybářová sdělila, že jsou předloženy granty z rozpočtu městské části Praha
12 na realizaci projektů v oblasti kultury pro rok 2010. S předloženým mate-
riálem se opět členové ZMČ již měli možnost seznámit, a proto je vyzvala k
případným dotazům.

PhDr. Rázková uvedla, že na politickém grémiu jí Mgr. Rybářová sdělila, že
nedodržela slovo, a to že Ing. Rubešová, Ph.D. bude členem hodnotící komise.
Ing. Rubešová, Ph.D. byla nominována do hodnotící komise, ale byla v té době
v zahraničí a své stanovisko zaslala e-mailem. Dále sdělila, že provozovatel kina
Modřany má problémy s udržením činnosti. Požádala členy rady o podporu čin-
nosti kina Modřany mimo grant.
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Mgr. Rybářová sdělila, že komunikace žádná nebyla. Pokud se týká kina Mod-
řany, tak provozovatel obdržel grant v r. 2009 a MČ Praha 12 podporovala čin-
nost kina Modřany. Uvedla, že žádala PhDr. Rázkovou o nominaci jiného člena
do hodnotící komise, když Ing. Rubešová, Ph.D. nebude přítomna. Vysvětlila,
proč nebylo možné přidělit grant kinu Modřany.

Ing. Rubešová, Ph.D. sdělila, že po celou dobu komunikovala s pí Sellnerovou
formou e-mailu a bylo jí slíbeno, že její stanovisko bude komisi tlumočit. Poli-
tický klub Změna pro Prahu 12 neobdržel požadavek na jiného člena místo její
osoby.

Mgr. Rybářová odpověděla, že na předchozím politickém grémiu žádala, aby
byl nominován jiný člen.

PhDr. Rázková sdělila, že hovořila s úřednicí s tím, že se uskuteční elektronická
komunikace. Nebyla to jejich chyba. Nájemce kina Modřany údajně nepodal žá-
dost o grant správně. Na OŠKV byl dvakrát s tím, že je vše vyplněno v pořádku.
Postavení kina Modřany je výjimečné a podporu MČ Praha 12 by mělo dostat.

Pan starosta sdělil, že kino Modřany má podporu ze strany MČ Praha 12, a
to formou pořádání akcí.

Hlasováno o návrhu usnesení: 31 pro, 1 mimo zasedací sál
Usnesení č. 379/2010

11. Změna názvu příspěvkové organizace Sociální služby městské části
Praha 12
Předkladatel: rada městské části

Mgr. Rybářová uvedla, že předloženým materiálem se dávají do souladu právní
záležitosti a podala bližší vysvětlení. Závěrem konstatovala, že se jedná o admi-
nistrativně právní úkon.

Hlasováno o návrhu usnesení: 30 pro, 2 mimo zasedací sál
Usnesení č. 380/2010

12. Výkup pozemků parc. č. 171/1 a 172/3 oba v k. ú. Modřany (při
Obchodním náměstí) od soukromých spoluvlastníků

Předkladatel: rada městské části

Pan starosta uvedl, že je předložen Výkup pozemků parc. č. 171/1 a 172/3 oba v
k. ú. Modřany (při Obchodním náměstí) od soukromých spoluvlastníků. Jedná
se o završení dlouhodobého procesu za účelem zřízení parku. Vykoupena je cca
polovina pozemků. V jižní polovině pozemku by měly být zahájeny práce a nyní
je zahájen výkup pozemků v severní části. PD bude zpracována dle studie. Pro-
vedení výkupu pozemků uložilo ZMČ. Je snaha, aby park byl brzy zrealizován.
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PhDr. Rázková vznesla dotaz, zda majitelé pozemků neprojevili jiné přání.

Pan starosta odpověděl, že majitelé pozemků nejprve navrhovali směnu po-
zemků, ale pozemky vytypované MČ Praha 12 odmítli. Proto projednávání tr-
valo dlouhou dobu. Nakonec došlo k dohodě, kterou řeší dnes předložený mate-
riál.

Hlasováno o návrhu usnesení: 28 pro, 2 proti, 2 se zdrželi
Usnesení č. 381/2010

13. Předání nemovitého majetku k hospodaření Základní škole a mateř-
ské škole K Dolům v Praze 12
Předkladatel: rada městské části

Ing. Štengl sdělil, že je předloženo Předání nemovitého majetku k hospodaření
Základní škole a mateřské škole K Dolům v Praze 12. Konstatoval, že v r. 2009
došlo k technickému zhodnocení objektu. Vzhledem k tomu, že objekt mateřské
školy je svěřen zřizovací listinou do správy Základní škole a mateřské škole K
Dolům v Praze 12, je předložen výše uvedený návrh.

Hlasováno o návrhu usnesení: 27 pro
Usnesení č. 382/2010

14. Předání nemovitého majetku k hospodaření Mateřské škole Větrní-
ček v Praze 12
Předkladatel: rada městské části

Ing. Štengl uvedl, že se jedná o obdobný předklad materiálu jako byl předchozí.
Konstatoval, že opět je předáván majetek škole.

Hlasováno o návrhu usnesení: 32 pro, jednomyslně
Usnesení č. 383/2010

15. Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí č.
UZSVM/A/47670/2009-MUEM, a to pozemků parc. č. 711/2 a
785 v k. ú. Komořany při ulici K Nouzovu
Předkladatel: rada městské části

Ing. Štengl sdělil, že Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nabídl
bezúplatný převod pozemků. Pro orientaci jsou v materiálu uvedeny všechny
pozemky, kterých se týká bezúplatný převod na MČ Praha 12. Celý proces je
realizován postupně. Dnes je předložena smlouva na další etapu, a to na převod
pozemku parc.č. 711/2 a parc. č. 785, oba v k.ú. Komořany.

Hlasováno o návrhu usnesení: 32 pro, jednomyslně
Usnesení č. 384/2010
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16. Komplexní pozemková úprava v k. ú. Točná - plán společných zařízení

Předkladatel: rada městské části

Ing. Štengl sdělil, že k projednávání materiálu jsou přizváni zástupci projek-
tanta. Komplexní pozemková úprava v k. ú. Točná - plán společných zařízení
obsahuje návrh na vybudování komplexních cest a vše podstatné je uvedeno v
důvodové zprávě. Závěrem sdělil, že na zástupce projektanta, kteří zpracovali
předložený návrh, lze vznést dotazy.

Hlasováno o návrhu usnesení: 32 pro, jednomyslně
Usnesení č. 385/2010

Pan starosta poděkoval hostům za účast.

17. Návrh účetní likvidace pohledávky odboru majetku

Předkladatel: rada městské části

Ing. Štengl uvedl, že je předložen složitější předklad, a to návrh účetní likvidace
pohledávky OM. Popsal historii vzniku pohledávky, vyjmenoval postupy vedoucí
k zajištění pohledávky. Konstatoval, že dnes je předložen návrh na odpis pohle-
dávky, která je nedobytná. Tímto by byl završen proces odpisu nedobytných
pohledávek. Upozornil, že dluh lze vymáhat v případě zjištění majetku dlužníka
i po odpisu.

Ing. Serafín sdělil, že dle jeho názoru došlo k pozdnímu podání návrhu žaloby.

Ing. Štengl vyjmenoval podání jednotlivých žalob (r. 2005 - 2009).

JUDr. Chudomelová sdělila, že trestní řízení nemá s dluhem nic společného,
protože dluh není podvod. Vyslovila souhlas s předloženým návrhem usnesení.

Hlasováno o návrhu usnesení: 26 pro, 1 proti, 5 se zdrželo
Usnesení č. 386/2010

18. Návrh účetního odpisu DHM odboru školství, kultury a vzdělávání

Předkladatel: rada městské části

Ing. Štengl sdělil, že je předložen návrh účetního odpisu DHM OŠKV, a to v
Základní škole a mateřské škole Smolkova v Praze 12. Jedná se o odpis staré
kopírky Canon. Vzhledem k tomu, že pořizovací hodnota kopírky byla 120.780,-
Kč, musí o odpisu rozhodnout ZMČ.

Hlasováno o návrhu usnesení: 30 pro, 1 se zdržel
Usnesení č. 387/2010
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19. Dotazy, podněty, připomínky

19.1 Areál Modřanské vinice
Ing. Jan Polomský - člen zastupitelstva

Ing. Polomský vznesl dotaz k jakým změnám došlo v projektové dokumentaci v
areálu Modřanské vinice.

Ing. Štengl zodpověděl dotaz Ing. Polomského.

19.2 Zaslání zdravice
Ing. Miroslav Kasa - člen zastupitelstva

Ing. Kasa se obrátil na přítomné členy ZMČ s návrhem předání pozdravu dlou-
hodobě nemocné tajemnici úřadu s přáním brzkého uzdravení.

Pan starosta konstatoval, že je s pí tajemnicí v kontaktu a pozdrav ji vyřídí.

20. Závěr

Zasedání skončeno v 17.20 hodin.

Ověřovatelé zápisu:

p. Martin Suchánek v. r.
Ing. Pavel Santler v. r.

Petr H á n a v. r.
starosta
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