Městská část Praha 12
Zápis
22. řádné zasedání zastupitelstva městské části Praha 12
konané dne 21.09.2010
v Kulturním zařízení v Pískové ul. 126
Zahájeno:
Přítomni:

14.15 hodin
26 členů zastupitelstva

Omluveni:

3 členové zastupitelstva

Ověřovatelé:

Ing. Jan Hnilička, p. František Adámek

Zapsal:

Hana Fošnárová
Helena Reichertová
Božena Ferrová

Pan starosta zahájil 22. zasedání zastupitelstva městské části Praha 12 (dále jen
ZMČ), které bylo řádně svoláno a pozvánka byla vyvěšena na veřejně přístupných
místech v naší MČ. Požádal všechny diskutující, aby hovořili na mikrofon a představili se, neboť z průběhu zasedání se pořizuje zvukový záznam. Informoval, že podle
prezence je zasedání přítomno 26 členů ZMČ, což je nadpoloviční většina a tudíž je
usnášeníschopné. Omluveni jsou 3 členové ZMČ. Sdělil, že dne 21.8.2010 zemřel p.
Bedřich Matlach, který byl členem ZMČ v letech 1990 - 1994 a zároveň vykonával
funkci místostarosty. Požádal, aby jeho památka byla uctěna jednou minutou ticha.
Členové ZMČ uctili minutou ticha památku p. Matlacha.
Pan starosta konstatoval, že písemný zápis z 21. zasedání ZMČ byl ověřen a je k
dispozici k nahlédnutí u prezence. Ověřením zápisu z dnešního zasedání ZMČ pověřil Ing. Hniličku a p. Adámka. Sdělil, že po celou dobu zasedání bude pracovat
návrhová komise a předložil návrh na její složení.
Hlasováno o složení návrhové komise:
26 pro, jednomyslně
(Viz usnesení bod č. 1)
Pan starosta dále vyjmenoval písemné informace, včetně doplňků k předloženým
materiálům, které byly členům ZMČ předány spolu s materiály a dnes u prezence.
Informoval členy ZMČ, že u prezence obdrželi dárek - DVD, na kterém je sestřih významných kulturních akcí, zejména akce k výročí 830 let Modřan. Otevřel rozpravu
k předloženému návrhu programu.
K návrhu programu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Hlasováno o návrhu programu:
26 pro, jednomyslně
odsouhlaseno
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Schválený program:
1. (1) Zahájení, složení návrhové komise
2. (2) Zpráva o činnosti rady městské části Praha 12 v době od 21. zasedání zastupitelstva městské části Praha 12 do 22. zasedání zastupitelstva městské části Praha
12
3. (3) Prodej obecních bytových domů Šatrova č. p. 660, 661, 662 se zastavěnými pozemky parc. č. 1857/60, 1857/61, 1857/62, k. ú. Kamýk
4. (4) Prodej obecního bytového domu Chuchelská č. p. 1737 se zastavěným pozemkem
parc. č. 657/6, k. ú. Modřany
5. (5) Prodej obecního bytového domu Pod Sady č. p. 1772 se zastavěným pozemkem
parc. č. 2967/16, k. ú. Modřany
6. (6) Prodej obecního bytového domu Pod Sady č. p. 1773 se zastavěným pozemkem
parc. č. 2967/17, k. ú. Modřany
7. (7) Prodej obecního bytového domu Klostermannova č. p. 1718 se zastavěným pozemkem parc. č. 24/2, k. ú. Modřany
8. (8) Prodej obecního bytového domu Na Blanseku č. p. 1776 se zastavěným pozemkem parc. č. 725/2, k. ú. Modřany
9. (9) Prodej obecního bytového domu Na Blanseku č. p. 1777 se zastavěným pozemkem parc. č. 724/1, k. ú. Modřany
10. (10) Prodej nemovitostí - objektu č.p. 566, včetně zastavěného pozemku parc. č.
884/29, vše v k.ú. Kamýk, organizaci Škola SPMP Modrý klíč
11. (11) Prodej nemovitostí - objektu č.p. 567, včetně zastavěného pozemku parc. č.
884/26, a pozemku parc. č. 884/27, vše v k.ú. Kamýk, organizaci Škola SPMP
Modrý klíč
12. (12) Prodej části pozemku parc. č. 3899/1, odděleného na pozemek parc. č. 3899/5,
v k. ú. Modřany (při ul. Nad Zavážkou)
13. (13) Aktualizace Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha
12 v letech 2006 - 2014
14. (14) Novelizace zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a mateřská
škola T. G. Masaryka v Praze 12
15. (15) Navýšení rozpočtu Fondu obnovy městské části Praha 12, podúčet A na rok
2010
16. (16) Finanční dar Tělovýchovné jednotě Spartak Modřany
17. (17) Rozpočtová změna v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2010 - VII. série
18. (18) Návrh účetního odpisu a fyzické likvidace DHM odboru životního prostředí
19. (19) Návrh účetního odpisu a fyzické likvidace DHM odboru školství, kultury a vzdělávání
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20. (20) Převod majetku v rámci rekonstrukce školní kuchyně Základní školy profesora
Švejcara v Praze 12
21. (21) Odejmutí 10 ks stožárů veřejného osvětlení včetně vedení, vybudovaných na pozemku parc. č. 4137/192 v k. ú. Modřany v rámci stavby ”Revitalizace veřejných
ploch U Vlečky a Labe” - část A
22. (22) Dotazy, podněty, připomínky
23. (23) Závěr
K jednotlivým bodům programu:
1. Zahájení, složení návrhové komise
Předkladatel: rada městské části
Usnesení č. 410/2010
2. Zpráva o činnosti rady městské části Praha 12 v době od 21. zasedání
zastupitelstva městské části Praha 12 do 22. zasedání zastupitelstva
městské části Praha 12
Předkladatel: rada městské části
Pan starosta informoval, že do diskuse jsou přihlášeni občané.
Občané, přihlášení do diskuse, sdělili a dotazovali se především na níže uvedené:
- vyslovení nespokojenosti občanů bydlících v této lokalitě s kácením stromů ”U
Dubu”
- dotaz, zda firma provádějící kácení stromů má povolení
- rozhodnutí ke kácení stromů musí být vydáno u stromů, které mají v průměru
více než 80 cm ve výšce 130 cm
- požadavek na zvýšení protihlukové zdi, případně na výměnu oken v domech
občanů bydlících v bezprostřední blízkosti dané lokality, nebo výsadbu vzrostlých stromů (izolační zeleň)
- dle jejich názoru nejsou platná příslušná povolení
- rada opakovaně prodlužovala lhůtu pro vydání stavebního povolení investorovi
- dotčené území je biotopem ropuch
- proč rada nevyužila možnosti odstoupení od uzavřené smlouvy z r. 2005 a neuzavřela novou smlouvu za výhodnějších finančních podmínek
Pan starosta sdělil, že ani on ani rada nejednala o kácení stromů a vyzval RNDr.
Ježkovou k zodpovězení dotazů.
RNDr. Ježková sdělila, že v r. 2009 nabylo právní moc rozhodnutí o kácení.
V současnosti bude prověřeno, zda nedochází ke kácení stromů ve větším rozsahu. Podala vysvětlení k zásahu do biotopu.
Ing. Štengl sdělil, že smlouvy byly prodlužovány. O prodeji pozemku rozhodlo
předchozí ZMČ. Prodloužení lhůt bylo investorovi povoleno z důvodu, že splnil
podmínky uvedené ve smlouvě.
Ing. Tylová - usnesení č. 117.36.10, str. 13., týkající se zákazu vjezdu nákladních
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vozidel. Sdělila, že ve vydaném rozhodnutí o kácení bylo dle jejího názoru opomenuto, že ho lze realizovat, až když investor má všechna příslušná povolení, což
v této chvíli dle jejího názoru nemá. Upozornila, že dotčený pozemek je i nadále
ve vlastnictví MČ Praha 12 a dle dendrologického posudku z r. 2008 dosahuje
škoda 1,8 mil. Kč. Ve vydaném rozhodnutí nebylo zohledněno, že se jedná o
izolační zeleň a vznesla dotaz jakým způsobem bude nahrazena.
RNDr. Ježková sdělila, že zákon ani vyhláška neukládá vázat rozhodnutí o kácení stromů na ostatní příslušná povolení. Upozornila, že po odvolání některých
účastníků řízení bylo provedeno přezkoumání na MHMP a beze změny potvrzeno rozhodnutí OŽP.
Ing. Jandová sdělila, že usnesení 117.36.10 bylo vydáno na základě žádosti občanů bydlících v této lokalitě.
Ing. Tylová uvedla, že o víkendu bylo započato s kácením stromů, což způsobuje
velký hluk a dále vznesla dotaz, zda je prováděna kontrola ze strany OŽP.
PhDr. Rázková - usnesení č. 118.07.10 - námitky ke změně ÚP. Dle jejího názoru, pokud se týká prodloužení smluv, měla je rada předložit do ZMČ. Investor
a firma provádějící kácení nemá povolení, a to ani ke stavbě v biotopu. Pro MČ
Praha 12 je nevýhodné pokračovat v původně uzavřené smlouvě na prodej pozemků. Vznesla dotaz, proč v této záležitosti nebyla předložena finanční analýza
do ZMČ a z jakého důvodu investor nezahájil stavbu.
JUDr. Chudomelová zodpověděla dotaz PhDr. Rázkové ve věci usnesení č. 118.07.10.

PhDr. Rázková sdělila, že dle jejího názoru nemá investor potřebné rozhodnutí
ke kácení.
Ing. Jandová sdělila, že OŽP prověří, zda kácení stromů probíhá dle platného
rozhodnutí. Upozornila, že i kdyby se z tohoto území stalo území chráněné, bylo
by nutné provést terénní úpravy.
Pan starosta sdělil, že si rada není vědoma, že by se ”dělo něco” nezákonného.
MHMP potvrdil rozhodnutí v plném rozsahu. OŽP bude provádět dohled.
RNDr. Huth, DrSc. podal návrh na ukončení diskuse.
Ing. Tylová sdělila, že dosud nezazněla odpověď na vznesené dotazy. Dále vznesla
dotaz na usnesení 117.42.10.
Pan starosta odpověděl, že pokud se týká usnesení 117.42.10, tak investorem
je hl. m. Praha a tam je nutné směrovat svůj dotaz.
Ing. Štengl sdělil, že v r. 2005 byla vypsána soutěž na prodej pozemků a výše
nabídkové ceny byla uvedena na 2 místě. Na prvním místě byl architektonický
vzhled. O prodeji bylo rozhodnuto v r. 2005.
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Ing. Jandová uvedla, že rozhodnutí o kácení vydalo OŽP, jedná se o jeho kompetenci. V rámci projektu je navržena výsadba izolační zeleně a vybudování
protihlukových stěn podél ul. Čs. exilu a Generála Šišky.
Hlasováno o ukončení diskuse:
19 pro, 5 proti, 2 se zdrželi
odsouhlaseno

Hlasováno o návrhu usnesení:

22 pro, 4 proti, 1 se zdržel
Usnesení č. 411/2010

3. Prodej obecních bytových domů Šatrova č. p. 660, 661, 662 se zastavěnými pozemky parc. č. 1857/60, 1857/61, 1857/62, k. ú. Kamýk
Předkladatel: rada městské části
JUDr. Chudomelová uvedla, že je předložen prodej obecních bytových domů Šatrova č. p. 660, 661, 662 se zastavěnými pozemky. Jedná se o bytový objekt se
třemi vchody, který byl rekonstruován v letech 2003 - 2004 a na objektu byla
zároveň realizována nástavba 9 bytových jednotek, které byly pronajaty formou
VŘ - obálkovou metodou. Konstatovala, že nájemci bytů již jednou požádali o
prodej, ale jejich první žádost byla zamítnuta. Nyní svoji žádost zopakovali. Komise pro FO žádost projednala a prodej doporučila s tím, že nebude poskytnuta
sleva z kupní ceny ve výši 1 000 eur na byt. Byl zpracován znalecký posudek a
kupní cena za 1 vchod činí 15 mil. Kč, celkem tedy 45 mil. Kč. Nájemci bytů
založili družstvo s názvem „Bytové družstvo Šatrova” a předložili výpis z obchodního rejstříku. Záměr prodeje byl řádně zveřejněn na úřední desce. Nájemci
bytů splnili všechny požadované náležitosti potřebné k prodeji nemovitostí.
Ing. Polomský konstatoval, že rekonstrukce si vyžádala finanční náklady ve výši
38 mil. Kč. Vznesl dotaz, jaká by byla prodejní cena, kdyby nebyla provedena
rekonstrukce.
JUDr. Chudomelová zodpověděla dotaz Ing. Polomského.

Hlasováno o návrhu usnesení:

25 pro, 1 mimo zasedací sál
Usnesení č. 412/2010

4. Prodej obecního bytového domu Chuchelská č. p. 1737 se zastavěným
pozemkem parc. č. 657/6, k. ú. Modřany
Předkladatel: rada městské části
JUDr. Chudomelová sdělila, že následující materiály ve věci prodeje bytových
domů se týkají tzv. dvouletkových domů. ZMČ svým usnesení schválilo jednotkovou kupní cenu při prodeji tzv. dvouletkových obecních domů, a to ve výši
5.700,- Kč za m2 celkové plochy domu. Upozornila, že u všech prodejů domů
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byl dodatečně předložen výpis z obchodního rejstříku. Nyní je předložen prodej obecního bytového domu Chuchelská č. p. 1737 se zastavěným pozemkem
právnímu subjektu ”Byty Chuchelská 1737/10 s. r.o.” za kupní cenu 2,700.945,Kč. Protože v domě jsou 4 bytové jednotky, tak nájemníci museli založit s.r.o.
Nájemci bytů splnili všechny požadované náležitosti potřebné k prodeji nemovitostí. Záměr prodeje byl řádně zveřejněn na úřední desce.

Hlasováno o návrhu usnesení:

26 pro, 1 mimo zasedací sál
Usnesení č. 413/2010

5. Prodej obecního bytového domu Pod Sady č. p. 1772 se zastavěným
pozemkem parc. č. 2967/16, k. ú. Modřany
Předkladatel: rada městské části
JUDr. Chudomelová sdělila, že je předložen prodej obecního bytového domu
Pod Sady č. p. 1772 se zastavěným pozemkem subjektu „Bytové družstvo Pod
Sady 1772” za kupní cenu 2,692.566,- Kč. Počet bytů je 5 a všichni oprávnění
nájemci požádali o prodej. Konstatovala, že nájemci bytů splnili všechny požadované náležitosti potřebné k prodeji nemovitostí. Výpis z obchodního rejstříku
byl předložen a záměr prodeje byl řádně zveřejněn na úřední desce.

Hlasováno o návrhu usnesení:

27 pro, 1 mimo zasedací sál
Usnesení č. 414/2010

6. Prodej obecního bytového domu Pod Sady č. p. 1773 se zastavěným
pozemkem parc. č. 2967/17, k. ú. Modřany
Předkladatel: rada městské části
JUDr. Chudomelová uvedla, že je předložen prodej obecního bytového domu
Pod Sady č. p. 1773 se zastavěným pozemkem. Nájemníci bytů založili družstvo
- „Bytové družstvo Potočky” a kupní cena činí 2,692.566,- Kč. Výpis z obchodní
rejstříku byl doložen. Nájemci bytů splnili všechny požadované náležitosti potřebné k prodeji nemovitostí. Záměr prodeje byl řádně zveřejněn na úřední desce.

Hlasováno o návrhu usnesení:

26 pro, 2 mimo zasedací sál
Usnesení č. 415/2010

7. Prodej obecního bytového domu Klostermannova č. p. 1718 se zastavěným pozemkem parc. č. 24/2, k. ú. Modřany
Předkladatel: rada městské části
JUDr. Chudomelová uvedla, že o prodej požádalo všech 6 oprávněných nájemců
bytů. Nájemci založili družstvo s názvem „Bytové družstvo Klostermannova
1718/10”. Výpis z obchodního rejstříků je součástí materiálu. Záměr prodeje
byl řádně zveřejněn na úřední desce. Kupní cena činí 3,162.360,- Kč. Nájemci
bytů splnili všechny požadované náležitosti potřebné k prodeji nemovitostí.
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Hlasováno o návrhu usnesení:

25 pro, 3 mimo zasedací sál
Usnesení č. 416/2010

8. Prodej obecního bytového domu Na Blanseku č. p. 1776 se zastavěným pozemkem parc. č. 725/2, k. ú. Modřany
Předkladatel: rada městské části
JUDr. Chudomelová sdělila, že v bytovém domě je 6 bytů a o prodej požádalo 5
nájemců. Nájemci založili družstvo s názvem ”Bytové družstvo Na Blanseku 8,
družstvo”. Výpis z obchodního rejstříku byl předložen dodatečně. Záměr prodeje
byl řádně zveřejněn na úřední desce. Kupní cena činí 3,596.985,- Kč.

Hlasováno o návrhu usnesení:

24 pro, 4 mimo zasedací sál
Usnesení č. 417/2010

9. Prodej obecního bytového domu Na Blanseku č. p. 1777 se zastavěným pozemkem parc. č. 724/1, k. ú. Modřany
Předkladatel: rada městské části
JUDr. Chudomelová uvedla, že je předložen prodej obecního bytového domu Na
Blanseku č. p. 1777 se zastavěným pozemkem parc. č. 724/1, k. ú. Modřany právnímu subjektu s názvem „Bytové družstvo Na Blanseku 6, družstvo” za kupní
cenu 3,365.793,- Kč. Počet bytů je 7 a účast oprávněných nájemců bytů je 6.
Výpis z obchodního rejstříku byl doložen. Prodej byl řádně zveřejněn na úřední
desce. Nájemci bytů splnili všechny požadované náležitosti potřebné k prodeji
nemovitostí.

Hlasováno o návrhu usnesení:

25 pro
Usnesení č. 418/2010

10. Prodej nemovitostí - objektu č.p. 566, včetně zastavěného pozemku
parc. č. 884/29, vše v k.ú. Kamýk, organizaci Škola SPMP Modrý
klíč
Předkladatel: rada městské části
Ing. Štengl sdělil, že úvodní slovo k předloženému materiálu se bude týkat i následujícího materiálu. Organizace Škola SPMP Modrý klíč (dále jen organizace)
má pronajaty 2 objekty. Nájemné je symbolické, a to s ohledem na poskytované
služby. Nyní organizace požádala o prodej těchto dvou objektů z důvodu vložených investic a získávání finančních prostředků z fondů. MHMP s prodejem
vyslovilo souhlas. Dnes je předložen návrh na prodej za symbolickou cenu, a to
1.000,- Kč plus náklady na jejich převod, tj. celkem 20.085,- Kč.
MUDr. Philipp Ph.D. vyslovil nesouhlas s prodejem za symbolickou cenu, protože se mu to nezdá rozumné a svůj názor zdůvodnil.
Ing. Štengl odpověděl, že předložený znalecký posudek zahrnuje zhodnocení vložené investice organizací. Nelze tedy říci, že prodáváme objekt v hodnotě mnoha
milionů Kč, a to s ohledem na vložené investice ze strany organizace.
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MUDr. Philipp Ph.D. sdělil, že současný stav funguje, tak není důvod ho měnit.
Ing. Štengl odpověděl, že důvodem žádosti o prodej je, že organizace má v úmyslu
čerpat úvěry na rekonstrukci, nyní např. na střechu a přitom jsou objekty v majetku MČ Praha 12. S rekonstrukcí střechy jsme vyslovili souhlas.
Paní Tošovská vyslovila souhlas s předloženým návrhem usnesení.

Hlasováno o návrhu usnesení:

20 pro, 5 se zdrželo
Usnesení č. 419/2010

11. Prodej nemovitostí - objektu č.p. 567, včetně zastavěného pozemku
parc. č. 884/26, a pozemku parc. č. 884/27, vše v k.ú. Kamýk, organizaci Škola SPMP Modrý klíč
Předkladatel: rada městské části
K návrhu usnesení nebyly vzneseny žádné připomínky.

Hlasováno o návrhu usnesení:

21 pro, 4 se zdrželi
Usnesení č. 420/2010

12. Prodej části pozemku parc. č. 3899/1, odděleného na pozemek parc.
č. 3899/5, v k. ú. Modřany (při ul. Nad Zavážkou)
Předkladatel: rada městské části
Ing. Štengl uvedl, že je předložen prodej části pozemku parc. č. 3899/1, odděleného na pozemek parc. č. 3899/5, v k. ú. Modřany. Jedná se o část pozemku,
který přiléhá k nemovitostem ve vlastnictví žadatelů, kteří ho chtějí připojit ke
své zahradě a takto ho využívat. Komise nakládání s obecním majetkem prodej
části pozemku doporučila. Součástí materiálu je mapové znázornění. Dle znaleckého posudku činí cena pozemku 40.500,- Kč. Po projednání ceny s žadateli
byla dohodnuta kupní cena ve výši Kč 67.774,-.

Hlasováno o návrhu usnesení:

24 pro, 1 se zdržel
Usnesení č. 421/2010

13. Aktualizace Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské
části Praha 12 v letech 2006 - 2014
Předkladatel: rada městské části
Mgr. Rybářová provedla prezentaci Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb
v MČ Praha 12, hodnocení plnění plánu a jeho aktualizaci pro období 2010 2014, a to formou vizualizace s podrobným slovním výkladem.

Hlasováno o návrhu usnesení:

28 pro, jednomyslně
Usnesení č. 422/2010
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14. Novelizace zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a
mateřská škola T. G. Masaryka v Praze 12
Předkladatel: rada městské části
Mgr. Rybářová sdělila, že v souvislosti se zprovozněním 4 třídní mateřské školy v
ul. Karasova, jako součásti Základní školy T. G. Masaryka v Praze 12 je předložena novelizace ZL. Konstatovala, že vše podstatné je uvedeno v novelizovaném
znění ZL. Ředitelka školy vyslovila souhlas.

Hlasováno o návrhu usnesení:

27 pro, 1 mimo zasedací sál
Usnesení č. 423/2010

15. Navýšení rozpočtu Fondu obnovy městské části Praha 12, podúčet A
na rok 2010
Předkladatel: rada městské části
JUDr. Chudomelová sdělila, že v únoru 2010 byl schválen rozpočet FO. Schválený
rozpočet ve výši 2 mil. Kč vycházel z předchozích zkušeností z čerpání družstev.
Některá družstva si ale ponechala zpětné čerpání až na větší rekonstrukce, a
tím došlo k vyčerpání naplánovaných finančních prostředků v I. pololetí r. 2010.
Z toho důvodu rada i komise pro FO navrhují navýšení podúčtu A o 1,5 mil. Kč.

Hlasováno o návrhu usnesení:

25 pro, ostatní mimo zasedací sál
Usnesení č. 424/2010

16. Finanční dar Tělovýchovné jednotě Spartak Modřany
Předkladatel: rada městské části
JUDr. Chudomelová sdělila, že Tělovýchovná jednota Spartak Modřany požádala MČ Praha 12 o finanční příspěvek - spoluúčast na grant, který získali od hl.
m. Prahy. Finanční spoluúčast je ve výši 20 % na realizaci projektu rekonstrukce
hřiště národní házené. Hřiště je v majetku MČ Praha 12 a TJ Spartak Modřany
ho má pronajatý za cenu 1.000 Kč/rok. Zvýhodněné nájemné bylo stanoveno z
důvodu, že se jedná o neziskovou organizaci. Celkové náklady na rekonstrukci
hřiště činí 2,556.886 Kč. MČ Praha 12 žádají o spoluúčast na realizaci ve výši
370 tis. Kč. TJ Spartak Modřany si na tuto akci obstaral i sponzorské dary. Rada
v této věci provedla rozpočtovou změnu, a to na částku 370 tis. Kč. Závěrem
konstatovala, že o finančním daru musí rozhodnout ZMČ, protože se jedná o
částku nad povolený limit stanovený radě.

Hlasováno o návrhu usnesení:

26 pro, ostatní mimo zasedací sál
Usnesení č. 425/2010

17. Rozpočtová změna v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2010
- VII. série
Předkladatel: rada městské části
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Ing. Štengl uvedl, že předložená RZ překračuje limit stanovený pro radu ve výši
do 10 mil. Kč, a proto podléhá schválení v ZMČ. Jedná se o vrácenou daň z příjmu právnických osob za r. 2009 ve výši 10 171 000,- Kč a dále o částku 31 005
700,- Kč z výnosu prodeje letiště Točná. Tato částka bude převedena na zvláštní
účet ”Nová radnice”. Materiál byl projednán na jednání finančního výboru a
doporučen k předložení.

Hlasováno o návrhu usnesení:

25 pro
Usnesení č. 426/2010

18. Návrh účetního odpisu a fyzické likvidace DHM odboru životního
prostředí
Předkladatel: rada městské části
Ing. Štengl sdělil, že je předložen ke schválení návrh na účetní odpis a fyzickou
likvidaci Lanové dráhy HAGS. Konstatoval, že vše podstatné je uvedeno v důvodové zprávě. Předložený návrh byl projednán v likvidační komisi se souhlasným
stanoviskem.

Hlasováno o návrhu usnesení:

23 pro, 1 se zdržel
Usnesení č. 427/2010

19. Návrh účetního odpisu a fyzické likvidace DHM odboru školství, kultury a vzdělávání
Předkladatel: rada městské části
Ing. Štengl sdělil, že se jedná o obdobný materiál jako byl předchozí. V předloženém materiálu je návrh na odpis a fyzickou likvidaci počítačové učebny (6
počítačů s monitory a příslušenstvím), jejichž pořizovací cena činila 249.888,Kč a zůstatková cena je 0,- Kč.

Hlasováno o návrhu usnesení:

23 pro, ostatní mimo zasedací sál
Usnesení č. 428/2010

20. Převod majetku v rámci rekonstrukce školní kuchyně Základní školy
profesora Švejcara v Praze 12
Předkladatel: rada městské části
Ing. Štengl konstatoval, že průběžně probíhají rekonstrukce na školách. Na OŠKV
ale ”zůstává” technické zhodnocení. Bodem 1.1 návrhu usnesení se schvaluje převod nemovitého majetku - technického zhodnocení objektu ZŠ Mráčkova ve výši
7 770 853 Kč a bodem 1.2 návrhu usnesení převod movitého majetku v rámci
rekonstrukce školní kuchyně v objektu ZŠ Mráčkova v celkové hodnotě 2 718 229
Kč.

Hlasováno o návrhu usnesení:

23 pro, ostatní mimo zasedací sál
Usnesení č. 429/2010
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21. Odejmutí 10 ks stožárů veřejného osvětlení včetně vedení, vybudovaných na pozemku parc. č. 4137/192 v k. ú. Modřany v rámci stavby
”Revitalizace veřejných ploch U Vlečky a Labe” - část A
Předkladatel: rada městské části
Ing. Štengl uvedl, že byla dokončena akce ”Revitalizace veřejných ploch U Vlečky
a Labe” - část A. V rámci této akce bylo vybudováno 10 ks stožárů veřejného
osvětlení v částce 495 966,15 Kč včetně DPH, které hradila MČ Praha 12. Stožáry budou převedeny na MHMP.

Hlasováno o návrhu usnesení:

23 pro
Usnesení č. 430/2010

22. Dotazy, podněty, připomínky
22.1 Usnesení rady č. 117.42.10
Ing. Kateřina Rubešová Ph.D. - členka zastupitelstva
- požádala o možnost seznámit se ”Studií” uvedenou ve výše uvedeném usnesení
a především s jejím závěrem
- konstatovala, že se uskutečnila dvě ÚŘ ve stejné věci, a to ve věci napojení na
pražský okruh
- upozornila, že občanské sdružení nebylo v této záležitosti obesláno
- vznesla dotaz, zda obě ÚŘ byla zveřejněna na úřední desce
- konstatovala, že MČ Praha 12 byla účastníkem obou řízení
- vznesla dotaz, jak se vyjádřila a jak využila svých práv
- další dotaz se týkal ”černé stavby” mostu a jaký postoj zaujme v této věci MČ
Praha 12
Dotazy vznesené Ing. Rubešovou Ph.D. byli ze strany členů ZMČ zodpovězeny
následovně:
- doporučeno, aby občanské sdružení celou záležitost řešilo se stavebním odborem
- citován závěr ze ”Studie”
- ”hlouček obyvatel” zapříčinil, že MČ Praha 12 není napojena na silniční okruh
a tím dojde ke zhoršení životního prostředí
Ing. Rubešová Ph.D. odmítla uvedenou příčinu zhoršení životního prostředí, pochybení vidí hlavně na straně MHMP a podala vysvětlení.
MUDr. Kouba sdělil, že činností různých sdružení se nerealizovaly 3 sjezdy (na
vybudovaných sjezdech jsou umístěny zátarasy). Dle jeho názoru je to proti
zájmu občanů.

22.2 Poděkování členům ZMČ za spolupráci
JUDr. Chudomelová, MUDr. Kouba, Ing. Janský, pí Tošovská, Ing. Štengl poděkovali členům ZMČ za spolupráci.
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Pan starosta rovněž poděkoval členům ZMČ, kteří již dále nekandidují, za 20 let
práce v ZMČ.

23. Závěr

Zasedání skončeno v 16.20 hodin.
Ověřovatelé zápisu:
Ing. Jan Hnilička v. r.
František Adámek v. r.

Petr H á n a v. r.
starosta
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