P10-157859/2020

Zápis
z 20. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10
konaného dne 9. listopadu 2020 v sále KD Barikádníků, Saratovská 20, Praha 10
od 14:00 do 21:20 hodin

Přítomní členové ZMČ:
Ing. Jarmila Bendová - odchod ve 20:05
Ing. Petr Beneš
Ing. Roman Bulíček
Mgr. Ivana Cabrnochová
Karel Duchek
Mgr. Zuzana Freitas Lopesová
Ing. Pavel Hájek
Mgr. Tereza Hauffenová, MBA - distanční účast
Filip Humplík
Renata Chmelová
MgA. David Kašpar
JUDr. Radmila Kleslová - příchod ve 14:10
- odchod ve 20:50
Mgr. Michal Kočí
Ing. Jana Komrsková
Jiří Komrska
Mgr. Ing. Martin Kopecký - odchod ve 20:50
Ing. Miroslav Kos
Martin Kostka - odchod ve 20:50
Ing. Ladislav Koubek
Olga Koumarová
Bc. Radek Lojda
Ing. Viktor Lojík

Mgr. Pavel Mareš
Ing. Milan Maršálek
Ing. Michal Narovec
Ing. Tomáš Pek, S.E.
Mgr. Ondřej Počarovský
Mikuláš Pobuda
Mgr. Denisa Řezníčková
Mgr. David Satke
doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D.
PaedDr. Martin Sekal
Mgr. Adam Šilar
MgA. Olga Škochová Bláhová
Ing. Jan Šnajdr - příchod ve 14:07
Jaroslav Štěpánek, MBA - distanční účast
Mgr. Matěj Štěpánek
Bc. Lukáš Tyl
Ing. arch. Martin Valovič
Ing. Zdeněk Vávra, Ph.D. - odchod v 18:05
Mgr. Václav Vlček
Mgr. Veronika Žolčáková

Omluvení členové ZMČ:
doc. Ing. Petr David, Ph.D.
Ing. Ivan Mikoláš
Ing. Vladimír Novák
Nedostavili se členové ZMČ:
---
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Další přítomní dle §5, odst. 5 JŘ:
Mgr. Tomáš Staněk - tajemník NaV
Bc. Pavel Petřík - vedoucí OSO
Ing. Filip Koucký - vedoucí OMP
Ing. Radek Vališ - metodik OEK
Bc. Miloš Jurča - vedoucí odd. bezpečnostního managementu
Ing. Lada Kubištová - vedoucí oddělení RaZ
Bc. Kateřina Vávrová, DiS. - KS/RaZ
Petra Kociánová - KS/RaZ
Miloslava Hejtmánková - KS/RaZ
Jan Vojtěch Binder - vedoucí oddělení E - Governmentu a ICT
Karel Sybera - IT
Mgr. Martin Bahenský - vedoucí sek. KS
Bc. Jan Hamrník - vedoucí tiskového oddělení
a další hosté viz prezenční listina
Přítomní ředitelé (zástupci) zřízených organizací:
- nebyli přizváni žádní
XXX

Zasedání zahájila ve 14:05 hodin starostka Renata Chmelová, přivítala přítomné a řídila průběh
zasedání.
V úvodu informovala R. Chmelová přítomné o bezpečnostních opatřeních, přijatých pro toto
zasedání k prevenci proti šíření koronaviru.
Dále R. Chmelová informovala o opatřeních prováděných městskou částí pro obyvatele
a zřízené organizace a dále o uctění památky Dne válečných veteránů položením věnce
u památníku v areálu Strašnické školy.
Dále R. Chmelová oznámila, že se členové ZMČ Mgr. Hauffenová, MBA a J. Štěpánek, MBA,
účastní zasedání distančně a seznámila přítomné se způsobem jejich přihlašování do diskuse
a hlasování. V souladu s Jednacím řádem jejich hlasování probíhalo ukázáním listiny s nápisem
„Pro“, „Proti“, „Zdržuji se“ před kamerou jimi použitého zařízení a předsedající následně
sdělila výsledek hlasování těchto členů Zastupitelstva po jménech a jejich hlasování bylo
započteno do souhrnného výsledku hlasování.
OVĚŘENÍ ZÁPISU
Zápis z 19. zasedání zastupitelstva, konaného dne 30. 9. 2020 byl ověřen bez námitek a je
považován za schválený.
R. Chmelová určila ověřovateli zápisu z 20. zasedání členy ZMČ Mgr. Adama Šilara
a Ing. Pavla Hájka.

2

P10-157859/2020

SCHVÁLENÍ PROGRAMU
Ing. arch Valovič podal návrh na zařazení nového bodu Návrh na vyjádření MČ Praha 10
k návrhu Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy na návrh programu.
Mgr. Kočí podal návrh na zařazení nového bodu Informace o humanitární noclehárně
a nízkoprahovém denním centru v Malešicích na návrh programu, a to s pevným začátkem
projednání v 18:45 hodin.
Ing. Pek, S.E., podal návrh na zařazení nového bodu Návrh na záměr přímého prodeje id. ½
bytového domu č. p. 225 s příslušenstvím a pozemkem parc. č. 405, k. ú. Vršovice, ulice Ruská
č. o. 4, Praha 10 na návrh programu.
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

návrhu Ing. Peka, S.E., na zařazení nového
bodu Návrh na záměr přímého prodeje id. ½
bytového domu č. p. 225 s příslušenstvím a
pozemkem parc. č. 405, k. ú. Vršovice, ulice
Ruská č. o. 4, Praha 10 na návrh programu

14

0

22

6

N

návrhu Mgr. Kočího na zařazení nového bodu
Informace
o
humanitární
noclehárně
a nízkoprahovém denním centru v Malešicích
na návrh programu

30

0

6

6

A

návrhu Ing. arch. Valoviče na zařazení nového
bodu Návrh na vyjádření MČ Praha 10
k návrhu Aktualizace č. 5 Zásad územního
rozvoje hl. m. Prahy na návrh programu

28

0

4

10

A

návrhu programu v upraveném znění

28

1

9

4

A

Zastupitelstvo se řídilo tímto programem:
Vystoupení občanů - pravidelný bod se začátkem v pevném čase 17:00 hodin
Dotazy a informace členů Zastupitelstva - pravidelný bod se začátkem po skončení bodu
Vystoupení občanů
1. Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného
dotačního programu pro oblast paliativní péče – žádosti za 2. čtvrtletí 2020
2. Návrh změny rozpočtu a plánu zdaňované činnosti MČ Praha 10 na rok 2020
3. Návrh na přijetí návratné finanční výpomoci MČ Praha 10 z rozpočtu hlavního města Prahy
4. Informace o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 3. čtvrtletí roku 2020
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5. Návrh na vyjádření MČ Praha 10 k návrhu Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje hl. m.
Prahy
6. Informace o humanitární noclehárně a nízkoprahovém denním centru v Malešicích - začátek
projednání stanoven pevně na 18:45 hodin
7. Podání ZMČ
Závěr
XXX
1. Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného
dotačního programu pro oblast paliativní péče – žádosti za 2. čtvrtletí 2020
Číslo tisku: P10-078937/2020
Materiál byl projednán radou a písemně předložen Mgr. Kočím, který jej ústně uvedl.
Diskuse: --Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

návrhu usnesení v předloženém znění

41

0

NEHLASOVALO

PŘIJAT

1

A

0

A/N

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 20/1/2020
2. Návrh změny rozpočtu a plánu zdaňované činnosti MČ Praha 10 na rok 2020
Číslo tisku: P10-127057/2020, P10-139257/2020
Materiál byl projednán radou a písemně předložen doc. Ing. Sedmihradskou, Ph.D., která jej
ústně uvedla. Předklad doplnil předseda FiV Ing. Bulíček.
Diskuse: Ing. Narovec, doc. Ing. Sedmihradská Ph.D., Mgr. Počarovský, Ing. Pek, S.E.
Na základě připomínek, podaných v diskusi upravila doc. Ing. Sedmihradská návrh usnesení
v bodě I. takto:
a) Změnu rozpočtu na rok 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
b) Změnu rozpočtu příjmů, výdajů a financování MČ Praha 10 dle přílohy č. 2
předloženého materiálu.
c) Změnu rozpočtu výdajů dle odvětví MČ Praha 10 dle přílohy č. 3 předloženého
materiálu.
d) Odvod z fondu investic pro příspěvkovou organizaci MŠ Přetlucká ve výši 250 tis. Kč.
e) Odvod z fondu investic pro příspěvkovou organizaci MŠ Tuchorazská ve výši
200 tis. Kč.
f) Odvod z fondu investic pro příspěvkovou organizaci ZŠ Brigádníků ve výši 400 tis. Kč.
g) Odvod z fondu investic pro příspěvkovou organizaci ZŠ Břečťanová ve výši 287 tis. Kč.
h) Odvod z fondu investic pro příspěvkovou organizaci ZŠ Jakutská ve výši 150 tis. Kč.
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i) Odvod z fondu investic pro příspěvkovou organizaci ZŠ Nad Vodovodem ve výši 500 tis.
Kč.
j) Odvod z fondu investic pro příspěvkovou organizaci ZŠ U Roháčových kasáren ve výši
477 tis. Kč.
k) Limit prostředků na platy zaměstnanců Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice,
Praha 10 pro rok 2020 v objemu 44 500 tis. Kč a limit prostředků na ostatní osobní
náklady ve výši 3 200 tis. Kč. Maximální přepočtený stav zaměstnanců pro rok 2020
je 82.
l) Limit prostředků na platy zaměstnanců Centra sociální a ošetřovatelské pomoci
v Praze 10 pro rok 2020 v objemu 110 000 tis. Kč a limit prostředků na ostatní osobní
náklady ve výši 2 000 tis. Kč. Maximální přepočtený stav zaměstnanců pro rok 2020
je 250.
m) Změnu plánu zdaňované činnosti na rok 2020 dle upravené přílohy č. 4 předloženého
materiálu.
a zároveň požádala o úpravu přílohy č. 4 předloženého materiálu - změnu názvu tabulky
„Upravený plán zdaňované činnosti MČ Praha 10“.
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

návrhu usnesení v upraveném znění

29

0

9

NEHLASOVALO

PŘIJAT

4

A

A/N

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 20/2/2020
3. Návrh na přijetí návratné finanční výpomoci MČ Praha 10 z rozpočtu hlavního města Prahy
Číslo tisku: P10-097828/2020, P10-141866/2020
Materiál byl projednán radou a písemně předložen doc. Ing. Sedmihradskou, Ph.D., která jej
ústně uvedla. Předklad doplnil předseda FiV Ing. Bulíček.
Diskuse: M. Kostka, Ing. Narovec, Mgr. Cabrnochová, JUDr. Kleslová, Ing. Pek, S.E.,
doc. Ing. Sedmihradská Ph.D.
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

návrhu usnesení v předloženém znění

28

12

2

NEHLASOVALO

PŘIJAT

0

A

A/N

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 20/3/2020
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4. Informace o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 3. čtvrtletí roku 2020
Číslo tisku: P10-105117/2020
Materiál byl projednán radou a písemně předložen doc. Ing. Sedmihradskou, Ph.D., která jej
ústně uvedla.
Diskuse: --Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

návrhu usnesení v předloženém znění

35

0

1

NEHLASOVALO

PŘIJAT

6

A

A/N

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 20/4/2020
5. Návrh na vyjádření MČ Praha 10 k návrhu Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje
hl. m. Prahy
Číslo tisku: P10-150809/2020
Materiál byl projednán radou a písemně předložen Ing. arch. Valovičem, který jej ústně uvedl.
Diskuse: Ing. Pek, S.E., Ing. Maršálek, Ing. arch. Valovič
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

návrhu usnesení v předloženém znění

28

0

1

NEHLASOVALO

PŘIJAT

13

A

A/N

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 20/5/2020
R. Chmelová vyhlásila přestávku do 17:00 hodin, po níž následovalo projednání bodů
Vystoupení občanů a Dotazy a informace členů ZMČ (viz str. 8 a 9 tohoto zápisu).
6. Informace o humanitární noclehárně a nízkoprahovém denním centru v Malešicích
Číslo tisku: P10-155127/2020
Projednání tohoto bodu bylo zahájeno v 18:45 hodin.
Materiál byl písemně předložen Mgr. Kočím, který jej ústně uvedl. Předklad doplnil ředitel
Centra sociálních služeb Praha Mgr. Šimáček prezentací záměru vybudování nízkoprahového
denního centra a noclehárny.
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Diskuse: M. Kostka, Mgr. Hauffenová, MBA, Mgr. Šimáček, Bc. Tyl, Mgr. Počarovský,
Ing. Bendová, JUDr. Kleslová, Ing. Komsková, M. Pobuda, Mgr. Cabrnochová,
Ing. Pek, S.E., MgA. Kašpar, Ing. Maršálek, Mgr. Mareš, Mgr. Kočí,
J. Štěpánek, MBA, Mgr. Freitas Lopesová, J. Komrska, R. Chmelová,
MgA. Škochová Bláhová, Mgr. Řezníčková
Ve 20:05 odchod Ing. Bendové.
Ing. Pek, S.E., podal protinávrh k předloženému návrhu usnesení takto:
nový bod II. ukládá
Radě MČ Praha 10
připravit návrh změny koncepce využití „Malešického domu“ i případnou změnu aktuálních
požadavků na svěření nemovitosti do správy MČ s ohledem na současnou situaci
Termín: 31. 12. 2020
Ve 20:50 odchod M. Kostky, Mgr. Ing. Kopeckého a JUDr. Kleslové.
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

4. příspěvku Mgr. Počarovského do diskuse

25

0

2

10

A

protinávrhu Ing. Peka, S.E., k předloženému
návrhu usnesení

7

0

4

26

N

návrhu usnesení v předloženém znění

30

0

0

7

A

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 20/6/2020
7. Podání ZMČ
- nebyla doručena žádná
Vystoupení občanů
K tomuto bodu nebyli přihlášeni žádní občané.
Dotazy a informace členů zastupitelstva
Vystoupení členů ZMČ proběhla v pořadí tak, jak byla vylosována.
1. příspěvky:
 Mgr. Cabrnochová - dotaz k využití výnosů ze zvýšené daně z nemovitostí
- reagovala doc. Ing. Sedmihradská, Ph.D.
- dotazy k poskytování desinfekčních prostředků úřadem
- reagovala R. Chmelová
7
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 Mgr. Vlček - dotaz k zástavbě v Trojmezí
- reagovala R. Chmelová
 Mgr. Ing. Kopecký - vzdal se svého příspěvku
 Ing. Vávra, Ph.D. - dotazy k akciovým společnostem a využití Horského hotelu
- reagovala Ing. Komrsková
 Ing. Pek, S.E. - dotazy ke společnosti PRAHA 10 - Rekreace
- reagovala Ing. Komrsková
- dotazy k Bio Vzlet
- reagoval D. Kašpar, MgA.
- dotazy k Trojmezí
- reagovala R. Chmelová
 M. Kostka - dotaz k domu na ulici Černokostelecká – Malínská
- dotaz k vile na rohu ulice Estonská a Na Šafránce
- dotazy k využití pozemku po bývalém tržišti na ulici Vršovická naproti
stadionu Bohemians
- dotaz k odsunutí platnosti modrých zón v oblasti Malešic
- dotaz k havarijnímu stavu budovy úřadu
- dotazy ke snížení nájmu podnikatelům z důvodu koronakrizových opatření
- reagoval Ing. arch. Valovič
- dotaz ke stavu účtu MČ
 JUDr. Kleslová - dotazy ke smlouvě s VŠFS a k výměně oken v objektu školy
- příspěvek k průběhu zasedání ZMČ
2. příspěvky:
 Ing. Pek, S.E. - příspěvek k domu Ruská 4
- reagoval Ing. Beneš
- příspěvek k plánovaným akcím vedení MČ
- reagovala R. Chmelová
- příspěvek k vypořádávání dotazů členů ZMČ
- reagovala R. Chmelová
 Mgr. Cabrnochová - dotazy k Bio Vzlet a výměně oken ve VŠFS
- reagoval Ing. Beneš
- dotaz k projednávání rozpočtu
- reagovala doc. Ing. Sedmihradská, Ph.D.
- dotaz k Trojmezí
- reagovala R. Chmelová

V 18:05 odchod Ing. Vávry, Ph.D.
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R. Chmelová vyhlásila přestávku do 18:44, po níž bylo zahájeno projednání bodu Informace
o humanitární noclehárně a nízkoprahovém denním centru v Malešicích (viz str. 6 a 7 tohoto
zápisu).
XXX
Závěr
Starostka Renata Chmelová všem poděkovala za účast a ve 21:20 hodin ukončila 20. zasedání
Zastupitelstva MČ Praha 10.

Renata C h m e l o v á
starostka MČ Praha 10

Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Adam Š i l a r

Ing. Pavel H á j e k

Součástí tohoto zápisu jsou usnesení ZMČ č. 20/1/2020 – 20/6/2020.

Zapsala:
Bc. Kateřina Vávrová, DiS., KS/RaZ

V Praze dne 12. 11. 2020

Přílohy: č. 1 „Dotazy podané písemně při jednání zastupitelstva dle §7, odst. 10 c) JŘ ZMČ
Praha 10“
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Městská část Praha 10
ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10
Usnesení
Zastupitelstva městské části Praha 10
číslo 20/1/2020
ze dne 9. 11. 2020
k návrhu na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci
vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - žádosti za 2. čtvrtletí 2020
Zastupitelstvo městské části Praha 10

I. schvaluje
a) poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného
dotačního programu pro oblast paliativní péče za 2. čtvrtletí 2020 žadateli
TŘI, z. ú., dle důvodové zprávy předloženého materiálu
b) poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného
dotačního programu pro oblast paliativní péče za 2. čtvrtletí 2020 žadateli
Cesta domů, z. ú., dle důvodové zprávy předloženého materiálu
c) poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného
dotačního programu pro oblast paliativní péče za 2. čtvrtletí 2020 žadateli Hospic
Štrasburk, o. p. s., dle důvodové zprávy předloženého materiálu
d) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace v rámci vyhlášeného dotačního
programu pro oblast paliativní péče se žadateli dle bodu I. a), b), c) tohoto usnesení

II. ukládá
1. R. Chmelové, starostce
1.1. podepsat veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v souladu s bodem I. tohoto
usnesení
Termín: 30. 11. 2020
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-2-

2. Radě MČ Praha 10
2.1. zajistit realizaci poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 na rok
2020 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče
žadatelům, v souladu s uzavřenými veřejnoprávními smlouvami o poskytnutí
dotace dle bodu I. d) tohoto usnesení
Termín: 15. 12. 2020

Renata C h m e l o v á
starostka

Ing. Jana K o m r s k o v á
1. místostarostka

Předkladatel: Mgr. Kočí, uvolněný člen RMČ
Číslo tisku: P10-078937/2020
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Městská část Praha 10
ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10
Usnesení
Zastupitelstva městské části Praha 10
číslo 20/2/2020
ze dne 9. 11. 2020
k návrhu změny rozpočtu a plánu zdaňované činnosti MČ Praha 10
Zastupitelstvo městské části Praha 10

I. schvaluje
n) Změnu rozpočtu na rok 2020 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.
o) Změnu rozpočtu příjmů, výdajů a financování MČ Praha 10 dle přílohy č. 2
předloženého materiálu.
p) Změnu rozpočtu výdajů dle odvětví MČ Praha 10 dle přílohy č. 3 předloženého
materiálu.
q) Odvod z fondu investic pro příspěvkovou organizaci MŠ Přetlucká ve výši 250 tis. Kč.
r) Odvod z fondu investic pro příspěvkovou organizaci MŠ Tuchorazská ve výši
200 tis. Kč.
s) Odvod z fondu investic pro příspěvkovou organizaci ZŠ Brigádníků ve výši 400 tis. Kč.
t) Odvod z fondu investic pro příspěvkovou organizaci ZŠ Břečťanová ve výši 287 tis.
Kč.
u) Odvod z fondu investic pro příspěvkovou organizaci ZŠ Jakutská ve výši 150 tis. Kč.
v) Odvod z fondu investic pro příspěvkovou organizaci ZŠ Nad Vodovodem ve výši
500 tis. Kč.
w) Odvod z fondu investic pro příspěvkovou organizaci ZŠ U Roháčových kasáren ve výši
477 tis. Kč.
x) Limit prostředků na platy zaměstnanců Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice,
Praha 10 pro rok 2020 v objemu 44 500 tis. Kč a limit prostředků na ostatní osobní
náklady ve výši 3 200 tis. Kč. Maximální přepočtený stav zaměstnanců pro rok 2020
je 82.
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-2y) Limit prostředků na platy zaměstnanců Centra sociální a ošetřovatelské pomoci
v Praze 10 pro rok 2020 v objemu 110 000 tis. Kč a limit prostředků na ostatní osobní
náklady ve výši 2 000 tis. Kč. Maximální přepočtený stav zaměstnanců pro rok 2020
je 250.
z) Upravený plán zdaňované činnosti na rok 2020 dle upravené přílohy č. 4 předloženého
materiálu.

II. ukládá
1. Radě MČ Praha 10
1.1. zajistit změnu rozpočtu na rok 2020, změnu rozpočtu příjmů, výdajů, financování,
výdajů dle odvětví MČ Praha 10, změny odvodů z fondu investic, změny limitů
prostředků na platy, ostatní osobní náklady a plánu zdaňované činnosti, dle bodu
I. tohoto usnesení
Termín: 30. 11. 2020

Renata C h m e l o v á
starostka

Ing. Jana K o m r s k o v á
1. místostarostka

Předkladatel: doc. Ing. Sedmihradská, Ph.D., uvolněná členka RMČ
Číslo tisku: P10-127057/2020, P10-139257/2020
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Městská část Praha 10
ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10
Usnesení
Zastupitelstva městské části Praha 10
číslo 20/3/2020
ze dne 9. 11. 2020
k návrhu na přijetí návratné finanční výpomoci MČ Praha 10 z rozpočtu hlavního města
Prahy
Zastupitelstvo městské části Praha 10

I. schvaluje
a)

přijetí návratné finanční výpomoci z rozpočtu hlavního města Prahy ve výši
500 000 000 Kč na financování výdajů na akci „Rekonstrukce budovy
ÚMČ Praha 10“
b) uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci dle
přílohy č. 1 předloženého materiálu

II. ukládá
1. Radě MČ Praha 10
1.1. zajistit uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční
výpomoci dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
Termín: 31. 12. 2020

Renata C h m e l o v á
starostka
14
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-2-

Ing. Jana K o m r s k o v á
1. místostarostka

Předkladatel: doc. Ing. Sedmihradská, Ph.D., uvolněná členka RMČ
Číslo tisku: P10-097828/2020, P10-141866/2020
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Městská část Praha 10
ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10
Usnesení
Zastupitelstva městské části Praha 10
číslo 20/4/2020
ze dne 9. 11. 2020
k informaci o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 3. čtvrtletí roku
2020
Zastupitelstvo městské části Praha 10

I. bere na vědomí
informaci o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 3. čtvrtletí roku
2020, ve smyslu důvodové zprávy a příloh předloženého materiálu

II. ukládá
1. Radě MČ Praha 10
1.1. předložit ZMČ informaci o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10
za 4. čtvrtletí roku 2020
Termín: 30. 1. 2021

Renata C h m e l o v á
starostka
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Ing. Jana K o m r s k o v á
1. místostarostka

Předkladatel: doc. Ing. Sedmihradská Ph.D., uvolněná členka RMČ
Číslo tisku: P10-105117/2020
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Městská část Praha 10
ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10
Usnesení
Zastupitelstva městské části Praha 10
číslo 20/5/2020
ze dne 9. 11. 2020
k návrhu vyjádření MČ Praha 10 k návrhu Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje
hl. m. Prahy
Zastupitelstvo městské části Praha 10

I. souhlasí
s návrhem vyjádření MČ Praha 10 k návrhu Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje
hl. m. Prahy dle důvodové zprávy předloženého materiálu

II. schvaluje
text dopisu MČ Praha 10 pro ÚZR MHMP ve znění dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

III. ukládá
1. Ing. arch. Valovičovi, místostarostovi,
1.1. zaslat vyjádření MČ Praha 10 k návrhu Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje
hl. m. Prahy ve smyslu bodu I., ve znění dle bodu II. tohoto usnesení, Odboru
územního rozvoje MHMP
Termín: 13. 11. 2020

Renata C h m e l o v á
starostka
18
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Ing. Jana K o m r s k o v á
1. místostarostka

Předkladatel: Ing. arch. Valovič, místostarosta
Číslo tisku:
P10-150809/2020
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Městská část Praha 10
ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10
Usnesení
Zastupitelstva městské části Praha 10
číslo 20/6/2020
ze dne 9. 11. 2020
k informaci o humanitární noclehárně a nízkoprahovém denním centru v Malešicích
Zastupitelstvo městské části Praha 10

I. bere na vědomí
informaci o humanitární noclehárně a nízkoprahovém denním centru v Malešicích dle
přílohy č. 1 předloženého materiálu

Renata C h m e l o v á
starostka

Ing. Jana K o m r s k o v á
1. místostarostka
Předkladatel: Mgr. Kočí, uvolněný člen RMČ
Číslo tisku: P10-155127/2020
20
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Příloha č. 1
„Dotazy podané písemně při jednání zastupitelstva dle §7, odst. 10c) JŘ ZMČ Praha 10“
na 20. ZMČ dne 9. 11. 2020
K bodu

Dotazující

Doslovný přepis dotazů

3.

M. Kostka

6.

Ing. Bendová

Dotazy a
informace
členů ZMČ

Mgr.
Cabrnochová

Můžete se zaručit, že cena rekonstrukce nebude vyšší než 915 milionů
+ 15 %?
Je v této ceně zahrnuta i částka na stěhování úřadu a následný pronájem
náhradních prostor?
Zaručujete se, že kolaudace rekonstruované budovy proběhne do
poloviny roku 2024?
Na stenozáznamu jednání ZHMP dne 15.10.2020 p. Johnová
v předkladu svého tisku Z-8613 zmínila fakt, že probíhá tavebně
historický a technický průzkum s intenzivním zapojením MČ P10
s občanskou společností v dané lokalitě.
1. Chci se zeptat, jak intenzivně a od kdy se MČ P10 zapojila do tohoto
průzkumu?
2. Opravu nebyl např. p. radní Kočí vůbec informován, když p. radní
Johnová zmínila při jednání ZHMP, že je s panem radním Kočí
v dlouhodobém kontaktu a ví, jaký je celkový přístup radnice P10
k řešení nepopulárních problémů?
1. Kdy byl vysoutěžen nájemce Bio Vzlet? Prosím o příslušná usnesení.
2. Kdy měla být podepsána nájemní smlouva s vysoutěženým
nájemcem Bio Vzlet?
3. Kdy byla podepsána nájemní smlouva s vysoutěženým nájemcem
Bio Vzlet?
4. Kdy a jaké stavební úpravy byly provedeny v objektu Bio Vzlet po
ukončení soutěže na nájemce Bio Vzlet?
5. Odpovídá současný stav Bio Vzlet původním soutěžním podmínkám
veřejné soutěže, ze které vzešel nájemce objektu? Nezpůsobily
následné stavební úpravy zlepšení možnosti pronajmout tento
objekt? (možnost přihlášení většího množství zájemců do veřejné
soutěže).
6. Jestliže došlo k prodlevě od vysoutěžení nájemce Bio Vzlet k podpisu
nájemní smlouvy, jaký byl důvod této prodlevy?
1. Prosím o předložení standardního životopisu předsedy
představenstva PRAHA 10 - Majetková, a s., Ing. Jaroslava Vlka.
Jaké je jeho dosavadní profesní působení a jaké jsou současné plány?
2. Prosím o písemný přehled výsledků krizového managementu p
Bleyera. Co konkrétně jeho řízení a. s. zřizovaných MČ přineslo?
3. Jaké jsou výsledky letní nabídky pobytu na Horském hotelu
občanům?
a) počty občanů, kteří nabídku využili
b) jejich spokojenost, tj. zpětná vazba
c) ekonomický výsledek akce
4. Jaká je strategie a konkrétní cíle (podnikatelské, hospodářské, cíle
trvale udržitelného rozvoje) společností PRAHA 10 - Majetková, a.
s., a PRAHA 10 - Rekreace, a. s., pro rok 2021? Prosím o jejich
konkretizaci.

Ing. Vávra,
Ph.D.
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M. Kostka

Jaké má vedení radnice Prahy 10 plány s domem na rohu ulic
Černokostelecká x Malínská?
Kdy bude uvedena budova na rohu ulic Estonská a Na Šafránce do
původního stavu?
Proč nebyla využita plocha po bývalém tržišti na ulici Vršovická
naproti stadionu Bohemians celé dva roky na parkoviště? Kdo nese
odpovědnost za finanční ztrátu, která městské části tímto nevyužitím
vznikla?
Proč byla odsunuta platnost modrých zón v oblasti Malešic, kdy na
vyřízení parkovacích karet měli obyvatelé čas 3 měsíce?
Kdo ponese odpovědnost na zdraví zaměstnanců nebo návštěvník
úřadu vzniklou z důvodu havarijního stavu budovy, na který upozornil
vedení radnice v čele s paní starostkou bezpečnostní technik?
Kolik zastupitelů si účtuje hodinovou sazbu za přítomnost na konání
zastupitelstva, z kterých jsou stran a kolik činí hodinová sazba za účast
na zastupitelstvu?
Kolik podnikatelů si požádalo o snížení nájmu z důvodu
koronakrizových opatření a kolika bylo vyhověno?
Mohou si požádat o snížení nájmu i podnikatelé, kterým bylo
podnikání omezeno například opravou chodníku nebo vozovky před
provozovnou?
Kolik peněz bylo na účtu městské části po volbách v roce 2018 a kolik
peněz je na účtu k 9.11.2020?

JUDr. Kleslová

V odpovědi na otázky, vznesené na zasedání ZMČ P10 dne 30.9.2020:
otázka 2: Proč nebyla opravena okna, atd.
odpovězeno „Závěrem k tomuto dodáváme, že jak i ze znaleckých
posudků a stanovisek vyplývá, problematický stav oken je především
estetického rázu a nevede k úrazům.“
Dotaz na místostarostu Beneše
1. Požaduji vysvětlení této odpovědi (věty)
2. VŠFS složila nějakou částku na účet AK člena své dozorčí rady.
Vysvětlit toto tvrzení.
3. V jaké fázi je soudní spor MČ P10 a VŠFS?
4. Jak probíhají jednání mezi MČ a VŠFS o vyřešení této situace?
XXX
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