P10-229855/2020

Zápis
z 21. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10
konaného dne 21. prosince 2020 v sále KD Barikádníků, Saratovská 20,
Praha 10 od 13:00 do 18:00 hodin

Přítomní členové ZMČ:
Ing. Roman Bulíček- distanční účast
Mgr. Ivana Cabrnochová
Karel Duchek
Mgr. Zuzana Freitas Lopesová
Ing. Pavel Hájek
Filip Humplík - distanční účast do 16:00 hodin
Renata Chmelová
MgA. David Kašpar
Jiří Komrska - distanční účast
Ing. Miroslav Kos
Martin Kostka
Ing. Ladislav Koubek - distanční účast
Olga Koumarová- distanční účast
Bc. Radek Lojda
Ing. Viktor Lojík
Mgr. Pavel Mareš
Ing. Milan Maršálek
Ing. Ivan Mikoláš

Ing. Michal Narovec
Ing. Vladimír Novák
Ing. Tomáš Pek, S.E.
Mgr. Ondřej Počarovský
Mikuláš Pobuda
Mgr. Denisa Řezníčková
Mgr. David Satke
doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D. - distanční účast
PaedDr. Martin Sekal
Mgr. Adam Šilar
MgA. Olga Škochová Bláhová
Ing. Jan Šnajdr
Jaroslav Štěpánek, MBA - distanční účast
Mgr. Matěj Štěpánek
Bc. Lukáš Tyl
Ing. arch. Martin Valovič
Ing. Zdeněk Vávra, Ph.D.
Mgr. Václav Vlček
Mgr. Veronika Žolčáková

Omluvení členové ZMČ:
Ing. Jarmila Bendová
Ing. Petr Beneš
doc. Ing. Petr David, Ph.D.
Mgr. Tereza Hauffenová, MBA
JUDr. Radmila Kleslová
Mgr. Michal Kočí
Ing. Jana Komrsková
Mgr. Ing. Martin Kopecký
Nedostavili se členové ZMČ:
---
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Další přítomní dle §5, odst. 5 JŘ:
Mgr. Tomáš Staněk - tajemník NaV
Ing. Radek Vališ - metodik OEK
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
Mgr. Martin Bahenský - vedoucí sek. KS
Mgr. Adam Jareš - vedoucí oddělení právního KS
Bc. Jan Hamrník - vedoucí tiskového oddělení
a další hosté viz prezenční listina
Přítomní ředitelé (zástupci) zřízených organizací:
---

XXX

Zasedání zahájila ve 13:08 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 a o opatřeních prováděných městskou částí pro
obyvatele a zřízené organizace.
Dále R. Chmelová oznámila, že se členové ZMČ Ing. Bulíček, F. Humplík, J. Komrska,
Ing. Koubek, O. Koumarová, doc. Ing. Sedmihradská, Ph.D., a J. Štěpánek, MBA, účastní
zasedání distančně. V souladu s Jednacím řádem jejich hlasování probíhalo ukázáním listiny
s nápisem „Pro“, „Proti“, „Zdržuji se“ před kamerou jimi použitého zařízení, přečtením jejich
hlasování po jménech předsedajícím a jejich hlasování bylo započteno do souhrnného výsledku
hlasování.
OVĚŘENÍ ZÁPISU
Zápis z 20. zasedání zastupitelstva, konaného dne 9. 11. 2020 byl ověřen bez námitek a je
považován za schválený.
R. Chmelová určila ověřovateli zápisu z 21. zasedání členy ZMČ Ing. Tomáše Peka, S.E.,
a Mikuláše Pobudu.
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SCHVÁLENÍ PROGRAMU
Zastupitelstvu byl předložen návrh programu:
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 rozpočtu a plánu zdaňované činnosti MČ Praha 10 na rok 2021
2. Návrh na schválení rozpočtu nákladů a výnosů příspěvkových organizací zřízených
MČ Praha 10 – Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., a Léčebny
dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., na rok 2021
3. Informace o plnění kritérií metody MA21 a přípravě na postup MČ Praha 10 do kategorie B
v roce 2021
4. Návrh na prodloužení termínu úkolu vyplývajícího z usnesení ZMČ č. 16/9/2020 ze dne
25. 5. 2020 k návrhu na udělení čestného občanství městské části Praha 10
PhDr. Karlu Čapkovi in memoriam
5. Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného
dotačního programu pro oblast paliativní péče – žádosti za 3. čtvrtletí 2020
6. Návrh na uzavření dodatku č. 3 ke kupní smlouvě č. 2013/OMP/0162
7. Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou
elektronické aukce – 31.
8. Návrh na doplnění stávajícího záměru prodeje volných bytových jednotek formou
elektronických aukcí v domech, kde proběhla privatizace bytového fondu
9. Návrh na změnu prováděcích předpisů privatizace bytového fondu
10. Návrh záměru na prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům v domech rozdělených
na jednotky
11. Návrh na změnu Zásad pro prodej pozemků souvisejících s I. – XII. etapou privatizace
12. Návrh na prodej nebytové jednotky č. 1190/45 v budově č. p. 1190, v domě Volyňská
1190/3a, včetně podílu na budově č. p. 1189 a 1190 a pozemku parc. č. 1420/2, kat. území
Vršovice, Praha 10
13. Návrh ke schválení nových Zásad hospodaření s nebytovými prostory svěřenými městské
části Praha 10
14. Návrh na prodej pozemků parc. č. 3139/1, ostatní plocha, parc. č. 3139/2, zastavěná plocha
a nádvoří a parc. č. 3140, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Vinohrady
15. Návrh na prodej pozemku parc. č. 2168/16 - zastavěná plocha/společný dvůr o výměře
31 m2, odděleného GP č. 2098-127/2020 z pozemku parc. č. 2168/13, v k. ú. Vršovice,
vlastníkům zapsaným na LV č. 11883 - Společenství vlastníků K Louži 10/829,
IČO 032 46 621, se sídlem K louži 829/10, Vršovice, 101 00 Praha 10
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16. Návrh na uzavření dohody k drobným stavbám situovaným na částech pozemků parc.
č. 2769/2, parc. č. 2769/27, parc. č. 2769/29 a parc. č. 2769/28, k. ú. Strašnice, po skončení
jejich nájmu
17. Návrh k realizaci participativního rozpočtu MČ Praha 10 – projekt Moje stopa
18. Podání ZMČ
Závěr
Na žádost omluveného Ing. Beneše podala R. Chmelová návrh na stažení bodů 7. - 16. z návrhu
programu.
Ve 13:26 vyhlásila R. Chmelová přestávku 15 minut pro poradu NaV.
Po přestávce seznámil Mgr. Satke přítomné se stanoviskem NaV v tom smyslu, že Jednací řád
ZMČ porušen nebyl, o čemž NaV hlasoval takto:
Průběh hlasování NaV:
HLASOVÁNO O

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

stanovisku ve smyslu, že jednací řád porušen
nebyl

4

0

NEHLASOVALO

PŘIJAT

0

A

NEHLASOVALO

PŘIJAT

2

A/N

Po vypořádání námitky Ing. Peka, S.E., nechala R. Chmelová hlasovat k programu.
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

A/N

návrhu R. Chmelové na stažení bodů 7. - 16.
z návrhu programu

27

3

0

7

A

návrhu programu v upraveném znění

26

0

1

10

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 rozpočtu a plánu zdaňované činnosti MČ Praha 10 na rok 2021
2. Návrh na schválení rozpočtu nákladů a výnosů příspěvkových organizací zřízených
MČ Praha 10 – Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., a Léčebny
dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., na rok 2021
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3. Informace o plnění kritérií metody MA21 a přípravě na postup MČ Praha 10 do kategorie B
v roce 2021
4. Návrh na prodloužení termínu úkolu vyplývajícího z usnesení ZMČ č. 16/9/2020 ze dne
25. 5. 2020 k návrhu na udělení čestného občanství městské části Praha 10
PhDr. Karlu Čapkovi in memoriam
5. Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného
dotačního programu pro oblast paliativní péče – žádosti za 3. čtvrtletí 2020
6. Návrh na uzavření dodatku č. 3 ke kupní smlouvě č. 2013/OMP/0162
17. Návrh k realizaci participativního rozpočtu MČ Praha 10 – projekt Moje stopa
18. Podání ZMČ
Závěr
XXX
1. Návrh rozpočtu a plánu zdaňované činnosti MČ Praha 10 na rok 2021
Číslo tisku: P10-164471/2020
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. Šnajdr, doc. Ing. Sedmihradská, Ph.D., Mgr. Počarovský, Ing. Novák,
Mgr. Cabrnochová, Ing. Vávra, Ph.D., MgA. Kašpar, Ing. Pek, S.E., Ing. Mikoláš,
Bc. Lojda
V rámci tohoto bodu byl podán písemný dotaz, viz přílohu č. 1 „Dotazy podané písemně při
jednání zastupitelstva dle §7, odst. 10 c) JŘ ZMČ Praha 10“, která je součástí tohoto zápisu.
Na dotaz bude odeslána písemná odpověď.
Ing. Novák podal protinávrh k bodu IV. předloženého návrhu usnesení takto:
Zastupitelstvo MČ Praha 10 ukládá
kompetentní radní předkládat ZMČ Praha 10 čtvrtletně plán a skutečnost plnění investic jednotlivých investičních akcí v místě a čase, jednotlivě a celkem. Součástí tohoto přehledu
budou samostatně a adresně uvedeny dodatky k základním smlouvám, které povolují u těchto
investičních akcí dodatečné náklady, tzv. vícepráce a bude uvedena jejich výše, opět v místě
a čase, včetně sumáře
Ing. Pek, S.E., podal pozměňující návrh na doplnění bodu I. a) předložené návrhu usnesení
o text v souladu s důvodovou zprávou a jejími přílohami, včetně tabulek.
V 15:35 vyhlásila R. Chmelová přestávku 15 minut, po přestávce proběhlo hlasování
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

PRO

PROTI

ZDRŽEL

NEHLASOVALO

PŘIJAT
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SE

A/N

pozměňujícímu návrhu Ing. Peka, S.E., k bodu
I. a) předloženého návrhu usnesení

11

3

23

0

N

protinávrhu Ing. Nováka k
předloženého návrhu usnesení

10

0

24

3

N

26

6

0

5

A

bodu

IV.

návrhu usnesení v předloženém znění

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 21/1/2020
2. Návrh na schválení rozpočtu nákladů a výnosů příspěvkových organizací zřízených
MČ Praha 10 – Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., a Léčebny
dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., na rok 2021
Číslo tisku: P10-1579382020
Materiál byl projednán radou a písemně předložen Mgr. Kočím, ústně jej uvedla
doc. Ing. Sedmihradská, Ph.D.
Diskuse: --Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

návrhu usnesení v předloženém znění

26

0

NEHLASOVALO

PŘIJAT

11

A

0

A/N

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 21/2/2020
V 16:00 se z dalšího jednání omluvil F. Humplík.
Zasedání řídil MgA. Kašpar.
3. Informace o plnění kritérií metody MA21 a přípravě na postup MČ Praha 10 do kategorie B
v roce 2021
Číslo tisku: P10-208229/2020
Materiál byl projednán radou a písemně předložen R. Chmelovou, která jej ústně uvedla.
Diskuse: Ing. Lojík, Mgr. Cabrnochová, R. Chmelová, MgA. Škochová Bláhová
Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

návrhu usnesení v předloženém znění

26

0

0

NEHLASOVALO

PŘIJAT

10

A

A/N
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Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 21/3/2020
Zasedání řídila R. Chmelová.
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4. Návrh na prodloužení termínu úkolu vyplývajícího z usnesení ZMČ č. 16/9/2020 ze dne
25. 5. 2020 k návrhu na udělení čestného občanství městské části Praha 10
PhDr. Karlu Čapkovi in memoriam
Číslo tisku: P10-182021/2020
Materiál byl projednán radou a písemně předložen MgA. Kašparem, který jej ústně uvedl.
Diskuse: --Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

návrhu usnesení v předloženém znění

26

0

0

NEHLASOVALO

PŘIJAT

10

A

A/N

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 21/4/2020
5. Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného
dotačního programu pro oblast paliativní péče – žádosti za 3. čtvrtletí 2020
Číslo tisku: P10-153602/2020
Materiál byl projednán radou a písemně předložen Mgr. Kočím, ústně jej uvedla
doc. Ing. Sedmihradská, Ph.D.
Diskuse: --Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

návrhu usnesení v předloženém znění

26

0

0

NEHLASOVALO

PŘIJAT

10

A

A/N

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 21/5/2020
Zasedání řídil MgA. Kašpar.
6. Návrh na uzavření dodatku č. 3 ke kupní smlouvě č. 2013/OMP/0162
Číslo tisku: P10-088079/2020
Materiál byl projednán radou a písemně předložen R. Chmelovou, Ing. Benešem
a Ing. arch. Valovičem, ústně jej uvedli R. Chmelová a Ing. arch. Valovič.
Diskuse: p. Rachidi a dále Ing. Maršálek, Ing. Pek, S.E., R. Chmelová

8

P10-229855/2020

Průběh hlasování:
HLASOVÁNO O

PRO

PROTI

ZDRŽEL
SE

NEHLASOVALO

PŘIJAT
A/N

vystoupení p. Rachidiho v diskusi

31

0

0

5

A

návrhu usnesení v předloženém znění

24

0

1

11

A

Pozn.: po ukončení hlasování o návrhu usnesení oznámil Ing. Hájek, že chtěl hlasovat PRO,
v záznamu z hlasovacího zařízení je veden v režimu NEHLASOVAL.
Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 21/5/2020
7. Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou
elektronické aukce – 31. - staženo
8. Návrh na doplnění stávajícího záměru prodeje volných bytových jednotek formou
elektronických aukcí v domech, kde proběhla privatizace bytového fondu - staženo
9. Návrh na změnu prováděcích předpisů privatizace bytového fondu - staženo
10. Návrh záměru na prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům v domech rozdělených
na jednotky - staženo
11. Návrh na změnu Zásad pro prodej pozemků souvisejících s I. – XII. etapou privatizace staženo
12. Návrh na prodej nebytové jednotky č. 1190/45 v budově č. p. 1190, v domě Volyňská
1190/3a, včetně podílu na budově č. p. 1189 a 1190 a pozemku parc. č. 1420/2, kat. území
Vršovice, Praha 10 - staženo
13. Návrh ke schválení nových Zásad hospodaření s nebytovými prostory svěřenými městské
části Praha 10 - staženo
14. Návrh na prodej pozemků parc. č. 3139/1, ostatní plocha, parc. č. 3139/2, zastavěná plocha
a nádvoří a parc. č. 3140, zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Vinohrady - staženo
15. Návrh na prodej pozemku parc. č. 2168/16 - zastavěná plocha/společný dvůr o výměře
31 m2, odděleného GP č. 2098-127/2020 z pozemku parc. č. 2168/13, v k. ú. Vršovice,
vlastníkům zapsaným na LV č. 11883 - Společenství vlastníků K Louži 10/829,
IČO 032 46 621, se sídlem K louži 829/10, Vršovice, 101 00 Praha 10 - staženo
16. Návrh na uzavření dohody k drobným stavbám situovaným na částech pozemků parc.
č. 2769/2, parc. č. 2769/27, parc. č. 2769/29 a parc. č. 2769/28, k. ú. Strašnice, po skončení
jejich nájmu - staženo
Zasedání řídila R. Chmelová.
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17. Návrh k realizaci participativního rozpočtu MČ Praha 10 – projekt Moje stopa
Číslo tisku:
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

26

0

0

NEHLASOVALO

PŘIJAT

10

A

A/N

Zastupitelstvo MČ přijalo
usnesení č. 21/6/2020
18. Podání ZMČ
Členům zastupitelstva byla rozdána žádost p. Kubína o přechod nájemního vztahu. Tato žádost
byla pracovní cestou předána k vyřízení Ing. Benešovi.

Vystoupení občanů
K tomuto bodu nebyli přihlášeni žádní občané.
Dotazy a informace členů zastupitelstva
Vystoupení členů ZMČ proběhla v pořadí tak, jak byla podána.
1. příspěvky:
 Ing. Novák - dotazy k investičním akcím, rekonstrukci radnice, hospodaření Horského hotelu,
výběrovému řízení na údržbu zeleně, hospodaření volnočasového areálu
Gutovka a k azylovému domu v Malešicích
 Ing. Vávra, Ph.D. - dotazy k životnímu prostředí
 Ing. Pek, S.E - dotazy ke společnosti PRAHA 10 - Rekreace, a. s., k rekonstrukci radnice, ke
komunitnímu centru U Vršovického nádraží
- dotaz ke svěření pozemků v areálu hospodářského dvora v Malešicích
- reagoval Ing. arch. Valovič
- na dotazy k rekonstrukci radnice reagoval PaedDr. Sekal
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 Mgr. Cabrnochová - dotazy k rekonstrukci Bia Vzlet
- reagoval MgA. Kašpar
- dotazy k nájemním smlouvám k bytům, ke způsobu řešení výskytu
štěnic v domech v majetku MČ a k řádnosti svolání 21 ZMČ
 Mgr. Počarovský - dotazy k vývoji pandemie COVID, stavu a řešení v CSOP
- reagovala R. Chmelová

2. příspěvky:
 Ing. Novák - vzdal se svého příspěvku
 Ing. Pek, S.E. - příspěvek k domu Ruská 4
 Mgr. Cabrnochová - dotaz k využití výnosů ze zón placeného stání
- reagoval PaedDr. Sekal
- dotaz k využití Malešického zámečku
 Mgr. Počarovský - dotazy k rekonstrukci školy V Olšinách
V rámci tohoto bodu byly podány písemné dotazy, viz přílohu č. 1 „Dotazy podané písemně při
jednání zastupitelstva dle §7, odst. 10 c) JŘ ZMČ Praha 10“, která je součástí tohoto zápisu.
Na dotazy bude odeslána písemná odpověď.
XXX
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Závěr
Starostka Renata Chmelová všem poděkovala za účast a v 18:00 hodin ukončila 21. zasedání
Zastupitelstva MČ Praha 10.

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

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Tomáš P e k, S.E.

Mikuláš P o b u d a

Součástí tohoto zápisu jsou usnesení ZMČ č. 21/1/2020 – 21/7/2020.

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

V Praze dne 23. 12. 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 21/1/2020
ze dne 21. 12. 2020
k návrhu rozpočtu a plánu zdaňované činnosti MČ Praha 10 na rok 2021
Zastupitelstvo městské části Praha 10

I. schvaluje
a)
b)
c)
d)

rozpočet na rok 2021 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
závazné ukazatele rozpočtu na rok 2021 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
plán zdaňované činnosti na rok 2021 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 – 2026 dle přílohy č. 4 předloženého
materiálu
e) Akční plán MČ Praha 10 na rok 2021 dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

II. zmocňuje
ve smyslu Zákona o hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb., § 34 odst. (2) a § 89 odst. (1)
písm. h) Radu MČ Praha 10 k provádění rozpočtových opatření na rok 2021 ve smyslu
Zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb.;
- v jednotlivých případech do výše 5 000 000 Kč (bez možnosti navýšení nebo snížení
rozpočtu ze zdrojů MČ Praha 10),
- v případech přijatých dotací z HMP na základě usnesení RHMP a ZHMP bez ohledu
na výši částky včetně možnosti navýšení nebo snížení rozpočtu ze zdrojů MČ Praha 10,
- k provádění změn plánu zdaňované činnosti do výše 5 000 000 Kč.

III. ukládá
1. Radě MČ Praha 10
1.1. provést rozpis závazných ukazatelů na rok 2021 dle přílohy č. 2. předloženého
materiálu
Termín: leden 2021
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1.2. stanovit maximální přepočtený stav zaměstnanců, limit prostředků na platy
zaměstnanců, včetně limitu prostředků na ostatní osobní náklady pro rok 2021
pro příspěvkové organizace CSOP v Praze 10, LDN Vršovice Praha 10
a KD Barikádníků a informovat ředitele těchto organizací
Termín: leden 2021
1.3. stanovit maximální přepočtený stav zaměstnanců, limit prostředků na platy
zaměstnanců, včetně limitu prostředků na ostatní osobní náklady pro rok 2021
pro zaměstnance ÚMČ Praha 10
Termín: leden 2021
1.4. ve smyslu Zákona o hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb. § 34 odst. (2) a § 89
odst. (1), písm. h) předkládat Zastupitelstvu MČ Praha 10 zprávy o hospodaření
MČ Praha 10 k 30. 6. 2021 a 31. 12. 2021, včetně informace o rozpočtových
opatřeních schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění
Termín: září 2021
Termín: červen 2022

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: P10-164471/2020
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Městská část Praha 10
ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10
Usnesení
Zastupitelstva městské části Praha 10
číslo 21/2/2020
ze dne 21. 12. 2020
k návrhu na schválení rozpočtu nákladů a výnosů příspěvkových organizací zřízených
MČ Praha 10 – Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., a Léčebny
dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., na rok 2021
Zastupitelstvo městské části Praha 10

I. schvaluje
rozpočet nákladů a výnosů příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10 – Centra
sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., a Léčebny dlouhodobě nemocných
Vršovice, p. o., na rok 2021 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

II. ukládá
1. Radě MČ Praha 10
1.1. zajistit zveřejnění rozpočtu nákladů a výnosů dle bodu I. tohoto usnesení na
internetových stránkách MČ Praha 10
Termín: 31. 12. 2020

Renata C h m e l o v á
starostka
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-2-

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

Předkladatel: Mgr. Kočí, uvolněný člen RMČ
Číslo tisku: P10-1579382020
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Městská část Praha 10
ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10
Usnesení
Zastupitelstva městské části Praha 10
číslo 21/3/2020
ze dne 21. 12. 2020
k informaci o plnění kritérií metody MA21 a přípravě na postup MČ Praha 10 do
kategorie B v roce 2021
Zastupitelstvo městské části Praha 10

I. schvaluje
přihlášení MČ Praha 10 jakožto zájemce o vstup do kategorie B metody MA21 v roce 2021

Renata C h m e l o v á
starostka

Ing. Jana K o m r s k o v á
1. místostarostka
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Předkladatel: Renata Chmelová, starostka
Číslo tisku: P10-208229/2020
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Městská část Praha 10
ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10
Usnesení
Zastupitelstva městské části Praha 10
číslo 21/4/2020
ze dne 21. 12. 2020
k návrhu na prodloužení termínu úkolu vyplývajícího z usnesení ZMČ č. 16/9/2020 ze dne
25. 5. 2020 k návrhu na udělení Čestného občanství MČ Praha 10 PhDr. Karlu Čapkovi
in memoriam
Zastupitelstvo městské části Praha 10

I. schvaluje
prodloužení termínu úkolu vyplývajícího z usnesení ZMČ Praha 10 č. 16/9/2020 ze dne
25. 5. 2020 k návrhu na udělení Čestného občanství MČ Praha 10 PhDr. Karlu Čapkovi
in memoriam, a to do 31. 12. 2021

Renata C h m e l o v á
starostka

Ing. Jana K o m r s k o v á
1. místostarostka
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Předkladatel: MgA. David Kašpar, místostarosta
Číslo tisku:
P10-182021/2020
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Městská část Praha 10
ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10
Usnesení
Zastupitelstva městské části Praha 10
číslo 21/5/2020
ze dne 21. 12. 2020
k návrhu na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci
vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - žádosti za 3. 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 3. čtvrtletí 2020 žadateli
Cesta domů, 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 3. čtvrtletí 2020 žadateli
TŘI, 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 3. čtvrtletí 2020 žadateli
soft palm, z. s., dle důvodové zprávy předloženého materiálu;
d) poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného
dotačního programu pro oblast paliativní péče za 3. čtvrtletí 2020 žadateli
Hospic Štrasburk, o. p. s., dle důvodové zprávy předloženého materiálu;
e) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace v rámci vyhlášeného dotačního
programu pro oblast paliativní péče se žadateli dle bodu I. a), b), c), d) tohoto usnesení
ve znění dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

II. ukládá
1. R. Chmelové, starostce
1.1. podepsat veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v souladu s bodem I. a), b),
c), d) tohoto usnesení
Termín: 29. 1. 2021
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-22. Radě MČ Praha 10
2. 1. zajistit realizaci poskytnutí finančních prostředků v rámci vyhlášeného dotačního
programu pro oblast paliativní péče žadatelům, v souladu s uzavřenými
veřejnoprávními smlouvami o poskytnutí dotace dle bodu I. e) tohoto usnesení
Termín: 28. 2. 2021

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: P10-153602/2020
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Městská část Praha 10
ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10
Usnesení
Zastupitelstva městské části Praha 10
číslo 21/6/2020
ze dne 21. 12. 2020
k návrhu na uzavření dodatku č. 3 ke kupní smlouvě č. 2013/OMP/0162
Zastupitelstvo městské části Praha 10

I. schvaluje
uzavření dodatku č. 3 ke kupní smlouvě č. 2013/OMP/0162 ze dne 22. 4. 2013 se společností
Magnolia Invest, s. r. o., se sídlem Kobrova 3331/3, 150 00 Praha 5, IČO 283 63 566, ve
znění dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

II. ukládá
1. Radě MČ Praha 10
1.1. zajistit podepsání dodatku č. 3 ke kupní smlouvě č. 2013/OMP/0162 ze dne
22. 4. 2013 se společností Magnolia Invest, s. r. o., se sídlem Kobrova 3331/3,
150 00 Praha 5, IČO 283 63 566, schváleného dle bodu I tohoto usnesení
Termín: 31. 1. 2021
1.2. zajistit vyhotovení podkladů definujících projekt výstavby veřejného prostranství
pro konání veřejných akcí na pozemku p. č. 373, k. ú. Vršovice (tzv. „Tržíček“) dle
dodatku č. 3 schváleného dle bodu I tohoto usnesení
Termín: 30. 6. 2021
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Renata C h m e l o v á
starostka

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

Předkladatel: R. Chmelová, starostka
Ing. Beneš, místostarosta
Ing. arch. Valovič, místostarosta
Číslo tisku: P10-088079/2020
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Městská část Praha 10
ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10
Usnesení
Zastupitelstva městské části Praha 10
číslo 21/7/2020
ze dne 21. 12. 2020
k informaci k realizaci participativního rozpočtu MČ Praha 10 – projekt Moje stopa
Zastupitelstvo městské části Praha 10

I. bere na vědomí
informaci k realizaci participativního rozpočtu MČ Praha 10 - projekt Moje stopa dle
důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu

II. ukládá
1. doc. Ing. Sedmihradské, Ph.D., uvolněné člence RMČ
1.1. předložit ZMČ informaci o realizaci participativního rozpočtu MČ Praha 10 –
projekt Moje stopa za rok 2021
Termín: 31. 12. 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: P10-166674/2020
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Příloha č. 1
„Dotazy podané písemně při jednání zastupitelstva dle §7, odst. 10c) JŘ ZMČ Praha 10“
na 21. ZMČ dne 21. 12. 2020
K bodu

Dotazující

Doslovný přepis dotazů

1.

M. Kostka

Dotazy a
informace
členů ZMČ

Ing. Novák

S jak velkou částí počítá MČ na výdaje na všechny poradce a externí
spolupracovníky v rozpočtu na rok 2021?
U kterých investičních akcí bylo v roce 2019 a v roce 2020 uzavřeny
dodatky smluv na provedení dodatečných prací, které vyvolaly
dodatečné náklady, tzv. vícepráce? Tyto dodatečné náklady žádám
uvést do přehledu zpracovaného adresně po jednotlivých investičních
akcích a sumarizovat.
Jaký je stav přípravy rekonstrukce radnice? Zvláště:
a) v jakém stavu je projektová dokumentace PD, byl zpracován dodatek
PD, kolik PD stála a bude stát, kdo ji zpracovává? Požaduji veškeré
podklady z výběrového řízení na tohoto zpracovatele.
b) Jak je vybírána budova pro dočasné přesídlení Úřadu MČ Praha 10?
Kdo ji vybírá? Jaká jsou kritéria výběru, kolik bude přesídlení stát a
jaký bude nájem v nové budově? Je vybraná firma, která bude
stěhovat? Jaká jsou kritéria výběru? Co se stane se současnými
nájemci? Např. policie, armáda atd.
c) Kolik bude stát rekonstrukce radnice celkem? Jakou formou, jakým
způsobem proběhne výběr zhotovitele?
Jaké je hospodaření Horského hotelu (HH) v době pandemie? Jaké jsou
dotace z MČ P10? Byla provedena v posledních dvou letech nějaká
rekonstrukce, kdo ji provedl a za kolik? Byly zde nějaké dodatečné
náklady, tzv. vícepráce?
Kolik se v posledních dvou letech opravilo bytů, a kolik z nich bylo
přiděleno?
Jaký je stav výběrového řízení na „zeleň“? Požaduji zpracovat
porovnání nových cen se starými, porovnat staré a nové celkové
náklady, které je potřeba pro tento výpočet samozřejmě přepočítat na
srovnatelnou bázi, aby toto porovnání mělo přesnou vypovídací
schopnost.
Jak vypadá hospodaření v době pandemie „Gutovky“? Dostává
„Gutovka“ stále roční dotaci 400 tisíc Kč? Nebo jinou? Jakou?
Kolik stála rekonstrukce domu U Vršovického nádraží? Byly tam
dodatečné náklady, tzv. vícepráce? Kolik se za ně zaplatilo? Je objekt
pronajat, komu a za kolik? Byla tam provedena rekolaudace na 14 bytů
a kolik přestavba na tyto byty stála? Jak byla vybrána firma, která
přestavbu prováděla, kdo schválil záměr? Komu byly tyto byty
pronajaty a za kolik?
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Ing. Vávra,
Ph.D.
Mgr.
Cabrnochová

V Malešicích Magistrát hl. m. Prahy buduje, nebo je již hotov azylový
dům pro lidi bez přístřeší. Jak se tohoto procesu účastnila naše městská
část Praha 10, naše CSOP? Kdo to schválil? Bude to naši městskou část
něco stát?
Bude MČ Praha 10 iniciovat směrem k MHMP přípravu strategie
odpadového hospodářství, reagující na společenské změny v roce 2020,
popř. bud připravovat strategii vlastní (např. třídění bioodpadu)?
1. Bio Vzlet - prosím o seznam všech věcí, které se rekonstruovaly
v Bio Vzlet poté, co proběhla soutěž na nového nájemce. Z jakého
důvodu byly tyto věci rekonstruované? Proč až po soutěži?
2. Kolik nájemníků obecních bytů má, nebo mělo, problém
s uzavřením nové nájemní smlouvy s navýšeným nájemným? Kolik
nájemníků mělo, nebo má, problém s placením navýšeného
nájemného? Tyto problémy řeší úředníci, nebo externí právní
kancelář? A proč?
3. Žádám o poskytnutí potvrzení o karanténě u zastupitelů, kteří se
účastní dnešního ZMČ distančně.
4. Prosím pana Sekala o poskytnutí usnesení RMČ nebo výboru, či
komise o tom, že vybrané finance ze ZPS budou využity na
vybudování parkovacích domů.
5. Prosím pana Valoviče, do kdy měla MČ P10 učinit aktualizaci
zájmu o svěření majetku HMP do správy MČ P10? Požádala MČ P10
o svěření do ssvé správy budovy zv. Malešického zámečku? Kdy HMP
zamítlo žádost MČ P10 o svěření objektů tzv. Malešického zámečku?
6. V posledním roce se na mě obrátilo několik různých nájemníků bytů
P10 s problematickým výskytem štěnic v domech MČ P10, které se
šíří od nových problematických nájemníků domu. Nespolupracují
a tento problém se díky tomu nedá efektivně řešit. Kolik je těchto
problematických nájemníků v roce 2020 a kolik jich bylo v minulých
letech? Mají také problémy s placením nájmu? Jak se vše řeší?

Mgr.
Počarovský

Sociální oblast
Žádám o písemné informace o vývoji, stavu a řešení v CSOP v rámci
situace související s epidemií COVID 19 od září 2020 do 21.12.2020:
a) způsoby naplňování nařízení MZ ČR
b) statistické údaje, počty zaměstnanců nemocných, počty klientů
nemocných
c) testování zaměstnanců, způsob trasování
d) testování klientů - popis procesu
Školství
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Žádám o odpověď na to, kdy bude dokončen projekt rekonstrukce tzv.
Staré školy V Olšinách, pokud se tak již nestalo;
bude ÚMČ, resp. RMČ P10 žádat finanční prostředky na investici do
rekonstrukce Staré školy na MHMP a bylo tak již učiněno, nebo ne?
V případě chybějících kapacit ZŠ ve škol. roce 2021/2022 bude RMČ,
ÚMČ tuto situaci řešit a jakým způsobem?
XXX
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