ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ
ČÁSTI PRAHA - ŘEPORYJE

USNESENÍ
Zastupitelstvo městské části

22. jednání

datum konání: 15.05.2017

čís. 0382/2017/ZMČ22 - 0403/2017/ZMČ22

........................................
Ing. Marcela Holovská v.r.
starosta

........................................
1. zástupce starosty v.r.
Ing. Marie Plocková

Zastupitelstvo městské části Praha - Řeporyje

Přehled usnesení Zastupitelstvo městské části
Praha - Řeporyje dle čísel ze dne: 15.05.2017
Číslo Název
0382/2017/
ZMČ22
0383/2017/
ZMČ22
0384/2017/
ZMČ22
0385/2017/
ZMČ22
0386/2017/
ZMČ22
0387/2017/
ZMČ22

Předkladatel

Žádost o vyjádření k rekonstrukci zdi u domu na
parc.č.778, k.ú.Řeporyje
Žádost o povolení staveništního vjezdu pro stavbu
RD na pozemku parc.č. 2179/1 k.ú.Stodůlky
Žádost o stanovisko k návrhu na změnu ÚP
Finanční dar na opravu interiéru kostela
Rozpočtové opatření č. 2/2017

Směrnice pro sestavení, zveřejnění a schválení
rozpočtu, střednědobého výhledu rozpočtu,
rozpočtových opatření a závěrečného účtu MČ
Praha-Řeporyje
0388/2017/ Odejmutí pozemku parc.č. 1527/14 a 1527/15,
ZMČ22 vše v k.ú. Řeporyje ze svěřené správy MČ
0389/2017/ Závěrečný účet MČ a PO MČ Praha-Řeporyje
ZMČ22
0390/2017/ Revokace Usnesení č. 0372/2017/ZMČ21 ze dne
ZMČ22 13.3.2017 (ELPO, s.r.o.)
0391/2017/ Schválení pachtovní smlouvy (k.ú. Zadní
ZMČ22 Kopanina)
0392/2017/ Žádost o stanovisko k prodeji části pozemku
ZMČ22 parc.č. 1708/1 k.ú. Řeporyje
0393/2017/ Oprava opevnění Dalejského potoka-vyjádření ke
ZMČ22 stavbě a přístupu
0394/2017/ Informace o nelegální výstavbě pyrolytické
ZMČ22 jednotky v obci Dobříč
0395/2017/ Vizualizace a návrh na umístění altánku na skále
ZMČ22
0396/2017/ Návrh úpravy parkování v prostoru Řeporyjského
ZMČ22 náměstí
0397/2017/ Cyklistický závod Bike Prague - povolení užívání
ZMČ22 komunikací
0398/2017/ Návrh na umístění soch do veřejného prostoru v
ZMČ22 Řeporyjích
0399/2017/ Žádost o umístění sídla Svazu těl. postižených z.s.
ZMČ22
0400/2017/ Informace o opětovném podání žádosti k OPŽP ZMČ22 kompostéry
0401/2017/ Souhlas se smlouvou o převodu majetku
ZMČ22
0402/2017/ Přidělení dotačních prostředků pro rok 2017
ZMČ22
0403/2017/ Zřízení nultého ročníku při ZŠ Řeporyje
ZMČ22
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Projednané informace na programu jednání dne: 15.05.2017
Název

Předkladatel

Určení ověřovatelů zápisu
Určení členů návrhové komise
Schválení programu jednání
Určení zapisovatele
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Usnesení číslo: 0382/2017/ZMČ22
7
1) bere na vědomí
informaci o jednání se žadatelem ve věci změny materiálu při stavbě plotu, z důvodu
ohrožení nového plotu sprejery - majitel trvá na navrhovaném řešení.
2) souhlasí
s navrženým řešením rekonstrukce plotu dle PD za podmínky:
- žadatel opatří celou vyzděnou část oplocení, včetně branky pro pěší a brány u
vjezdu antisprejovým nátěrem.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: v 17,24 hod. se z
jednání vzdálil p. Pavel Novotný, DiS.)

Usnesení číslo: 0383/2017/ZMČ22
související 0134/2015/ZMČ7
související 0135/2015/ZMČ7
související 0129/2015/ZMČ7
související 0156/2015/ZMČ8
související 0163/2015/ZMČ11

8

1) se seznámilo
se žádostí společnosti APTEXIA, s.r.o. o povolení staveništního vjezdu pro stavbu RD
na parc.č. 151/583 a 151/344 v k.ú. Stodůlky;
2) souhlasí
s využitím pozemku parc.č. 2179/1 v k.ú. Stodůlky pro umístění dočasné
komunikace, která bude sloužit jako staveništní vjezd pro stavbu RD na parc.č.
151/583 a 151/344 v k.ú. Stodůlky.
Usnesení - Schváleno (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 1, Poznámka: hlasování se zdržel
člen ZMČ p. David Roznětinský)

Usnesení číslo: 0384/2017/ZMČ22
1) se seznámilo
s návrhem na změnu stávajícího ÚP z důvodu vybudování domu pro seniory na
parc.č. 1552/22 v k.ú. Řeporyje;

9

2) odkládá
rozhodnutí na některé z následujících zasedání ZMČ, kdy budou k jednání přizváni
i žadatelé.
Usnesení - Schváleno (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 1, Poznámka: Hlasován se zdržel
člen ZMČ p. David Roznětinský.)
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Usnesení číslo: 0385/2017/ZMČ22
10
1) schvaluje
poskytnutí finančního daru Římskokatolické farnosti Ořech na opravu interiéru
kostela sv. Petra a Pavla v Řeporyjích pro rok 2017 ve výši 100.000,- Kč.
2) schvaluje
text darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru ve výši 100.000,- Kč na opravu
interiéru kostela sv. Petra a Pavla v Řeporyjích Římskokatolické farnosti Ořech a
pověřuje starostku k jejímu podpisu.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Usnesení číslo: 0386/2017/ZMČ22
11
1) schvaluje
rozpočtové opatření č. 2/2017 v souladu s přílohou č. 1 tohoto usnesení (zahrnující
např. příjem účelové investiční dotace na rekonstrukci povrchů komunikací a
chodníků ve výši 17.000.000,- Kč, ponechání nevyčerpaných účelových prostředků
poskytnutých městské části z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2016 na
rekonstrukci ulice Od Školy ve výši 2.000.000,00 Kč, poskytnutí účelové neinvestiční
dotace na posílení mzdových prostředků pro základní a mateřskou školu v celkové
výši 223 300,- Kč či přijetí účelové neinvestiční dotace na mzdové náklady asistentů
pedagoga pro základní školu v celkové výši 168 100,- Kč).

Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Usnesení číslo: 0387/2017/ZMČ22
12
1) schvaluje
Směrnici č. 1/2017/S pro postup orgánů MČ Praha-Řeporyje při sestavení,
zveřejnění a schválení rozpočtu, střednědobého výhledu rozpočtu, rozpočtových
opatření a závěrečného účtu MČ Praha-Řeporyje dle přílohy č. 1 tohoto usnesení s
platností od 1. června 2017.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: V 18,08 hodin se na
jednání vrátil člen ZMČ p. Pavel Novotný, Dis.)

Usnesení číslo: 0388/2017/ZMČ22
13
1) schvaluje
odejmutí pozemků souvisejících s tělesem dálnice Pražský okruh, konkrétně
pozemku parc.č. 1527/14, druh pozemku ostatní plocha, způsob jiná plocha, o
výměře 304 m2 a pozemku parc.č. 1527/15, druh pozemku ostatní plocha, způsob
využití jiná plocha, o výměře 683 m2, oba v k.ú. Řeporyje, ze svěřené správy
Městské části Praha - Řeporyje.
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Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Usnesení číslo: 0389/2017/ZMČ22
14
1) schvaluje
závěrečný účet Městské části Praha - Řeporyje a příspěvkových organizací zřízených
Městskou částí Praha - Řeporyje za rok 2016:
a) plnění rozpočtu příjmů a výdajů MČ Praha - Řeporyje za hlavní činnost s výsledky
po konsolidaci:
Příjmy celkem:

43 349 272, 91 Kč

Výdaje celkem:

32 104 176,32 Kč

Saldo příjmů a výdajů - přebytek:

11 245 096, 59 Kč

b) za zdaňovanou činnost MČ Praha - Řeporyje:
Výnosy celkem:

5 160 169,29 Kč

Náklady celkem:

2 654 893,24 Kč

Výsledek hospodaření - zisk:

2 505 276,05 Kč

c) za příspěvkovou organizaci Mateřská škola Praha 5 - Řeporyje - hlavní činnost:
Náklady celkem:

8 109 237,01 Kč

Výnosy celkem:

8 109 237,01 Kč

d) za příspěvkovou organizaci Základní škola Praha 5 - Řeporyje - hlavní činnost:
Náklady celkem:

19 739 302,34 Kč

Výnosy celkem:

19 739 302,34 Kč

e) za příspěvkovou organizaci Základní škola Praha 5 - Řeporyje - doplňková
činnost:
Náklady celkem:

180 273,00 Kč

Výnosy celkem:

261 091,00 Kč

Výsledek hospodaření - zisk:

80 818,00 Kč

2) schvaluje
a) finanční vypořádání Městské části Praha - Řeporyje s rozpočtem Hlavního města
Prahy
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- odvod ve výši 2 095 995, 86 Kč. Ve skutečnosti bude do rozpočtu HMP odvedeno
95 995,86 Kč. Investiční dotace na rekonstrukci ulice Od školy ve výši 2 mil. Kč byla
městské části ponechána na dokončení této akce v roce 2017;
b) finanční vypořádání příspěvkové organizace Mateřská škola Praha 5 - Řeporyje
s MČ Praha - Řeporyje
- odvod příspěvkovou organizací nevyčerpaného neinvestičního příspěvku
zřizovateli ve výši 78 385,75 Kč.
3) bere na vědomí
předloženou Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha Řeporyje za období od 1.1.2016 do 31.12.2016.
4) souhlasí

ve smyslu ustanovení § 17 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, s uzavřením celoročního hospodaření MČ
Praha-Řeporyje za rok 2016 bez výhrad.

5) ukládá
neprodleně informovat hlavní město Prahu o výsledku projednání a schválení
závěrečného účtu Městské části Praha - Řeporyje a jí zřízených příspěvkových
organizací.

Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Usnesení číslo: 0390/2017/ZMČ22
15
1) revokuje
Usnesení Zastupitelstva Městské části Praha - Řeporyje č.j. 0372/2017/ZMČ21 ze
dne 13.3.2017, a to na základě nabídky investora výstavby PREdistribuce, a.s., že
v rámci stavební akce: "Praha - Řeporyje, Od Školy, nové kVN a kNN - 1. etapa" v
předstihu svým nákladem provede v dotčeném místě, v němž MČ zamýšlí vybudovat
parkovací stání u ZŠ, ochranu nového kabelu 22kV i stávajícího kabelu 1kV proti
poškození přejezdem.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Usnesení číslo: 0391/2017/ZMČ22
16
1) schvaluje
text a uzavření smlouvy o zemědělském pachtu pozemků parc.č. 226/1 a 224/4,
oba v k.ú. Zadní Kopanina, která byla předložena na základě výroku Usnesení
č. 0371/2017/ZMČ21 ze dne 13.3.2017 a bude účinná od 1.4.2017, a pověřuje
starostku MČ Praha - Řeporyje k jejímu podpisu.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
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Usnesení číslo: 0392/2017/ZMČ22
17
1) se seznámilo
s žádostí společnosti URBIA, s.r.o. o úplatný převod části pozemku parc.č. 1708/1
v k.ú. Řeporyje.
2) nesouhlasí
s úplatným převodem části pozemku parc.č. 1708/1 v k.ú. Řeporyje.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Usnesení číslo: 0393/2017/ZMČ22
1) se seznámilo
s projektem k opravě opevnění Dalejského potoka;

18

2) souhlasí
s realizací prací a přístupu staveništní dopravy v rámci akce Oprava opevnění
Dalejského potoka v ř. km 8,98 - 9,20 dle předložené projektové dokumentace.

Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: V 18,23 hodin se z
jednání vzdálil člen ZMČ p. Mgr. Pavel Bechyně.)

Usnesení číslo: 0394/2017/ZMČ22
19
1) bere na vědomí
informaci zástupkyně občanů obce Dobříč o pravděpodobném budování pyrolytické
jednotky (spalovny plastů a ostatních odpadů) v obci Dobříč u Prahy.
2) souhlasí
s připojením se k podnětu občanů obce Dobříč u Prahy na prošetření situace
adresovanému na Ředitelství České inspekce životního prostředí a ukládá
zaměstnancům ÚMČ Praha-Řeporyje zaslat rovněž toto usnesení na ředitelství ČIŽP.
3) žádá
o zaslání informace o budování této pravděpodobné stavby též odboru ochrany
prostředí Magistrátu hl.m. Prahy s požadavkem vyvolání řízení s příslušnými
odpovědnými orgány Středočeského kraje k ověření informace, případně k dalšímu
řízení v dané věci.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: V 18,25 hod. se na
jednání vrátil p. Mgr. Pavel Bechyně.)
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Usnesení číslo: 0395/2017/ZMČ22
20
1) souhlasí
s umístěním přístřešku na skálu v Řeporyjích dle varianty č. 1 - dřevostavba z
trámů se zastřešením s půdorysem cca 4,5 m x 4,0 m. Podmínkou je opatření
dřevostavby nehořlavým nátěrem, umístění odpadkového koše a souhlasné
stanovisko k umístění vlastníka pozemku, kterým je Hlavní město Praha.
2) souhlasí
s výplatou odměny autora za zpracování vizualizace 3 návrhů ve výši jím vyčíslených
nákladů i v případě, že z důvodu nesouhlasného stanoviska k umístění dřevostavby
na pozemku Hlavního města Prahy nedojde k realizaci stavby.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: V 18,27 hodin se z
jednání omluvil člen ZMČ p. Mgr. Pavel Bechyně.)

Usnesení číslo: 0396/2017/ZMČ22
1) bere na vědomí
návrh na řešení parkování v prostoru Řeporyjského náměstí.

21

2) odkládá
definitivní rozhodnutí o řešení parkování na Řeporyjském náměstí do doby zahájení
prací na projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení na rekonstrukci spodní
části Řeporyjského náměstí. Řešení parkování bude zahrnuto do této projektové
dokumentace.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Usnesení číslo: 0397/2017/ZMČ22
22
1) souhlasí
s konáním akce Závod horských kol Bike Prague v sobotu dne 20. května 2017 a s
užíváním místních komunikací při pořádání tohoto závodu.
2) žádá
pořadatele závodů, aby informace o datu konání a žádost o souhlas k
povolení užívání dotčených místních komunikací byla zasílána s dostatečným,
minimálně dvouměsíčním předstihem před konáním závodů.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Usnesení číslo: 0398/2017/ZMČ22
23
1) souhlasí
s umístěním díla Strážci na částech pozemků parč. č. 848/38 příp. 848/18, oba
v k.ú. Řeporyje, ve svěřené správě Městské části Praha-Řeporyje, za podmínky,
že instalaci provede autor na vlastní náklady, o díla bude nadále řádně pečovat a
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provádět údržbové práce. Zároveň bude zajišťovat údržbu přilehlého pozemku a v
případě odstranění díla uvede pozemek do původního stavu.
Usnesení - Schváleno (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 1, Poznámka: Hlasování se zdržel
člen ZMČ p. Pavel Novotný, Dis.)

Usnesení číslo: 0399/2017/ZMČ22
24
1) souhlasí
s umístěním sídla Svazu tělesně postižených z.s., pobočný spolek Řeporyje, v
místnosti v přízemí budovy K Závětinám čp. 180, Praha 5 - Řeporyje. Nájemní
smlouva se spolkem bude uzavřena na částku 1,- Kč/rok.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Usnesení číslo: 0400/2017/ZMČ22
související 0337/2016/ZMČ19

25

1) bere na vědomí
informaci starostky MČ o neschválení příspěvku z OPŽP ve 40.výzvě na projekt
"Řeporyje kompostují".
2) revokuje
usnesení ZMČ Praha-Řeporyje č. 0282/2016/ZMČ16 ze dne 27. 6. 2016.
3) souhlasí
s opětovným předložením žádosti v rámci vyhlášené 68. výzvy v Operačním
programu životního prostředí, městská část bude žádat o cca 220 komposterů pro
občany a nebude již požadovat pořízení štěpkovače.
4) schvaluje
poskytnutí 15% podílu způsobilých výdajů projektu z rozpočtu Městské části Praha
- Řeporyje.
5) ukládá
starostce městské části informovat obyvatele městské části o připravovaném podání
žádosti do 68. výzvy s žádostí o aktualizaci údajů za účelem zjištění aktuálního stavu
zájmu obyvatel o kompostéry.
6) ukládá
starostce MČ Praha - Řeporyje zajistit podání žádosti městské části o podporu v
rámci vyhlášené 68. výzvy Ministerstva životního prostředí v rámci "Operačního
programu Životního prostředí 2014 - 2020", prioritní osa 3, investiční priorita 1, SC
3.1. s možností případného doplnění za účelem dosažení úspěšného vyhodnocení.

Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
Zastupitelstvo městské části Praha - Řeporyje, 22. jednání, dne 15.05.2017
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Zastupitelstvo městské části Praha - Řeporyje

Usnesení číslo: 0401/2017/ZMČ22
související 0233/2016/ZMČ14
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1) souhlasí
se zněním smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitosti pozemku parc.č. 1598/5 v k.ú. Řeporyje. Převodce - Česká republika - Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových, nabyvatel Hlavní město Praha, svěřená
správa nemovitostí Městská část Praha - Řeporyje.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Usnesení číslo: 0402/2017/ZMČ22
6
1) se seznámilo
se zprávou Finančního výboru MČ Praha Řeporyje o posouzení dotačních projektů
předložených organizacemi a spolky v souladu s vyhlášenými programy pro
poskytování dotací na rok 2017.
2) schvaluje
přidělení dotačních prostředků vyčleněných ve schváleném rozpočtu městské části
na rok 2017 takto:
1) Program Využití volného času dětí a mládeže ve věku od 6 do 18 let pro
organizace působící na území městské části Praha-Řeporyje:
a) Sportovní činnost - celková výše dotace 517.000,- Kč, přiděleno 516.937,- Kč,
z toho:
• Tělocvičná jednota Sokol Řeporyje, Jáchymovská 613/1, Řeporyje, 155 00
Praha 5 - přidělena dotace ve výši 236.405,- Kč;
• FK Řeporyje,z.s.,Tělovýchovná 642, Řeporyje, 155 00 Praha 5 - přidělena dotace
ve výši 193.370,- Kč;
• SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Praha - Řeporyje, Hasičů
1081/3a,Řeporyje,
155 00 Praha 5 - přidělena dotace ve výši 73.225,- Kč;
• Bc. Karel Vancl, Na Manoušce 668/11,155 00, Praha - Řeporyje - přidělena
dotace ve výši 13.937,- Kč.
b) Kultura - celková výše dotace 50.000,- Kč, přiděleno 0 Kč.
2) Program Podpora spolků působících na území městské části PrahaŘeporyje - celková výše dotace 30.000,- Kč, přiděleno 19.000,- Kč, z toho:
• Český svaz chovatelů,Základní organizace Praha 5 - Řeporyje - přidělena dotace
ve výši 16.000,- Kč;
• Český svaz chovatelů, Základní organizace okrasného ptactva Praha 5 Řeporyje - přidělena dotace ve výši 3.000,- Kč.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
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Zastupitelstvo městské části Praha - Řeporyje

Usnesení číslo: 0403/2017/ZMČ22
5
1) schvaluje
zřízení přípravné třídy podle § 47 Školského zákona 561/2004 Sb., v platném znění,
pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a její umístění
do budovy školy na adrese Smíchovská 96, Praha 5 - Řeporyje.
2) schvaluje
poskytnutí nutných finančních prostředků na zřízení přípravné třídy ve výši cca 332
000,- Kč celkem. V uvedené částce jsou zahrnuty jak mzdové náklady na pedagoga,
tak náklady na nezbytné dovybavení nové třídy nábytkem a pomůckami.
3) ukládá
městské části vypracovat a na příštím jednání ZMČ předložit smlouvu se ZŠ a
ZUŠ, která bude umožňovat využívání jedné třídy ve staré školní budově na ul.
Smíchovská v Praze 5-Řeporyjích k provozování nultého ročníku základní školy.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )
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