ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ
ČÁSTI PRAHA - ŘEPORYJE

USNESENÍ
Zastupitelstvo městské části
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........................................
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: 06.02.2017
Číslo Název
0339/2017/
ZMČ20
0340/2017/
ZMČ20
0341/2017/
ZMČ20
0342/2017/
ZMČ20
0343/2017/
ZMČ20
0344/2017/
ZMČ20
0345/2017/
ZMČ20
0346/2017/
ZMČ20
0347/2017/
ZMČ20
0348/2017/
ZMČ20
0349/2017/
ZMČ20
0350/2017/
ZMČ20
0351/2017/
ZMČ20
0352/2017/
ZMČ20
0353/2017/
ZMČ20
0354/2017/
ZMČ20
0355/2017/
ZMČ20
0356/2017/
ZMČ20

Předkladatel

Žádost o vyjádření k novostavbě RD na parc.č.
472 v k.ú. Řeporyje, včetně sjezdu a přípojek IS.
Žádost o vyjádření - novostavba RD parc.č.
1378/32 a 1378/69 v k.ú. Řeporyje
Žádost o stanovisko k ÚR a SP "Novostavba
obytného souboru Řeporyje, Smíchovská 307/16 ,
parc.č. 646 a 647 v k.ú. Řeporyje".
Návrh stavební úpravy ulice Muzikova - výstavba
otočky a zastávek MHD, odstavného stání MHD.
Budoucí smlouva o věcném břemeni se
Jana Tomková
spol.CETIN, a.s. - k.ú. Zadní Kopanina
Podmínky prodeje pozemků parc.č. 1376/70 a
parc.č. 1376/205 v k.ú. Řeporyje
Žádost o finanční příspěvek spol. Bubec
Žádost o uhrazení nákladů - chodník
Odpisový plán MŠ Praha 5-Řeporyje
Odměny členů Finančního výboru
Mezinárodní kampaň "Vlajka pro Tibet"
Smlouva o spolupráci při zajišťování povinné šk.
docházky s obcí Chýnice.
Projektové záměry MAP
Žádost MHMP o vyjádření k prodeji pozemku
parc.č. 1771/2 v k.ú. Řeporyje
Žádost o projednání záměru a uzavření smluv
ve věci stavby splaškové kanalizace na pozemku
parc.č. 155/100 v k.ú. Stodůlky.
Žádost o souhlas s čerpáním fin.prostř. na sanace
a rekultivace v DP Zadní Kopanina pro potřebu
Obvodního báňského úřadu na období 2017 2019.
Kupní smlouva na pozemek p.č. 771/1 v k.ú.
Řeporyje
Různé: a/ informace o registraci žádosti o dotaci
na akci "Stavební úpravy a přístavba ZŠ Řeporyje"
b/ informace o konání akce "Sraz motorových
tříkolek a motocyklů" c/ pokácení tújí u kostelní
zahrady

Projednané informace na programu jednání dne: 06.02.2017
Název
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Určení členů návrhové komise
Určení ověřovatelů zápisu
Určení zapisovatele
Schválení programu jednání
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Usnesení číslo: 0339/2017/ZMČ20
5
1) se seznámilo
s projektovou dokumentací na stavbu nového rodinného domu na parc.č. 472 v
k.ú. Řeporyje.
2) nesouhlasí
se stavbou rodinného domu na parc.č. 472 v k.ú. Řeporyje, dle předložené
projektové dokumentace a požaduje po investorovi úpravu projektu tak, aby
vyhovoval zákonným předpisům.
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Usnesení číslo: 0340/2017/ZMČ20
1) se seznámilo
s projektovou dokumentací na novostavbu RD na parc.č. 1378/32 a 1378/69 v
k.ú. Řeporyje.

6

2) souhlasí
s projektovou dokumentací pro územní souhlas a ohlášení stavby - "Novostavba
RD na parc.č. 1378/32 a 1378/69 v k.ú. Řeporyje".
Usnesení - Schváleno (Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Usnesení číslo: 0341/2017/ZMČ20
7
1) se seznámilo
s předloženou projektovou dokumentací ke stavbě 1 BD a 3 RD na parc.č. 646 a
647 v k.ú. Řeporyje.
2) odkládá
vydání stanoviska do doby předložení souhlasu bezprostředních
zamýšleného projektu a zakreslení nových staveb do fotografie.

sousedů

3) požaduje
předložení návrhu smlouvy o spolupráci s Městskou částí Praha-Řeporyje.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: V 17,40 hodin se
dostavil na jednání člen ZMČ p. Bc. Pavel Bechyně.)

Usnesení číslo: 0342/2017/ZMČ20
9
1) bere na vědomí
informace starostky a zástupkyně starostky k tvorbě projektové dokumentace ve
fázi DUR na rekonstrukci Muzikovy ulice, Praha - Řeporyje.
2) souhlasí

Zastupitelstvo městské části Praha - Řeporyje, 20. jednání, dne 06.02.2017

Strana 4/9

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.

Zastupitelstvo městské části Praha - Řeporyje

s předloženým návrhem a vymezením požadavků jednotlivých orgánů při tvorbě PD
ve fázi DUR na rekonstrukci ulice Muzikova, Praha 5.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Usnesení číslo: 0343/2017/ZMČ20
související 0301/2016/ZMČ17

10

1) revokuje
Usnesení Zastupitelstva Městské části Praha - Řeporyje č.j. 0301/2016/ZMČ17 ze
dne 22.9.2016, a to na základě žádosti o opětovné projednání nové smlouvy po
upřesnění projekčních podkladů žadatelem.
2) schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
k tíži pozemku parc.č. 32/1 v k.ú. Zadní Kopanina se společností Česká
telekomunikační infrastruktura, a.s. pro uložení zařízení veřejné komunikační
sítě (rozvaděč SIS 900 D) v rámci stavby pod označením "16010-032890
RVDSL1611_A_A_SMNO163_MET" za jednorázovou náhradu ve výši 1.000,- Kč +
DPH ve výši stanovené platným právním předpisem a s podmínkou, že věcné
břemeno se zřizuje po dobu existence stavby.
3) ukládá
starostce městské části Praha-Řeporyje podepsat výše specifikovanou smlouvu o
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Usnesení číslo: 0344/2017/ZMČ20
související 0295/2016/ZMČ17
související 0328/2016/ZMČ19

11

1) bere na vědomí
vyhotovené znalecké posudky na pozemky parc.č. 1376/70 a 1376/205, oba v
k.ú. Řeporyje, obec Praha, a to č. 1084/2016 na cenu obvyklou s celkovou cenou
2

zjištěnou podle cenového předpisu ve výši 4.134.000,- Kč ( t.j. 6.000,-Kč/m ) a č.
1085/2016 na cenu tržní s celkovou cenou zjištěnou porovnávací metodou ve výši
2

4.900.000,- Kč (t.j. cca 7.112,- Kč/m ).

2) odkládá
záměr prodeje pozemků parc.č. 1376/70 a 1376/205, oba v k.ú. Řeporyje, na
pozdější dobu, až do vyjasnění financování projektu přístavby ZŠ Řeporyje.
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3) pověřuje
zastupitele městské části p. Pavla Novotného, DiS., zajistit vyklizení navezené sutě
na uvedených pozemcích v termínu do 31.5.2017.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Usnesení číslo: 0345/2017/ZMČ20
12
1) schvaluje
poskytnutí finančního daru společnosti Bubec o.p.s. na pořádání akce Masopust
pod podmínku řádného vyúčtování poskytnutého daru a ukládá zapracovat finanční
částku ve výši 10.000,- Kč do připravovaného rozpočtu na rok 2017.
2) pověřuje
starostku městské části k podpisu darovací smlouvy po schválení rozpočtu na rok
2017.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Usnesení číslo: 0346/2017/ZMČ20
13
1) neschvaluje
poskytnutí finančního daru na úhradu nákladů za opravu části chodníku v ul.
Eichlerova v Praze 5 z důvodu nepožádání o souhlas majitele pozemku s výstavbou
před provedením akce.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Usnesení číslo: 0347/2017/ZMČ20
14
1) schvaluje
odpisový plán Mateřské školy Praha 5-Řeporyje spočívající v odpisu 2 myček
zařazených do majetku dne 10.11.2016, pořizovací cena á 47831,- Kč, výše odpisu
pro rok 2016 činí á 498,- Kč, a odpisu pianina Yamaha zařazeného do majetku dne
3.11.2016, pořizovací cena 79.990.-- Kč, výše odpisu 333,- Kč za rok 2016.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Usnesení číslo: 0348/2017/ZMČ20
15
1) schvaluje
odměny členů Finančního výboru Městské části Praha-Řeporyje dle návrhu předsedy
Finančního výbor uvedeného v příloze č. 1 tohoto usnesení.
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Usnesení - Schváleno (Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 2, Poznámka: hlasování se zdrželi
členové ZMČ p. Pavel Novotný, DiS. a p. David Roznětinský)

Usnesení číslo: 0349/2017/ZMČ20
16
1) souhlasí
s připojením se k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet", a to vyvěšením tibetské
vlajky dne 10. března 2017 na budově Úřadu MČ Praha-Řeporyje.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Usnesení číslo: 0350/2017/ZMČ20
17
1) schvaluje
text Smlouvy o spolupráci při zajišťování povinné školní docházky dětí s trvalým
pobytem v obci Chýnice.
2) pověřuje
starostku MČ Praha Řeporyje k podpisu shora uvedené Smlouvy.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Usnesení číslo: 0351/2017/ZMČ20
18
1) bere na vědomí
seznam projektových záměrů pro investiční intervence ve specifickém 4.1 OP PPR, a
další, zpracovaných v rámci Strategického rámce projektu Místní akční plán rozvoje
vzdělávání pro školský obvod Prahy 13, tj. za území MČ Praha 13 a Praha - Řeporyje.
2) schvaluje
Investiční priority seznamu projektových záměrů pro investiční intervence ve
specifickém cíli 4.1 OP PPR, a dalších, zpracovaných v rámci Strategického rámce
projektů Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro školský obvod Prahy 13, tj. za
území MČ Praha 13 a Praha - Řeporyje. Seznam projektových záměrů je uveden v
příloze č. 1 a je nedílnou součástí tohoto usnesení.

3) ukládá
starostce MČ zajistit zaslání usnesení Realizačnímu týmu MAP.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Usnesení číslo: 0352/2017/ZMČ20
1) nesouhlasí
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s úplatným převodem pozemku parc.č. 1771/2 v k.ú. Řeporyje, o výměře 80 m2,
který je ve vlastnictví hl.m. Prahy, z důvodu zachování přístupu veřejnosti na
tento pozemek.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Usnesení číslo: 0353/2017/ZMČ20
20
1) konstatuje, že
předmětný pozemek, parc.č. 155/100 v k.ú. Stodůlky, je v současné době v tzv.
odsvěřovacím procesu, kdy bude odejmut ze svěřené správy MČ Praha Řeporyje a
zůstane ve výhradním vlastnictví hl.m. Prahy. Z tohoto důvodu uzavření smluv ve
věci stavby kanalizace na dotčeném pozemku MČ Praha Řeporyje není možné.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Usnesení číslo: 0354/2017/ZMČ20
1) se seznámilo
projektem na rekultivaci dobývacího prostoru Zadní Kopanina.

21

2) souhlasí
s rekultivací dobývacího prostoru Zadní Kopanina dle projektové dokumentace
společnosti LB Minerals, s.r.o. a s čerpáním finančních prostředků z finanční rezervy.
3) nesouhlasí
nadále se záměrem rekultivace zavážením jakéhokoliv skládkového materiálu.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Usnesení číslo: 0355/2017/ZMČ20
22
1) bere na vědomí
informaci starostky městské části o možnosti koupě pozemku při ulici Ebrova v Praze
5, parc.č. 771/1 v k.ú. Řeporyje o rozloze 7 192 m2. Pozemek se nachází nedaleko
Řeporyjského náměstí v klidné lokalitě, o jeho odkoupení se městská část snažila
již po několik let. V současné době je pozemek zanedbaný, zarostlý náletovými
dřevinami a přestárlými ovocnými stromy. Po provedené revitalizaci by se pozemek
stal součástí veřejného prostoru a sloužil by všem občanům k trávení volného času
v esteticky příjemném prostředí.
Podle územního plánu hl.m. Prahy se pozemek nachází v ploše ZP - parky, historické
zahrady a hřbitovy a jeho možné funkční využití se plně shoduje se záměrem
městské části.
2) rozhodlo
o odkoupení pozemku parc.č. 771/1 v k.ú. Řeporyje o výměře 7 191 m2 v k.ú.
Řeporyje.
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3) schvaluje
• odkoupení pozemku pozemku parc.č 771/1 v k.ú. Řeporyje o výměře 7 192 m2,
v k.ú. Řeporyje, druh pozemku ovocný sad, za cenu 60,- Kč za metr čtvereční,
t.j. 431.520,- Kč (cena stanovená znaleckým posudkem činí 724.160,00 Kč);
• sjednané podmínky koupě předmětného pozemku a text smlouvy kupní
uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení.
4) zplnomocňuje
starostku městské části po odsouhlasení záměru odkoupení pozemku Radou
hlavního města Prahy k podpisu kupní smlouvy v souladu s tímto usnesením.
Usnesení - Schváleno (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Poznámka: )

Usnesení číslo: 0356/2017/ZMČ20
1) bere na vědomí
informaci starostky městské části:

23

a/ o registraci žádosti o dotaci na akci "Stavební úpravy a přístavba ZŠ Řeporyje"
do systému EDS;
b/ o srazu motorových tříkolek a motocyklů dne 10.6.2017 a souvisejícím
průjezdem účastníků komunikacemi Ořešská a Smíchovská.
2) souhlasí
s pokácením dvou tújí u vchodu na hřbitovní pozemek u kostela na Řeporyjském
náměstí.
Schválen (Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0)
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