ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA – VELKÁ CHUCHLE
č. 1/2015 konaného dne 2.3.2015 od 18.00 hodin.
Místo konání:

obecní areál Kazínská 8, Praha – Velká Chuchle

Přítomni:

p. Fresl, p. Kadeřábek, p. Šimek, Mgr. Klán, p. Pořízek, Mgr. Melichar,
Ing. arch. Doubner, Mgr. Felixová, p. Mařík.

Omluveni:

---

Veřejnost:

21 (viz prezenční listina)

Zasedání zastupitelstva zahájil a řídil starosta MČ p. Stanislav Fresl.
Jednání bylo zahájeno v 18.08 hodin konstatováním, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno, vyhlášeno a
je usnášeníschopné, jelikož je přítomno 8 členů zastupitelstva (nadpoloviční většina členů).
Starosta vyzval přítomné členy zastupitelstva k předložení návrhů na obsazení funkce dvou
ověřovatelů zápisu; do funkce ověřovatelů zápisu byli postupně navrženi: p. Melichar (vzdal se volby
z důvodu ověřování na minulém zasedání), pí Felixová a p. Mařík a dále předložil návrh na obsazení
funkce zapisovatele, a to p. Schulze – tajemníka ÚMČ a dal o návrzích postupně hlasovat:
ZMČ schvaluje, aby zapisovatelem zápisu č. 1/2015 ze zasedání zastupitelstva byl tajemník ÚMČ Ing.
Vilém Schulz.
Hlasování: Pro:
8 (Fresl, Kadeřábek, Šimek, Klán, Pořízek, Melichar, Felixová, Mařík)
Proti:
0
Zdrželi se: 0
ZMČ schvaluje, aby ověřovateli zápisu č. 1/2015 byli dva členové zastupitelstva, a to pí Lenka
Felixová a p. Robert Mařík.
Hlasování: Pro:
7 (Fresl, Kadeřábek, Šimek, Klán, Pořízek, Melichar, Felixová)
Proti:
0
Zdrželi se: 1 (Mařík)
Na zasedání ZMČ se dostavil v 18.12 hodin pan Karel Doubner (přítomno 9 členů ZMČ).
Starosta sdělil, že zápis č. 3/2014 ze zasedání zastupitelstva konaného dne 15.12.2014 byl ověřen
zastupitelstvem schválenými ověřovateli a nebyly k němu v souladu s jednacím řádem vzneseny žádné
námitky.
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu dnešního zasedání a před jeho schválením vyzval
členy zastupitelstva k předložení návrhů na jeho doplnění, příp. změny.
Paní Felixová navrhla z programu zasedání vypustit body 2, 3 a 5 a body 9 - 11, a to z důvodu
neexistujících resp. neúplných podkladových materiálů na elektronickém úložišti pro členy ZMČ
umožňujících přijmout odpovídající usnesení a vzhledem k tomu, že pozvánka na zasedání byla na
úložišti umístěna později, než uvádí Jednací řád Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle,
sdělila svou pochybnost o řádném svolání dnešního zasedání a následně i platnosti přijatých usnesení.
Tajemník ÚMČ sdělil, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a vyhlášeno v souladu se zákonem o
hlavním městě Praze, tzn. pozvánka s návrhem programu, dnem a místem konání zasedání byla dne
23.2.2015 uveřejněna na úřední desce (webová stránce MČ), na úřední desce před budovou ÚMČ a ve
všech informativních tabulích v písemné podobě.
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Starosta potvrdil, že některé podkladové materiály nebyly na elektronickém úložišti k dispozici,
nicméně bod 2 a 3 je zařazen pro jejich aktuálnost formou seznámení občanů s projektem Centrum
Chuchelský háj a návrhem na obnovu Památníku při příležitosti 70. výročí událostí května 1945.
Pan Pořízek vyjádřil nesouhlas s vyjmutím bodu 5 týkající se činnosti kontrolního výboru a sdělil, že
všechny relevantní podkladové materiály byly dány k dispozici na elektronické úložiště příp.
k nahlédnutí u tajemnice kontrolního výboru v budově ÚMČ.
Pan Šimek jako předkladatel bodů 9 – 11 sdělil, že jsou pouze informativního charakteru, a proto
nebyly předloženy žádné podkladové materiály ani návrhy usnesení.
Pan Mařík sdělil, že dle jeho názoru návrh programu obsahuje větší počet bodů a doporučil tento počet
z časových důvodů snížit.
Starosta v reakci na toto oznámení vyzval jednotlivé předkladatele k případné domluvě a osobně
předložil návrh pouze na přesun bodů 9 a 10 vzhledem k jejich informativnímu charakteru (důležitost
sdělení pro občany) na závěr do posledního bodu, tj. různé – informace starosty.
Vzhledem k tomu, že nebyl předložen další návrh, dal starosta hlasovat o programu zasedání podle
protinávrhu předloženého paní Felixovou:
ZMČ schvaluje program 1. zasedání ZMČ podle návrhu uvedeného v pozvánce ze dne 23.2.2015
s jeho změnami, a to s vypuštěním bodů 2,3 a 5 a bodů 9 – 11.
Hlasování: Pro:
4 (Melichar, Doubner, Felixová, Mařík)
Proti:
5 (Fresl, Kadeřábek, Šimek, Klán, Pořízek)
Zdrželi se: 0
Návrh usnesení nebyl přijat.
Starosta dal následně hlasovat o svém návrhu programu zasedání:
Program:
1. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele, schválení programu zasedání
2. Seznámení s projektem Centrum Chuchelský háj
3. Obnova Památníku na Nám. Chuchelských bojovníků a úprava okolní zeleně (vše k 70. výročí
událostí května 1945)
4. Finanční záležitosti (rozpočtové úpravy, návrh rozpočtu MČ na rok 2015 a rozpočtového
výhledu na rok 2016 – 2020, inventarizace majetku a závazků za rok 2014, plán finančních
kontrol na rok 2015)
5. Kontrolní výbor:
a) informace z Kontrolního výboru a projednání výsledků kontrol provedených členy
Kontrolního výboru ZMČ Praha – Velká Chuchle uvedených v Zápisech o provedené
kontrole,
b) komplexní řešení k zjištěním Kontrolního výboru ZMČ
6. Majetkové záležitosti (zpráva z jednání výboru ZMČ)
7. Dopravní značení křižovatky Dostihová, Radotínská, Mezichuchelská, železniční přejezd –
úprava schváleného rozhodnutí
8. Hornbach – informace, doprava a různá opatření provozu zařízení
9. Využívání K8 pro příští tři roky
10. Školské záležitosti (kritéria pro přijímání dětí do MŠ)
11. Informace z jednání ostatních výborů ZMČ (jednací řády, doplnění členů)
12. Různé – informace starosty (bezpečnost silničního provozu na komunikacích MČ, mimoúrovňové křížení železničního přejezdu, povolení cvalových dostihů, hlášení velitele JSDH, udělení titulu Kronikář roku 2014)
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ZMČ schvaluje program 1. zasedání ZMČ podle návrhu uvedeného v pozvánce ze dne 23.2.2015
s jeho změnou, a to přesunem bodů 9 a 10 do bodu různé – informace starosty.
Hlasování: Pro:
5 (Fresl, Kadeřábek, Šimek, Klán, Pořízek)
Proti:
0
Zdrželi se: 4 (Melichar, Doubner, Felixová, Mařík)
Starosta, po schválení dnešního programu zasedání zastupitelstva, na základě žádosti Sdružení
kronikářů Čech, Moravy a Slezska ze dne 20.1.2015 osobně poděkoval panu Mgr. Tomáši
Hromádkovi za kvalitně vykonanou práci pro MČ v pozici kronikáře a předal mu slavnostním
způsobem diplom (titul KRONIKÁŘ roku 2014) udělený jmenovanému Sdružením a předal slovo
oceněnému.
Pan Hromádka sdělil, že kronikářské práce v letošním roce vykonává pro městskou část již 20 let,
poděkoval za slavnostní způsob předání diplomu spojeného s udělením titulu KRONIKÁŘ roku 2014,
které je pro něj milým překvapením a dále poděkoval všem, kteří mu pomáhali v této nelehké práci, a
to zejména současnému i minulému vedení radnice (starostům i tajemníkům ÚMČ) a zároveň požádal
všechny občany městské části o další spolupráci při vedení kroniky MČ Praha – Velká Chuchle.
K bodu 2 – seznámení s projektem Centrum Chuchelský háj
Starosta a druhý zástupce starosty seznámili přítomné s návrhem projektu Centrum Chuchelský háj
(nová turistická trasa a běžecká trať) zejména s odkazem na zveřejněné informace v Chuchelském
zpravodaji č. 1-2/2015.
Starosta zahájil rozpravu – jména diskutujících:
Fresl, Kadeřábek, Doubner, Trnobranská, Špaňhel, Burle (veřejnost).
Předmět rozpravy:
uveřejněné články v Chuchelském zpravodaji č. 1-2/2015 – „K návrhu zatraktivnění Chuchelského
háje“ a „Příspěvek občanů k Chuchelskému háji“, jednání s předkladateli návrhu projektu za účasti
zástupců městských částí Velká Chuchle, Slivenec, Praha 5, Praha 4 a zástupců odboru ŽP MHMP,
mapa nové turistické trasy a běžecké trati – propojení Prahy 4 a Velké Chuchle (zpřístupnění mostu
Inteligence pro pěší a cyklisty – nová žlutá turistická trasa), běžecká trať o délce 5000 m s vyznačenou
barvou/značkou na stromech, problematika financování a termín případné realizace projektu, současný
stav Chuchelského háje a jeho význam (údržba lesního porostu a celkový pořádek), současný stav
slivenecko-chuchelské skládky (pohyb a posun směrem k Chuchli, složení skládky – posouzení
výskytu kovů a plynů, možnosti asanace v. finanční náročnost).
ZMČ bere na vědomí doplnění informace starosty a 2. zástupce starosty týkající se projektu Centrum
Chuchelského háje (nová turistická trasa a běžecká trať) uveřejněné v Chuchelském zpravodaji č. 12/2015.
K bodu 3 – obnova Památníku na Nám. Chuchelských bojovníků a úprava okolní zeleně (vše
k 70. výročí událostí května 1945)
Předseda finančního výboru seznámil přítomné s návrhem na obnovu Památníku na Nám.
Chuchelských bojovníků a úpravu okolní zeleně vzhledem k blížícímu se 70. výročí událostí května
1945 a s dvěma nabídkami na zhotovení odcizených pamětních desek z pomníku z druhé poloviny
roku 2014.
Starosta zahájil rozpravu – jména diskutujících:
Fresl, Melichar, Klán, Felixová, Doubner, Hromádka, Burle (veřejnost).
Předmět rozpravy:
aktuálnost nabídky ak. soch. Niny Jindřichové - autorky laminátových odlitků desek s reliéfem
lipových ratolestí při obnově v roce 2012 a časové možnosti realizace zakázky, historické údaje
spojené se vznikem Památníku bez okolní zeleně a jeho vývoje od roku 1959 do současnosti
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(existence schránky s dobovými dokumenty), požadavek na průběžnou informovanost občanů MČ o
postupu obnovy, existence zeleně v. rozsah plánované úpravy okolní zeleně mj. ve spolupráci s Lesy
HMP.
Po skončení rozpravy dal starosta hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
ZMČ, při příležitosti 70. výročí událostí května 1945, schvaluje obnovu Památníku na Nám.
Chuchelských bojovníků (zhotovení odcizených pamětních desek dle cenové nabídky ak. soch. Niny
Jindřichové, Trnová 25, 252 10 Mníšek pod Brdy) a úpravu zeleně v jeho bezprostředním okolí.
Hlasování: Pro:
9 (Fresl, Kadeřábek, Šimek, Klán, Pořízek, Melichar, Doubner, Felixová,
Mařík)
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Zodpovídá: odbor stavební a správy majetku (budovy, haly, stavby), odbor ŽP Termín: 8.5.2015
K bodu 4 – finanční záležitosti (rozpočtové úpravy, návrh rozpočtu MČ na rok 2015 a
rozpočtového výhledu na rok 2016 – 2022, inventarizace majetku a závazků za rok 2014, plán
finančních kontrol na rok 2015)
Předseda finančního výboru seznámil přítomné s upraveným návrhem příjmové a výdajové stránky
rozpočtu MČ Praha – Velká Chuchle na rok 2015, jehož součástí je i rozpočet sociálního fondu a
převod zisku z VHČ. Rozpočet byl řádně vyvěšen na úřední desce v souladu s příslušnou legislativou,
doporučen zastupitelstvu finančním výborem dne 23.2.2015 ke schválení v návaznosti na schválení
rozpočtu hl. m. Prahy po vypořádání předložených připomínek ze strany občanů a členů zastupitelstva.
Dále seznámil přítomné s příspěvkem z rozpočtu MČ na provoz ZŠ a MŠ včetně odpisových plánů,
s plánem vedlejší hospodářské činnosti na rok 2015, s rozpočtovým výhledem MČ Praha – Velká
Chuchle na rok 2016 – 2020, s rozpočtovou úpravou č. 11/2014 týkající se úpravy ve výdajové části
rozpočtu, s návrhem na zajištění instalace podružného vodoměru pro prostory užívané Aerobic Team
Chuchle v objektu Kazínská 8 včetně přepsání vodoměru na MČ, s Plánem finančních kontrol na rok
2015, s Inventarizační zprávou z jednání Ústřední inventarizační komise o výsledcích provedené
inventarizace majetku a závazků MČ Praha – Velká Chuchle za rok 2014, které se konalo dne
6.2.2015 a s návrhem na snížení ceny publikace „Malá a Velká Chuchle“.
Starosta zahájil rozpravu – jména diskutujících:
Fresl, Klán, Pořízek, Mařík, Melichar, Doubner, Barcal, Kozák (veřejnost).
Předmět rozpravy:
připomínky člena zastupitelstva p. Maříka, občana p. Barcala (opravy komunikací v lokalitě
Lahovská) a doporučení odboru stavebního a správy majetku (budovy, haly, stavby) ÚMČ, úprava
textu paragrafu 3319 (kultura) a požadavek na navýšení FP v kapitole 5512 (jednotka SDH) výdajové
stránky rozpočtu, návrh výše FP v paragrafu 2212 (silnice) položka 5169 (ostatní služby) a v paragrafu
3319 (kultura) položka 5169 (nákup ostatních služeb – kulturní akce, PENB), problematika tzv. Klubu
seniorů (oficiální statut resp. právní subjektivita, konkrétní aktivity seniorů, požadavek na analyticky
oddělené účtování výdajů), (ne)potřeba uložení peněžitého plnění od společnosti InterCora na
zvláštním bankovním účtu ZBÚ.
Po skončení rozpravy dal starosta hlasovat postupně o předložených návrzích usnesení:
4a) ZMČ, na základě doporučení finančního výboru ze dne 23.2.2015, schvaluje rozpočet MČ Praha –
Velká Chuchle na rok 2015 – po úpravách (příloha č. 1), jehož součástí je i rozpočet sociálního fondu
ve výši 78.000,- Kč a převod zisku z VHČ ve výši 2.523 tis. Kč a pověřuje Ing. Lenku Svobodovou
(odbor účetnictví a správy majetku ÚMČ) zpracováním podrobného rozpisu schváleného rozpočtu na
rok 2015 v plném členění dle vyhlášky o rozpočtové skladbě (příloha č. 2).
Hlasování: Pro:
5 (Fresl, Kadeřábek, Šimek, Klán, Pořízek)
Proti:
1 (Mařík)
Zdrželi se: 3 (Melichar, Doubner, Felixová)
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Zodpovídá: odbor účetnictví a správy majetku (pozemky)

Termín: ihned

4b) ZMČ, na základě doporučení finančního výboru ze dne 23.2.2015, schvaluje příspěvek z rozpočtu
MČ na provoz Základní školy Charlotty Masarykové na rok 2015 ve výši 2.600.000,- Kč a odpisový
plán v celkové výši 101.113,- Kč.
Hlasování: Pro:
9 (Fresl, Kadeřábek, Šimek, Klán, Pořízek, Melichar, Doubner, Felixová,
Mařík)
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Zodpovídá: odbor účetnictví a správy majetku (pozemky)
Termín: ihned
4c) ZMČ, na základě doporučení finančního výboru ze dne 23.2.2015, schvaluje příspěvek z rozpočtu
MČ na provoz Mateřské školy Velká Chuchle na rok 2015 ve výši 1.160.000,- Kč a odpisový plán
v celkové výši 42.134,- Kč.
Hlasování: Pro:
9 (Fresl, Kadeřábek, Šimek, Klán, Pořízek, Melichar, Doubner, Felixová,
Mařík)
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Zodpovídá: odbor účetnictví a správy majetku (pozemky)
Termín: ihned
4d) ZMČ, na základě doporučení finančního výboru ze dne 23.2.2015, schvaluje plán vedlejší
hospodářské činnosti na rok 2015 (příloha č. 3).
Hlasování: Pro:
5 (Fresl, Kadeřábek, Šimek, Klán, Pořízek)
Proti:
0
Zdrželi se: 4 (Melichar, Doubner, Felixová, Mařík)
Zodpovídá: odbor účetnictví a správy majetku (pozemky)
Termín: ihned
4e) ZMČ, na základě doporučení finančního výboru ze dne 23.2.2015, schvaluje rozpočtový výhled
MČ Praha – Velká Chuchle na rok 2016 – 2020 (příloha zápisu).
Hlasování: Pro:
9 (Fresl, Kadeřábek, Šimek, Klán, Pořízek, Melichar, Doubner, Felixová,
Mařík)
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Zodpovídá: odbor účetnictví a správy majetku (pozemky)
Termín: ihned
4f) ZMČ, na základě doporučení finančního výboru ze dne 23.2.2015, bere na vědomí rozpočtovou
úpravu č. 11/2014:
ROZPOČTOVÉ ÚPRAVY č. 11/2014
Ve výdajové části rozpočtu:
+
1 400,- navýšení prostředků na poplatky bance
1 400,- snížení prostředků na nákup kolků - ÚMČ
Celkem: 0,- Kč

OdPa 6310 Pol 5163
OdPa 6171 Pol 5361

Vzhledem k tomu, že návrh na instalaci podružného vodoměru pro prostory užívané Aerobic Team
Chuchle v objektu Kazínská 8 včetně přepsání vodoměru na MČ byl také řešen výborem majetku,
bude zastupitelstvem projednáván v bodě 6 (majetkové záležitosti) dnešního programu zasedání.
4g) ZMČ, na základě doporučení finančního výboru ze dne 23.2.2015, bere na vědomí Plán finančních
kontrol na rok 2015 schválený starostou MČ dne 21.1.2015.
4h) ZMČ, na základě doporučení finančního výboru ze dne 23.2.2015, schvaluje Inventarizační zprávu
z jednání Ústřední inventarizační komise o výsledcích provedené inventarizace majetku a závazků MČ
Praha – Velká Chuchle za rok 2014, které se konalo dne 6.2.2015.

5

Hlasování: Pro:

9 (Fresl, Kadeřábek, Šimek, Klán, Pořízek, Melichar, Doubner, Felixová,
Mařík)
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Zodpovídá: odbor účetnictví a správy majetku (pozemky)
Termín: ihned
4ch) ZMČ, na základě doporučení finančního výboru ze dne 2.2.2015, schvaluje snížení ceny
publikace „Malá a Velká Chuchle“ ze stávající částky 268,- Kč o 50 %, tj. na částku 134,- Kč včetně
DPH.
Hlasování: Pro:
9 (Fresl, Kadeřábek, Šimek, Klán, Pořízek, Melichar, Doubner, Felixová,
Mařík)
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Zodpovídá: odbor účetnictví a správy majetku (pozemky)
Termín: ihned
Starosta vyhlásil po ukončení hlasování v 20.27 hodin desetiminutovou přestávku, zasedání ZMČ
pokračovalo v 20.41 hodin.
K bodu 5 – kontrolní výbor (informace z Kontrolního výboru a projednání výsledků kontrol
provedených členy Kontrolního výboru ZMČ Praha - Velká Chuchle uvedených v Zápisech o
provedené kontrole, komplexní řešení k zjištěním Kontrolního výboru ZMČ)
5.1. Předseda kontrolního výboru seznámil přítomné s návrhem na úpravu Jednacího řádu kontrolního
výboru, a to vypuštění bodu 4 v článku 2 odst. b) týkající se „provádění pravidelné čtvrtletní kontroly
pokladní hotovosti ÚMČ“.
Starosta zahájil rozpravu – jména diskutujících:
Pořízek, Felixová.
Předmět rozpravy:
přesun kontrolní kompetence finančnímu výboru, připomínky ke znění bodu 1 článku 4 týkající se
práv a povinností členů výboru.
Po skončení rozpravy dal starosta hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
ZMČ schvaluje úpravu Jednacího řádu kontrolního výboru spočívající ve vypuštění bodu 4 v článku 2
odst. b), která nabývá platnosti dnem podpisu starostou MČ a předsedou kontrolního výboru.
Hlasování: Pro:
5 (Fresl, Kadeřábek, Šimek, Klán, Pořízek)
Proti:
0
Zdrželi se: 4 (Melichar, Doubner, Felixová, Mařík)
Zodpovídá: starosta, předseda a tajemník výboru
Termín: ihned
5.2. Předseda kontrolního výboru seznámil přítomné se Zápisem o provedené kontrole týkající se
dodržování právních předpisů a zákonnosti při ustanovení, následném provozování a financování
„Klubu seniorů“ MČ Praha – Velká Chuchle, včetně klubové místnosti.
Starosta zahájil rozpravu – jména diskutujících:
Pořízek, Fresl, Melichar, Kozák (veřejnost).
Předmět rozpravy:
(ne)hlasování předložených návrhů opatření k odstranění zjištěných nedostatků – návrh starosty na
oddělení návrhů, upřesnění a konkretizaci druhého opatření, dostupnost zápisu o provedené kontrole u
tajemnice kontrolního výboru.
Po skončení rozpravy dal starosta hlasovat o upraveném návrhu usnesení:
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a) ZMČ, na základě doporučení kontrolního výboru ze dne 18.2.2015, schvaluje bez zbytečného
prodlení ukončení dosavadní formy spolupráce s důchodci a ukládá výboru sociálnímu a bytovému
neprodleně vypracovat novou koncepci a její předložení k projednání v ZMČ.
Hlasování: Pro:
8 (Fresl, Kadeřábek, Šimek, Klán, Pořízek, Doubner, Felixová, Mařík)
Proti:
0
Zdrželi se: 1 (Melichar)
Zodpovídá: předseda výboru sociálního a bytového
Termín: ihned
b) ZMČ bere na vědomí doporučení kontrolního výboru ze dne 18.2.2015, aby v rámci přípravy tvorby
rozpočtu na rok 2015 nebyly opakovány stejné metodické chyby ve vztahu k Pečovatelské službě a ve
spolupráci s důchodci.
5.3. Předseda kontrolního výboru seznámil přítomné se Zápisem o provedené kontrole týkající se
dodržování právních předpisů a zákonnosti při řešení problematiky dopravního řešení v oblasti osady
Lahovská včetně osazení zpomalovacího prahu na komunikaci Na Lahovské, vše katastr Velká
Chuchle.
Starosta zahájil rozpravu – jména diskutujících:
Pořízek, Fresl, Doubner, Felixová, Kozák (veřejnost).
Předmět rozpravy:
(ne)hlasování resp. vzetí na vědomí předložených návrhů opatření k odstranění zjištěných nedostatků
– návrh starosty na vypuštění prvního opatření týkající se okamžitého odstranění zpomalovacího prahu
umístěného na účelové komunikaci Na Lahovské, v současnosti celková situace posuzována v rámci
návrhu dopravních řešení - připomínky zpracovávány společnosti DIPRO, spol. s r.o., po zapracování
záměr předložit k vyjádření výboru stavebnímu, dopravy a bezpečnosti včetně svolání porady
jednotlivých členů ZMČ.
ZMČ bere na vědomí doporučení kontrolního výboru ze dne 18.2.2015, aby byly neprodleně zahájeny
práce na komplexním zabezpečení bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy v oblasti osady Lahovská,
především vypracování ucelené koncepce zklidňování dopravy v souvislém úseku pozemních
komunikací Nad Chuchlí a Na Lahovské, dále v celé vymezené části sítě pozemních komunikací
v oblasti osady Lahovská a přitom vycházet ze zásad uvedených v TP85 Ministerstva dopravy včetně
skutečnosti, že užití zpomalovacích prahů má být vhodně kombinováno s dalšími prvky dopravního
zklidňování a nikoli použito jako samostatné opatření; dále ZMČ bere na vědomí, aby opravy povrchů
těchto komunikací byly provedeny tak, aby byla na nich zajištěna dostatečně bezpečnost a plynulost
provozu a aby byly prováděny pravidelné kontroly dodržování dopravních předpisů v oblasti osady
Lahovská ve spolupráci s Městskou policií a Polici ČR.
5.4. Předseda kontrolního výboru seznámil přítomné se Zápisem o provedené kontrole týkající se
zákonnosti plnění usnesení o poskytnutí finančního příspěvku na činnost spolku „Chuchelští šviháci
Country Band“ na základě usnesení č. 7/2014 (bod 3.3.) ZMČ konaného dne 15.9.2014.
Starosta zahájil rozpravu – jména diskutujících:
Pořízek, Felixová, Melichar, Fresl, Doubner, Klán, Schulz, Forman, Burle, Vlasák st. (veřejnost).
Předmět rozpravy:
okolnosti přidělení finančního příspěvku na posledním zasedání ZMČ před volbami a nedoporučení
jeho poskytnutí tehdejším finančním výborem, legislativní možnosti přidělení finančních příspěvků
z rozpočtu MČ v. (ne)evidence spolku, motiv a postup žadatele o finanční příspěvek, možnosti a
opatření k navrácení přiděleného finančního příspěvku, (ne)hlasování resp. vzetí na vědomí
předloženého návrhu.
Po skončení rozpravy dal starosta hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
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ZMČ, na základě doporučení kontrolního výboru ze dne 18.2.2015, ruší usnesení č. 7/2014 (bod 3.3.)
ZMČ Praha – Velká Chuchle konaného dne 15.9.2014 a ukládá učinit opatření k navrácení
neoprávněně vydané finanční částky 5.000,- Kč, především vyzvat o její vrácení pana L. F.
Hlasování: Pro:
1 (Pořízek)
Proti:
2 (Melichar, Doubner)
Zdrželi se: 6 (Fresl, Kadeřábek, Šimek, Klán, Felixová, Mařík)
Návrh usnesení nebyl přijat.
5.5. Předseda kontrolního výboru seznámil přítomné se Zápisem o provedené kontrole týkající se
kontroly plnění usnesení ZMČ, a to poskytnutí finančního příspěvku Čechoslovanu Chuchle v roce
2014, převodu nevyčerpané dotace z koupě Fematu na přelomu roku 2012/2013 a spolku „Rodinné
centrum Chuchle“.
Starosta zahájil rozpravu – jména diskutujících:
Pořízek, Fresl, Melichar, Vlasák ml., Kozák (veřejnost).
Předmět rozpravy:
výsledek provedené kontroly, podmínky pro užívání objektu v Kazínské 8 chuchelskými ochotníky a
spolkem Rodinné centrum Chuchle a přínos jejich činnosti pro místní občany, absence smluvních
vztahů a požadavek na úhradu spotřebovaných energií, bezpečnostní rizika v. schválený předmět
užívání nemovitosti kompetentními orgány, (ne)hlasování resp. vzetí na vědomí předložených návrhů
opatření k odstranění zjištěných nedostatků, příprava nových prostor v Klubovém domu pro setkávání
občanů a členů místních zájmových organizací.
ZMČ bere na vědomí doporučení kontrolního výboru ze dne 18.2.2015, a to částečně revokovat
usnesení ZMČ č. 7/2014 (bod 5.2., písm. b)) ze dne 15.9.2014 (části k Ochotnickému spolku K8),
naplnit neprodleně usnesení ZMČ č. 7/2014 (bod 5.2., písm. b)) ze dne 15.9.2014 v části vztahující se
k Spolku „rodinné centrum Chuchle, z.s.“, tj. vypracování Dohody o bezplatném poskytnutí prostor
Kulturního centra K8 k volnočasovým aktivitám, vzdělávání a příležitostným činnostem Spolku
„rodinné centrum Chuchle“, v níž bude obsažen i závazek platby a formy jeho finanční úhrady za
Spolkem odebranou a odebíranou elektřinu, plyn, vodu a teplo včetně povinnosti Spolku směrem
k zajištění jeho odpadového hospodářství dle platné legislativy a dále uplatnit požadavek o finanční
náhradu za spotřebovanou elektřinu, vodu, plyn a topení za období působení „Rodinného centra
Chuchle“ v K8 (za tímto účelem předložit věrohodnou kalkulaci spotřeby dle příslušných měřičů a
jejich odpočtů).
5.6. Předseda kontrolního výboru seznámil přítomné se Zápisem o provedené kontrole týkající se
dodržení zákonnosti spojené se vznikem a uzavřením „Dohody o spolupráci se strategickým partnerem
v rámci projektu E – mobility“, jejím obsahem a následným plněním.
Starosta zahájil rozpravu – jména diskutujících:
Pořízek, Felixová, Fresl, Melichar, Burle, Vlasák st., Kozák, Špaňhel (veřejnost).
Předmět rozpravy:
(ne)hlasování resp. vzetí na vědomí předložených návrhů opatření k odstranění zjištěných nedostatků
– promptní jednání se společností ČEZ, a.s. za účelem informovanosti partnera o poznatcích
z provedené kontroly, příp. postup řešení a vyčíslení vzniklých škod v. (ne)platnost uzavřené Dohody,
(ne)využívání dobíjecí stanice pro veřejnost v souladu s dotčenou legislativou, fakturace za
spotřebovanou elektřinu v dobíjecí stanici společnosti ČEZ, a.s., další postup provozu elektromobilu
(možnosti jeho odkoupení, ukončení smluvního vztahu ke dni 30.11.2015), projednávaná
„terminologie“ vlastního textu dohody (tajná, důvěrná, obsahující obchodní tajemství).
Po skončení rozpravy dal starosta hlasovat o upraveném návrhu usnesení:
ZMČ, na základě doporučení kontrolního výboru ze dne 18.2.2015, ukládá vedení MČ, aby bez
zbytečného prodlení vstoupilo do jednání se společností ČEZ, a.s. a objektivně v plném rozsahu ji
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informovalo o zjištěních uskutečněné kontroly s cílem stanovit řešení a případně vyčíslit škody vzniklé
smluvním stranám „Dohody o spolupráci se strategickým partnerem v rámci projektu E – mobility“ .
Hlasování: Pro:
7 (Fresl, Kadeřábek, Šimek, Klán, Pořízek, Felixová, Mařík)
Proti:
0
Zdrželi se: 2 (Melichar, Doubner)
Zodpovídá: starosta a tajemník ÚMČ
Termín: průběžně
Pan Melichar požádal, aby jeho písemné „Sdělení k žádosti o spolupráci při kontrolní činnosti“ ze dne
16.2.2015 adresované starostovi MČ a předsedovi kontrolního výboru ZMČ bylo součástí zápisu
z dnešního zasedání ZMČ.
Starosta vyhlásil po ukončení hlasování v 22.33 hodin desetiminutovou přestávku, zasedání ZMČ
pokračovalo v 22.48 hodin.
K bodu 6 - majetkové záležitosti (zpráva z jednání výboru ZMČ)
Předseda výboru majetku seznámil přítomné s průběhem jednání výboru konaného dne 12.2.2015.
Výbor majetku se úvodem opětovně zabýval žádostí společnosti VOLTCOM, spol. s r.o. týkající se
souhlasného stanoviska MČ k uložení kabelů NN do stávající kabelové trasy VN a následného
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) na obecních pozemcích pro
připojení okolních pozemků v majetku MČ - vzhledem k tomu, že stále nebyl dodán požadovaný
finální projekt – vizualizace multifunkčního areálu u Vltavy, výbor rozhodl odložit řešení této věci na
další jednání výboru.
Výbor majetku projednal žádost společnosti BENDOL TRADE s.r.o. ze dne 7.1.2015 o prodloužení
nájemní smlouvy k pronájmu části obecního pozemku v k.ú. Velká Chuchle o výměře 250m2
(polovina z původně pronajaté části dle nájemní smlouvy s účinností do 31.12.2014) a o sjednání
splátkového kalendáře na dlužné nájemné za rok 2014 ve výši Kč 40.032,- a doporučil ZMČ uzavřít s
žadatelem nájemní smlouvu na požadovanou část pozemku na dobu určitou do 31.5.2015, a to s
ohledem na sjednání splátkového kalendáře dne 10.2.2015, kdy poslední splátka dluhu je splatná dne
1.6.2015 a s ohledem na již vyvěšený záměr na pronájem části tohoto pozemku o výměře 500m2, ke
kterému nebyly ze strany občanů ani jiných zájemců vzneseny připomínky nebo jiné nabídky. Výši
nájemného doporučil stanovit na Kč 5.000,-/měsíc s tím, že žadatel doplatí náhradu za užívání
pozemku (o výměře 500m2) bez platné nájemní smlouvy za období od 1.1.2015 do data uzavření nové
smlouvy ve výši původně sjednaného nájemného. V případě, že žadatel nebude včas a řádně plnit své
závazky, nebude mu následně od 1.6.2015 smlouva dále prodloužena.
Na základě informace o ukončení nájemní smlouvy na část obecního pozemku v k.ú. Velká Chuchle
s panem P. S. (pro účely drobného zahrádkaření) k 31.1.2015, řešil výbor otázku dalšího pronájmu této
části pozemku. Vzhledem k tomu, že zde vedou inženýrské sítě a jedná se pozemek v chráněném
území, nedoporučil ZMČ tuto část pozemku dále pronajímat, tzn. ani vyvěšovat záměr pronájmu.
Výbor majetku dále projednal žádost AEROBIC TEAM CHUCHLE o přepsání vodoměru v objektu
Kazínská 8, jehož část má žadatel v nájmu, na MČ jako pronajímatele z důvodu zvyšující se spotřeby
vody, kterou dle dřívější dohody platí žadatel i za část využívanou MČ a doporučil pověřit odbor
stavební a správy majetku ÚMČ zajištěním instalace podružných vodoměrů v objektu a přepsáním
vodoměru na MČ. Vzhledem k tomu, že nájemník požádal o finanční kompenzaci za poslední
fakturační období ve výši 50%, tj. 3.206,-Kč, doporučil schválit proplacení této částky žadateli.
Výbor majetku se zabýval žádostí Ing. M. M. o odprodej části obecního pozemku v k.ú. Velká
Chuchle o výměře 249m2 jeho manželce – majitelce sousedního pozemku, a to z důvodu, že jej
žadatel má již od roku 2001 v pronájmu – z důvodu nedořešené dopravní situace v oblasti (Lahovská Na Hvězdárně) nedoporučil výbor ZMČ tento prodej schválit.
Výbor majetku projednal žádost OS Dětský ráj ze dne 20.8.2014 o bezúplatný pronájem (výpůjčku)
plochy o výměře cca 300m2 na obecních pozemcích v k.ú. Velká Chuchle (lokalita “Na Houpačkách”)

9

pro výstavbu výcvikové kruhové ohrady pro výcvik dětí v jízdě na koni, na základě dřívějšího
doporučení výboru majetku obce i schválení ZMČ v září 2014 byl vyvěšen záměr, ke kterému nebyly
ze strany občanů ani jiných zájemců vzneseny připomínky ani jiné nabídky. Po diskusi však s ohledem
na bezpečnost dětí (blízká komunikace) a ekonomické podmínky (nulový příjem pro MČ) nedoporučil
ZMČ tuto žádost schválit.
Výbor majetku dále vzal na vědomí nabídku společnosti FROST FLOWER, s.r.o., která je adresována
MHMP (MČ v kopii), na odprodej 30 ha lesa v k.ú. Velká Chuchle (z větší části zahrnuto v PP Nad
Závodištěm) za cenu stanovenou oceňovacím předpisem.
Výbor majetku byl dále informován o situaci ohledně nájmu stánku na Nám. Omladiny – nájemnice pí
J. V. již od listopadu 2014 neplatí nájem (vč. poslední splátky dle již dříve sjednaného splátkového
kalendáře) a stánek je již delší dobu uzavřen. Výbor tedy doporučil ZMČ (pokud se do konání ZMČ
nic nezmění) vypovědět nájemní smlouvu, nájemné vymáhat (příp. sjednat splátkový kalendář) a
vyvěsit záměr na pronájem stánku. V případě, že bude nájemnice ochotná ukončit nájemní vztah vč.
vyklizení stánku dříve, doporučil výbor na toto přistoupit.
Starosta zahájil rozpravu – jména diskutujících:
Fresl, Melichar, Mařík, Klán, Schulz, Střihavka, Střihavková, Špaňhel (veřejnost).
Předmět rozpravy:
požadavek na provedení místního šetření pronajatého pozemku společnosti BENDOL TRADE s.r.o.
(pronajatá výměra v m2, čistota a pořádek, užívání pozemku dle předmětu smlouvy), možnosti
instalace podružného vodoměru pro prostory užívané AEROBIC TEAM CHUCHLE v objektu
Kazínská 8 a finanční kompenzace za spotřebovanou vodu minulého fakturačního období, záměr
výstavby výcvikové kruhové ohrady pro výcvik dětí v jízdě na koni v lokalitě Na Houpačkách
(umístění ohrady v blízkosti komunikace, bezpečnost dětí v. intenzivní staveništní doprava,
ekonomický přínos pronájmu, čistota a pořádek) – protinávrh starosty na další jednání s žadatelem o
využití jiného pozemku pro uvedený účel.
Po skončení rozpravy dal starosta hlasovat postupně o předložených návrzích usnesení:
6a) ZMČ, na základě doporučení výboru majetku ze dne 12.2.2015, schvaluje prodloužení nájemní
smlouvy na pronájem části obecního pozemku parc.č. 923/61 v k.ú. Velká Chuchle o výměře 500 m2
na dobu určitou od 1.1.2015 do 31.5.2015 za stávajících podmínek společnosti BENDOL TRADE
s.r.o., Nezamyslova 509/2, 128 00 Praha 2 (IČ 24293971) s tím, že v období od 1.3.2015 do 31.5.2015
bude pronajata polovina předmětného pozemku, tzn. 250 m2 za cenu ve výši 5.000,- Kč/měsíc.
Hlasování: Pro:
8 (Fresl, Šimek, Klán, Pořízek, Melichar, Doubner, Felixová, Mařík)
Proti:
0
Zdrželi se: 1 (Kadeřábek)
Zodpovídá: odbor smluv, daní a poplatků
Termín: ihned
6b) ZMČ, na základě doporučení výboru majetku ze dne 12.2.2015, ukládá stavebnímu odboru a
správy majetku (budovy, haly, stavby) ÚMČ zajistit instalaci podružného vodoměru pro prostory
užívané Aerobic Team Chuchle v objektu Kazínská 8 a přepsání vodoměru na MČ.
Hlasování: Pro:
9 (Fresl, Kadeřábek, Šimek, Klán, Pořízek, Melichar, Doubner, Felixová,
Mařík)
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Zodpovídá: odbor stavební a správy majetku (budovy, haly, stavby)
Termín: ihned
6c) ZMČ, na základě doporučení výboru majetku ze dne 12.2.2015, nesouhlasí s odprodejem části
pozemku parc.č. 993/1 v k.ú. Velká Chuchle o výměře 249 m2 přilehlého k parcele č. 993/6 z důvodu
nedořešené dopravní situace v oblasti Lahovská – komunikace v ulici Na Hvězdárně.
Hlasování: Pro:
9 (Fresl, Kadeřábek, Šimek, Klán, Pořízek, Melichar, Doubner, Felixová,
Mařík)
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Proti:
0
Zdrželi se: 0
Zodpovídá: odbor účetnictví a správy majetku (pozemky)

Termín: ihned

6d) ZMČ souhlasí s tím, aby výbor majetku dále řešil žádost předloženou Dětským rájem, občanské
sdružení, Praha (IČ 63829444) týkající se výstavby výcvikové kruhové ohrady pro výcvik dětí v jízdě
na koni v původní lokalitě Na Houpačkách a zahájil jednání o využití jiného obecního pozemku pro
tento účel.
Hlasování: Pro:
8 (Fresl, Kadeřábek, Šimek, Klán, Pořízek, Melichar, Doubner, Felixová)
Proti:
0
Zdrželi se: 1 (Mařík)
Zodpovídá: odbor účetnictví a správy majetku (pozemky)
Termín: průběžně
K bodu 7 – dopravní značení křižovatky Dostihová, Radotínská, Mezichuchelská, železniční
přejezd – úprava schváleného rozhodnutí
Starosta seznámil přítomné se současným stavem zastupitelstvem odsouhlaseného návrhu na nové
dopravní značení křižovatky Dostihová x Radotínská x Mezichuchelská x železniční přejezd
zpracovaný společností DIPRO, spol. s r.o., a to s procesem posuzování a zapracovávání relevantních
připomínek, námětů a námitek. Po jejich zapracování bude návrh před konečným rozhodnutím
příslušného orgánu MČ Praha 16 – Radotín předložen k projednání výboru stavebnímu, dopravnímu a
bezpečnosti MČ a posouzen členy zastupitelstva MČ.
Pan Robert Mařík seznámil přítomné s vlastními návrhy na řešení dopravního situace na křižovatce, a
to mj. omezením tranzitní dopravy zejména z ulice Radotínská a z ulice Dostihová směrem do ulice
Radotínská, dále instalací zvýšeného plastového nebo betonového prahu na ulici Dostihová od
křižovatky s ulicí Starolázeňská směrem k železničnímu přejezdu, v ulici Mezichuchelská před
železniční přejezd a přechod pro chodce umístěním směrových sloupků v délce cca 50 až 100 m,
snížením rychlosti v ulici Mezichuchelská ze 70 na 50 km/h a v Dostihové a obytné části Radotínské
na 30 km/hod.
Do rozpravy se nikdo nezapojil.
ZMČ bere na vědomí současný stav zastupitelstvem odsouhlaseného návrhu na nové dopravní značení
křižovatky Dostihová x Radotínská x Mezichuchelská x železniční přejezd zpracovaného společností
DIPRO, spol. s r.o. a předložené návrhy členem ZMČ panem Robertem Maříkem, které budou
Odborem stavebním a správy majetku (budovy, haly, stavby) ÚMČ Praha – Velká Chuchle zaslány
zpracovateli návrhu (společnosti DIPRO, spol. s r.o.) a OVDŽP ÚMČ Praha 16 – Radotín.
K bodu 8 – Hornbach – informace, doprava a různá opatření provozu zařízení
Pan Robert Mařík seznámil přítomné s vlastním návrhem na dořešení a rozdělení kompenzace za
výstavbu obchodního zařízení ve Velké Chuchli týkající se zejména pokračování v jednáních o
protihlukových opatřeních rozjednaných se společností TSK a možností finančně se podílet na jejich
provedení, řešení dešťové kanalizace v ulici U Skály, Drážní, Starolázeňská, U Zahradnictví a U
Křižovatky, řešení hrozící tranzitní dopravy v příjezdu do obchodního zařízení přes MČ Slivenec a
dále ulicí Starochuchelská do ulice Mezichuchelská a následně odjezd přes ulici Dostihová do ulice
Starochuchelská směr MČ Slivenec a dalších jednání se společností InterCora ohledně budoucích
finančních příspěvků do rozpočtu MČ (např. výsadba zeleně atd.).
Starosta zahájil rozpravu – jména diskutujících:
Mařík, Fresl, Doubner.
Předmět rozpravy:
rozsah kompenzací uvedených ve smlouvě se společností Intercora, současný stav záměru na
vybudování protihlukových stěn, doplnění PPO o řešení povrchových vod – studie společnosti VRV a
řešení dešťové kanalizace v dolní Chuchli, právní moc územního a stavebního rozhodnutí pro
výstavbu obchodního zařízení v. projednávání dopravního připojení na ulici Mezichuchelská a řešení
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tamního parkování, možnosti další finanční kompenzace v rámci spolupráce při výsadbě veřejné
zeleně.
ZMČ bere na vědomí návrh člena ZMČ pana Roberta Maříka na dořešení a rozdělení kompenzace za
výstavbu obchodního zařízení ve Velké Chuchli s tím, že starosta MČ bude o konkrétních záměrech a
možnostech další finanční kompenzace jednat se společností Intercora, spol. s r.o.
K bodu 9 – využívání K8 pro příští tři roky
První zástupce starosty vzhledem k pozdní večerní hodině oznámil stažení tohoto bodu z dnešního
zasedání zastupitelstva, přičemž projednání problematiky „využívání K8 pro příští tři roky“ předloží
na příštím zasedání ZMČ.
K bodu 10 – školské záležitosti (kritéria pro přijímání dětí do MŠ)
První zástupce starosty a starosta seznámili přítomné s návrhem Kritérií pro přijímání dětí
k předškolnímu vzdělávání do MŠ pro školní rok 2015/2016 předloženým ředitelkou MŠ Velká
Chuchle a s oznámením termínu zápisu do MŠ pro školní rok 2015/2016.
Do rozpravy se nikdo nezapojil.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
a) ZMČ schvaluje „Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Velká
Chuchle pro školní rok 2015/2016“ (příloha zápisu).
Hlasování: Pro:
9 (Fresl, Kadeřábek, Šimek, Klán, Pořízek, Melichar, Doubner, Felixová,
Mařík)
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Zodpovídá: starosta, ředitelka MŠ
Termín: ihned
b) ZMČ bere na vědomí oznámení ředitelky MŠ Velká Chuchle o termínu „Zápisu do MŠ pro školní
rok 2015/2016“ (11. března 2015).
K bodu 11 – informace z jednání ostatních výborů ZMČ (jednací řády, doplnění členů)
11.1. Starosta seznámil přítomné s návrhem na doplnění členů výboru územního plánu pro volební
období 2014 - 2018.
Do rozpravy se nikdo nezapojil.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
ZMČ schvaluje doplnění členů výboru územního plánu pro volební období 2014 – 2018 takto: Jiří
Vrzal, Vratislav Preclík.
Hlasování: Pro:
9 (Fresl, Kadeřábek, Šimek, Klán, Pořízek, Melichar, Doubner, Felixová,
Mařík)
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Zodpovídá: starosta, předseda a tajemník výboru
Termín: ihned
11.2. Předseda výboru životního prostředí, kultury a sportu seznámil přítomné s návrhem na doplnění
členů výboru pro volební období 2014 - 2018.
Do rozpravy se nikdo nezapojil.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
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a) ZMČ schvaluje doplnění členů výboru pro životní prostředí, kulturu a sport pro volební období
2014 – 2018 takto: Věra Formanová, Lenka Němcová.
Hlasování: Pro:
9 (Fresl, Kadeřábek, Šimek, Klán, Pořízek, Melichar, Doubner, Felixová,
Mařík)
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Zodpovídá: starosta, předseda a tajemník výboru
Termín: ihned
b) ZMČ bere na vědomí Zápis č. 1/2015 z jednání výboru životního prostředí, kultury a sportu ze dne
21.1.2015.
11.3. Předseda výboru sociálního a bytového seznámil přítomné s textem zápisu z jednání výboru
konaného dne 11.2.2015.
Starosta zahájil rozpravu – jména diskutujících:
Melichar, Fresl, Schulz.
Předmět rozpravy:
kritéria pro výběr uchazečů o nájem obecního bytu, aktuální stav soudního řízení o vyklizení bytu
v ulici Radotínská (stanovený termín soudního jednání na 2.4.2015 od 13.20 hodin).
Po skončení rozpravy dal starosta hlasovat o předložených návrzích usnesení:
a) ZMČ bere na vědomí Zápis č. 1/2015 z jednání výboru sociálního a bytového ze dne 11.2.2015 a
schvaluje Jednací řád výboru sociálního a bytového ZMČ Praha – Velká Chuchle, který nabývá
platnosti dnem podpisu starostou MČ a předsedou výboru sociálního a bytového.
Hlasování: Pro:
9 (Fresl, Kadeřábek, Šimek, Klán, Pořízek, Melichar, Doubner, Felixová,
Mařík)
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Zodpovídá: starosta, předseda a tajemník výboru
Termín: ihned
V průběhu rozpravy se omluvil a odešel ze zasedání v 00.00 hodin pan Martin Šimek (přítomno 8
členů ZMČ).
b) ZMČ, na základě doporučení výboru sociálního a bytového ze dne 11.2.2015, schvaluje
pokračování soudního řízení mezi MČ Praha – Velká Chuchle a nájemci bytu č. 11 ve 2. poschodí
bytového domu v ulici Radotínská 386/6, Praha 5 – Velká Chuchle týkající se vyklizení předmětného
bytu.
Hlasování: Pro:
8 (Fresl, Kadeřábek, Klán, Pořízek, Melichar, Doubner, Felixová, Mařík)
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Zodpovídá: starosta, odbor smluv, daní a poplatků
Termín: průběžně
11.4. Předseda výboru stavebního, dopravního a bezpečnosti sociálního a bytového seznámil přítomné
s textem návrhu Jednacího řádu výboru.
Starosta zahájil rozpravu – jména diskutujících:
Fresl, Doubner.
Předmět rozpravy:
článek 2 – postavení a úkoly výboru – kompetence výboru.
V průběhu rozpravy byl návrh Jednacího řádu výboru stavebního, dopravního a bezpečnosti jeho
předsedou stažen z dnešního programu zasedání.
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ZMČ bere na vědomí Záznam z 1. zasedání výboru stavebního, dopravního a bezpečnosti ze dne
15.1.2015 a Záznam z 2. zasedání výboru stavebního, dopravního a bezpečnosti ze dne 18.2.2015.
K bodu 12 - různé – informace starosty (bezpečnost silničního provozu na komunikacích MČ,
mimoúrovňové křížení železničního přejezdu, povolení cvalových dostihů, hlášení velitele JSDH,
udělení titulu Kronikář roku 2014)
12.1.Starosta sdělil, že problematika týkající se bezpečnosti silničního provozu na komunikacích MČ
byla již projednána v rámci bodů 7 a 8, co se týká mimoúrovňového křížení železničního přejezdu,
seznámil přítomné s emailem Ing. Šmejkalové, zástupkyně SŽDC, v kterém popisuje stručný přehled
postupu přípravy stavby (varianta „E“ – silniční podjezd pod dráhou). Zároveň zmínil současné
podmínky MČ Praha – Velká Chuchle pro realizaci stavby zaslané Ing. Šmejkalové, a to:
 soulad s ÚP,
 souhlas všech majitelů přilehlých nemovitostí,
 souhlas příslušných správních orgánů (TSK, MHMP, PČR, OVDŽP ÚMČ Praha 16 –
Radotín atd.),
 geologický průzkum spodních vod, vil povodní, přívalových dešťů atd.,
 odborné posouzení vhodnosti umístění podjezdu a podchodu v dané lokalitě,
 záruka, že část přejezdu bude mobilní v případě zaplavení podjezdu a podchodu,
 jakým způsobem bude řešeno čerpání zaplaveného podjezdu a podchodu při deštích,
záplavách atd.
 před kolaudací zajistit provozovatele podjezdu a podchodu včetně zajištění finančních
prostředků na provoz a údržbu mimo rozpočet MČ.
ZMČ bere na vědomí informace starosty týkající se bezpečnosti silničního provozu na komunikacích
MČ a mimoúrovňového křížení železničního přejezdu ve Velké Chuchli s tím, že email ze dne 2.3.2015
zaslaný Ing. Natašou Šmejkalovou, zástupkyní SŽDC, s.o., Stavební správa západ, bude v plném textu
uveřejněn na webové stránce MČ.
12.2. Starosta seznámil přítomné s žádostí společnosti TMM s.r.o. o povolení konání cvalových
dostihů v roce 2015.
Do rozpravy se nikdo nezapojil.
Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
ZMČ schvaluje, na základě podané žádosti společnosti TMM s.r.o., Radotínská 69, 159 00 Praha 5 –
Velká Chuchle (IČ 25164449) ze dne 2.2.2015, konání cvalových dostihů na závodišti Velká Chuchle
v roce 2015včetně termínové listiny dostihů od 5. dubna do 25. října 2015.
Hlasování: Pro:
8 (Fresl, Kadeřábek, Klán, Pořízek, Melichar, Doubner, Felixová, Mařík)
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Zodpovídá: odbor životního prostředí
Termín: ihned
12.3. Starosta upozornil přítomné na „Hlášení velitele SDH Velká Chuchle o činnosti sboru za rok
2014“, které bylo uloženo na elektronickém úložišti pro členy ZMČ, na zasedání se nečetlo.
ZMČ bere na vědomí „Hlášení velitele SDH Velká Chuchle o činnosti našeho sboru za rok 2014“
předloženou velitelem sboru Jiřím Koktou dne 19.2.2015.
Udělení titulu KRONIKÁŘ roku 2014 již bylo provedeno slavnostním způsobem (předání diplomu
starostou MČ panu Mgr. Tomáši Hromádkovi) na úvod dnešního zasedání zastupitelstva.
Následně dal starosta prostor k diskuzi, resp. předložení informací, případně dotazů, námětů apod.
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Vzhledem k tomu, že byl program jednání vyčerpán a nikdo se nehlásil o slovo, prohlásil starosta
dnešní zasedání ZMČ za ukončené, a to v 00.07 hodin.

Zapsal: Ing. Vilém Schulz

Stanislav Fresl
starosta MČ

Ověřovatelé zápisu:

Lenka Felixová

.…………………………………

Robert Mařík

……………………………….…
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