Přehled usnesení č. 1/2015
z 1. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle, konaného dne 2.3.2015.
Zastupitelstvo městské části:
1/1-1

schvaluje,
aby zapisovatelem zápisu č. 1/2015 ze zasedání zastupitelstva byl tajemník ÚMČ Ing.
Vilém Schulz.

1/1-2

schvaluje,
aby ověřovateli zápisu č. 1/2015 byli dva členové zastupitelstva, a to pí Lenka
Felixová a p. Robert Mařík.

1/1-3

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.
Návrh usnesení nebyl přijat.

1/1-4

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.

1/2

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. 1-2/2015.

1/3

schvaluje,
při příležitosti 70. výročí událostí května 1945, 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.

1/4a

schvaluje,
na základě doporučení finančního výboru ze dne 23.2.2015, 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).

1/4b

schvaluje,
na základě doporučení finančního výboru ze dne 23.2.2015, 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.

1/4c

schvaluje,
na základě doporučení finančního výboru ze dne 23.2.2015, 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.

1/4d

schvaluje,
na základě doporučení finančního výboru ze dne 23.2.2015, plán vedlejší hospodářské
činnosti na rok 2015 (příloha č. 3).
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1/4e

schvaluje,
na základě doporučení finančního výboru ze dne 23.2.2015, rozpočtový výhled MČ
Praha – Velká Chuchle na rok 2016 – 2020 (příloha zápisu).

1/4f

bere na vědomí,
na základě doporučení finančního výboru ze dne 23.2.2015, rozpočtovou úpravu č.
11/2014 (příloha zápisu).

1/4g

bere na vědomí,
na základě doporučení finančního výboru ze dne 23.2.2015, Plán finančních kontrol na
rok 2015 schválený starostou MČ dne 21.1.2015.

1/4h

schvaluje,
na základě doporučení finančního výboru ze dne 23.2.2015, 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.

1/4ch

schvaluje,
na základě doporučení finančního výboru ze dne 2.2.2015, snížení ceny publikace
„Malá a Velká Chuchle“ ze stávající částky 268,- Kč o 50 %, tj. na částku 134,- Kč
včetně DPH.

1/5-1

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.

1/5-2a

schvaluje,
na základě doporučení kontrolního výboru ze dne 18.2.2015, 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.

1/5-2b

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.

1/5-3

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.
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1/5-4

ruší,
na základě doporučení kontrolního výboru ze dne 18.2.2015, 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.
Návrh usnesení nebyl přijat.

1/5-5

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).

1/5-6

ukládá,
na základě doporučení kontrolního výboru ze dne 18.2.2015, vedení MČ, aby bez
zbytečného prodlení vstoupilo do jednání se společností ČEZ, a.s. a objektivně
v plném rozsahu ji 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“ .

1/6a

schvaluje,
na základě doporučení výboru majetku ze dne 12.2.2015, 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.

1/6b

ukládá
na základě doporučení výboru majetku ze dne 12.2.2015, 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.

1/6c

nesouhlasí,
na základě doporučení výboru majetku ze dne 12.2.2015, 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.

1/6d

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.
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1/7

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.

1/8

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.

1/9

bod byl stažen z programu zasedání.

1/10a

schvaluje
„Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Velká
Chuchle pro školní rok 2015/2016“ (příloha zápisu).

1/10b

bere na vědomí
oznámení ředitelky MŠ Velká Chuchle o termínu „Zápisu do MŠ pro školní rok
2015/2016“ (11. března 2015).

1/11-1

schvaluje
doplnění členů výboru územního plánu pro volební období 2014 – 2018 takto: Jiří
Vrzal, Vratislav Preclík.

1/11-2a

schvaluje
doplnění členů výboru pro životní prostředí, kulturu a sport pro volební období 2014 –
2018 takto: Věra Formanová, Lenka Němcová.

1/11-2b

bere na vědomí
Zápis č. 1/2015 z jednání výboru životního prostředí, kultury a sportu ze dne
21.1.2015.

1/11-3a

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.

1/11-3b

schvaluje,
na základě doporučení výboru sociálního a bytového ze dne 11.2.2015, 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.

1/11-4

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.

1/12-1

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
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dne 2.3.2015 zaslaný Ing. Natašou Šmejkalovou, zástupkyní SŽDC, s.o., Stavební
správa západ, bude v plném textu uveřejněn na webové stránce MČ.
1/12-2

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.

1/12-3

bere na vědomí
„Hlášení velitele SDH Velká Chuchle o činnosti našeho sboru za rok 2014“
předloženou velitelem sboru Jiřím Koktou dne 19.2.2015.

Zpracoval: Ing. Vilém Schulz

Martin Šimek
1. zástupce starosty

Stanislav Fresl
starosta
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