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Z Á P I S 

 
 
z 8. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 11. 2. 2020 v zasedací místnosti nové 
budovy radnice, Sokolovská 14/324, Praha 9 
 
 
8. zasedání ZMČ se zúčastnilo: 
 
33 členů Zastupitelstva MČ Praha 9 
 
10 vedoucích odborů (dle prezenční listiny), 
 
Tajemník ÚMČ Praha 9 - Ing. Leoš Toman 
 
Ředitelé organizací založených, řízených a spravovaných MČ Praha 9: 
Martina Fialová – ředitelka Divadla Gong Praha 9  
Mgr. Tomáš Kladívko – ředitel Polikliniky Prosek, a.s. 
Mgr. Michaela Žáčková – ředitelka -  Sociální služby Praha 9, z.ú. 
 
 
Omluveni:  
Mgr. Martin Odehnal – vedoucí OŠEF ÚMČ Praha 9 
 
 
8. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 9 zahájil starosta MČ Praha 9 
 
 
Ing. Jan Jarolím v 10:05 hodin. 
 
 
Přivítal všechny přítomné a konstatoval, že zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9 bylo řádně 

svoláno a zároveň sdělil, že dnešní zasedání ZMČ je opět vysíláno přímým přenosem na 

internetu a současně, jako z každého jednání, je pořizován audio záznam. 

 

Ing. Jan Jarolím požádal členy ZMČ Prahy 9, aby se prezentovali. 

 

Podle prezentace je přítomna nadpoloviční většina členů, tudíž je Zastupitelstvo 

usnášeníschopné. (32 přítomno, 0 řádně omluveni, 1 přijde později) 

X X X 
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Ověřením zápisu ze zasedání pověřil tyto členy zastupitelstva: 

 

Bc. Bedřich Laube /ODS/Svob./ 

Ing. Oldřich Brojír /ANO 2011/ 

 

 

Ing. Jarolím uvedl, že zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva MČ v Praze 9 ze dne 19. 11. 2019 

ověřovatelé, Ing. Tomáš Kubík a pan Lukáš Dančevský prohlédli a podepsali. Se zněním zápisu 

se členové ZMČ mohou seznámit u pracovnic odd. SVOT. 

 

 
x x x 

 
 

 

             Rada MČ v Praze 9 doporučila projednat tento pořad zasedání: 

 

0. Interpelace občanů  (10:15 - 10:45 hod.) 

1. Rozpočet MČ Praha 9 na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu MČ P9 na roky 

2021-2025         BJ 100/2020 

2. Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Vysočanská  č.p. 546-547, k.ú. 

Prosek, Praha 9        BJ 73/2020 

3. Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Vysočanská  č.p. 548-549, k.ú. 

Prosek, Praha 9        BJ 74/2020 

4. Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Poštovská č.p. 744, k.ú. 

Vysočany, Praha 9        BJ 46/2020 

5. Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Kurta Konráda č.p. 567, k.ú. 

Libeň, Praha 9        BJ 56/2020 

6. Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Letňanská č.p. 329, 330 a 

341, k.ú. Prosek, Praha 9       BJ 52/2020 
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7. Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě U Vysočanského pivovaru č.p. 

288, k.ú. Vysočany, Praha 9      BJ 726/2020 

8. Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě K Moravině 1872, k.ú. Libeň, 

Praha 9         BJ 55/2020 

9. Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Pod Strojírnami 771, k.ú. 

Vysočany, Praha 9        BJ 48/2020 

10. Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Kolbenova č.p. 650, k.ú. 

Vysočany, Praha 9       BJ 1292/2019 

11. Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Mlékárenská č.p. 292, k.ú. 

Vysočany, Praha 9        BJ 50/2020 

12. Převod vlastnictví nebytové jednotky, garáže č. 465 v objektu čp. 856, ulice 

Lovosická, v Praze 9, k.ú. Prosek      BJ 19/2020 

13. Svěření pozemků z vlastnictví hlavního města Prahy do správy MČ P9 BJ 64/2020 

14. Prodej pozemků parc.č. 615/21, parc.č. 643/1 a parc.č. 1185/6 v k.ú. Prosek¨  

          BJ 111/2020 

15. Odejmutí pozemku v k.ú. Vysočany ze správy MČ Praha 9 ve vlastnictví hlavního 

města Prahy        BJ 66/2020 

16. Prominutí poplatků a úroků z prodlení Daně Žížalové   BJ 61/2020 

17. Úprava podmínek připojení MČ Praha 9 k celoměstskému parkovacímu systému – 

ZPS          BJ 96/2020 

Vložený bod: 

24. Souhlas s aktualizovaným řešením a koncepcí Městského okruhu BJ 143/2020 

18.  Poskytnutí měsíční odměny neuvolněným členům ZMČ Praha 9 BJ 103/2020 

19.  Zpráva o plnění úkolů z usnesení ZMČ P9 ke dni 28. 1. 2020  BJ 78/2020 

20.  Informační zpráva o činností RMČ P9 v II. pol. 2019   BJ 15/2020 

21.  Zápisy z KV a FV ZMČ P9     BJ 139/2020 

22.  Informativní zprávy a návrhy 

• Sportoviště SK Prosek 

• Jiránkova vila 
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23.  Dotazy, připomínky a podněty členů ZMČ P9 

 

Následně nechal Ing. Jarolím hlasovat o navrženém pořadu zasedání.  

 

Pořad 8. zasedání Zastupitelstva MČ v Praze 9 byl schválen    

32 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování, 0 nehlasovali 

 

Zastupitelstvo MČ P9 na svém ustavujícím zasedání zvolilo návrhový výbor k zaznamenávání 

změn v návrzích usnesení ZMČ P9, jako stálý orgán pro celé volební období 2018 – 2022. 

 

Ing. Jarolím přistoupil k projednávání prvního bodu jednání. 

 

V průběhu projednávání interpelací občanů, se na jednání dostavila JUDr. Jana Nowaková 

Těmínová (33 přítomných členů ZMČ) 

 

 

0. Interpelace občanů  (10:15 - 10:45 hod.) 

Pan R. 

Dotazy pro Mgr. Portlíka -  finanční stav MČ P9,  prodej Anglického gymnázia, v čem spočívá 
výhodnost prodeje a přínos pro MČ P9, další osud budovy po prodeji. – Odpoví Mgr. Portlík 
písemně. 

Pan H. 

Vystoupil s příspěvkem, který byl zaslán k rukám Rady i Zastupitelstva MČ Praha 9. Demolice 
historických objektů v přírodním parku Smetanka a plánovaná výstavba v lokalitě. Jedná se o 
pozemky, na nichž stojí dva historicky hodnotné objekty, spjaté úzce s historií a geniem loci 
nejen Hrdlořez, ale celé Prahy 9. Prvním je Jiránkova vila (1678) přestavěná v roce 1850 a 
druhým přilehlá industriální továrna na cukrovinky z 20. let minulého století. I přestože objekty 
nejsou aktuálně památkově chráněny, obsahují v sobě důležitou část hrdlořezské i pražské 
historie (podrobnosti níže). Před nedávnou dobou byl objekt Jiránkovy vily zrenovován a také 
díky tlaku radnice Prahy 9 byla při rekonstrukci zachována řada důležitých architektonických 
prvků. 
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Pozemky vlastní firma Áté Property, vlastněná firmou Raiffeisen Leasing, které se bez 
povšimnutí veřejnosti i volených zástupců podařilo získat na oba objekty rozhodnutí o 
odstranění staveb. Na místo těchto cenných staveb chystá developer obrovskou, zcela 
nepřiměřenou a přehuštěnou šestipatrovou výstavbu o 100 bytech. Oproti terénu tak stavba 
dosáhne výšky až 25,3 metrů - tedy zhruba třikrát vyšší než místní zástavba tvořená rodinnými 
domky umístěnými pouhých deset metrů od plánované stavby. Stejně tak zastavěná 
plocha 4630 m2 - tedy 73 % celé funkční plochy SV naprosto neodpovídá urbanistickému 
charakteru ani specifiku dané lokality, kde se průměrná zastavěnost pohybuje kolem 26 % 
včetně samotného areálu Jiránkovy vily. Lokalita není na podobnou masivní výstavbu naprosto 
vhodná ani připravena, i z důvodu předpokládaného drastického nárůstu dopravní zatíženosti 
a dopravy v klidu.  
 Historické objekty i místo chystané výstavby se nachází na území přírodního parku Smetanka, 
resp.je park obklopuje ze tří stran. Ochranu cenné lokality doplňuje i sousední funkční lokální 
biocentrum. Chystaná stavba bude vyžadovat nejen masivní kácení v přírodním parku, ale 
počítá i s výstavbou ohromného vsakovacího objektu a do samotného přírodního parku přímo 
zasahuje. 
Považujeme za překvapivé, že tak zásadní rozhodnutí a plánování v přírodně i historicky 
cenném území Prahy 9 nebylo doposud nijak představeno veřejnosti či s ní projednáno. Stejně 
tak je zarážející, že vzhledem k závažnosti zásahů do krajiny i města nebylo projednáno 
městskou radou, zastupitelstvem či příslušnými výbory a komisemi obou těchto orgánů.  
Apelujeme na vedení, pomozte občanům Prahy 9 i naší městské části. Zastavme či pozastavme 
rozhodnutí o odstranění historických staveb i dalších přípravných prací do doby, než se s celým 
záměrem budou moci podrobně seznámit zastupitelé města, dotčení obyvatelé i široká 
veřejnost a voliči z Prahy 9. V souladu s principy otevřené správy věcí veřejných a místní 
samosprávy vše společně projednejme na příslušných výborech a komisích, především v 
Komisi rozvoje území, Komisi pro životní prostředí a především i na řádném zasedání 
městského zastupitelstva. Vzhledem k výraznému zásahu do přírodního parku a do dopravního 
zatížení by bylo více než vhodné nechat zpracovat studii dopadů na životní prostředí, tzv. 
malou EIA a také studii dopadů na dopravu v klidu. Stejně tak považujeme za vhodné rozdělit 
územní a stavební řízení na samostatná řízení, což je vzhledem k plánované velikosti 
standardní postup. 
Obdrželi jsme včera vyjádření od pana starosty, ve kterém uvádí, že byl záměrem demolice a 
developerského projektu sám zaskočen. V dopise nám vyjadřuje podporu a deklaruje, že 
radnice bude „za nás“ bojovat. 
 
Odpovídá: 
Ing. Jarolím – ano, je to pravda. Uděláme všechny kroky k záchraně území. Zaráží ho přístup 
developera. 
Ing. Doležal – developer nás obešel, budeme účastníky řízení, předložíme do komise. 
Mgr. Hrubčík – může garantovat, že KV to bude sledovat. 
Mgr. Vážanský – v příštím týdnu má jednání v Národním památkovém ústavu, nelze nyní 
předjímat výsledek. 
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1. Rozpočet MČ Praha 9 na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu MČ P9 na roky 

2021-2025 

Rozpočet Městské části Praha 9 je zpracován v souladu se zákony č. 131/2000 Sb. a 
250/2000 Sb. v platném znění a se zásadami a metodikou pro sestavení rozpočtu (Us. 
RMČ 503/19 ze dne 10. 9. 2019). Struktura rozpočtu vychází z platné rozpočtové skladby 
vydané formou vyhlášky MF ČR č. 323/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Práce na 
sestavení rozpočtu byly započaty v říjnu roku 2019, a to sběrem požadavků na výdaje 
jednotlivých kapitol a předpokladem očekávaných příjmů.  
Základní principy pro sestavení rozpočtu jsou stanoveny takto:  

• Finanční zdroje jsou tvořeny z vlastních příjmů, finančních vztahů se státním 
rozpočtem a rozpočtem hlavního města Prahy, převodů z hospodářské činnosti 
a zapojením finančních prostředků vytvořených v minulých letech. Do příjmů 
rozpočtu nejsou zapracovány žádné zdroje, které by byly získány zadlužením 
Městské části Praha 9.  

• Objem běžných výdajů je stanoven ve výši rozpočtového výhledu z objemu pro 
rok 2020 s tím, že v jednotlivých kapitolách jsou zohledněny nové a odpadlé 
úkoly, legislativní úpravy a úsporná opatření, navýšeného o prostředky k zajištění 
nových úkolů a o účelové prostředky na rok 2020.  

• Rozpočet kapitálových výdajů je soustředěn na financování nejdůležitějších akcí, 
jedná se o investiční akce, které jsou upřednostněny jednak z důvodu 
rozestavěnosti a jednak podle veřejné důležitosti.  

• V kapitole 10 – Pokladní správa je vytvořena rezerva na krytí nepředvídaných a 
rozpočtem nezajištěných výdajů.  

Rozpočet pro rok 2020 je zveřejněn na webových stránkách MČ P9. 
Diskuze: V.Vislous MSc., Mgr. Hrubčík 
Rozpočet je zveřejněn na webových stránkách https://praha9.cz/urad-a-
samosprava/povinne-informace/rozpocet 

 
Ing. Jarolím nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
Usnesení 01/20 bylo schváleno 26 hlasů pro, 0 proti, 7 se zdrželo hlasování, 0 nehlasoval 

 

2. Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Vysočanská  č.p. 546-547, 

k.ú. Prosek, Praha 9 

Návrh na uzavření 1 kupní smlouvy na prodej bytové jednotky v prodejní ceně 924.300,- 
Kč. 
Diskuze: V. Vislous MSc., Mgr. Viktorinová, Ing. Gottmannová 
 
Ing. Jarolím nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
Usnesení 02/20 bylo schváleno 23 hlasů pro, 0 proti, 10 se zdrželo hlasování, 0 
nehlasoval 

 

https://praha9.cz/urad-a-samosprava/povinne-informace/rozpocet
https://praha9.cz/urad-a-samosprava/povinne-informace/rozpocet
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3. Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Vysočanská  č.p. 548-549, 

k.ú. Prosek, Praha 9 

Návrh na uzavření 1 kupní smlouvy na prodej bytové jednotky v prodejní ceně 
921.700,- Kč. 
 
Ing. Jarolím nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
Usnesení 03/20 bylo schváleno 22 hlasů pro, 0 proti, 10 se zdrželo hlasování, 1 
nehlasoval 

 

4. Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Poštovská č.p. 744, k.ú. 

Vysočany, Praha 9 

Návrh na uzavření 1 kupní smlouvy na prodej bytové jednotky v prodejní ceně 
958.100,- Kč.  
 
Ing. Jarolím nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
Usnesení 04/20 bylo schváleno 23 hlasů pro, 0 proti, 10 se zdrželo hlasování, 0 
nehlasoval 
 

 

5. Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Kurta Konráda č.p. 567, k.ú. 

Libeň, Praha 9 

Návrh na uzavření 1 kupní smlouvy na prodej bytové jednotky v prodejní ceně 
566.800,- Kč.  
 
Ing. Jarolím nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
Usnesení 05/20 bylo schváleno 23 hlasů pro, 0 proti, 10 se zdrželo hlasování, 0 
nehlasoval 
 

 

6. Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Letňanská č.p. 329, 330 a 

341, k.ú. Prosek, Praha 9 

Návrh na uzavření 2 kupních smluv na prodej bytových jednotek v prodejní ceně 
1.938.300,- Kč.  
 
Ing. Jarolím nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
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Usnesení 06/20 bylo schváleno 23 hlasů pro, 0 proti, 10 se zdrželo hlasování, 0 
nehlasoval 
 

 

7. Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě U Vysočanského pivovaru 

č.p. 288, k.ú. Vysočany, Praha 9 

Návrh na uzavření 1 kupní smlouvy na prodej bytové jednotky v prodejní ceně 
408.200,- Kč.  
 
Ing. Jarolím nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
Usnesení 07/20 bylo schváleno 23 hlasů pro, 0 proti, 10 se zdrželo hlasování, 0 
nehlasoval 
 

 

8. Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě K Moravině 1872, k.ú. 

Libeň, Praha 9 

Návrh na uzavření 2 kupních smluv na prodej bytových jednotek v prodejní ceně 
1.016.600,- Kč. 
 
Ing. Jarolím nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
Usnesení 08/20 bylo schváleno 23 hlasů pro, 0 proti, 10 se zdrželo hlasování, 0 
nehlasoval 
 

 

9. Převod vlastnictví bytových jednotek v bytovém domě Pod Strojírnami 771, k.ú. 

Vysočany, Praha 9 

Návrh na uzavření 2 kupních smluv na prodej bytových jednotek v prodejní ceně 
2.017.600,- Kč.  
 
Ing. Jarolím nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
Usnesení 09/20 bylo schváleno 23 hlasů pro, 0 proti, 10 se zdrželo hlasování, 0 
nehlasoval 
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10. Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Kolbenova č.p. 650, k.ú. 

Vysočany, Praha 9 

Návrh na uzavření 2 kupních smluv na prodej bytových jednotek v prodejní ceně 
1.469.000,- Kč. 
 
Ing. Jarolím nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
Usnesení 10/20 bylo schváleno 23 hlasů pro, 0 proti, 10 se zdrželo hlasování, 0 
nehlasoval 
 

 

11. Převod vlastnictví bytové jednotky v bytovém domě Mlékárenská č.p. 292, k.ú. 

Vysočany, Praha 9 

Návrh na uzavření 1 kupní smlouvy v prodejní ceně 898.000,-Kč. 

Ing. Jarolím nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
Usnesení 11/20 bylo schváleno 23 hlasů pro, 0 proti, 10 se zdrželo hlasování, 0 
nehlasoval 
 

 

12. Převod vlastnictví nebytové jednotky, garáže č. 465 v objektu čp. 856, ulice 

Lovosická, v Praze 9, k.ú. Prosek 

Na základě zveřejněného  záměru MČ Praha 9 k prodeji nebytové jednotky č. 856/465 - 
garáže formou výběrového řízení za minimální kupní cenu 500.000,- Kč. Byly doručeny 3 
nabídky, nejvyšší kupní cena 641.026,- Kč.  
 
Ing. Jarolím nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
Usnesení 12/20 bylo schváleno 31 hlasů pro, 0 proti, 2 se zdrželi hlasování, 0 nehlasoval 

 

13. Svěření pozemků z vlastnictví hlavního města Prahy do správy MČ P9  

Návrh na svěření pozemků parc.č. 415/5 o výměře 195 m2,  parc.č. 415/4 o výměře 4 m2 

a parc.č. 415/8 o výměře  725 m2 ,vše v k.ú. Vysočany ve vlastnictví  hl.m.Prahy do správy 
MČ Praha 9. 
 
Odbor správy majetku v rámci shromažďování podkladů pro zápis přístavby nového 
pavilonu v areálu MŠ  U Vysočanského pivovaru do katastru nemovitostí (KN)  prověřoval 
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současný stav zápisu všech budov a pozemků v areálu MŠ. Byly zjištěny nesrovnalosti 
v majetkoprávních vztazích oproti zřizovací listině MŠ. OSM proto navrhuje v souvislosti 
se zápisem nového pavilonu do KN začít řešit tyto nedostatky  s cílem dosáhnout 
správného zápisu jednak funkčních budov a také dořešit i vlastnictví pozemků, které 
nejsou ve svěřené správě MČ Praha 9 a přitom jsou buď zastavěny objekty MŠ, nebo jsou 
součástí areálu školky.  Původně celý areál patřil ČKD Praha. Uvedené nesrovnalosti 
vznikly v rámci digitalizace území a dořešení transformace majetku z 90. let. 
 
Ing. Jarolím nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
Usnesení 13/20 bylo schváleno 33 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželi hlasování, 0 nehlasoval 

 

14. Prodej pozemků parc.č. 615/21, parc.č. 643/1 a parc.č. 1185/6 v k.ú. Prosek¨ 

 
Staženo z programu zasedání 

 

15. Odejmutí pozemku v k.ú. Vysočany ze správy MČ Praha 9 ve vlastnictví hlavního 

města Prahy 

Návrh  na  odejmutí  pozemku parc.č. 1939/32 o výměře 35 m2 v k.ú. Vysočany ve 
vlastnictví hlavního města Prahy ze správy MČ Praha 9. Podnětem je vyřešení nesouladu 
v evidenci majetku, který byl zjištěn při probíhající inventarizaci nemovitého majetku.  
 
Ing. Jarolím nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
Usnesení 14/20 bylo schváleno 33 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželi hlasování, 0 nehlasoval 

 

16. Prominutí poplatků a úroků z prodlení  

Paní D.Ž. byla nájemcem bytu na základě smlouvy o nájmu. Smlouva byla uzavřena na 
dobu určitou s možností prodloužení po vzájemné dohodě smluvních stran. Nájemní 
vztah byl postupně prodlužován, naposledy dodatkem č. 6 ze dne 09. 09. 2010 do září 
2011. Vzhledem k tomu, že paní Ž. neplatila nájemné a zálohy za služby, nebyl nájemní 
vztah prodloužen. Jelikož nedošlo k předání bytu, byla v říjnu 2011 podána žaloba na 
vyklizení a odevzdání bytu. K exekučnímu vyklizení došlo dne 20. 05. 2013.  
V říjnu 2011 byla podána žaloba na úhradu dluhu ve výši 22.798 Kč s příslušenstvím a v 
říjnu 2012 byla podána žaloba na úhradu dluhu ve výši 76.745 Kč, celkem byla žalována 
částka 99.543 Kč za období 04/2010 - 08/2012. Následně byl podán návrh na výkon 
rozhodnutí srážkami ze mzdy. První srážky proběhly v dubnu 2018, celkem bylo splaceno 
15.928 Kč. Za tuto dobu bylo tedy v průměru hrazeno na základě výkonu rozhodnutí cca 
700 Kč měsíčně. Ze zažalované základní částky tak zbývalo uhradit 83.615 Kč. Období 
09/2012 - 05/2013 žalováno nebylo, stejně tak vyúčtování služeb za rok 2012 a 2013 
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v celkové výši 49.045 Kč. Vzhledem k majetkovým poměrům dlužnice, která byla bez 
zaměstnání (první srážky ze mzdy začal exekutor srážet až v roce 2018), a dlouhodobým 
problémům s hrazením nájemného se jevilo podání další žaloby na úhradu dluhu 
neekonomické. Uvolněná bytová jednotka byla nabídnuta k prodeji ve výběrovém řízení 
a v roce 2015 byla prodána za cenu 1.184.000 Kč. 
V listopadu 2019 se ozvala dcera paní Ž., která projevila zájem pohledávky za matku 
uhradit. Dne 06. 12. 2019 došlo k úhradě  jak zbývajícího žalovaného dluhu ve výši 
83.615 Kč, tak k úhradě nežalovaného (promlčeného) nájemného a vyúčtování služeb ve 
výši 49.045 Kč a dále nákladů řízení ve výši 19.476 Kč. Celkem uhradila částku ve výši 
152.136 Kč.  
K datu zaplacení byly vypočítány poplatky a úroky z prodlení v celkové výši 453.927,40 
Kč.  
Výše poplatku z prodlení do 31. 12. 2013 byla stanovena nařízením vlády a činila za každý 
den prodlení 2,5 promile dlužné částky, nejméně však 25 Kč za každý i započatý měsíc 
prodlení. Po přepočtení denní sazby poplatku z prodlení na sazbu roční činil poplatek z 
prodlení více než 90 % dlužné částky ročně. Novým občanským zákoníkem byla od 01. 
01. 2014 zrušena dosavadní úprava poplatku z prodlení a u nájemného se použije 
obecná úprava, podle které je nájemce povinen platit úrok z prodlení ve výši stanovené 
nařízením vlády. Výše úroku z prodlení stanovená nařízením vlády je vázána na repo 
sazbu stanovenou Českou národní bankou. Protože nadále dochází k exekučním srážkám 
z platu pan Ž., které jsou nad rámec již zaplaceného základního dluhu, bylo zjištěno, že 
do konce února 2020 byla, či ještě bude, stržena celková částka ve výši 2.283 Kč. O tuto 
částku je ponížen dluh na poplatcích a úrocích z prodlení, tedy na částku 451.644,40 Kč. 
Dne 07. 01. 2020 byla na bytové oddělení OSM doručena písemná žádost paní Ž., kde 
doložila výše uvedené platby a zažádala o prominutí poplatků a úroků z prodlení. 
OSM, vzhledem ke stáří dluhu, úhradě veškerého, i promlčeného dluhu vč. nákladů 
řízení, navrhrlo schválit prominutí poplatků a úroků z prodlení v celkové výši 451.644,40 
Kč paní Ž. Po schválení prominutí předmětné částky Zastupitelstvem MČ Praha 9, bude 
podán návrh na zastavení výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy. 
Rada městské části Praha 9 projednala dne 28. 01. 2020 návrh OSM a souhlasila s ním. 
Materiál s návrhem na prominutí poplatků a úroků z prodlení byl předán k projednání 
Finančnímu výboru ZMČ Praha 9 konanému dne 03. 02. 2020. 
 
Ing. Jarolím nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
Usnesení 15/20 bylo schváleno 30 hlasů pro, 0 proti, 3 se zdrželi hlasování, 0 nehlasoval 

 

17. Úprava podmínek připojení MČ Praha 9 k celoměstskému parkovacímu systému – 

ZPS 

MČ Praha 9 dlouhodobě řešila připojení k celoměstskému parkovacímu systému, tzv. 
zón placeného stání (ZPS) s magistrátem hl.m. Prahy se spuštěním v termínu od 6. 1. 
2020.  Odsouhlasený projekt předpokládal mimo jiné rozsah ZPS pouze v podobě tzv. 
smíšených zón s dobou platnosti Po – Ne od 0:00h  do 24:00h a tarifem ve třetím 
cenovém pásmu tj. první dvě hodiny parkování za 20,-kč, každá další 30,-kč – max. 24h. 
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Na základě oficiální zprávy TSK ze dne 16. 12. 2019 doručené ÚMČ Prahy 9, která 
upozorňuje na nemožnost dodržení odsouhlaseného cenového tarifu pro ZPS, (první dvě 
hodiny parkování za 20,-kč, každá další 30,-kč – max. 24h), z důvodu nekompatibility 
parkovacích automatů a virtuálních platebních hodin. 
Tuto kompatibilitu není dodavatel ZPS (Eltodo a.s.) schopen s výrobcem (Flowbird S.A.S) 
v lednu 2020 zajistit. Návrh TSK byl ke dni spuštění (6. 1. 2020) nastavit tarif pevný 30,-
/h pro celou parkovací oblast, a to do doby, než bude od výrobce a dodavatele problém 
vyřešen. Dle vyjádření TSK a.s. (viz příloha) se dá očekávat nové nastavení SW na jaře 
2020. 
Radě MČ P9 tedy nezbylo, než souhlasit se zvýšenou sazbou. O tomto kroku byli občané 
ihned informováni na webových stránkách a radní pro dopravu pan Tomáš Holeček 
informoval předsedy jednotlivých klubů ZMČ P9.  
Doplněné usnesení o žádost TSK a.s. o urychlenou realizaci usnesení ZMČ č. US 64/19 ze 
dne 25. 6. 2019. 
 
Ing. Jarolím nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
Usnesení 16/20 bylo schváleno 29 hlasů pro, 0 proti, 4 se zdrželi hlasování, 0 nehlasoval 

 

24. Souhlas s aktualizovaným řešením a koncepcí Městského okruhu 

Dokončení městského okruhu je jednou z nejdůležitějších dopravních staveb. Pro MČ 
Praha 9 je tato dopravní stavba z hlediska dynamické dopravy zcela zásadní a proto ji 
již několik let usilovně prosazuje. Z důvodu, aby pro MČ Praha 9 byly dopravní dopady 
a to především tranzitní co nejmenší, požaduje dále okamžité zahájení prací na 
dokončení Vysočanské Radiály, která musí být nedílnou součástí MO a tím docílí 
významného snížení současné tranzitní dopravy především na komunikacích Prosecká, 
Kolbenova, Sokolovská, Poděbradská a Českomoravská. 
Více informací, včetně vizualizací naleznete na www.mestskyokruh.info 
Městská část Praha 9 souhlasí s aktualizovaným řešením a koncepcí souboru staveb 
Městského okruhu a Libeňské spojky dle Urbanisticko-dopravní studie MO+LS z 
06/2019 (schválené k další přípravě usnesením Rady HMP č. 2309 ze 4. 11. 2019), a to 
vše na základě veškerých zapracovaných požadavků MČ Praha 9 do tohoto projektu.  
Diskuze: V. Vislous MSc. 
 
Ing. Jarolím nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
Usnesení 17/20 bylo schváleno 32 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželi hlasování, 1 
nehlasoval 

 

18.  Poskytnutí měsíční odměny neuvolněným členům ZMČ Praha 9 

 
Návrh měsíčních odměn neuvolněných členů zastupitelstva dle Nařízení vlády č. 
338/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů 
zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění nařízení vlády č. 202/2018 Sb. S 

http://www.mestskyokruh.info/
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účinností od 1. 1. 2020 stanoví výši odměn poskytovaných uvolněným členům 
zastupitelstva městské části Praha 9 za měsíc a maximální výši odměny za měsíc 
poskytovaných neuvolněným členům zastupitelstva městské části Praha 9. V souladu se 
zákonem č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů a s účinnosti ode 
dne přijetí tohoto usnesení.  
V platnosti zůstávají Zásady pro poskytování náhrady mzdy nebo platu/nebo výdělku 
ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva MČ Praha 9, 
paušální hodinová částka a nejvyšší částka jako náhrada výdělku prokazatelně ušlého v 
souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva MČ Praha 9. Současně 
s tím se nemění poskytování dalších účelových plnění členům zastupitelstva MČ Praha 9 
v souvislosti s výkonem funkce, přijaté usnesením Zastupitelstva MČ Praha 9 Us ZMČ 
118/18 ze dne 13. 11. 2018. 
 
Ing. Jarolím nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
Usnesení 18/20 bylo schváleno 33 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželi hlasování, 0 nehlasoval 

 

19.  Zpráva o plnění úkolů z usnesení ZMČ P9 ke dni 28. 1. 2020 

Zastupitelstvo MČ Praha 9 vzalo zprávu na vědomí. 

Ing. Jarolím nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
Usnesení 19/20 bylo schváleno 30 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželi hlasování, 3 nehlasovali 

 

20.  Informační zpráva o činností RMČ P9 v II. pol. 2019 

Zastupitelstvo MČ Praha 9 vzalo zprávu na vědomí. 

Ing. Jarolím nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
Usnesení 20/20 bylo schváleno 32 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželi hlasování, 1 nehlasoval 

 

Z dalšího zasedání se omluvil Ing. T. Hromádka (celkový počet zastupitelů 32) 

21.  Zápisy z KV a FV ZMČ P9 

Mgr. Hrubčík seznámil zastupitelstvo se zprávou se svými návrhy k opatřením 
navrženým v souvislosti s veřejným jednáním KV ZMČ P9 ze dne 6.11.2019. Zpráva je 
součástí materiálu BJ 139/2020. 
Diskuze: V. Vislous MSc., Ing. Davídek, Mgr. Vážanský, Mgr. Portlík 
 
Zastupitelstvo MČ Praha 9 vzalo zápisy z obou výborů na vědomí. 
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Ing. Jarolím nechal hlasovat o předloženém návrhu usnesení. 
Usnesení 21/20 bylo schváleno 32 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželi hlasování, 0 nehlasoval 

 

22.  Informativní zprávy a návrhy 

Sportoviště SK Prosek  

Zápis z veřejného jednání o budoucnosti SK Prosek okomentoval Mgr. Vážanský. V souvislosti 
s předkládanou změnou územního plánu na pozemcích městských částí Praha 9 a Praha 18, 
v jejichž územním obvodu, při ulici Lovosická, leží sportovní areál SK Prosek Praha. 
Velice si ceníme zájmu občanů bydlících v dotčené lokalitě, kterým není lhostejná budoucnost 
sportovního areálu a nelíbí se jim záměr prodeje poloviny pozemku investorovi k zamýšlené 
výstavbě bytových domů. Bojují proti tomuto záměru peticí, jejímž cílem bylo vyvolat diskuzi 
o budoucnosti sportoviště. 
MČ Praha 9 bude podporovat snahy MČ Praha 18 při dalším postupu ohledně hledání řešení k 
zachování sportoviště a k zajištění potřebných finančních prostředků formou dotace od 
MHMP. Zápis byl zveřejněn na webových stránkách MČ P9. 
 
Jiránkova vila - projednáno v bodě interpelace 
 
 

 

 

23.  Dotazy, připomínky a podněty členů ZMČ P9 

 
 
Nebyly vzneseny žádné dotazy. 
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Z Á V Ě R : 

 

Ing. Jarolím ukončil 8. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9 cca v 15:00 hod.  

Konstatoval, že 8. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9 se zúčastnilo 33 členů ZMČ P9.  

K zápisu z minulého zasedání ZMČ nebyly vzneseny žádné připomínky, je tedy považován 

za schválený.   

 

 

 

                                                                                                   Ing. Jan Jarolím 

                                                                                         starosta MČ Praha 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé :       Bc. Bedřich Laube     ……………………………. 

 

                               Ing. Oldřich Brojír       …………………………….                             

 

 

 

 

 

 

V Praze dne  18. 2. 2020 

Zapsala: Krejčová Helena 

  


	Ing. Jarolím uvedl, že zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva MČ v Praze 9 ze dne 19. 11. 2019 ověřovatelé, Ing. Tomáš Kubík a pan Lukáš Dančevský prohlédli a podepsali. Se zněním zápisu se členové ZMČ mohou seznámit u pracovnic odd. SVOT.

