
Zápis
z|X. řádného zasedání Zastupitelstva městské části

Pľaha - Petľovice,
kona ného dne 25.06.2020

Přítomni: Mgr. Veronika Balíčková, Markéta Člžinská, MVDr. Roman Hanke, Iveta Hergottová, JUDr.
olga Hromasová, Bronislav Klinger, Vladimír Kubišta, Ing. Pavel Meloun, Ing. Miroslav Sklář, PharmDr.
Petr Slavírček'
omluveni: Ing' FrantišekKříž, RNDr. Vlasta KYížová, Mgr. Danĺel Neumann.
Neomluveni: MUDr. Pave| Bambas, Ing. Jan Křeček.

IX. řádné zasedání Zastupĺtelstva MČ Pľaha - Petrovice bylo zahájeno v 18.02 hodin. V době zahájení
bylo přítomno10 členů Zastupĺtelstva MC Praha - Petrovice.

Návrh programu:
1' Zahájení
2' Informace o omluvách členů ZastupitelsWa MC Praha - Petrovice ze zasedání
3. Určení ověřovatelů zápisu
4' Schváleníprogramu
5. Volba návrhového výboru
6. Udělenídotací MC Praha - Petrovice pro rok 2020
7 ' Prodej části pozemku parc. č. 4Ż3152 v k'ú' Petrovice _ SVJ Lessnerova 26I a 262
B. Různé, připomínky a náměty členů Zastupĺtelstva uč praha - Petrovice a občanů

1. Zahájení
IX' řádné zasedání Zastupĺtelstva MČ Praha _ Petrovĺce zahájila a řídila starostka MC JUDr. olga
Hromasová' Prohlásĺla, že IX. řádné zasedáníZastupĺtelsWa NČ praha - Petrovice bylo svoláno řádně a

včas. Starostka MČ dále konstatovala, že je přítomno celkem 10 členů Zastupitelstva MČ a zasedáníje
usnášeníschopné.

RNDr. Vlasta Křížová se omlouvá z rodinných důvodů.
Ing. Frantĺšek Kříž se omlouvá z pracovních důvodů'
Mgr. Daniel Neumann se omlouvá z pracovních důvodů.

3. Určení o!łěřovatelů záoisu
Starostka NČ :uor. olga 5rrornasová určila dva členy Zastupitelstva vČ t ověření zápĺsu z IX' řádného
zasedáníZastupitelstva MČ, a to pana Bronislava Klingera a Ing. Miroslava Skláře.

Starostka Mč konstatovala, že zápis z VIII. řádného zasedání zNČ je řádně ověřen, nicméně obdržela
námĺtku od občana Mgr. šteffela, který žádal o změnu textu v zápĺsu' Starostka MC tento návrh
předložĺla Zastupitelstvu Mč Praha - Petrovice k projednání. K tomuto návrhu se vyjádřil ověřovatel Ing.

Pavel Me|oun. Následně Zastupitelstvo MČ Praha - Petrovice přiialo usneseníke změně v zápisu v bodě
č. 12 ,,Prodej části pozemku parc, č' Ż03lz v k. ú. Petrovice.

Návrh usnesení;
,,Z řad občanů vystoupili: pan Jan Kublcek, Ing. arch. Vejrychová, panĺ Jana Beránková a pan Petr
Vejrych. občané přednesti ýhrady protl napojení pozemku 203/34 na komunikaci Morseova
v śouvislosti s plánovanou ýstavbou áomů. fitarostka uč * těmto ýhradám konstatovala,
že konkrétní řešenĺ dopravnĺho napojení bude řešeno v rámci tjzemnĺho a stavebnĺho řĺzenĺ a uvedené

ýhrady tedy nejsou předmětem projednáuaného bodu tohoto zasedání zastupĺtelsfua. Dále vystoupil
Mgr. Martĺn steffel, kteý se ztotožnĺĺse závěry starostky Mč)'
Hlasování:
Pro 1o, proti 0, zdržel se o schváleno
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4. Schválení pľooramu
Program byl schválen ve znění:

1. Zahájení
z. Informace o omluvách č|enů Zastupĺtelstva MC Praha - Petrovice ze zasedání
3. Určení ověřovatelů zápisu
4' Schváleníprogramu
5. Volba návrhového výboru
6. Udělenídotací MC Praha - Petrovice pro rok 2020
7' Prodej části pozemku parc. č' 4z3l52 v k.ú. Petrovice - SVJ Lessnerova 26I aŻ6Ż
B. Různé, připomínky a náměty členů Zastupitelstva MČ Praha - Petrovice a občanů

Hlasování:
Pro 10, proti o, zdržel se o schváleno

5. Volba návrhgvého v'ýboru
zastupĺtélsŃó lłč praha - Petrovice schvaluje návrhový výbor v tomto složení: paníMarkéta čižĺnská,
paníIveta Hergottová a Ing. Pavel Meloun.
Hlasování:
Pro 10, proti 0, zdržel se 0 schváleno

6. Udělení dotací t"tč praha - Petrovice pro ľok 2o2o
Starostka Mč požádala předsedu Dotační komise RMČ Ing. Zĺkána o přednesení zprávy. Předseda
dotační komise přednesl zprávu Dotační komĺse RMČ. K tomuto bodu vystoupila Mgr. Lucie Mistoler ze
spolku BeMama, která reagovala na připomínky Dotační komĺse RMČ. Následně vznikla diskuze, z řad
čienů zastupitelsWa vystoupila místostarostka paní Hergottová, starostka ĺ'łČ :uor. Hromasová, Ing.
Meloun a PharmDr. Slavíček. Z řad přítomných občanů vystoupil JUDr. Němec. Po ukončení diskuze
návrhoý výbor přednesl návrh usnesení'

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městské části Praha - Petrovice schvaluje poskytnutí finančních dotací na rok Ż020 pro:

- Rugby klub Petrovice/ z' s' ve ýši 100 000 Kč na zajištěníceloročnítréninkové a soutěžní
činnosti členů,

- Rugby klub Petrovice/ z. s. ve ýši 100 000 Kč na vybudování retenčních nádrží na dešťovou
vodu,

- Římskokatolickou farnost u kostela sv. Jakuba Staršího ve ýši 1oo 0oo Kč na sejmutí a
restaurování sochy umístěné na obvodové zdi kostela,

- Spolek BeMama ve rnýši 125 000 Kč na provozní náklady - webové stránky, rezeruačnísystém,
zprostředkovatele mailingu, pojištění spolku, fakturační a účetní služby, pronájem prostor,
honoráře lektorů a spolupracujících subjektů, kteřínejsou členy spolku, nákup sportovních
potřeb a rnýrobků pro sport, pohybové a zájmové aktivity, nákup vzdělávacího materiálu, nákup
a tisk propagačních materiálů a sportovních oděvů, kancelářských potřeb, náklady na přepravu,
ceny pro účastníky,

- Tělocvičnou jednotu Sokol Petrovice I. ve výši 200 000 Kč na rekonstrukci vytápění,
elektroinstalaci, ýměnu dveří a bezpečnostní ukotvení sportovního náčĺní.

Hlasování:
Pro 1o, proti o, zdržel se o schváleno

7. Pro$ej části pozemku parc. ć'. 423152 v k.ú. Petrovice - svJ Lessnerova 261 a 262
Starostka MČ přednesla důvodovou zprávu. Z řad členů vystoupĺl Ing. Meloun. Z ŕad přítomných
občanů vystoupila paní Vejsadová.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Mč Praha - Petrovice schvaluje prodej částĺ pozemku parc' č.423ĺ5Ż v k.ú. Petrovice, na
LV 43B ve vlastnictví, hl. m. Prahy, svěřená správa městská část Praha - Petrovice o celkové výměře
39m2za cenu 110 37o Kč Společenstvívlastníků Lessnerova Ż6I a26Ż,IČo 29413061, se sídlem
Lessnerova 26Ĺl19,1o9 oo Praha 10 - Petrovĺce, dle Geometrického plánu č. B75-LI2|Ż020 ověřeného
úředně oprávněným zeměměřickým ĺnženýrem Ing. Janem Nedomou.
Hlasování:
Pro lo, proti 0, zdržel se o schváleno
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8.
V
Ja

závěru zasedání starostka
kobiho v červenci, o připravované revĺtalizaci zahrady

ĺnformovala členy zastu

VZT v objektu polikliniky v červenci a V srpnu.

Skončeno v 18.52 hodin
Zapsala: Jana Kosinová

ověřovatelé:
Podepsáno dne:

Bronislav nger

řítomnou veřejnost o provozu Mpitelstva a p
v MS Jakobi ho a o připravované rekonstrukci

Ing. Miroslav Sklář

JUDr.
starostka

olga Hromasová
MC Praha - Petrovice
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