
ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2
Zápis

18. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne
10.02.2014

Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady,
Bc. Jana Cagašová, členka zastupitelstva
Mgr. Jana Černochová, starostka,
Mgr. Jakub Drábek, člen zastupitelstva,
Jana Duchková, zástupce starostky,
MUDr. Elena Güttlerová, členka zastupitelstva,
Mgr. Petr Hejna, člen zastupitelstva,
PhDr. Ivo Hlaváč, člen zastupitelstva,
Ing. Otto Hoffmann, člen zastupitelstva,
Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky,
Ing. Martin Jírovec, člen zastupitelstva,
Tomáš Jubánek, člen zastupitelstva,
Mgr. Miroslava Kaňková, členka zastupitelstva
Ing. Daniel Kůta, člen zastupitelstva,
PhDr. Zdeněk Lochmann, člen zastupitelstva,
Mgr. Michaela Marksová, členka zastupitelstva,
Mgr. Bohuslav Matuška, člen zastupitelstva,
Michaela Mazancová, členka zastupitelstva,
Bc. Jan Pech, člen zastupitelstva,
Jana Pospíšilová, členka zastupitelstva,
Ing. Dan Richter, člen zastupitelstva,
Ing. Martin Sedeke, člen zastupitelstva,
Bc. Antonín Setnička, člen zastupitelstva,
MUDr. Otto Schwarz, zástupce starostky,
Ing. František Stádník, člen zastupitelstva,
Aleš Svoboda, člen zastupitelstva,
Ing. Jaroslav Šolc, člen zastupitelstva,
Marie Truhlářová, členka rady,
Aleksandra Udženija, členka zastupitelstva,
Mgr. Michal Uhl, uvolněný člen zastupitelstva,
Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky,
Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky,
Eliška Zemanová, členka rady

Dále
přítomni:

Ing. Michal Kopecký, tajemník,
Mgr. Miluše Bromová, vedoucí odboru matrik,
Mgr. Jan Bureš, vedoucí odboru právního,
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PhDr. Hana Dostálová, vedoucí odboru humanitního,
Ing. Helena Dřízhalová, vedoucí odboru výstavby,
Ing. Zuzana Folprechtová, vedoucí odboru školství,
Josef Gál, vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje,
Ing. Petr Grametbauer, vedoucí odboru majetku,
Mgr. Drahoslava Hánová, vedoucí odboru živnostenského,
JUDr. Andrea Horáková, vedoucí odboru Kancelář tajemníka,
Mgr. Ilona Chalupská, vedoucí odboru Kancelář starostky a vnějších
vztahů,
Mgr. Ondřej Jícha, vedoucí odboru správních agend,
Ing. Eva Klímová, vedoucí odboru interního auditu a kontroly,
Mgr. Jaroslav Koubek, pověřen vedením odboru investic,
Ing. Michaela Stiborová, vedoucí odboru životního prostředí,
Ing. Petr Štěpán, vedoucí odboru informatiky,
Ing. Marie Suchá, vedoucí odboru ekonomického,
Ing. Tereze Dubovická,
Tomáš Matějka,
Eliška Křížová,
Šárka Votánková

Omluveni: Petr Pulec, člen zastupitelstva,
Ing. Marie Vlková, členka zastupitelstva

Ověřil: Jana Pospíšilová, členka zastupitelstva,
Eliška Zemanová, členka rady

Zapsal: Šárka Votánková, vedoucí oddělení organizačního
Hosté: 12

Program:
Č. Bod jednání Předkladatelé Rozhod. Č.usn.
1. k pověření člena Zastupitelstva městské

části Praha 2 ve smyslu § 43 zákona č.
131/2000 Sb., v platném znění

Mgr. Jana
Černochová,
starostka

schváleno 277

2. k personálním změnám ve Finančním a
Majetkovém výboru Zastupitelstva
městské části Praha 2

Mgr. Jana
Černochová,
starostka

schváleno 278

3. k návrhu rozpočtu a finančního plánu
zdaňované činnosti městské části Praha
2 na rok 2014

MUDr. Otto
Schwarz, zástupce
starostky
Mgr. Jana
Černochová,
starostka

schváleno 279

4. k poskytnutí účelové dotace společnosti
Národní dům - Kulturní dům železničářů,
s.r.o.

Mgr. Jana
Černochová,
starostka

schváleno 280

5. ke změně rozpočtu městské části Praha
2 na rok 2014 a k uzavření smlouvy o
zajištění realizace a financování akce
dosadby stromořadí na území městské
části Praha 2

Ing. arch. Václav
Vondrášek,
zástupce starostky
Michal Uhl, člen
zastupitelstva

schváleno 281

6. ke změně rozpočtu městské části Praha
2 na rok 2014 - obnova chodníků na
území městské části Praha 2 na rok

Ing. arch. Václav
Vondrášek,
zástupce starostky

schváleno 282
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2014 MUDr. Otto
Schwarz, zástupce
starostky

7. k záměru prodeje pozemku parc. č. 183,
k.ú. Vyšehrad pod bytovým domem
Vratislavova 29/5, Praha 2, zapsaného
na LV 40

MUDr. Otto
Schwarz, zástupce
starostky

schváleno 283

8. k prodeji pozemku parc. č. 966, jehož
součástí je bytový dům na adrese
Wenzigova 1308/21, Praha 2, a
pozemku parc.č. 965, zapsaných na LV
č. 2037 k.ú. Vinohrady

MUDr. Otto
Schwarz, zástupce
starostky

schváleno 284

9. k prodeji pozemku parc. č. 1210,
zapsaného na LV č. 2037 k.ú.
Vinohrady, jehož součástí je bytový dům
na adrese Bělehradská 1097/48, Praha
2

MUDr. Otto
Schwarz, zástupce
starostky

schváleno 285

10.
**

ke splátkové dohodě vyplývající z
dohody o narovnání ohledně přičleněné
části bytu

Ing. Jan Vaněk,
zástupce starostky

schváleno 286

11. ke stanovení odměn neuvolněným
členům Zastupitelstva městské části
Praha 2

Mgr. Jana
Černochová,
starostka

schváleno 287

12. k plnění usnesení Zastupitelstva
městské části Praha 2 č. 276 ze dne
18.11.2013 k posouzení možnosti
náhrady škody vzniklé uložením pokuty

Mgr. Michaela
Marksová, členka
zastupitelstva

neschváleno

Informace:
Č. Předmět Předkladatelé Rozhod.
13. k vzdání se mandátu člena

Zastupitelstva městské části Praha 2
Mgr. Jana
Černochová,
starostka

vzato na vědomí

14. k odpovědi na vystoupení člena
Zastupitelstva městské části Praha 2
Ing. Jaroslava Šolce na 17. ZMČ dne
18.11.2013 k Aktualizaci programu
regenerace MPR a MPZ městské části
Praha 2

Ing. arch. Václav
Vondrášek,
zástupce starostky

vzato na vědomí

15. k působnostem členů Rady městské
části Praha 2 po dobu nepřítomnosti
jednotlivých členů Rady městské části
Praha 2

Mgr. Jana
Černochová,
starostka

vzato na vědomí

16. k plnění usnesení Rady městské části
Praha 2 a Zastupitelstva městské části
Praha 2 za 4. čtvrtletí 2013

Mgr. Jana
Černochová,
starostka

vzato na vědomí

17. k Návrhu koncepce rozvoje zón
placeného stání

Ing. arch. Václav
Vondrášek,
zástupce starostky

vzato na vědomí

18. k rozšíření klubu OSB o nezařazenou
členku Zastupitelstva městské části
Praha 2 Mgr. Miroslavu Kaňkovou

Mgr. Jana
Černochová,
starostka

vzato na vědomí
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19. k materiálu Protidrogová politika hl. m.
Prahy na období 2013 - 2020

Mgr. Jana
Černochová,
starostka

vzato na vědomí

20. ke zrušení komise informatiky a zřízení
komise pro informační služby a
transparentnost RMČ Praha 2 a k
návrhům na opatření v oblasti
transparentnosti a participace občanů

Ing. Michal
Kopecký, tajemník

vzato na vědomí

21. k rozhodnutí Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže

Mgr. Jana
Černochová,
starostka

vzato na vědomí

Starostka zahájila 18. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 v 15:04
hodin.
Zápis ze 17. řádného zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 byl bez
připomínek.

Mgr. Černochová uvítala přítomné na 18. řádném zasedání zastupitelstva městské
části. Konstatovala, že zastupitelstvo bylo svoláno a vyhlášeno v souladu s jednacím
řádem, přítomna je nadpoloviční většina zastupitelů. Upozornila na nástěnku zde v
sále, kam mohou občané, kteří dosáhli věku 18 let a nejsou členy Zastupitelstva
městské části Praha 2, vyvěšovat svá stanoviska v písemné podobě. Pověřila Ing.
Kopeckého, tajemníka Úřadu městské části Praha 2, a Mgr. Bureše, vedoucího
právního odboru, aby nástěnku v průběhu zasedání sledovali a o případném vyvěšení
jakéhokoliv příspěvku ji informovali. Zároveň připomněla, že ústně se mohou vyjádřit
občané s trvalým pobytem na území městské části Praha 2, fyzické osoby vlastnící
nemovitosti na území městské části Praha 2 nebo cizí státní příslušníci, kteří mají
trvalý pobyt na území městské části Praha 2. Pokud by se chtěl ústně vyjádřit i občan
nesplňující některou z řečených podmínek, musí s jeho vystoupením souhlasit
alespoň 18 členů zastupitelstva. Dále informovala, že dle jednacího řádu jsou
Interpelace občanů zařazeny jako bod jednání po třech hodinách od zahájení
zasedání zastupitelstva. Přihlášky musí být odevzdány zapisovatelce po zahájení
zasedání zastupitelstva do 2 hodin od zahájení zasedání.

Ověřením zápisu byly pověřeny J. Pospíšilová a E. Zemanová.

Do tříčlenného návrhového a volebního výboru byli zvoleni Mgr. Drábek (předseda),
PhDr. Lochmann, Mgr. Hejna a zastupitelé aklamací souhlasili.

Složení slibu člena Zastupitelstva městské části Praha 2:
Mgr. Černochová konstatovala, že vzhledem k tomu, že zanikl mandát člena
zastupitelstva městské části Praha 2 JUDr. Kláry Samkové, má za povinnost přijmout
slib člena Zastupitelstva městské části Praha 2, který byl náhradníkem na kandidátní
listině TOP 09, a to Bc. Jany Cagašové. Požádala Bc. Janu Cagašovou, aby přišla k
řečnickému pultu. Přečetla text slibu ve znění „Slibuji věrnost České republice. Slibuji
na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu městské
části Praha 2 a jejích občanů, řídit se Ústavou a zákony České republiky“. Bc. Jana
Cagašová pronesla „Slibuji“ a podepsala slib. Mgr. Černochová konstatovala, že Bc.
Jana Cagašová splnila zákonem stanovené podmínky.

4



K programu:
Do programu byl zařazen nový bod č. 2 a č. 12 a informace č. 17 až 21. Takto
doplněný program zastupitelé hlasováním (32:0:0) schválili. V průběhu jednání po
projednání bodu pět zastupitelé hlasováním (26:0:0) souhlasili s přesunutím nově
zařazeného bodu č. 12 na bod č. 6 programu.

K jednotlivým bodům programu:

1. k pověření člena Zastupitelstva městské části Praha 2 ve smyslu § 43 zákona č.
131/2000 Sb., v platném znění
Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka

Předkladatelka Mgr. Černochová blíže zastupitele seznámila s návrhem usnesení.
Zastupitelé poté předložený návrh usnesení schválili hlasováním (32:0:0).

Usnesení č. 277

2. k personálním změnám ve Finančním a Majetkovém výboru Zastupitelstva
městské části Praha 2
Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka

Mgr. Černochová požádala o změnu předkladatele návrhu usnesení, kdy
předkladatelem bude ona a seznámila členy zastupitelstva s předloženým
návrhem usnesení.
Předseda návrhového a volebního výboru poté zahájil tajnou volbu o odvolání
paní Kláry Samkové z funkce člena finančního a majetkového výboru. Po
skončení volby konstatoval, že bylo vydáno 31 hlasovacích lístků, z toho 31
odevzdaných platných hlasovacích lístků. Pro odvolání paní Kláry Samkové
z funkce člena finančního výboru bylo 31 hlasů a z funkce člena majetkového
výboru bylo 31 hlasů. Paní Klára Samková byla odvolána z funkce člena výborů.
Předseda návrhového a volebního výboru poté zahájil tajnou volbu o zvolení  pana
Radka Jandy do funkce člena finančního výboru a paní Jany Duchkové do funkce
člena majetkového výboru. Po skončení volby konstatoval, že bylo vydáno 32
hlasovacích lístků, z toho 32 odevzdaných platných hlasovacích lístků. Pro zvolení
pana Radka Jandy bylo 32 hlasů a pro zvolení paní Jany Duchkové bylo 27 hlasů.
Oba byli zvoleni do funkce členů výborů.
Mgr. Černochová požádala, aby bylo vyjádřeno poděkování za práci ve výborech
a zastupitelstvu městské části JUDr. Kláře Samkové v děkovném dopise, který
bude odeslán jejím jménem.
Zastupitelé poté předložený návrh usnesení schválili hlasováním (32:0:0).

Usnesení č. 278

3. k návrhu rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2
na rok 2014
Předkladatelé: MUDr. Otto Schwarz, zástupce starostky

Mgr. Jana Černochová, starostka

Předkladatel MUDr. Schwarz blíže zastupitele seznámil s návrhem usnesení.
Ing. Jírovec ve svém vystoupení vysvětlil zdrženlivý postoj klubu OSB
k navrženému rozpočtu. Poukázal na skutečnost, že příprava rozpočtu probíhá
v rámci komise pro tvorbu a kontrolu rozpočtu (KPTR) bez účasti opozice. Dále
také zmínil finanční plán zdaňované činnosti, oceňují snahu vrátit finanční
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prostředky na opravy domů, ale dotazují se, na kolik je možnost prostředky
efektivně vynaložit opravdu reálná. Zmínil se o projektových dokumentacích (PD)
a požádal o přehled položek PD  za uplynulý rok, z nějž by bylo zřejmé, zda se
jednotlivé položky přesunuly z fáze projektové do fáze realizační, kdy se tak stane
a jaké byly skutečné náklady na PD ve srovnání s plánovanými náklady. Uvedl, že
je zaujala položka v příjmové části nájem zdrojů tepla (kotelny), která se zvyšuje
na více než dvojnásobek. Na dotaz, kdo tento výnos zaplatí a co se mění, zda
dojde k nárůstu nájemného, odpověď na finančním výboru nedostali. Dále zmínil,
že v položce v péči o vzhled obcí a veřejnou zeleň dochází k meziročnímu nárůstu
o 8,5% a nemají konkrétní informace, proč k tomuto nárůstu dochází. Na závěr
uvedl, že neúčastí opozice na KPTR, bez zapojení do přípravy rozpočtu a znalostí
kontextu definice jednotlivých položek rozpočtu, se při posuzování rozpočtu
můžou pohybovat do značné míry pouze v rovině dohadů a spekulací. Za těchto
podmínek návrh rozpočtu podpořit nemůžou, a proto se klub OSB zdrží hlasování.

Ing. Richter uvedl, že zastupitelé OSB v opozici přistupují k hlasování o
jednotlivých bodech programu zodpovědně a v naprosté většině rozumné návrhy
podpoří, to se však nedá říci o zastupitelích koalice z ODS, TOP 09 a SZ, kteří
neumožnili práci zastupitelů OSB v KPTR. Zmínil se mimo jiné o předražených
fakturách za rekonstrukci bytu v Londýnské 16, o nevyslyšení pracovní skupiny
nechat ověřit, zda nedošlo k předražení oprav bytů v Trojické 11, o výběrovém
řízení na Poskytování právních služeb MČ Praha 2, zda by nebylo ekonomicky
výhodnější využít služeb kvalitního týmu právníků působících na radnici. Dále se
zmínil o položce navrhovaného rozpočtu výdaje na chod úřadu, kdy mu byla jeho
žádost o vydání podrobnějšího členění jednotlivých výdajů podle odborů městské
části zamítnuta. Většina odborů úřadu pracuje velmi dobře, některé odbory spíše
než zájmy občanů městské části brání firmy, na podněty občanů dostatečně
nereagují. Dále se také zmínili, že rozpočet nemůže být postaven výhradně na
příjmech z nájmů obecních bytů, které má zejména TOP 09 snahu šroubovat do
nesmyslných výšin. Uvedl, že městská část měla v roce 2013 vyčleněno na opravy
bytů částku 234 mil. Kč. Ke konci listopadu 2013 ale bylo proinvestováno pouhých
75 mil. Kč, nevyužito tedy zůstalo 159 mil. Kč, které se projevily dalším
zanedbáváním oprav bytového fondu. Stop stav na opravy se záhadným
způsobem rozšířil i na domy, které nebyly zařazeny do prodeje. Zmínil, že požádal
MUDr. Schwarze o zaslání tabulky s přehledem fakturovaných oprav za prosinec,
bylo mu odpovězeno, že to neví a nejpozději do dnešního zasedání zastupitelstva
bude předložena, a proto se dotázal, kde je.

Ing. Vaněk odpověděl, že nájemné za kotelny je nastaveno fixní částkou za
dodaný gigajoul. Nájemné nastavené formou odpisů vedlo k problémům
v momentě, kdy městská část provedla rekonstrukci kotelen v řádech milionu a
poté nebylo možné celé odpisy promítnout do ceny tepla, proto byla zvolena forma
fixní částky. Přehled PD za rok 2013 pro Ing. Jírovce zajistí.

A. Udženija poděkovala za předložený návrh rozpočtu.
Mgr. Hejna upozornil na překlep na str. 4 přílohy č. 1 k návrhu rozpočtu, kde je
místo částky 258 350,80 tis. korun uvedena částka 298 350,80 tis. korun.
Ing. Kopecký se zmínil o paragrafu místní správy na rok 2014, kde se snaží ušetřit
co nejvíce.

Ing. arch. Vondrášek reagoval na navýšení položky péče o vzhled obcí a veřejnou
zeleň, která je navýšena z důvodu údržby a provozu, zajišťování služeb kustodů

6



aj.

Ing. Kůta uvedl, že se nenaváží do chodu úřadu městské části, kritizují zde
vyhazování peněz v předražených opravách a údržbách.

J. Duchková se domnívá, že předložený návrh rozpočtu je nejlepší za poslední
roky, který tato městská část měla. Zmínila, že každá položka byla pečlivě
přezkoumaná, včetně PD. Poděkovala předsedovi KPTR MUDr. Schwarzovi.

Mgr. Černochová poděkovala místopředsedovi KPTR panu Korseskovi a všem
vedoucím odborů úřadu městské části. Zmínila se o jednání finančního výboru,
rady městské části, na které mají přístup všichni členové zastupitelstva a
nezaznamenala, že by někde bylo hlasováno o nějakých návrzích nebo
doporučeních. Zmínila zřízení komise pro informační služby a transparentnost.

A. Udženija uvedla, jak zde bylo zmíněno, že není možné, aby úředníci mohli
vykonávat činnost místo externích pracovníků.

Ing. Jírovec uvedl, že netvrdí, že návrh rozpočtu je špatný, pouze se zdržují jako
klub OSB hlasování, vyjádřil pochybnosti k realizaci oprav během tohoto roku
v návrhu rozpočtu.

Jan Korseska, místopředseda KPTR, uvedl, že na jednání finančního výboru byla
položka na činnost místní správy diskutována a doložena po jednotlivých bodech.
Mimo jiné zmínil, že KPTR je složená pouze z koaličních lidí z důvodu, že
zodpovědnost za hospodaření městské části má výhradně rada městské části a
KPTR je poradním orgánem rady městské části. KPTR je otevřená všem členům
zastupitelstva a nezažil, že by kdokoliv z opozice přišel na toto jednání. Takto
předložený návrh rozpočtu splnil všechny dané podmínky a je úsporný.

Ing. Sedeke zmínil, že by očekával od opozice protinávrhy, návrhy nebo úpravy.

Ing. Šolc navrhl vrátit kompetence komise do původního stavu, rozšířit
kompetence finanční komisi a zamyslet se, zda by to nešlo udělat nějak jinak.

MUDr. Schwarz ve svém závěrečném slově uvedl, že rozpočet byl v zákonné lhůtě
a termínu vyvěšen na úřední desce a nepřišly žádné připomínky. Zmínil také, že
KPTR vznikla i z důvodu, aby se pokusila stabilizovat hospodaření městské části a
poděkoval místopředsedovi KPTR panu Korseskovi za jeho práci v komisi.
Členové zastupitelstva měli možnost být při projednávání návrhu rozpočtu na
finančním výboru dvakrát, v prosinci minulého roku a v lednu tohoto roku. Zmínil
se o nově zavedeném způsobu výběrového řízení, který mohl způsobit určité
zpoždění, a odborem investic byli ujištěni, že dle harmonogramu prací budou akce
dokončeny a vyfakturovány. Dále zmínil, že plánované příjmy za nájemné byly
poníženy v rozpočtu 2013, protože předpokládali uskutečnění prodeje nemovitostí,
to se nestalo, proto došlo v tomto roce k navýšení. Poděkoval všem, kteří se na
rozpočtu podíleli, komisím, vedoucím odborů a hlavně pracovnicím odboru
ekonomického Ing. Suché a paní Pliškové.

Mgr. Černochová se připojila k poděkování panu tajemníkovi a zástupkyni
tajemníka za koordinaci rozpočtu mezi jednotlivými odbory.
MUDr. Schwarz přijal opravu v příloze č. 1 k návrhu rozpočtu na straně 4.
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Zastupitelé poté předložený návrh usnesení schválili hlasováním (20:0:13).

Usnesení č. 279

4. k poskytnutí účelové dotace společnosti Národní dům - Kulturní dům železničářů,
s.r.o.
Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka

Předkladatelka  Mgr. Černochová blíže zastupitele seznámila s návrhem usnesení
a přednesla srovnání s jinými městskými částmi.
Mgr. Hejna poděkoval za soulad návrhu plakátu a smlouvy, že se podařilo prosadit
větu, která tam měla být již dříve.
Ing. Šolc poděkoval předkladatelce za srovnání s jinými městskými částmi a uvítal
by tento srovnávací průzkum i u jiných dalších materiálů, např. prodeje bytů,
pozemků, aj.
Zastupitelé poté předložený návrh usnesení schválili hlasováním (28:1:3).

Usnesení č. 280

5. ke změně rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2014 a k uzavření smlouvy o
zajištění realizace a financování akce dosadby stromořadí na území městské části
Praha 2
Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky

Michal Uhl, člen zastupitelstva

Předkladatelé Ing. arch. Vondrášek a Mgr. Uhl blíže zastupitele seznámili
s návrhem usnesení.
Mgr. Černochová ubezpečila, že všechny stromy, které musely být pokáceny
vzhledem k povodním a podmáčeným parkům, byly nově vysázeny. Zaplaceno to
bylo částečně z pojištění a částečně přispělo hlavní město Praha.
Mgr. Hejna se dotázal, co znamená rabátko a jaké druhy stromů se budou sázet s
ohledem například k ekologicky zatíženějším ulicím, dopravě, ovzduší aj.
Ing. Šolc se zmínil o systémovosti a není si vědom, že by se tento bod projednával
v komisi životního prostředí a uvítal by, pokud bude nějaký bod projednáván
v komisích, aby to bylo přehledným způsobem vždy zviditelněno v důvodové
zprávě.
Ing. arch. Vondrášek odpověděl, že rabátko je nezpevněná díra kolem stromečku,
kde není asfalt, kterou dochází k zavlažování stromu. K vystoupení Ing. Šolce
uvedl, že v průběhu několika let o nesystémovosti diskutoval se třemi radními
z různých politických stran a není jednoduché něco v tomto smyslu prosadit.
PhDr. Lochmann uvedl, že v komisi životního prostředí to nebylo projednáno,
protože to nikdo komisi nepředložil. Zmínil se také, že je potřeba údržba a
prostřihování stromů.
Mgr. Uhl odpověděl, že výběr stromů byl proveden s ohledem na místo, zdali
předchozí stromy, které tam jsou, jsou vhodné a vyjmenoval druhy stromů, které
mají být vysázeny.
Ing. arch. Vondrášek se zmínil o amatérsky vysázených stromech v ulici U
Nemocnice, a že také záleží nejen na taxonu stromu, ale i na tom, zda tam jsou
inženýrské sítě, jak daleko bude od domu, oken aj. Myslí si, že stromy byly
vybrány odborníky dobře.
Zastupitelé poté předložený návrh usnesení schválili hlasováním (31:0:0).

Usnesení č. 281
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6. ke změně rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2014 - obnova chodníků na
území městské části Praha 2 na rok 2014
Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky

MUDr. Otto Schwarz, zástupce starostky

Předkladatel Ing. arch. Vondrášek blíže zastupitele seznámil s návrhem usnesení.

A. Udženija se dotázala na práce prováděné v uzavřené ulici Londýnská a na její
ještě horší stav po otevření. Navrhla apelovat na ty, kteří práce prováděli, aby dali
ulici do pořádku.

Mgr. Černochová se zmínila o občanech městské části Praha 2, kteří jim
opakovaně psali o stavu v této ulici a oni jim museli opakovaně sdělovat, že tento
stav není zapříčiněn městskou částí, ale hlavním městem Prahou, Technickou
správou komunikací, jimi vybranou firmou.

Ing. Šolc se přimluvil za to, až bude předložen komisí pro informační služby a
transparentnost nějaký návrh k vylepšení, a bude potřeba učinit nějaké finanční
opatření, nalezne stejné pochopení, jaké projevují u výsadby stromů a oprav
chodníků.

Ing. arch. Vondrášek uvedl, že rozkopání Londýnské ulice vzniklo z důvodu
havarijního stavu kanalizace a vodovodu. Technická správa komunikací
vysoutěžila firmu, která byla vybrána podle zákona. Technická správa komunikací
neplánovala celou obnovu Londýnské ulice, pouze opravu povrchu. Odbor
dopravy protestoval proti kolaudaci vzhledem k tomu, že chyběly zábrany kolem
stromů, tj. parkující auta najíždějí do rabátek a ničí stromy, ale přesto to bylo
zkolaudováno. Náměstek Technické správy komunikací slíbil, že možná něco
dodělají, nemají to v projektu a nemají na to finance. Nebyly to investiční
prostředky, byly to prostředky na opravy. Další části ulice Londýnské nejsou
dodělány, ale na požadavek městské části byly přes zimu zazáplatovány. Městská
část toto nerealizuje, nefinancuje, a proto je těžké projekt ovlivnit. Zmínil, že odbor
dopravy přinejmenším zabránil, aby byla rozkopána ještě další část, dokud
nedokončí alespoň něco.

Mgr. Černochová požádala členy Redakční rady Novin Prahy 2 a odbor Kancelář
starostky a vnějších vztahů, aby aktualizovali zprávy týkající se Londýnské ulice
na internetových stránkách Prahy 2 a v Novinách Prahy 2, aby občanům bylo
dostatečně vysvětleno, že se nejedná o rozmar samosprávy Prahy 2. Naopak se
pokoušeli vymýšlet nouzové varianty a odbor dopravy se v tomto směru velice
snažil.

Ing. arch. Vondrášek navrhl, aby mu bylo uloženo kontaktovat hlavní město Prahu
a Technickou správu komunikací s požadavkem na koordinaci svých investic.
Mgr. Černochová uvedla, že tento úkol, aby dopis ze své pravomoci Ing. arch.
Vondrášek poslal, bude zmíněn v zápise s tím, že tato záležitost byla diskutována
na tomto zastupitelstvu.

Zastupitelé poté předložený návrh usnesení schválili hlasováním (31:0:0).

Usnesení č. 282
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7. k záměru prodeje pozemku parc. č. 183, k.ú. Vyšehrad pod bytovým domem
Vratislavova 29/5, Praha 2, zapsaného na LV 40
Předkladatelé: MUDr. Otto Schwarz, zástupce starostky

Předkladatel MUDr. Schwarz blíže zastupitele seznámil s návrhem usnesení,
záměr byl zveřejněn od 6.1.2014 do 22.1.2014 a nedošly žádné nabídky na
odkup.
M. Mazancová se dotázala, zda je zveřejněný seznam 47 domů, kterých se tato
nabídka týká.
Ing. Šolc se zmínil o otevřeném dopisu klubu OSB adresovaném majetkovému
výboru, kde se snažili otevřít myšlenku, zda podmínky, za kterých se prodává,
transparentnost a celý proces by nestál ještě k zamyšlení, aby se domů přihlásilo
co nejvíce. Mimo jiné se zmínil o posudcích o různých metodách odhadu.

Ing. Vaněk uvedl, že seznam domů, kterým byly nabídnuty pozemky k odkupu
včetně ceny je zpracován a domnívá se, že je zveřejněn na extranetu pro jednání
majetkového výboru. Uvedl, že při oceňování pozemků v případě prodeje celých
domů je cena stanovena cenovou mapou, nicméně nemá vliv na výslednou cenu
domu, neboť cena domů je tvořena součtem jednotlivých bytových a nebytových
jednotek. Cena pozemku je tam uvedena jako orientační cena, neboť znalec
vychází ze srovnávací metody a naceňuje m2 bytové nebo nebytové jednotky
včetně podílu na společných prostorách domu a podílu na pozemku.

M. Mazancová uvedla, že žádali na majetkovém výboru a paní starostku, aby
zmíněný seznam byl zveřejněn pro veřejnost na internetových stránkách.

MUDr. Schwarz odpověděl, že seznam chtějí zveřejnit, nyní řeší, kam na
internetové stránky seznam umístit. Ke znaleckým posudkům také uvedl, že
v plánu zdaňované činnosti účtují zvlášť cenu domu a zvlášť cenu pozemku
v rámci zdaňované činnosti.

Zastupitelé poté předložený návrh usnesení schválili hlasováním (28:0:0).

Usnesení č. 283

8. k prodeji pozemku parc. č. 966, jehož součástí je bytový dům na adrese
Wenzigova 1308/21, Praha 2, a pozemku parc.č. 965, zapsaných na LV č. 2037
k.ú. Vinohrady
Předkladatelé: MUDr. Otto Schwarz, zástupce starostky

Předkladatel MUDr. Schwarz blíže zastupitele seznámil s návrhem usnesení,
záměr prodeje tohoto domu byl vyvěšen elektronicky i fyzicky na úřední desce
městské části od 24.1.2014 do 9.2.2014. Ing. Grametbauer uvedl, že k dnešnímu
dni nedošla žádná reakce na vyvěšený záměr.

Ing. Kůta uvedl, že před dvěma lety zde vznikla nová koalice, do které vstoupila
nová politická strana, která potřebovala čas na vytvoření nových pravidel, která
nejsou především stejná pro všechny kupující. Mimo jiné zmínil, že nyní schvalují
prodej prvních domů, jejichž odhady byly vypočítány dle krkolomné metodiky,
která se snaží tvářit, že jsou prováděny dle zákona č. 151/1997 Sb., ale přeci jen
jsou jejich hodnoty možná lehce vyšší, než kdyby se prováděly tak, jak se dle
tohoto zákona provádět mají. Nájemníci těchto dvou domů mohou být relativně
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spokojeni s nabízenou cenou a zmínil se o ostatních domech, zda se stihnou
prodat všechny, zda bude stejná vzájemná spokojenost. Dále uvedl připomínky k
odhadům domů, např. že v odhadech chybí výnosová metoda ocenění, nebytové
prostory jsou většinou unifikovaně odhadovány nehledě na jejich polohu, stav aj. U
nabízených domů jako celku je mnohem větší reálná šance na uskutečnění
prodeje, u prodeje bytů, kde budou vázáni břemenem 10 let, bude prakticky
nemožné na byt získat hypotéku. Jestliže se všem nedá stejná šance, nebudou
poskytnuty všem dostupnější podmínky prodeje, akce prodej bytového fondu
nesplní své cíle. Uvedl, že pokud souhlasí nájemníci s prodejem, čímž deklarují
dostupnost nabídnuté ceny, souhlasí i klub OSB.

Mgr. Černochová zmínila, že když se vrátila do funkce starostky městské části,
snažila se prodej posunout dopředu, jmenovala se pracovní skupina, zahájili
výběrové řízení na administrátora prodeje. Zmínila, že vysoutěžit veřejnou
zakázku v České republice je čím dál složitější. Je ráda, že se podařilo v rámci
koalice rozdělit nemovitosti na prodej po bytech a družstvům, protože kdyby se
prodávaly všechny domy jako celek družstvům, mohlo by se stát, že by prodej
nebyl odsouhlasen vzhledem k výnosnosti nebytových prostor. Sama za sebe
slíbila, že udělá vše pro to, aby do konce volebního období bylo domů odprodáno
co nejvíce a poděkovala klubu OSB, že se rozhodli pro tento prodej hlasovat.

Mgr. Hejna upozornil, že začali proces, který je ostře sledován nejen občany, ale i
médii a domnívá se, zda by nebylo dobré zveřejnit znalecké posudky.
Mgr. Černochová upozornila při zveřejňování znaleckých posudků na možnou
závist.

Ing. Vaňka mrzí, že proces trval tak dlouho, ale v okamžiku, kdy výběrové řízení
bylo vypsáno, tak jako zadavatel nemají žádnou šanci toto urychlit. Uvedl, že dvě
formy prodeje nemovitostí mají své výhody i nevýhody a nelze se zavděčit všem,
ale je zde snaha vyjít vstříc lidem, aby dosáhli na úvěr, u bytů není zástavní právo
ve prospěch městské části a u starších ročníků nabízejí možnost před uzavřením
kupní smlouvy společný nájem bytu s rodinnými příslušníky.

Ing. Kůta odpověděl Mgr. Uhlovi, že ve svém příspěvku o nezákonnosti nemluvil.

MUDr. Schwarz uvedl, že po změně koalice se proces reálně dal do pohybu.
Jedná se o velké peníze, znalecké posudky mohou být  nějakým způsobem
zpochybněné, a proto je dobře, že pověřili administrátora prodeje. Za úspěch bude
považovat, pokud vše proběhne dobře a v budoucnu nikdo nezpochybní, že byl
porušen zákon. Za sebe uvedl, že si dokáže představit zveřejňování schválených
znaleckých posudků.

Mgr. Hejna uvedl, že by šel cestou transparentnosti a je pro zveřejňování
schválených znaleckých posudků.

Mgr. Černochová uvedla, že je pro zveřejňování, říkala to i na předsedech klubů,
pouze si zde dovolila upozornit na některé aspekty, které by si měli uvědomit, ale
to samozřejmě neznamená, že by měli nějaké informace tajit.

A. Udženija uvedla, že soukromý majitel je vždy lepší než stát, obec a požádala
zastupitele, aby nestrašili občany tím, že něco nepůjde. Zde mají ke schválení
první domy k prodeji a je evidentní, že dobrá vůle zde je.
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Ing. Kůta uvedl ke zveřejňování posudků, že je také pro a žádným způsobem by
se nebál aspektu závisti veřejnosti. Problém zde vidí v tom, že dle metodiky se
v odhadech počítalo součtem bytů, jsou tam vidět byty, ale kdyby se zveřejnil
odhad, který byl vypracován, jak opravdu měl, dle zákona č. 151/1997 Sb., byl by
nižší, nikdo by proti němu nic neřekl.

Mgr. Černochová zmínila, že zde nikdo nenavrhuje, aby se posudky
nezveřejňovaly, byly zde zmíněny nějaké aspekty a upozornila i na aspekt
spekulativní.
Mgr. Matuška upozornil na dva zákony, které stojí proti sobě, a to zákon o
poskytování informací a zákon na ochranu osobních údajů.
Mgr. Černochová se přimluvila za to, že než začnou něco zveřejňovat, měli by mít
stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů.
A. Udženija uvedla, že není pro zveřejňování, protože toto není volný prodej, je to
prodej oprávněným nájemcům.
Mgr. Černochová navrhla vložit do návrhu usnesení větu ve znění „ukládá požádat
o stanovisko Úřad na ochranu osobních údajů ve věci zveřejňování znaleckých
posudků“. Až toto stanovisko obdrží, svolá předsedy všech politických klubů, aby
se mohli dohodnout na dalším postupu.
Mgr. Kaňková požádala, až se bude psát dopis, aby zvážili, že budou prodávat po
bytech a na zastupitelstvu budou hlasovat o konkrétních nájemnících a
konkrétních cenách u každého jednotlivého člověka, takže to bude poté naprosto
veřejné.

Zdeněk Králíček, občan městské části, se zmínil o privatizaci na městské části
Praha 2 v minulosti. Mimo jiné uvedl, že OSB byli organizátoři prodeje, dostali se
do zastupitelstva městské části a nyní jsou dle pravidel zproštěni koupit si své byty
vzhledem ke konfliktu zájmu. Uvedl, že kdo navrhl do pravidel, že zastupitele za
OSB nemají nárok byty privatizovat, by se měl omluvit, a požádal o zvážení.

Mgr. Černochová uvedla, že nebyli vyčleněni pouze zastupitelé za OSB, ale
všichni zastupitele, jako Ing. Stádník za ODS, J. Pech za ČSSD nebo Mgr. Uhl za
SZ. Zmínila, že s tímto pravidlem nesouhlasila, na předsedech klubů navrhovala
zrušení tohoto pravidla, ale se svým názorem byla v menšině

Interpelace občanů
V souladu s § 23 a) Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 2 byly po
3 hodinách zasedání zastupitelstva projednány interpelace občanů.

Antonín Pokrupa, občan městské části
„Vážená paní starostko, vážení radní, zastupitelé, ačkoliv jsem členem
bezpečnostní komise, dovoluji si zde vystoupit jako občan Prahy 2 a ke koncepci
protidrogové politiky. Já bych chtěl poděkovat paní starostce, radním, že odmítli
koncepci protidrogové politiky hlavního města Prahy a následně usnesení
zastupitelstva hlavního města č. 34/33 ze dne 23. 1. k požadavku vytipovaní lokalit
pro umístnění kontaktních centrech s aplikační místností. Koncepce ani
požadavek na umístnění aplikačních místností neřeší reálný přínos projektu.
Chybí jakýkoliv kvantifikovatelný identifikátor přínosu pro veřejnost a samotné
uživatele, neuvádí skutečnou cenu za zachráněný život z důvodů předávkování, je
proti současné právní legislativě a mezinárodním úmluvám, nepřihlíží k negativní
zkušenosti podložené odbornými studiemi ze zahraniční a v neposlední řadě
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zlehčuje názory občanů, kteří podle koncepce vnímají závislé na nealkoholových
drogách pouze jednostranně, a to zaujatě. Hlavním argumentem propagátora
myšlenky aplikačních místností, kromě neurčitého přímého působení na závislé a
výměny injekčních stříkaček, je možnost intervence v případě předávkování drogy
uživatelem. S přihlédnutím k rozložení drogové scény, kde patříme mezi země
s nejmenší úmrtností z důvodu předávkování mezi lidmi od 15 do 64 let na jeden
milion obyvatel v Evropě, je důvod navrhovatelů aplikačních místností
neopodstatněný. Podobných výsledku lze přeci dosáhnou efektivně v terénních
programech, např. v Sydney, kde byla aplikační místnost otevřena v roce 2001,
spočítali, že aplikační místnost zachránila půl života za rok, respektive 4 klienty za
9 let, a to za cenu 23 mil. dolaru, což je podle mého názoru velmi špatný výsledek.
Možná že u nás na Praze 2 by cena za zachráněný život v aplikační místnosti
mohla být o pár mil. nižší, osobně jsem však přesvědčen, že finanční prostředky
se dají mnohem lépe využít na primární prevenci a léčbu. Z dlouhodobého
hlediska zřízení aplikačních místností na území Prahy 2, kromě faktu, že se jedná
o napomáhání k užívání drog, z důvodu zvýšené poptávky po droze, zvýší tržby a
následně přiláká více prodejců, čímž potažmo zvýší kriminalitu. Zvýšená
kriminalita bude záminka k diskuzi o legalizaci tvrdých drog a v neposlední řadě
zdrží uživatele ve vyhledávání léčby. Výsledkem budou prosperující neziskové
společnosti se zvyšujícím se počtem našich dětí, které se stanou na drogách
závislými. Správa odpovědných orgánů směrem pro závislé nebo pro ty, kteří se
mohou stát závislými na nealkoholických látkách, musí být jasně formulované.
Pokud si někdo zvolí cestu užívání drog, musí přijmout i z toho plynoucí rizika a
určité nepohodlí. Existuje totiž pouze jediná cesta jak se zbavit závislosti, a tím je
cesta léčby a abstinence. Žádám proto paní starostku a zastupitele, aby využili
všechny možnosti a nedopustili umístit aplikační místnosti na Praze 2, děkuji.“

Mgr. Jana Černochová, ústní odpověď
„Jenom pro upřesnění, pro členy zastupitelstva, celou protidrogovou koncepci
hlavního města Prahy jste dostali v rámci informací dnes na místě. Já bych vás
chtěla poprosit, aby ti z vás, co nejste členové bezpečnostní komise, tak abyste si
ji přečetli, abyste případně přišli i na radu městské části nebo na zastupitelstvo
hlavního města Prahy, kde se to bude projednávat. Ať tam nestojím za Prahu 2
sama s nějakým názorem, který sice byl podložený rozhodnutím rady městské
části v té první verzi, teď v té druhé verzi to do rady teprve jde. Ale skutečně, já
bych možná poprosila, aby nás poslouchal i zastupitel hlavního města Prahy pan
Kubišta, který nebudu říkat, jak minule hlasoval, protože to by nebylo fér, ale aby
tuto diskuzi, která tady proběhla, tak možná i tlumočil kolegům, kteří jsou v Radě
hlavního města Prahy. Protože skutečně není podle právního řádu platného v ČR,
trestního řádu, v tuto chvíli možné umisťovat tyto místnosti kdekoliv. V tu chvíli,
kdy by se někde tato místa objevila, tak tam musí přijít a zasáhnout policie ČR.
Praha 2 vnímá ten problém jako problém, který nezmizí mávnutím kouzelného
proutku. I několikrát na bezpečnostní komisi jsme říkali, že bychom se jako Praha
2 nebránili nějaké pojízdné ambulanci, která by poskytovala to, čemu se říká
terénní služby, tak aby se spravedlivě jednotlivé městské části o problém spojený
a napojený na narkomany dělily. Ale nelíbí se nám, že by opět něco, co se stane,
mělo být hlavně v centru, takhle budou argumentovat a argumentují, takže pokud
možno, tak na Karlově náměstí nebo někde v té historické části Prahy 2. A to
mohu slíbit, že já tomuto budu samozřejmě bránit, jak budu moct, i jsem na
Zastupitelstvu hlavního města Prahy společně s Aleksandrou Udženija v této věci
vystupovala, opírala jsem své stanovisko o stanovisko protidrogové centrály, která
přesně to co říkal pan Pokrupa, tak zmiňovala, že vlastně ve chvíli i kdyby se do
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legislativy legalita těch aplikačních místností dostala, tak že zkušenosti ze
zahraničí hovoří o tom, že to pak je vlastně místo, kde je velká kumulace dealeru
těchto drog, a že to s sebou přináší jiné bezpečnostní problémy, jiná bezpečnostní
rizika. Takže já bych sama za sebe chtěla ubezpečit, že já se budu snažit
s Prahou spolupracovat v tom, aby tady byl zvolen jiný model než aplikační
místnosti. Praha 8 dokonce měla i nějakou petici proti těmto aplikačním
místnostem. Nemyslím si, že úplně Praha 2 by měla tady iniciovat jako
samospráva podepisování nějaké petice. Pokud to bude nějaká aktivita nějakého
občanského sdružení, tak se samozřejmě každý z nás, kdo to tak cítí, může pod to
svým podpisem připojit, ale nemyslím si, že to je úplně řešení. Myslím si, že pro
nás je podstatné to, že jsme ve shodě s ostatními starosty, že skutečně žádný ze
starostů, kterého já znám z těch okolních městských částí, tím myslím ty velké
městské části, ty sousední městské části, nechce přijmout tuto koncepci, brání se
proti tomu, a já budu pevně věřit, že skutečně Zastupitelé hlavního města Prahy
budou slyšet tento názor jednotlivých samospráv městských částí, protože bez té
spolupráce s nimi to možné není. Já chápu, že je i složité prosadit některé věci
zase opačně, a proto říkám, já bych se nebránila tomu, a v tomto smyslu i
několikrát bezpečnostní komise o tom hlasovala, mít nějaké ambulantní zařízení,
které by fluktuovalo mezi těmi centrálními městskými částmi, ale ne tak, aby se ten
problém vyskytoval pouze na jenom místě a pokud možno zase na té Praze 2.“

Konec interpelací

MUDr. Schwarz ve svém závěrečném slovu uvedl, že 18.12.2013 dostalo družstvo
Wenzigova, stejně i družstvo Bělehradská, nabídku a zhruba po měsíci 23.1.2014
došlo k akceptaci. Požádal, aby nepředjímali, jak budou vypadat posudky na
jednotlivé byty v budoucnu, domnívá se, že pravidla, metodika je nastavena dobře
a koupě je dostupná pro nájemníky.
Souhlasil s doplněním návrhu usnesení o ukládací část.

Zastupitelé poté předložený návrh usnesení schválili hlasováním (29:0:3).

Usnesení č. 284

9. k prodeji pozemku parc. č. 1210, zapsaného na LV č. 2037 k.ú. Vinohrady, jehož
součástí je bytový dům na adrese Bělehradská 1097/48, Praha 2
Předkladatelé: MUDr. Otto Schwarz, zástupce starostky

Předkladatel MUDr. Schwarz blíže zastupitele seznámil s návrhem usnesení a Ing.
Grametbauer doplnil, že záměr byl zveřejněn v souladu se zákonem a neobdrželi
žádné reakce na záměr.
Zastupitelé poté předložený návrh usnesení schválili hlasováním (29:0:3).

Usnesení č. 285

10.
**

ke splátkové dohodě vyplývající z dohody o narovnání ohledně přičleněné části
bytu
Předkladatelé: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky

Předkladatel Ing. Vaněk blíže zastupitele seznámil s návrhem usnesení
Zastupitelé poté předložený návrh usnesení schválili hlasováním (31:0:0).

Usnesení č. 286
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11. ke stanovení odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 2
Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka

Předkladatelka Mgr. Černochová blíže zastupitele seznámila s návrhem usnesení.
Ing. Kopecký doplnil, že MČ Praha 2 vydává 90 tis. korun ročně a MČ Praha 5
vydává 5 mil. korun ročně.
Zastupitelé poté předložený návrh usnesení schválili hlasováním (31:0:0).

Usnesení č. 287

12. k plnění usnesení Zastupitelstva městské části Praha 2 č. 276 ze dne 18.11.2013
k posouzení možnosti náhrady škody vzniklé uložením pokuty
Předkladatelé: Mgr. Michaela Marksová, členka zastupitelstva

Předkladatelka Mgr. Marksová blíže zastupitele seznámila s návrhem usnesení.

Mgr. Černochová v souladu s Jednacím řádem ZMČ Praha 2 § 9, článku 3
oznámila možný střet zájmů.
J. Duchková předložila za klub TOP 09 protinávrh.

J. Pech, Ing. Vaněk, Ing. arch. Vondrášek, Ing. Bočan, Mgr. Marksová, Mgr.
Jechová a A. Udženija oznámili také možný střet zájmů.

Ing. Bočan uvedl za svou osobu, že nemá pocit, že by jakkoliv poškodil městskou
část nebo občany městské části a všichni se snaží nějakou měrou chovat jako
řádný hospodář. Zmínil se o tom, že co odsouhlasili v minulých bodech, může být
napadeno v budoucnosti a brání se tomu, aby se dostali do situace, kdy se lidé
budou bát kandidovat do zastupitelstva. Dochází zde k otevírání Pandořiny skříňky
a tomuto se bude bránit, ne z důvodu finančních, ale z důvodu principu.

A. Udženija uvedla, že v tom vidí politický populismus od koaličních partnerů.
Nebude akceptovat rozhodnutí nějakého výboru, ale soudu a tomu se postaví
s plnou zodpovědností jako zastupitelka a bývalá radní.

E. Zemanová uvedla, že střet zájmu nehlásí, protože výroková část rozhodnutí
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) se netýká dalších dodatků, ve
kterých by mohla figurovat. Kontrolní výbor pochybil jako celek, protože výrok č. 1
rozhodnutí nehovoří o usnesení z března 2009, které přistoupilo k výpovědím
smluv. Výrok přesně popisuje správní delikt, a to porušení zákona o veřejných
zakázkách, to že někdo dostane výpověď, v žádném případě nemůže být delikt dle
zákona o veřejných zakázkách.

Mgr. Uhl uvedl, že je pro otevření Pandořiny skříňky, neexistuje jen politická
odpovědnost, ale existuje faktická odpovědnost volených politických zástupců za
své činy. Je zapotřebí, aby současná rada, zastupitelstvo městské části konalo a
není možné tvářit se, že žádná škoda nevznikla, protože škoda se jen časově
přesune na pozdější zastupitelstvo a radu. Navrhl přestávku pro seznámení se
s protinávrhem TOP 09. Mimo jiné zmínil, že vypovězení smlouvy bez toho, aby
byl jasný následný postup, je příčinou pokuty, proto kontrolní výbor konstatoval en
bloc.

Mgr. Černochová reagovala na Mgr. Uhla, že on jako uvolněný člen zastupitelstva,
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který sice pobírá plat podobný zástupcům starostky, nemá žádnou exekutivní
pravomoc a odpovědnost, tak jeho vystoupení je trochu nefér.

J. Duchková zmínila, že kontrolní výbor dostal úkol od zastupitelstva, který splnil,
oni ho akceptují. Nemyslí si, že by úlohu soudu měli plnit oni.

Ing. arch. Vondrášek se zmínil, že není možné zkoumat každý detail
předkládaného materiálu. Byli postaveni před situaci, kdy se špatně topilo, občané
si stěžovali a oni chtěli zlepšit situaci občanů, kteří platí za teplo z kotelen. V té
době byl přesvědčen, že hlasuje dobře a pokud by oni byli postaveni před stejnou
situací se stejnou znalostí, jakou měl on, hlasovali by stejně jako on.

MUDr. Schwarz se podivil nad tím, že se kolegové nad předkládanými materiály
více nezamysleli. Uvedl, že Pandořinu skříňku otevřeli již před rokem, když se
zastupitelstvo městské části rozhodlo pověřit kontrolní výbor, aby se touto
záležitostí zabýval. Zmínil se o kolektivním rozhodování, kdy více lidí má větší
možnost vychytat případné chyby v usnesení.

Mgr. Černochová uvedla, že není jednoznačný výklad, zda míru odpovědnosti
nese předkladatel nebo celý kolektivní orgán. Dle rozhodnutí ÚOHS č. S69/2012
ze dne 14.8.2012 ve výrokové části nejsou uvedeny žádné smlouvy o výpovědi se
správními firmami. Co tedy vedlo kontrolní výbor, aby do toho zasahoval nad
rámec výrokové části rozhodnutí. Nyní zde stojí ona, poté zde může stát někdo
jiný a bude ve stejné pozici jako ona, bojovat ne sám za sebe, ale za principy
rozhodování, za mravní etickou odpovědnost členů zastupitelstva. Zmínila, že
někomu může vadit, že se neúčastnila hlasování o uzavírání smluv s PM Partners
a každý ať hlasuje dle svého svědomí.

A. Udženija se dotázala Mgr. Uhla, zda jeho rodinní příslušníci pracují v o.s.
Oživení. Upozornila, že pokud dojde k soudu a nebude vyhodnoceno, že kdokoliv
pochybil, tak ti, kteří byli před soudem, mohou své výlohy vymáhat na těch, kteří
pro to hlasovali.

Mgr. Uhl reagoval na Ing. arch. Vondráška, že si není jist, zda by hlasoval stejně
jako on pro, když v důvodové zprávě je uvedena v posledním odstavci věta, že
způsob výběru dodavatele není v souladu s příslušnou právní úpravou dle zákona
o veřejných zakázkách. Zmínil, že v rámci povolebních vyjednávání bylo
rozhodnuto, že bude uvolněným členem zastupitelstva, není člen rady, ale kdyby
mohl, rád by si to s někým vyměnil a tu zodpovědnost měl. Domnívá se, že výlohy
jsou legitimní v případě, že městská část má pohledávku, ale pokuta není legitimní
výdaj. Odpověděl, že v o.s. Oživení nepracují žádní jeho rodinní příslušníci.

Ing. Šolc požádal za klub OSB o krátkou technickou přestávku.

Mgr. Jechová uvedla, že v o.s. Oživení nepracují ani její příbuzní. Za klub SZ
konstatovala, že se jim doporučení kontrolního výboru, případně po nějakých
formálních úpravách, zdá poměrné dobré řešení.

Ing. Sedeke uvedl, že se zde baví o tom, jakou odpovědnost nese zastupitel za
své rozhodování, zda politickou, hmotně právní nebo trestně právní a zmínil se o
vymáhání nákladů řízení v případě, že dojde k soudu. Uvedl, že radní mohli
zvažovat riziko, jak bylo zmíněno v důvodové zprávě Mgr. Uhlem, nesplnění všech
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podmínek zákona nebo že nebudou topit. Zmínil, že stejně tak může být napaden
prodej nemovitostí, který schválili před chvílí, a varoval před touto cestou, kterou
chtějí jít.

J. Duchková se domnívá, že se jedná o jisté pochybení, zmínila důvodovou zprávu
na vypovězení smlouvy z března, do června se nic nedělo, v červnu proběhlo
najednou výběrové řízení, kde v důvodové zprávě bylo jasně napsáno, že je
v rozporu s platnou legislativou.

Ing. Vaněk uvedl, že ho překvapuje, když byla nová koalice a tehdejší starosta Ing.
Paluska předkládal usnesení do rady se souhlasem uzavření dodatků, že se nikdo
nezeptal, zda hrozí nějaké riziko a všichni tehdy věřili, že je to v pořádku.

Ing. arch. Vondráška udivilo, že Mgr. Uhl zde prohlásil, že v situaci, kdy se blížila
zima, on by pro to nehlasoval a nechal by nájemníky zmrznout.

MUDr. Schwarz uvedl, že opravdu za TOP 09 byli s tímto konfrontováni a jako
političtí nováčci si mysleli, že je vše v pořádku, a že je to prověřené. Musejí se
posunout dál, a protinávrh TOP 09 to nějakým způsobem umožňuje a bude rád za
nějaký alternativní návrh, na kterém se budou moci shodnout všichni.

Mgr. Kaňková se dotázala, kdo způsobil, že se městská část dostala do situace,
kdy by se občané museli ocitnout ze dne na den bez topení.

Mgr. Černochová zmínila, že pokaždé, když se na radě městské části účastnila
hlasování o dodatcích, chtěla do zápisu, jaký bude další vývoj v dané věci. Uvedla,
že se stala chyba, ale ve chvíli, kdy rozšíří výrokovou část správního orgánu,
nemá to logiku jinou, než opět politickou konotaci, protože pokud se dá rozšiřovat
dopředu, dá se rozšiřovat i dozadu.

Radim Perlín, občan městské části, uvedl, že je člen kontrolního výboru a účastnil
se dotčeného jednání od počátku až do konce. Dotázal se, pokud bude návrh
schválen, jaké kroky budou podniknuty dál, když ani není dáno jaký má kdo podíl
a kolik má kdo zaplatit.

Mgr. Matuška mimo jiné zmínil, že vydat se cestou nevymáhat nic není řešení a
cesta kudy se vydat je v tuto chvíli nejistá pro všechny.

J. Duchková uvedla, že situace, na kterou se dotázala Mgr. Kaňková, mohla
vzniknout ve chvíli, kdy bez nástinu dalšího postupu vypověděla městská část
smlouvy stávajícím dodavatelům, jak to píše ÚOHS v odůvodnění. V reakci na
pana Perlína uvedla, že jejich protinávrh obsahuje i výzvu.

Zastupitelé souhlasili aklamací s třetím vystoupením Ing. Vaňka.
Ing. Vaněk se zmínil o tom, že když došlo k vypovězení smluv, měl předkladatel tři
varianty jak situaci zachránit, zpětvzetí výpovědi, uspořádat rychlé výběrové
řízení, což se i pokoušel, ale s ohledem na čas to nestihl, a udělat jednací řízení
bez uveřejnění.

Mgr. Kaňková se opětovně dotázala, kdo způsobil fakt, že nejprve byly
vypovězeny smlouvy a pak se zajímal, kdo bude topit, místo toho aby to bylo
obráceně.
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Mgr. Černochová zmínila, že městská část z důvodu, že občané městské části
nebyli spokojeni se stávajícími správními firmami, vyhověla přání občanů, vypsala
výběrové řízení na nové správní firmy a poté se zjistilo, že topí staré firmy, se
kterými už není uzavřena smlouva. To byla příčina ukončení nájemního vztahu.
Uvedla, že ve výrokové části ÚOHS je vše jasně dáno, ale tím, že do toho zahrnou
další historické smlouvy, stěžují možnost třeba ten soud vyhrát.

Zastupitelé aklamací souhlasili s prodloužením zasedání do 21:00 hodin.

Roman Mikula, občan městské části, uvedl, že škoda vznikla tím, že rada městské
části přijala usnesení, na základě kterého byly uzavřené smlouvy, které
porušovaly zákon o veřejných zakázkách. V současné době, pokud městská část
nebude konat kroky k náhradě nebo uplatnění nároků vzniklé škody poruší zákon
o hl.m. Praze a upozornil na promlčení nároku na uplatnění škody.

Byla vyhlášení přestávka od 19:26 hodin do 20:00 hodin.

Ing. Šolc konstatoval, že se domluvili na klubu OSB, že vzhledem k argumentu
týkající se výrokové části ÚOHS netrvají na tom, aby tam březnové zastupitelstvo
z roku 2009 bylo zahrnuto, a to je také jeden z důvodu, proč nebudou hlasovat pro
návrh. Mimo jiné zmínil, že určit kdo jakou částku má uhradit, může rozhodnout
soud. Mohou jít cestou navrhovanou ODS na kontrolním výboru, předžalobním
podáním na předkladatele návrhu a zmínil, že z původního návrhu na kontrolním
výboru vypadla zmínka o solidární odpovědnosti kolektivního orgánu. Na druhé
straně je zde návrh TOP 09, nejprve vyzvat k uhrazení částky, někdo něco uhradí,
ale co s tím zbytkem. Dále připomněl trestní oznámení z roku 2013. Chtějí
rozlišovat občanskou právní odpovědnost od trestně právní odpovědnosti.
Podporují myšlenku pro budoucí případy zavést pojištění odpovědnosti za škodu.
Soud musí určit míru škody a výši úhrad od ostatních a tuto cestu chtějí podpořit.
Dále také uvedl, že by bylo dobré najít mechanismus, pokud by se uplatnil návrh,
který navrhovala ODS na kontrolním výboru, jak ho snížit o určitou částku a
nechtít po předkladateli celou výši, ale přiznat solidární odpovědnost a část jako
zálohu uhradit předem. Deklaroval svůj závazek, že pokud dojde k takovému
ujednání, že kluby stran, které podílně na rozhodování budou ochotny předem
amortizovat tuto částku, sám do banku tisíc korun přidá.

Mgr. Uhl uvedl, že pokud se městská část domnívá, že má někde pohledávky a je
zde nějaký okruh relevantních osob, tak je snaha usnesení a kontrolního výboru
tento maximální počet do toho zahrnout, jako i osoby hlasující pro dodatky. Jde o
přijetí zodpovědnosti, byť radní, kteří hlasovali pro dodatky, byli reálně v situaci, že
buď nechají občany zmrznout, nebo dodatek prodlouží. Soud může rozhodnout o
vině a nevině a je korektní uvést všechny možné osoby, kteří na této škodě
nějakým způsobem participovali. Uvedl, že si nemyslí, že odůvodňovací část
v rozhodnutí ÚOHS nemá žádnou platnost a zaráží ho postoj klubu OSB, kteří
před koncem změní svůj postoj.

Mgr. Černochová se dotázala, co se stane v případě, že neprojde žádný návrh.
Proto by měli vymyslet nějakou variantu s tím, aby tato záležitost byla posunuta
dál.

Ing. Sedeke navrhl ukončení rozpravy.
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Ing. Bočan navrhl krátkou přestávku.

Mgr. Matuška se vyjádřil k výstupu Ing. Šolce, zda dobře pochopil, tak
precedentem je podávat trestní oznámení na kolegy, nikoliv vymáhat škodu
v občanskoprávním řízení, nota bene když po proběhlém trestním řízení může i
následovat vymáhání škody.

J. Duchková se připojila k ukončení rozpravy.

MUDr. Schwarz k vystoupení Ing. Šolce zmínil, že říkal, že zde není orgán, který
by posuzoval míru zodpovědnosti. OSB předložili  na jednání kontrolního výboru
návrh, který to naopak přesně definuje a dotázal se, zda si za tím návrhem nestojí,
nehodlají ho předložit.

Zastupitelé aklamací souhlasili s prodloužením zasedání do 21:30 hodin.
Byla vyhlášená přestávka 15 minut.

Ing. Šolc oznámil, že klub OSB nepodpoří předložený návrh a předkládají svůj
návrh na přerušení tohoto bodu a svolání mimořádného zasedání zastupitelstva
do jednoho měsíce.

Ing. Bočan oznámil, že zastupitelé za klub ODS složili do advokátní úschovy
částku ve výši 300 tis. korun pro případnou úhradu plnění, které by bylo na
základě právoplatného rozhodnutí soudu.

Předseda návrhové a volební komise nechal hlasovat nejprve o protinávrhu TOP
09 ve znění:
k náhradě škody vzniklé uložením pokuty
ZMČ I. Bere na vědomí – usnesení Kontrolního výboru ZMČ Praha 2 ze dne
9.1.2014 ve věci identifikace osob, které jsou odpovědné za škodu vzniklou MČ
Praha 2 uložením pokuty 300.000,- Kč Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
při zadávání veřejných zakázek na správu a provoz zdroje tepelné energie a
dodávku a odběr tepla pro vytápění a odběr tepla ÚT a ohřev teplé vody
II. Souhlasí – s učiněním výzvy k dobrovolné náhradě škody vzniklé MČ Praha 2
uložením pokuty 300.000,- Kč Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže při
zadávání veřejných zakázek na správu a provoz zdroje tepelné energie a dodávku
a odběr tepla pro vytápění a odběr tepla pro ÚT a ohřev teplé vody vůči osobám
označeným ve výše uvedeném usnesení Kontrolního výboru ZMČ Praha 2, ve
znění přílohy tohoto usnesení
III. panu Bohuslavu Matuškovi, členovi ZMČ Praha 2, učinit bez zbytečného
odkladu výzvu ve smyslu bodu II. tohoto usnesení
Předkladatel Jana Duchková
Zastupitelé hlasováním (13:1:17) neschválili protinávrh klubu TOP 09.

Zastupitelé poté hlasovali o protinávrhu klubu OSB o odložení bodu. Zastupitelé
hlasováním (9:11:12) protinávrh neschválili.

Zastupitelé poté hlasovali o původním předloženém návrhu usnesení, který
hlasováním (15:0:17) neschválili.
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ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2
USNESENÍ

č. 277

ze dne 10.02.2014

k pověření člena Zastupitelstva městské části Praha 2 ve smyslu § 43 zákona č.
131/2000 Sb., v platném znění

Z A S T U P I T E L S T V O  M Ě S T S K É  Č Á S T I  P R A H A  2

I. p o v ě ř u j e

členku Zastupitelstva městské části Praha 2 paní Bc. Janu Cagašovou ověřováním
platnosti právních úkonů městské části ve smyslu § 43 zákona č. 131/2000 Sb., v
platném znění

Předkladatel: Mgr. Jana Černochová, starostka
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ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2
USNESENÍ

č. 278

ze dne 10.02.2014

k personálním změnám ve Finančním a Majetkovém výboru Zastupitelstva městské
části Praha 2

Z A S T U P I T E L S T V O  M Ě S T S K É  Č Á S T I  P R A H A  2

I. o d v o l á v á

tajnou volbou paní Kláru Samkovou (za TOP 09) z funkce člena Finančního a
Majetkového výboru Zastupitelstva městské části Praha 2

II. v o l í

1. tajnou volbou paní Janu Duchkovou (za TOP 09) do funkce člena Majetkového
výboru Zastupitelstva městské části Praha 2

2. tajnou volbou pana Radka Jandu (za TOP 09) do funkce člena Finančního
výboru Zastupitelstva městské části Praha 2

III. u k l á d á

informovat výše jmenované o tomto usnesení

1. K realizaci: Mgr. Ilona Chalupská, vedoucí odboru Kancelář starostky a
vnějších vztahů

Termín: 21.02.2014

Předkladatel: Mgr. Jana Černochová, starostka
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ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2
USNESENÍ

č. 279

ze dne 10.02.2014

k návrhu rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 na
rok 2014

Z A S T U P I T E L S T V O  M Ě S T S K É  Č Á S T I  P R A H A  2

I. s c h v a l u j e

1. rozpočet městské části Praha 2 na rok 2014
s objemem příjmů ve výši  305 315,8 tis. Kč
s objemem výdajů ve výši  397 394,2 tis. Kč
s plánovaným rozdílem ve výši  92 078,4 tis. Kč
který je kryt tř. 8 - Financování - úspory hospodaření z minulých let dle přílohy č.
1 tohoto usnesení

2. finanční plán zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok 2014 dle přílohy
č. 2 tohoto usnesení

3. rozpočtový výhled městské části Praha 2 do roku 2019 dle přílohy č. 3 tohoto
usnesení

4. limit počtu zaměstnanců a prostředků na platy příspěvkových organizací
městské části Praha 2 na rok 2014 dle přílohy č. 4 tohoto usnesení

Předkladatel: MUDr. Otto Schwarz, zástupce starostky
Mgr. Jana Černochová, starostka
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Příloha č. 1 k usnesení ZMČ č. 279 ze dne 10.2.2014

Návrh rozpočtu a finančního plánu zdaňované
činnosti městské části Praha 2

na rok 2014
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Návrhu rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2014

Hlavní činnost – rozpočet

Rada hl. m. Prahy usnesením č. 1553 ze dne 10. 9. 2013 odsouhlasila návrhy dotačních
vztahů z rozpočtu hl. m. Prahy k městským částem hl. m. Prahy na rok 2014 a rozdělení
příspěvku na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m.
Prahy městským částem hl. m. Prahy na rok 2014.
Rada hl. m. Prahy usnesením č. 2128 ze dne 19. 11. 2013, na základě požadavků městských
částí, souhlasila s poskytnutím neinvestičního příspěvku na školství městským částem
hl. m. Prahy ve výši 1 360 Kč na dítě v mateřské škole a žáka v základní škole, jejímž
zřizovatelem je městská část hl. m. Prahy, dle počtu dětí v MŠ a žáků v ZŠ uvedených
v zahajovacích výkazech k 30. 9. 2013 v rámci dotačních vztahů z rozpočtu hl. m. Prahy
k městským částem hl. m. Prahy na rok 2014.
Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 2214 ze dne 26. 11. 2013 v rámci projednávání návrhu
rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2014 souhlasila s upraveným návrhem DVz k městským částem
na rok 2014.
Celkový objem DVz pro městskou část Praha 2 na rok 2014 činí 124 153 tis. Kč.

Následně Rada hl. m. Prahy usnesením č. 2214 ze dne 26. 11. 2013 souhlasila s návrhem
dotačních vztahů z rozpočtu hlavního města Prahy k městským částem hlavního města Prahy
na rok 2014 a s návrhem rozdělení příspěvku na výkon státní správy z finančního vztahu
státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy v působnosti obce na rok 2014.
Dotační vztahy k městským částem hl. m. Prahy na rok 2014 vychází ze stejného principu
jako v roce 2013, a tedy z vazby na očekávané inkaso hl. m. Prahy z výnosu sdílených daní
v roce 2014.
Dotace ze státního rozpočtu na rok 2014 je určena pouze jako příspěvek na výkon státní
správy v objemu 25 008 tis. Kč.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 33/1 ze dne 12. 12. 2013 schválilo
rozpočet vlastního hl. m. Prahy, dotační vztahy k městským částem hl. m. Prahy
na rok 2014 a rozpočtový výhled do roku 2019.

Sestavování rozpočtu městské části Praha 2 se řídí platnými zákony, a to zákonem č.
131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou
č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů a Statutem hlavního
města Prahy (vyhláška č. 55/2000 Sb. hlavního města Prahy ve znění pozdějších předpisů).

Rozpočet městské části Praha 2 byl  navržen v souladu s Harmonogramem  a Zásadami pro
sestavení rozpočtu a plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok 2014 a
rozpočtového výhledu do roku 2019. Práce na sestavě rozpočtu městské části Praha 2 na rok
2014 postupovaly dle schváleného usnesení Rady městské části Praha 2 č. 533
ze dne 23. 7. 2013.
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V návaznosti na schválenou metodiku proběhla příprava, projednávání a schvalování návrhu
rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok 2014 a
rozpočtového výhledu do roku 2019.

Příjmy městské části Praha 2 na rok 2014 jsou navrhovány v objemu 305 315,8 tis. Kč
a výdaje v objemu 397 394,2 tis. Kč. Na vyrovnání plánovaného rozdílu mezi příjmy a
výdaji jsou použity finanční prostředky z tř. 8 – Financování – úspory hospodaření
z minulých let v celkové výši 92 078,4 tis. Kč.

Městská část Praha 2 zapojuje prostřednictvím třídy 8 – Financování nevyčerpané
účelové prostředky obdržené z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2013 z odvodu z výherních
hracích přístrojů a technických herních zařízení ve výši 12 078,4 tis. Kč a zařazuje je do
výdajové části rozpočtu roku 2014 na stanovený účel.
Zbývající finanční prostředky tj. 80 000,0 tis. Kč jsou tvořeny úsporami hospodaření
z minulých let a budou z nich financovány veškeré investiční akce a 2 vybrané
neinvestiční akce.
Zároveň je předpokládaná výše 40 000 tis. Kč převodu daně z příjmu právnických osob
do rozpočtu 2014 ze zdaňované činnosti. Městská část je příjemcem vlastní daně, která
tř. 8 – Financování opět dofinancuje.

Příjmy MČ Praha 2 jsou pro rok 2014 navrhovány ve výši 305 315,8 tis. Kč.

Celkové výdaje rozpočtu jsou ve výši vytvořených zdrojů, to je 397 394,2 tis. Kč. Z toho
objem běžných výdajů činí 328 582,5  tis. Kč a objem kapitálových  výdajů 68 811,7 tis. Kč.

Návrh rozpočtu MČ Praha 2 na rok 2014 pokrývá běžné provozní výdaje v jednotlivých
odvětvích a zajišťuje objem kapitálových výdajů, především v oblasti školství, bytového
hospodářství a péče o vzhled obcí.

Příjmy:

Rozpočtové příjmy se dělí na základě platné rozpočtové skladby do čtyř tříd, a to na příjmy
daňové, nedaňové, kapitálové a přijaté transfery. Mezi rozpočtové příjmy nezahrnujeme
finanční prostředky, které byly vytvořeny v minulých letech a do rozpočtu bývají zapojovány
jako úspora hospodaření. Tyto finanční prostředky se do rozpočtu zapojují prostřednictvím
rozpočtové třídy 8 – financování. Návrh vlastních daňových příjmů a nedaňových příjmů
vychází z očekávaného plnění příjmů podle jednotlivých položek rozpočtu ve vazbě na úroveň
roku 2013.
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v tis. Kč
Rozpočtové

příjmy
Schválený rozpočet

2013
Návrh rozpočtu

2014
Daňové 48 000 45 450
Nedaňové 1 215 1 515

Dotace ze SR 25 024 25 008

- výkon státní správy 25 024 25 008

Dotace z rozpočtu HMP 118 169 124 153

Převody ze zdaňované činnosti 190 285 109 189,8

Úhrn rozpočtových příjmů 382 693 305 315,8

Příjmy daňové dosahují v rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2014 celkové výše
45 450 tis. Kč. Navrhovaný objem rozpočtu příjmů je vzhledem ke zrušení Poplatku za
provozovaný výherní hrací přístroj a Odvodu výtěžku z provozování loterií nižší oproti roku
2013. Vzhledem k mírnému zvýšení návštěvnosti městské části Prahy 2 a ke změněné sazbě
místního poplatku z ubytovací kapacity je návrh rozpočtu na rok 2014 u místních poplatků z
turistického ruchu (místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt a místní poplatek
z ubytovací kapacity) nad plněním příjmů roku 2013. Ostatní poplatky (poplatek ze psů, ze
vstupného a správní poplatky ) zůstávají na úrovni roku 2013. Mírné snížení u poplatku za
užívání veřejného prostranství  je navrženo s ohledem na vývoj výběru v roce 2013.
Předpokládaný příjem u majetkových daní – daň z nemovitostí je stanovena na úrovni roku
2013.

Příjmy nedaňové jsou rozpočtovány ve výši 1 515 tis. Kč. Do této oblasti nedaňových
příjmů pro rok 2014 jsou zahrnuty příjmy z úroků na bankovních účtech, které jsou závislé na
aktuální tržní výši úrokové sazby. Návrh vychází z předpokládaného příjmu roku 2013.

Příjmy kapitálové nejsou rozpočtovány. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku se promítají
na účtech zdaňované činnosti.

Přijaté transfery jsou rozpočtovány ve výši 258 350,80 tis. Kč a zahrnují neinvestiční dotace
ze státního rozpočtu, dotace z rozpočtu hl. m. Prahy a převody z vlastních fondů hospodářské
činnosti.

Do návrhu rozpočtu městské části Praha 2 je ze zdaňované (hospodářské) činnosti zařazen
převod finančních prostředků ve výši 109 189,8 tis. Kč. Výše převodu je zdůvodněna v plánu
zdaňované činnosti a ovlivněna zapojením tř. 8 – Financování.
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Dotace z rozpočtu hlavního města Prahy

Od roku 2013 byl stanoven princip pro určení celkového objemu dotačních vztahů k
městským částem hlavního města Prahy z rozpočtu hlavního města Prahy ve vazbě na
očekávané inkaso hl. m. Prahy z výnosu sdílených daní v r. 2013. Podíl dotačních vztahů
k městským částem v letech 2007 a 2008 se pohyboval na úrovni 8 % inkasa hl. m. Prahy ze
sdílených daní, paradoxně při výrazném poklesu výnosu sdílených daní oproti tomuto období
v letech 2009 – 2012 objem dotačních vztahů rostl a tedy i procento podílu na sdílených
daních hl. m. Prahy.

Celkový objem DVz k městským částem před dokrytím na minimální dotační vztah na
1 obyvatele byl stanoven na úrovni 8 % z očekávaného výnosu hl. m. Prahy
ze sdílených daní v roce 2014.

Konstrukce dotačních vztahů z rozpočtu hl. m. Prahy k městským částem je shodná jako
v roce 2013.

Dotační vztahy k městským částem Praha 1 – 22:
- 30 % z průměrného inkasa daně z příjmů fyzických osob z podnikání v letech 2010 – 2012
           z území příslušné městské části a dále dle ukazatelů
- počet obyvatel městské části (váha 30 %)
- rozloha území městské části (váha 10 %)
- počet žáků základních a mateřských škol, jejich zřizovatelem je městská část (váha 30 %)
- výměry zeleně v péči městské části (váha 20 %)
- plochy vozovek na území městské části, které nejsou ve správě TSK (váha 10 %)
- příspěvek 1 360 Kč/dítě MŠ, žák ZŠ

Princip tzv. minimálního dotačního vztahu na jednoho obyvatele městské části je uplatněn
v návrhu dotačních vztahů na rok 2014  ve výši 2,4 tis. Kč na jednoho obyvatele, tedy ve
stejné výši jako v uplynulých třech letech.

V návaznosti na usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 33/1 ze dne 12. 12. 2013 obdrží
městská část v rámci souhrnného dotačního vztahu neúčelovou dotaci ve výši 124 153 tis.
Kč.

Dotace ze státního rozpočtu

Příspěvek na výkon státní správy je určen na částečnou úhradu výdajů spojených
s výkonem státní správy.
Rozdělení celkového objemu příspěvku na výkon státní správy mezi jednotlivé městské části
je propočteno jako v předchozích letech:
- všechny městské části (MČ Praha 1 – 57) obdrží na činnosti vykonávané v přenesené

působnosti v rozsahu stanoveném zákonem a Statutem hl. m. Prahy „obecný“ příspěvek
ve výši 2 492 Kč/100 obyvatel;

- správní obvody hl. m. Prahy (MČ Praha 1 – 22) obdrží ještě další příspěvek propočtený
ve vazbě na počet obyvatel správního obvodu a jeho rozlohu v poměru 90 : 10.
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Příspěvek na výkon státní správy z finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu
hl. m. Prahy pro městské části hl. m. Prahy na rok 2014 byl stanoven na základě vládního
návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2014. V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR byl
návrh schválen dne 20. 12. 2013 beze změny navrhovaného finančního vztahu státního
rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy.

Výše dotace z rozpočtu hlavního města Prahy a dotace ze státního rozpočtu byla
schválena usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 33/1 ze dne 12. 12. 2013.

Celkový úhrn příjmů městské části Praha 2 na rok 2014 včetně tř. 8 - Financování činí
397 394,2 tis. Kč.

Výdaje :

V oblasti běžných výdajů se při sestavě návrhu rozpočtu na rok 2014 vycházelo ze
schváleného rozpočtu roku 2013 s přihlédnutím k vývoji jednotlivých výdajových položek
a ze závazků, které vznikly již v roce 2013.
Finanční výdaje rozpočtu se dělí na výdaje běžné a výdaje kapitálové.

         v tis. Kč
Rozpočtové

výdaje
Schválený rozpočet

2013
Návrh rozpočtu

2014

Běžné výdaje 302 477,20 328 582,50

Kapitálové výdaje 80 215,80 68 811,70

Úhrn rozpočtových výdajů 382 693,00 397 394,20

Celkový objem běžných výdajů na rok 2014 činí v návrhu rozpočtu 328 582,5 tis. Kč.
Podrobné údaje jsou uvedeny v komentáři k běžným výdajům.

Kapitálové výdaje se zaměřují zejména na oblast péče o vzhled městské části a veřejnou
zeleň, domovního fondu (včetně školských zařízení) a na obnovu kulturních památek.
Reflektují na investiční akce pokračující z dřívějších let, akce navazující na akce z roku 2013
a zařazují se některé nové s přihlédnutím k finančním možnostem městské části
Praha 2.

Mezi nejvýznamnější položky kapitálových výdajů patří akce „Park Horská – rekonstrukce
parku a obnova chodníků na území městské části Praha 2 „. Dále probíhají rekonstrukce
v oblasti bytového hospodářství, veřejné zeleně, školství  a sociální oblasti. Do rozpočtu byly
též zařazeny akce, které byly v roce 2013 zahájeny a nebyly ve stejném roce dokončeny.

Pro financování kapitálových výdajů se navrhuje zapojení finančních prostředků z vlastních
fondů zdaňované (hospodářské) činnosti a zejména zapojení tř. 8 – Financování – úspora
hospodaření z minulých let.
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Objem kapitálových výdajů na rok 2014 činí 68 811,7 tis. Kč. Při sestavě rozpočtu
kapitálových výdajů bylo přihlíženo zejména k rozestavěnosti konkrétních akcí a k akcím dle
důležitosti pro městskou část Praha 2. Podrobný rozpis jednotlivých investičních akcí je
uveden v komentáři.

Celkový úhrn výdajů městské části Praha 2 na rok 2014 činí 397 394,2 tis. Kč

Běžné výdaje

 v tis. Kč
Odvětví Rozpočet na rok 2014

§ 2115 – Úspora energie a obnovitelné zdroje 100
výdaje v rámci úspory el. energie – mandátní smlouva se
společností A-TENDER
§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3 074
vypracování dopravních studií a konzultační služby

oprava výtluků na chodnících na území Prahy 2

§ 3111 – Předškolní zařízení 18 718
neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím MŠ na provozní
náklady včetně odměn ředitelek a pedagogických pracovníků
nákup služeb (inzerce)

úhrada neinvestičních výdajů za děti v dětských domovech
oprava a údržba budov

§ 3113 – Základní školy 57 155
neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím ZŠ na provozní
náklady včetně  odměn ředitelek a pedagogických pracovníků
úhrada nájemného za dětské hřiště na Zbořenci

úhrada neinvestičních výdajů za děti v dětských domovech

oprava a údržba školských zařízení
opravy kotelen

§ 3314 – Činnosti knihovnické 3 530
neinvestiční příspěvek na provoz pro PO Knihovna na Vinohradech
§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury 5 580
neinvestiční příspěvek na provoz pro PO Novoměstská radnice
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kulturní akce pořádané na Novoměstské radnici
příspěvek Národnímu domu na Vinohradech na kulturní akce
§ 3326 - Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kult.
povědomí

110

oprava a údržba pamětních desek

§ 3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 350
oplatek za www aplikaci

elektronický monitoring tisku
správa www stránek

§ 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích
prostředků

4 591

zajištění kulturních akcí pořádaných městskou částí Praha 2
výdaje spojené s akcemi pořádanými MČ Praha 2 (agenda životních
jubileí, vítání občánků, dárkové a upomínkové předměty)
zajištění prezenčního dne organizací působících v soc. oblasti

výroba informačních tabulí o rekonstrukci Havlíčkových sadů

§ 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost 6 426,9
podpora činnosti v oblasti sportu – účelová dotace z VHP

pořízení medailí a pohárů na sportovní akce

§ 3421 – Využití volného času dětí mládeže 4 229
výdaje související s vybavením, se správou a údržbou veřejných
dětských hřišť
výdaje související s mimoškolní činností dětí a mládeže

grantové programy

nákup cen při pořádání sportovních soutěžích

§ 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace 1 160
úhrada nájmu atletického oválu a hřiště TJ Sokol Král. Vinohrady

financování akcí Dvojka pro seniory (autokarové zájezdy, přednášky,
kurzy plavání, počítačové kurzy apod.)
§ 3541 – Prevence před drogami, alkoholem a jinými
návykovými látkami

512

program prevence sociálně patologických jevů
§ 3549 – Ostatní speciální zdravotnické programy a péče 400
veřejná podpora prevence kriminality

§ 3612 – Bytové hospodářství 140
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náklady na výkon rozhodnutí – odstranění neodkladných havárií
výdaje na pořizování kopií materiálů

výdaje na konzultační, poradenské a právní služby

§ 3631 – Veřejné osvětlení 350
instalace a provoz vánočního osvětlení

§ 3632 – Pohřebnictví 300
zajišťování sociálních pohřbů

§ 3635 – Územní plánování 150
výdaje na konzultační, poradenské a právní služby

výdaje na kopie a tisk velkoformátových materiálů

§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 87,6
Tylovo náměstí – přemístění květinového stánku - vyrovnání

§ 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů 7 419
likvidace komunálního odpadu z veřejné zeleně a chodníků

§ 3725 – Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 1 130
využívání a zneškodňování biologického odpadu z veřejné zeleně
§ 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 43 170
výdaje spojené s údržbou veřejné zeleně (nákup drobného
hmotného majetku, voda na zalévání, el. enerie pro vodní prvky,
zahradnické činnosti, opravy vodních prvků, údržba mobiliáře
výdaje na údržbu závlahových systémů

čištění chodníků
výsadba zeleně v ulicích Prahy 2

Karlovo nám. – oprava pítka V. Hálka
§ 3792 – Ekologická výchova a osvěta 499
ekologická osvěta v rámci projektu „Čistá dvojka“

§ 4329 – Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 690
výdaje na zdravotní prohlídky dětí pro sociální účely

příspěvky na pobyt v alergologickém stacionáři AKORD
pořádání příměstského tábora v rámci realizace projektu "Systém
včasné intervence"

§ 4345 – Centra sociálně rehabilitačních služeb 31 100
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neinvestiční příspěvek na provoz pro PO Centrum soc. služeb
Praha 2
§ 4351 – Osob. asistence, pečovatelská služba a podpora
samostatného bydlení

780

terénní asistenční služba (projekt MČ a o. s. AKODR )

§ 4352 – Tísňová služba 90
služby tísňového volání

§ 4359 – Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 8 662
opravy v budovách - J. Masaryka 34 a Máchova 14 výměna oken

štědrovečerní pohoštění určené osamělým seniorům

zajištění potřebných sociálních služeb pro občany Prahy 2

částečná úhrada nákladů provozování chráněné dílny
grantový program

§ 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky
zaměstnanosti

10

zajištění akcí v rámci plánování sociálních služeb

§ 5199 – Ostatní záležitosti obrany 1
výdaje pro účely obrany dle branného zákona (mimořádné odvody)
§ 5212 – Ochrana obyvatelstva 1
finanční rezerva pro případ krizových opatření
§ 5311 – Bezpečnost a veřejný pořádek 380
podpora činnosti obvodních složek PČR a MP
motivační odměny strážníkům MP Praha 2

§ 6112 – Zastupitelstva obcí 8 639
odměny uvolněným členům zastupitelstva

odměny neuvolněným členům zastupitelstva
odměny členům výborů ZMČ

odměny členům komisí RMČ

výdaje související s činností samosprávy

§ 6171 – Činnost místní správy 113 013
veškeré výdaje související s vnitřní činností Úřadu MČ Praha 2

§ 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních  operací 250
poplatky za správu účtů u peněžních ústavů
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§ 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené 5 785
výdaje, které nelze zařadit do jiných paragrafů funkčního třídění

nespecifikovaná rezerva RMČ

Czech POINT – povinné platby za připojení ke katastru nemovitostí

Běžné výdaje - celkem 328 582,5

Kapitálové výdaje
v tis. Kč

Objekt Předmět akce
Rozpočet

na rok 2014

§ 2219 - Ostatní záležitosti pozemních
komunikací 5 386,80
území Prahy 2 obnova chodníků na území Prahy 2

prostřednictvím TSK 5 386,80

§ 2310 - Pitná voda 100,00
Krokova ul. zřízení vodovodní přípojky 100,00

§ 3111 - Předškolní zařízení 12 380,00
MŠ Na Děkance 2/130 rekonstrukce zahrady ve vnitrobloku 1 000,00

MŠ Římská 27/130
rozšíření a modernizace dětského
hřiště - PD 80,00

MŠ Slovenská 27/1726
reko elektro a osvětlení - I. etapa
(požádáno o dotaci z rozpočtu HMP) 3 100,00

MŠ Španělská 16/1778

rozšíření MŠ včetně rekonstrukce
elektro, kuchyně, VZT, ZTI a soc.
zařízení - II. etapa (požádáno o
dotaci z rozpočtu HMP) 8 200,00

§ 3113 – Základní školy 10 000,00

ZŠ J. Masaryka 21/400
rekonstrukce elektro a osvětlení
(požádáno o dotaci z rozpočtu HMP) 3 500,00

ZŠ Kladská 1/1201
reko školní kuchyně a jídelny +
zadávací dokumentace 1 000,00

ZŠ Sázavská 5/830

zateplení fasády a výměna oken
(trojsklo) - III. etapa, zažádáno o
dotaci z rozpočtu HMP 3 000,00

ZŠ Slovenská 27/1726
vybudování jídelny, školního hřiště a
reko kuchyně - PD 1 100,00
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ZŠ Vratislavova 13/64
vybudování výdejny jídel, včetně
zadávací dokumentace 1 000,00

ZŠ Vratislavova 13/64 rekonstrukce školního dvora 400,00

§ 3322  Zachování a obnova
kulturních památek 2 028,30
Karlovo nám. rekonstrukce kašny sv. Josefa 750,00

Riegrovy sady
vyhlídkový pavilon-zřízení nové
hromosvodné soustavy 200,00

Novoměstská radnice reko elektroinstalace 237,30

Karlovo nám.
výroba nového krytu na kašnu sv.
Josefa 400,00

Havlíčkovy sady - Grotta zhotovení 2 sekaných kopií 441,00

§ 3429 - Ostatní zájmová činnost a
rekreace 450,00

Folimanka
pořízení cvičebních prvků pro
dospělé v parku 450,00

§ 3612 – Bytové hospodářství 13 850,00
bytové domy rekonstrukce výtahů - PD a realizace 5 870,00
bytové domy rekonstrukce  kotelen 1 800,00

bytové domy
zhodnocení bytů a nebytových
prostor 3 980,00

Dittrichova 9/337
zřízení koupelny, zrušení šachty
výtahu - PD 100,00

Rašínov nábř. 16/128 výměna oken (trojskla) 1 900,00

bytové domy
úhrada za technické zhodnocení
nájemcům bytů 200,00

§ 3639 - Komunální služby a územní
rozvoj j. n. 550,00
Vozová 2 a Vozová 2c zřízení hromosvodné soustavy 550,00

§ 3722 - Sběr a svoz komunálních
odpadů 1 590,00
Kladská a Botičská vybudování podzemních kontejnerů 1 590,00

§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou
zeleň 14 300,00

Riegrovy sady
rekonstrukce sadové cesty Na
Vyhlídce 2 500,00
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Albertov-Karlov

park Horská - rekonstrukce parku - I.
etapa - propojení Folimanky a
Ztracenky ( požádáno o dotaci z
rozpočtu HMP) 5 900,00

Havlíčkovy sady odvodnění horní části parku 3 000,00

Havlíčkovy sady
vypracování PD a rekonstrukce zdi
na viničním sklípkem 2 500,00

Folimanka zpracování PD – rekonstrukce parku 400,00

§ 4359 Ostatní služby a činnosti v
oblasti sociální péče 5 176,60

J. Masaryka 34/638
vybudování klimatizace v pokojích -
PD 550,00

Máchova 14/1029
vybudování klimatizace v pokojích -
PD 550,00

Šafaříkova 9/358
vypracování PD na rekonstrukci
objektu 1 500,00

Máchova 3/704 a Máchova 5/435 rekonstrukce DPS – pozastávka 2 576,60

§ 6171 Činnost místní správy 3 000,00
nákup programového vybavení 1 700,00
pořízení projektových studií a analýz 200,00
pořízení kancelářské techniky 100,00
pořízení výpočetní techniky, zařízení
datových sítí 1 000,00

Kapitálové výdaje - celkem 68 811,70

Rozpočtový výhled městské části Praha 2 do roku  2019

Návrh rozpočtového výhledu městské části Praha 2 do roku 2019 byl zpracován ve vazbě na
platnou rozpočtovou skladbu (Vyhláška MF č. 323/2002 Sb,) a v požadovaném rozsahu
schválených zásad.
Rozpočtový výhled byl sestaven v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Zákon nestanoví rozsah a formu
rozpočtového výhledu. Podrobnost členění rozpočtového výhledu zákon neupravuje.
Rozpočtový výhled obsahuje základní souhrnné ukazatele, kterými jsou dle MF č. 323/2002
Sb. třídy položek. Dle § 3 odst. 2 rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje
o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách, o finančních
zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.
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Hlavním hlediskem navrhovaného rozpočtového výhledu je objem celkových rozpočtových
příjmů, ze kterého se odvíjí výše běžných a kapitálových výdajů. Se zapojením cizích zdrojů
nebo úspor hospodaření  z minulých let do návrhu tohoto rozpočtového výhledu se
neuvažuje. Eventuální zapojení úspor hospodaření z minulých let budou předkládány Radě a
Zastupitelstvu městské části Praha 2 jako samostatné materiály – rozpočtové změny.

Rozpočtový výhled městské části Praha 2 je sestaven v oblasti příjmů, výdajů a dluhové
služby.

Oblast příjmů se člení na příjmy: daňové
nedaňové
kapitálové
přijaté transfery

Při návrhu rozpočtového výhledu daňových příjmů do roku 2019 bylo vycházeno
z očekávaného plnění příjmů podle jednotlivých položek ve vazbě na úroveň roku 2013.
U nedaňových příjmů se vychází z dosažené skutečnosti předchozího roku s přihlédnutím
k očekávanému plnění ve stávajícím roce.
S kapitálovými příjmy se v návrhu rozpočtu neuvažuje.
V oblasti přijatých transferů dochází k nárůstu a to v důsledku mírného zvýšení dotačních
vztahů k městským částem poskytovaných z rozpočtu hl. m. Prahy.  Do rozpočtového výhledu
na rok 2015 až 2019 jsou objemy transferů zahrnuty ve stejné výši jako pro rok 2014. Výši
očekávaných příjmů v oblasti přijaté transfery ovlivní především převody z vlastních fondů
hospodářské (podnikatelské) činnosti.

Dluhová služba městské části Praha 2 ve třídě 8 - financování

Městská část Praha 2 nepředpokládá v následujících letech financovat část svých výdajů
pomocí úvěrů nebo půjček, proto v dluhové službě nejsou uváděny žádné údaje.  Veškeré
dočasně volné finanční prostředky ve třídě 8, městská část Praha 2 zhodnocuje.

Oblast výdajů se člení na výdaje běžné a kapitálové.
Oblast výdajů vychází z tempa vývoje příjmové části rozpočtu s tím, že budou zohledněny
nové a odpadlé úkoly, legislativní úpravy a inflace předpokládaná Ministerstvem financí.
Objem běžných výdajů v rozpočtovém výhledu odráží výši dotačních vztahů, které jsou pro
rok 2015 až 2019 stanoveny ve výši jako pro rok 2014.
Objem kapitálových výdajů je stanoven v návaznosti na zdrojové možnosti městské části
Praha 2 v následujících letech.

Rozpočtové provizorium

Rada hl. m. Prahy svým usnesením č. 1553 ze dne 10. 9. 2013 odsouhlasila  vzorové zásady
pro hospodaření městských částí hl. m. Prahy v období rozpočtového provizoria.
Zastupitelstvo městské části Praha 2 schválilo svým usnesením č. 264 ze dne  18. 11. 2013
Zásady pro hospodaření městské části Praha 2 v období rozpočtového provizoria na rok
2014. Městská část bude v roce 2014 hospodařit dle těchto zásad do doby schválení
rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2014.
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Návrh limitu počtu zaměstnanců a prostředků na platy na rok 2014
pro příspěvkové organizace městské části Praha 2

Návrh limitu prostředků na platy a počtu zaměstnanců příspěvkových organizací městské
části Praha 2 byl zpracován v souladu se schválenými Zásadami pro sestavení rozpočtu a
rozpočtového výhledu usnesením Rady městské části Praha 2 č. 533 ze dne 23. 7. 2013.

Příspěvková organizace Centrum sociálních služeb Praha 2
Limit počtu zaměstnanců na rok 2014 je stanoven na 133 zaměstnanců, limit prostředků na
platy v objemu 34 777 tis. Kč a ostatní osobní výdaje ve výši 1 300 tis. Kč.

Příspěvková organizace Knihovna na Vinohradech
Limit počtu pracovníků pro organizaci na rok 2014 je stanoven na 7 zaměstnanců, limit
prostředků na platy v objemu 1 590 tis. Kč a ostatní osobní výdaje ve výši 70 tis. Kč.

Příspěvková organizace Novoměstská radnice
Limit počtu pracovníků na rok 2013 je stanoven na 6 zaměstnanců, limit prostředků na platy
v objemu 2 300 tis. Kč a ostatní osobní výdaje ve výši 450 tis. Kč.
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Rozpočet městské části Praha 2 na rok 2014

                                              Příjmy

v tis. Kč
Schválený
rozpočet

Návrh
rozpočtu

 na rok   2013 na rok 2014
Třída 1 Daňové příjmy 48 000,00 45 450,00

1341 Poplatek ze psů 1 500,00 1 500,00
1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1 000,00 1 200,00
1343 Popl. za užívání veřejného prostranství 10 000,00 8 000,00
1344 Poplatek ze vstupného 250,00 250,00
1345 Poplatek z ubytovací kapacity 750,00 1 500,00
1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 1 500,00 0,00
1361 Správní poplatky 10 000,00 10 000,00
1511 Daň z nemovitostí 23 000,00 23 000,00

Schválený
rozpočet

Návrh
rozpočtu

 na rok   2013 na rok 2014
Třída 2 Nedaňové příjmy 1 215,00 1 515,00

2111 § 4329 - Ostatní soc. pomoc dětem a mládeži 15,00 0,00
2141 § 6310 - Obecné příjmy z fin. operací - příjmy z úroků 1 200,00 1 515,00

Schválený
rozpočet

Návrh
rozpočtu

 na rok   2013 na rok 2014
Třída 4 Přijaté dotace 333 478,00 258 350,80

4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR 25 024,00 25 008,00
4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí - HMP 118 169,00 124 153,00
4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatel.) činnosti 190 285,00 109 189,80

Úhrn příjmů 382 693,00 305 315,80

Schválený
rozpočet

Návrh
rozpočtu

 na rok   2013 na rok 2014
Třída 8 Financování 0,00 92 078,40

8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech
zařazení nevyčerpané účelové dotace z roku 2013 - VHP

0,00 12 078,40

8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech -
zařazení finančních prostředků z úspory hospodaření z minulých
let

0,00 80 000,00

Finanční zdroje celkem 382 693,00 397 394,20
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Rozpočet městské části Praha 2 na rok 2014

Výdaje

v tis. Kč
Schválený
rozpočet

Návrh
rozpočtu

na rok 2013 na rok 2014
Třída 5 Běžné výdaje 302 477,20 328 582,50

§
2115 Úspora energie a obnovitelné zdroje 100,00 100,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 78,00 3 074,00
3111 Předškolní zařízení 17 866,00 18 718,00
3113 Základní školy 53 345,00 57 155,00
3314 Činnosti knihovnické - PO Knihovna na Vinohradech 3 530,00 3 530,00
3319 Ostatní záležitosti kultury 5 630,00 5 580,00
3326 Pořízení, zach. a obnova hodnot místního kulturního povědomí 110,00 110,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 350,00 350,00
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 3 706,00 4 591,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 0,00 6 426,90
3421 Využití volného času dětí a mládeže 4 355,00 4 229,00
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 1 260,00 1 160,00
3541 Prevence před drogami, alkoholem a jinými návykovými látkami 510,00 512,00
3549 Ostatní speciální zdravotnická péče 400,00 400,00
3612 Bytové hospodářství 290,00 140,00
3631 Veřejné osvětlení 300,00 350,00
3632 Pohřebnictví 300,00 300,00
3635 Územní plánování 150,00 150,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0,00 87,60
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 7 119,00 7 419,00
3725 Využívání  a zneškodňování komunálních odpadů 960,00 1 130,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 39 793,00 43 170,00
3792 Ekologická výchova a osvěta 500,00 499,00
4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 660,00 690,00
4345 Centra sociálně rehabilitačních služeb - PO Centrum soc.služeb 29 700,00 31 100,00
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba 600,00 780,00
4352 Tísňová péče 90,00 90,00
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 2 265,00 8 662,00
4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 105,00 10,00
5199 Ostatní záležitosti obrany 1,00 1,00
5212 Ochrana obyvatelstva 1,00 1,00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 380,00 380,00
6112 Zastupitelstva obcí 8 639,00 8 639,00
6171 Činnost místní správy 113 061,00 113 013,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 235,00 250,00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 6 088,20 5 785,00
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v tis. Kč
Schválený
rozpočet

Návrh
rozpočtu

na rok 2013 na rok 2014
Třída 6 Kapitálové výdaje 80 215,80 68 811,70

§
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0,00 5 386,80
2310 Pitná voda 0,00 100,00
3111 Předškolní zařízení 1 700,00 12 380,00
3113 Základní školy 11 550,00 10 000,00
3322 Zachování a obnova kulturních památek 1 950,00 2 028,30
3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 0,00 450,00
3612 Bytové hospodářství 12 250,00 13 850,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj j. n. 200,00 550,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 250,00 1 590,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 39 312,60 14 300,00
4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 10 000,00 5 176,60
6171 Činnost místní správy 3 003,20 3 000,00

Výdaje celkem 382 693,00 397 394,20
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Rozpočet městské části Praha 2 na rok 2014

Výdaje

Rozpis jednotlivých investičních akcí na rok 2014

v tis. Kč

Objekt ORG Předmět akce
Návrh

rozpočtu
na rok 2014

§ 2219 - Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5 386,80
území Prahy 2 0000000113108 obnova chodníků na území Prahy 2 prostřednictvím TSK 5 386,80

§ 2310 - Pitná voda 100,00
Krokova ul. 0000000114487 zřízení vodovodní přípojky 100,00

§ 3111 - Předškolní zařízení 12 380,00
MŠ Na Děkance 2/130 0000000114051 rekonstrukce zahrady ve vnitrobloku 1 000,00
MŠ "Čtyřlístek" Římská 27/130 0000000114678 rozšíření a modernizace dětského hřiště - PD 80,00

MŠ Slovenská 27/1726 0000000114651
reko elektro a osvětlení - I. etapa (požádáno o dotaci z
rozpočtu HMP) 3 100,00

MŠ Španělská 16/1778 0000000110975

rozšíření MŠ včetně rekonstrukce elektro, kuchyně, VZT,
ZTI a soc. zařízení - II. etapa (požádáno o dotaci z rozpočtu
HMP) 8 200,00

§ 3113 – Základní školy 10 000,00

ZŠ J. Masaryka 21/400 0000000114620
rekonstrukce elektro a osvětlení (požádáno o dotaci z
rozpočtu HMP) 3 500,00

ZŠ Kladská 1/1201 0000000113648 reko školní kuchyně a jídelny + zadávací dokumentace 1 000,00

ZŠ Sázavská 5/830 0041739112783
zateplení fasády a výměna oken (trojsklo) - III. etapa,
zažádáno o dotaci z rozpočtu HMP 3 000,00

ZŠ Slovenská 27/1726 0000000114797 vybudování jídelny, školního hřiště a reko kuchyně - PD 1 100,00
ZŠ Vratislavova 13/64 0000000114861 vybudování výdejny jídel, včetně zadávací dokumentace 1 000,00
ZŠ Vratislavova 13/64 0000000114475 rekonstrukce školního dvora 400,00

§ 3322  Zachování a obnova kulturních památek 2 028,30
Karlovo nám. 0000000114936 rekonstrukce kašny sv. Josefa 750,00
Riegrovy sady 0000000114106 vyhlídkový pavilon-zřízení nové hromosvodné soustavy 200,00
Novoměstská radnice 0000000112639 rekonstrukce elektroinstalace z roku 2013 237,30
Karlovo nám. 0000000114936 výroba nového krytu na kašnu sv. Josefa 400,00
Havlíčkovy sady - Grotta 0402121108903 zhotovení 2 sekaných kopií Neptuna - dokončení z r. 2013 441,00

§ 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace 450,00
Folimanka 0000000114306 pořízení cvičebních prvků pro dospělé v parku 450,00

§ 3612 – Bytové hospodářství 13 850,00
bytové domy 0000000114105 rekonstrukce výtahů - PD a realizace 5 870,00
bytové domy 0000000114104 rekonstrukce  kotelen 1 800,00
bytové domy 0000000114103 zhodnocení bytů a nebytových prostor 3 980,00
Dittrichova 9/337 0000000114586 zřízení koupelny, zrušení šachty výtahu - PD 100,00
Rašínovo nábř. 16/128 0000000114751 výměna oken (trojskla) 1 900,00
bytové domy 0000000000132 úhrada za technické zhodnocení nájemcům bytů 200,00

§ 3639 - Komunální služby a územní rozvoj j. n. 550,00
Vozová2 a Vozová 2c 0000000114859 zřízení hromosvodné soustavy 550,00

§ 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 1 590,00
Kladská a Botičská 0000000114999 vybudování podzemních kontejnerů 1 590,00

§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 14 300,00
Riegrovy sady 0000000108952 rekonstrukce sadové cesty Na Vyhlídce 2 500,00

Albertov-Karlov 0000000113991
park Horská - rekonstrukce parku - I. etapa - propojení
Folimanky a Ztracenky ( požádáno o dotaci z rozpočtu HMP) 5 900,00

Havlíčkovy sady 0000000114506 odvodnění horní části parku 3 000,00
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Havlíčkovy sady 0000000114507 vypracování PD a rekonstrukce zdi nad viničním sklípkem 2 500,00

Folimanka 0041088103306
vypracování PD-rekonstrukce parku-oblast D, etapa D2a -
pokračování z roku 2013 400,00

§ 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 5 176,60
J. Masaryka 34/638 0000000114623 vybudování klimatizace v pokojích - PD 550,00
Máchova 14/1029 0000000114692 vybudování klimatizace v pokojích - PD 550,00
Šafaříkova 9/358 0000000114992 vypracování PD na rekonstrukci objektu 1 500,00
Máchova 3/704 a Máchova 5/435 0041704111690 rekonstrukce DPS - pozastávka z roku 2013 2 576,60

§ 6171 Činnost místní správy 3 000,00
0000000000170 nákup programového vybavení 1 700,00
0000000000170 pořízení projektových studií a analýz 200,00
0000000000190 pořízení kancelářské techniky 100,00
0000000000170 pořízení výpočetní techniky, zařízení datových sítí 1 000,00

Kapitálové výdaje - celkem 68 811,70
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Rozpočet městské části Praha 2 na rok 2014

Výdaje

Rozpis příspěvků pro příspěvkové organizace  na rok 2014
v tis. Kč

Schválený
rozpočet

Návrh
rozpočtu

na rok 2013 na rok 2014
Třída 5 Běžné výdaje 104 288,00 106 270,00

§
3111 Předškolní zařízení

Kladská 2 104,00 2 141,00
Na Děkance 2 635,00 2 658,00
Na Smetance 1 615,00 1 889,00
Římská 1 674,00 1 701,00
Slovenská 2 544,00 2 500,00
Šumavská 1 369,00 1 342,00
Viničná 3 193,00 2 963,00
Španělská - internátní školka 1 834,00 1 826,00
odměny ředitelů a pedagog.pracovníků 880,00 880,00
Celkem za § 3111 17 848,00 17 900,00

3113 Základní školy
Botičská 4 444,00 4 246,00
Resslova 5 519,00 5 871,00
Štěpánská 4 150,00 4 253,00
Vratislavova 3 004,00 3 055,00
Na Smetance 5 494,00 5 665,00
Londýnská 5 810,00 6 047,00
Sázavská 4 828,00 4 789,00
J. Masaryka 3 195,00 3 524,00
Slovenská 4 961,00 4 989,00
Kladská 5 785,00 5 281,00
odměny ředitelů a pedagog.pracovníků 1 720,00 1 720,00
Celkem za § 3113 48 910,00 49 440,00

3314 Činnosti knihovnické 3 530,00 3 530,00
Knihovna na Vinohradech 3 530,00 3 530,00

3319 Ostatní záležitosti kultury 4 300,00 4 300,00
Novoměstská radnice - příspěvek na provoz 4 300,00 4 300,00

4345 Centra sociálně rehabilitačních služeb 29 700,00 31 100,00
CSS - příspěvek na provoz 29 700,00 31 100,00
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Příloha č. 2 k usnesení ZMČ č. 279 ze dne 10.2.2014

Zdaňovaná činnost

Sestavení návrhu finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok 2014 je
provedeno v souladu se  schváleným Harmonogramem prací a Zásadami pro sestavení
rozpočtu a plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok 2014. Návrh finančního
plánu zdaňované činnosti byl projednáván a upřesněn v jednotlivých odborech, radními a ve
věcně příslušných komisích ÚMČ Praha 2.

Návrh finančního plánu zdaňované činnosti  městské části Praha 2 na rok 2014 je vypracován
s přihlédnutím ke zhodnocení vývoje zdaňované činnosti v roce 2013 a předloženým
požadavkům příslušných odborů městské části Praha 2 a jednotlivých správních firem.

Návrh finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 pro rok 2014 je sestaven
s vyčíslením celkového hospodářského výsledku ve výši 753 195,03 tis. Kč (včetně
výnosů ze zón placeného stání ve výši 40 000 tis. Kč a zapojených prostředků
z minulých let ve výši 10 000 tis. Kč). Výše hospodářského výsledku je výrazně ovlivněna
předpokládanými výnosy z prodeje nemovitého majetku ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřeného
městské části Praha 2.

Plán celkových nákladů pro rok 2014 je navržen ve výši 593 961,70 tis. Kč.
Největší položkou jsou náklady na opravy a údržbu bytového fondu, které jsou plánovány ve
výši 282 550,74 tis. Kč. Kromě běžné údržby obsahují tyto náklady i adresné opravy, výměny
oken a ZTI,  opravy bytových a nebytových prostor, kotelen a výtahů. Vyšší objem
plánovaných nákladů je způsoben zařazením akcí rozpracovaných v roce 2013 v celkové
hodnotě 47 176,60 tis. Kč, které budou dokončeny v roce 2014.
V souvislosti s plánovaným prodejem domů a bytů včetně pozemků byla do návrhu nově
zahrnuta  položka - zůstatková cena prodaných pozemků ve výši 51 000 tis. Kč a byly
navýšeny položky - ostatní daně a poplatky (plánovaná hodnota 33 892 tis. Kč) a zůstatková
cena prodaného DHM (plánovaná hodnota 53 700 tis. Kč).
V souladu s platnou metodikou a pokynem Magistrátu hl. m. Prahy jsou na rok 2014
plánovány odpisy dlouhodobého majetku ve výši 29 000 tis. Kč týkající se majetku
využívaného při provozování zdaňované činnosti, které jsou poměrnou částí převáděny z
rozpočtové oblasti.
Ve srovnání s rokem 2013 byla zvýšena hodnota účtu opravných položek vzhledem k jejich
reálné výši v předcházejícím roce (plánovaná hodnota 18 923,57 tis. Kč). Ostatní služby ve
výši 79 173,39 tis. Kč zahrnující úklid, právní služby, úplaty správci, revize, kontroly, dozory,
projektové dokumentace a služby spojené s prodejem majetku jsou na téměř stejné úrovni
plánu roku 2013. Další náklady představují spotřebu energií, materiálu, mzdové náklady,
zákonné pojištění a ostatní náklady (DPH - krácený nárok). Jejich plánovaná výše vychází ze
schváleného plánu na rok 2013 s přihlédnutím ke skutečnému čerpání.

Plán celkových výnosů pro rok 2014 je navržen ve výši 1 297 156,73 tis. Kč.
Celkové výnosy oproti roku 2013 jsou vyšší o 780 220,09 tis. Kč. Navýšení výnosů vychází
z realizace prodeje části bytového fondu městské části Praha 2 v souladu s Pravidly prodeje,
Metodickým pokynem včetně dodatku č.1 a Metodickými zásadami schválenými usneseními
Zastupitelstva městské části Praha 2 č. 156 ze dne 10.9.2012 a č. 231 ze dne 17.6.2013.
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Předpokládaný výnos z prodeje domů a bytů je navržen ve výši 612 500 tis. Kč. Tržby za
prodej dle pravidel („privatizace“) jsou plánovány v hodnotě 600 000 tis. Kč, tržby za prodej
mimo „privatizaci“ v hodnotě 12 500 tis. Kč. Celkový výnos z prodeje pozemků je plánován ve
výši 217 300 tis. Kč, z toho prodej pozemků v rámci „privatizace“ činí 150 000 tis. Kč, prodej
ostatních pozemků představuje částku 67 300 tis. Kč (zejména pod již prodanými domy).
Výnosy z pronájmu (bytové a nebytové prostory, garáže, pozemky) jsou navrženy ve výši
444 130,77 tis. Kč.
Plánovaný objem položky ostatní výnosy ve výši 14 526 tis. Kč (ostatní výnosy s DPH, bez
DPH, pojistné plnění, nájem zdrojů tepla, výnosy ze soudních řízení) je ve srovnání s rokem
2013 menší vzhledem k očekávaným nižším výnosům ze soudních řízení.
Další výnosy (výnosy z prodeje služeb, úroky, výnosy z dlouhodobého finančního majetku)
byly stanoveny podle vývoje předchozích let s promítnutím mimořádných vlivů.

Pro posílení rozpočtu bude ze zdaňované činnosti převedena částka ve výši 109 189,80 tis.
Kč z vytvořeného zisku. Pro převod finančních prostředků ze zdaňované činnosti do rozpočtu
je čerpáno z částek, které jsou vyčísleny v níže uvedené tabulce, přičemž výnosy
z uskutečněné „privatizace“ nejsou do převodu zahrnuty. Tyto výnosy budou soustředěny na
zvláštním účtu a jejich použití podléhá schválení Zastupitelstvem městské části Praha 2
v souladu s Pravidly prodeje. Hodnota výsledku hospodaření bez „privatizace“, výnosů ze zón
placeného stání a zapojených prostředků z minulých let činí celkem 110 620,03 tis. Kč a
pokrývá navrhovaný objem financování rozpočtu ze zdaňované činnosti.

v tis. Kč
Výsledek hospodaření včetně „privatizace“ 703 195,03
Výsledek hospodaření bez „privatizace“   60 620,03
Výnosy ze zón placeného stání   40 000,00
Zapojení prostředků z minulých let   10 000,00

V rozpočtu se částka ve výši 109 189,80 tis. Kč promítne na položce 4131 „Převody
z vlastních fondů hospodářské činnosti“.

Celkový přehled návrhu finančního plánu zdaňované činnosti pro rok 2014 je v přiložených
tabulkách:

tabulka č. 1 (Návrh finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 2 na rok 2014)
tabulka č. 2 (Návrh finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 2 na rok 2014 -

jednotlivé SF a odbory MČ Praha 2)
tabulka č. 3 (Plán oprav na rok 2014 přes MČ Praha 2 financovaný ze zdaňované  činnosti)
tabulka č. 4 (Plán oprav na rok 2014 přes SF financovaný ze zdaňované činnosti)
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tabulka č.1           v tis. Kč

SU/AU NÁKLADY
Schválený plán

r. 2013
Skutečnost k

30.11.2013
Návrh plánu

r. 2014
501 spotřeba materiálu 93,00 70,48 109,00
502 spotřeba energií 4 909,00 4 089,00 5 482,00
511 celkem opravy 234 632,64 75 739,06 282 550,74

511 XX opravy domů přes SF 108 271,00 45 054,29 107 620,00
511 XX oprava domů přes MČ 126 361,64 30 620,88 174 930,74

511 0028 daňově neuznatelné náklady (časové rozlišení) 0,00 63,89 0,00
518 služby ostatní 78 255,78 51 955,02 79 173,39

518 0000 služby 4 581,29 4 332,20 5 897,00
518 0001 zařizovací předměty 3 699,00 2 569,38 3 747,00
518 0002 úklid 4 800,00 3 219,94 4 811,00
518 0003 právní služby 8 076,00 8 135,77 12 600,00
518 0004 úplata správci 28 336,00 23 064,38 28 581,16
518 0005 revize a kontroly 5 860,00 3 784,88 6 501,00
518 0006 deratizace 870,00 308,63 930,00
518 0007 Karlovo nám. 7 - služby 2 700,00 2 540,90 2 100,00
518 0008 technická podpora k SW iDES 432,00 554,40 800,00
518 0011 projektové dokumentace 5 250,00 526,09 1 500,00
518 0012 dozory, kolaudace 3 380,00 389,14 1 400,00
518 0013 přístřeší 750,00 85,89 850,00
518 0014 služby spojené s prodejem DHM 6 500,00 0,00 6 500,00
518 0028 daňově neuznatelné náklady 3 021,49 2 443,42 2 956,23

521 mzdové náklady 12 500,00 9 408,79 12 900,00
524 zákonné pojištění 4 440,00 3 198,99 4 440,00

524 0010 zákonné sociální pojištění 3 240,00 2 352,20 3 240,00
524 0020 zákonné zdravotní pojištění 1 200,00 846,79 1 200,00

525 ostatní zákonné pojištění 58,00 54,19 58,00
527 zákonné sociální náklady (penzijní připojištění) 316,00 262,08 340,00
538 ostatní daně a poplatky 3 200,00 1 096,87 33 892,00
541 smluvní pokuty a úroky z prodlení 0,00 0,00 0,00
542 ostatní pokuty a penále 0,00 0,00 0,00
549 ostatní náklady - z toho: 20 187,00 10 192,03 21 893,00

549 0010 DPH - krácený nárok 18 545,00 6 949,02 17 275,00
551 odpisy dlouhodobého NM a HM 0,00 0,00 29 000,00
553 zůstatková cena prodaného DHM 3 620,22 0,00 53 700,00
554 zůstatková cena prodaných pozemků 0,00 0,00 51 000,00
556 opravné položky včetně zúčtování 700,00 -19,30 18 923,57
557 odpis nedobytné pohledávky 600,00 0,00 500,00

NÁKLADY celkem 363 511,64 156 047,21 593 961,70

SU/AU VÝNOSY
Schválený plán

r. 2013
Skutečnost k

30.11.2013
Návrh plánu

r. 2014
602 výnosy z prodeje služeb 824,00 754,08 801,96

602 0012 tržby za parkovné TJ Sokol 252,00 196,51 250,00
602 0013 tržby za inzerci 547,00 540,62 529,36
602 0014 tržby - matriky, svatby 25,00 16,95 22,60

603 výnosy z pronájmu 446 327,64 411 330,39 444 130,77
603 0001 tržby za pronájem - bytové prostory 300 699,00 278 552,53 303 353,45
603 0002 tržby za pronájem - nebytové prostory 95 796,00 83 953,41 90 339,98
603 0003 tržby za pronájem - pozemky (dlouhodobé smlouvy) 610,64 1 150,98 1 142,84
603 0004 tržby za pronájem - nebytové prostory osv. DPH 39 840,00 39 524,05 40 583,83
603 0005 tržby za pronájem - Bigboard 288,00 288,00 288,00
603 0011 tržby za pronájem - garáže 8 344,00 7 602,14 8 222,67
603 0012 tržby za pronájem - veřejná zeleň 750,00 259,28 200,00

641 smluvní pokuty a úroky z prodlení 3 272,00 2 126,24 3 213,00
646 výnosy z prodeje DHM 36 500,00 25 717,37 612 500,00

646 0005 tržby za prodej - domy a byty dle pravidel ("privatizace") 0,00 0,00 600 000,00
646 0006 tržby za prodej - domy (ostatní) 0,00 25 717,37 12 500,00

647 výnosy z prodeje pozemků 5 000,00 19 698,69 217 300,00
647 0005 tržby za prodej - pozemky dle pravidel ("privatizace") 0,00 0,00 150 000,00
646 0006 tržby za prodej - pozemky (ostatní) 0,00 19 698,69 67 300,00

649 ostatní výnosy 20 018,00 10 020,46 14 526,00
649 0000 ostatní výnosy s DPH 2 018,00 2 157,01 2 370,00
649 0001 ostatní výnosy bez DPH 46,00 323,11 164,00
649 0005 pojistné plnění (náhrady) 1 002,00 2 028,92 680,00
649 0009 zaokrouhlení DPH 0,00 0,51 0,00
649 0014 sponzorské smlouvy 1 000,00 119,59 0,00
649 0018 odpisy kotelny (oprava r. 2010) 0,00 4,22 0,00
649 0020 nájem zdrojů tepla (kotelny) 2 500,00 1 178,32 5 808,00
649 0070 výnosy ze soudních řízení 13 452,00 4 208,78 5 504,00

662 úroky 1 395,00 975,52 1 085,00
665 výnosy z dlouhodobého fin.majetku (dividendy) 3 600,00 3 598,83 3 600,00

VÝNOSY celkem 516 936,64 474 221,58 1 297 156,73

493 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 153 425,00 318 174,37 703 195,03

výnosy ze zón placeného stání (převod MHMP) 40 000,00 38 052,35 40 000,00
zapojení prostředků z minulých let 10 000,00
CELKOVÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 193 425,00 753 195,03

financování rozpočtu (převod ze ZČ) 190 285,00 162 143,43 109 189,80

Finanční plán zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok 2014
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Finanční plán zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok 2014
tabulka č.2

v tis. Kč

SU/AU NÁKLADY Plán 2013

Návrh
2014

Realit EM
Návrh 2014

Haspra

Návrh
2014
Ikon

Návrh
2014

Austis

Návrh
2014

Centra
CELKEM
SF 2014

Návrh 2014
OM

Návrh 2014
OIV

Návrh
2014
OŽP

Návrh
2014
OŠ

Návrh
2014

OKSVV

Návrh
2014

ostatní
(OE; OKT;
OI; OMAT)

CELKEM
MČ 2014

Celkový plán
SF+MČ 2014

501 spotřeba materiálu 93,00 0,00 30,00 50,00 28,00 1,00 109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109,00
502 spotřeba energií 4 909,00 1 240,00 600,00 1 500,00 1 042,00 1 100,00 5 482,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 482,00
511 celkem opravy 234 632,64 19 702,00 22 655,00 20 000,00 25 708,00 19 555,00 107 620,00 0,00 174 480,74 0,00 450,00 0,00 0,00 174 930,74 282 550,74

511 XX opravy domů přes SF 108 271,00 19 702,00 22 655,00 20 000,00 25 708,00 19 555,00 107 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107 620,00
511 XX oprava domů přes MČ 126 361,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174 480,74 0,00 450,00 0,00 0,00 174 930,74 174 930,74

511 0028 daňově neuznatelné náklady (časové rozlišení) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
518 služby ostatní 78 255,78 4 350,00 5 611,00 6 080,00 3 848,00 5 530,00 25 419,00 49 421,00 0,00 1 808,39 250,00 1 425,00 850,00 53 754,39 79 173,39

518 0000 služby 4 581,29 1 000,00 1 440,00 600,00 700,00 700,00 4 440,00 1 236,00 0,00 0,00 0,00 171,00 50,00 1 457,00 5 897,00
518 0001 zařizovací předměty 3 699,00 800,00 781,00 700,00 666,00 800,00 3 747,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 747,00
518 0002 úklid 4 800,00 1 000,00 1 250,00 700,00 761,00 1 100,00 4 811,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 811,00
518 0003 právní služby 8 076,00 150,00 150,00 180,00 80,00 80,00 640,00 11 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 960,00 12 600,00
518 0004 úplata správci 28 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 225,00 0,00 116,16 240,00 0,00 0,00 28 581,16 28 581,16
518 0005 revize a kontrola 5 860,00 600,00 1 100,00 1 200,00 791,00 1 300,00 4 991,00 1 500,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 1 510,00 6 501,00
518 0006 deratizace 870,00 150,00 30,00 50,00 200,00 500,00 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 930,00
518 0007 Karlovo nám. 7 - služby 2 700,00 0,00 0,00 2 100,00 0,00 0,00 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 100,00
518 0008 technická podpora k SW iDES 432,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 800,00 800,00
518 0011 projektová dokumentace 5 250,00 200,00 500,00 200,00 100,00 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00
518 0012 dozory, kolaudace 3 380,00 200,00 200,00 200,00 400,00 400,00 1 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 400,00
518 0013 přístřeší 750,00 250,00 150,00 150,00 150,00 150,00 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850,00
518 0014 služby spojené s prodejem DHM 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 500,00 6 500,00
518 0028 daňově neuznatelné náklady 3 021,49 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 1 692,23 0,00 1 254,00 0,00 2 946,23 2 956,23

521 mzdové náklady 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 900,00 12 900,00 12 900,00
524 zákonné pojištění 4 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 440,00 4 440,00 4 440,00

524 0010 zákonné sociální pojištění 3 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 240,00 3 240,00 3 240,00
524 0020 zákonné zdravotní pojištění 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00

525 ostatní zákonné pojištění 58,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,00 58,00 58,00
527 zákonné sociální náklady (penzijní připojištění) 316,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340,00 340,00 340,00
538 ostatní daně a poplatky 3 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 892,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 892,00 33 892,00
541 smluvní pokuty a úroky z prodlení 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
542 ostatní pokuty a penále 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
549 ostatní náklady - z toho: 20 187,00 516,00 1 800,00 800,00 447,00 1 200,00 4 763,00 3 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 700,00 17 130,00 21 893,00

549 0010 DPH - krácený nárok 18 545,00 400,00 1 500,00 600,00 275,00 1 000,00 3 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 500,00 13 500,00 17 275,00
551 odpisy dlouhodobého NM a HM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 000,00 29 000,00
553 zůstatková cena prodaného DHM 3 620,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 700,00 53 700,00
554 zůstatková cena prodaných pozemků 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 000,00 51 000,00
556 opravné položky včetně zúčtování 700,00 1 717,16 552,90 7 656,49 5 384,81 3 612,21 18 923,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 923,57
557 odpis nedobytné pohledávky 600,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 500,00

NÁKLADY celkem 363 511,64 27 525,16 31 648,90 36 086,49 36 457,81 30 998,21 162 716,57 220 443,00 174 480,74 1 808,39 700,00 1 425,00 32 388,00 431 245,13 593 961,70
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SU/AU VÝNOSY Plán 2013

Návrh
2014

Realit EM
Návrh 2014

Haspra

Návrh
2014
Ikon

Návrh
2014

Austis

Návrh
2014

Centra
CELKEM
SF 2014

Návrh 2014
OM

Návrh 2014
OIV

Návrh
2014
OŽP

Návrh
2014
OŠ

Návrh
2014

OKSVV

Návrh
2014

ostatní
(OE; OKT;
OI; OMAT)

CELKEM
MČ 2014

Celkový plán
SF+MČ 2014

602 výnosy z prodeje služeb 824,00 0,00 0,00 0,00 29,36 0,00 29,36 0,00 0,00 250,00 0,00 500,00 22,60 772,60 801,96
602 0012 tržby za parkovné - TJ Sokol 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 250,00 250,00
602 0013 tržby za inzerci 547,00 0,00 0,00 0,00 29,36 0,00 29,36 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 529,36
602 0014 tržby - matriky, svatby 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,60 22,60 22,60

603 výnosy z pronájmu 446 327,64 82 000,00 100 337,00 72 652,00 88 871,33 96 488,00 440 348,33 1 138,80 0,00 1 343,64 1 300,00 0,00 0,00 3 782,44 444 130,77
603 0001 tržby za pronájem - bytové prostory 300 699,00 56 000,00 72 025,00 46 093,00 55 951,85 72 558,00 302 627,85 25,60 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 725,60 303 353,45
603 0002 tržby za pronájem - nebytové prostory 95 796,00 18 200,00 15 990,00 16 456,00 24 107,98 14 160,00 88 913,98 826,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 1 426,00 90 339,98
603 0003 tržby za pronájem - pozemky (dlouhodobé smlouvy) 610,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287,20 0,00 855,64 0,00 0,00 0,00 1 142,84 1 142,84
603 0004 tržby za pronájem - nebytové prostory osv. DPH 39 840,00 7 000,00 7 062,00 9 015,00 8 714,83 8 792,00 40 583,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 583,83
603 0005 tržby za pronájem - Bigboard 288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288,00 0,00 0,00 0,00 288,00 288,00
603 0011 tržby za pronájem - garáže 8 344,00 800,00 5 260,00 1 088,00 96,67 978,00 8 222,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 222,67
603 0012 tržby za pronájem - veřejná zeleň 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00

641 smluvní pokuty a úroky z prodlení 3 272,00 800,00 350,00 850,00 513,00 700,00 3 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 213,00
646 výnosy z prodeje DHM 36 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 612 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 612 500,00 612 500,00

646 0005 tržby za prodej - domy a byty dle pravidel("privatizace") 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 000,00 600 000,00
646 0006 tržby za prodej - (ostatní, podílové domy) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 500,00 12 500,00

647 výnosy z prodeje pozemků 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217 300,00 217 300,00
647 0005 tržby za prodej - pozemky dle pravidel("privatizace") 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00
647 0006 tržby za prodej - pozemky (ostatní) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67 300,00 67 300,00

649 ostatní výnosy: 20 018,00 2 360,00 1 200,00 3 170,00 768,00 1 000,00 8 498,00 5 808,00 0,00 220,00 0,00 0,00 0,00 6 028,00 14 526,00
649 0000 ostatní výnosy s DPH 2 018,00 50,00 0,00 2 100,00 0,00 0,00 2 150,00 0,00 0,00 220,00 0,00 0,00 0,00 220,00 2 370,00
649 0001 ostatní výnosy bez DPH 46,00 10,00 0,00 70,00 84,00 0,00 164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164,00
649 0005 pojistné plnění (náhrady) 1 002,00 300,00 100,00 0,00 80,00 200,00 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 680,00
649 0014 sponzorské smlouvy 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
649 0020 nájem zdrojů tepla (kotelny) 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 808,00 5 808,00
649 0070 výnosy ze soudních řízení 13 452,00 2 000,00 1 100,00 1 000,00 604,00 800,00 5 504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 504,00

662 úroky 1 395,00 5,00 5,00 0,00 5,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 70,00 0,00 1 000,00 1 070,00 1 085,00
665 výnosy z dlouhodobého fin.majetku(dividendy) 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00

VÝNOSY celkem 516 936,64 85 165,00 101 892,00 76 672,00 90 186,69 98 188,00 452 103,69 836 746,80 0,00 1 813,64 1 370,00 500,00 4 622,60 845 053,04 1 297 156,73

493 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 153 425,00 57 639,84 70 243,10 40 585,51 53 728,88 67 189,79 289 387,12 616 303,80 -174 480,74 5,25 670,00 -925,00 -27 765,40 413 807,91 703 195,03
výnosy ze zón placeného stání 40 000,00
zapojení prostředků z minulých let 10 000,00
CELKOVÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 753 195,03

Poznámka: plánovaný převod z VHČ do rozpočtu pro rok 2014 je ve výši  109 189,80 tis. Kč
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Plán oprav na rok 2014 - městská část Praha 2 - financovaný ze zdaňované činnosti  (SÚ 511)

tabulka č.3 v tis.Kč vč. DPH

Správní firma Adresa Popis Plán na r. 2014
AUSTIS Šafaříkova 14/557 výměna střešní krytiny 2 875,00

Havl. Sady-Viniční altán restaurátorské opravy a nátěr dřevěných prvků 1 815,00
J Masaryka 47/241 výměna střešní krytiny 2 875,00
Šmilovského 20/2290 výměna střešní krytiny do ul. Rybalkova 1 725,00
J. Masaryka 25/360 výměna oken a repase dveří-Integrál 1 283,81
Rejskova 13/2330 výměna oken 4 675,25
Sarajevská 7/1614 výměna ZTI, plynu, elektro, vytápění + stavební úprava 5 bytů 3 910,00
Sarajevská 16/68 výměna oken 4 499,69
Rumunská 20/700 výměna střešní krytiny vč. klempířských konstrukcí 2 500,00
Rumunská 20/700 výměna oken a opravy teras-dvorní část 3 289,00
Sarajevská 17/1614 výměna oken - PD 326,70
Londýnská 4/445 výměna oken - PD 326,70
Rejskova 11/2369 výměna oken - PD 302,50
Fričova   8/1350 výměna oken - PD 302,50

akce rozpracované z r. 2013: Jugoslávská 6/17 ZTI a plyn 1 900,00
Jugoslávská 8/16 ZTI a plyn 1 900,00
Šmilovského 20/2290 ZTI a plyn 3 500,00

* Sarajevská 7/1614 výměna ZTI, plynu, elektro, vytápění + stavební úprava 5 bytů 2 010,00
Celkem 40 016,15

CENTRA Šumavská 32/309 výměna oken v uliční a dvorní fasádě, oprava dvorní fasády 4 600,00
Karlovo nám. 29/558 výměna rozvodů ZTI a plynu + oprava střechy vč. krovu 8 400,00
Vinohradská 69/1431 výměna oken v uliční a dvorní fasádě, oprava dvorní fasády 4 600,00

akce rozpracované z r. 2013: Kladská 25/2187 výměna oken v celém domě 5 400,00
Mánesova 20/1624 výměna oken v celém domě 8 700,00
Celkem 31 700,00

HASPRA Vratislavova 2/33 výměna oken, oprava fasády - PD 172,50
Ditrichova 9/337 oprava anglických dvorků 7 800,00
Na Výtoni 2/254 ZTI + uvedení do souladu se stavebním zákonem a OTPP-PD 172,50
Trojická 1/386 výměna ZTI - PD 172,50
Vyšehradská 15/418 výměna ZTI - PD 172,50
Vyšehradská 35/428  ZTI - PD včetně opravy sklepů 335,50
Na Výtoni 2/254 výměna oken, oprava fasády 1 054,07
Na Výtoni 4/1320 výměna oken, oprava fasády 861,41
Na Výtoni 4/1320 ZTI - PD 115,00
Na Moráni 17/1689 ZTI + uvedení do souladu se stavebním zákonem a OTPP - PD 287,50
Legerova 5/1878 oprava fasády - vnitroblok - PD 115,00
Trojanova 20/1899 ZTI + uvedení do souladu se stavebním zákonem a OTPP - PD 287,50
Trojická 11/1912 výměna oken, dvorní fasáda + pavlače + oprava sklepů 5 027,00
Václavská 18/2069 oprava dvora - realizace + PD 6 655,00

akce rozpracované z r. 2013: Vratislavova 20/22 ZTI, plyn, výměna oken, oprava střechy 6 870,00
* Na Výtoni 2/254 výměna oken, oprava fasády 1 581,30
* Na Výtoni 4/1320 výměna oken, oprava fasády 1 292,30

Celkem 32 971,59

IKON Nezamyslova 12/621 výměna oken v celém domě - dvojskla 4 025,00
Lípová 11/476 výměna oken v celém domě - dvojskla 3 220,00
Jaromírova 63/92 výměna ZTI a plynu 4 025,00
Legerova 37/1646 výměna rozvodů topení - PD 143,75
Rumunská 6/1645 výměna rozvodů topení - PD 143,75
Bělehradská 50/350 výměna oken, oprava fasády - PD 270,50

akce rozpracované z r. 2013: Oldřichova 6/490 výměna oken 1 500,00
Slavojova 14/85 ZTI a plyn 2 120,00
Celkem 15 448,00
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REALIT EM Žitná 38/573 výměna ZTI 8 465,00
Žitná 38/573 výměna ležaté kanalizace 3 450,00
Malá Štěpánská 6/2032 výměna oken v celém domě 3 300,00

akce rozpracované z r. 2013: Malá Štěpánská 10/546 výměna oken, oprava předsíní 2 200,00
Římská 23/420 ZTI, plyn a výměna oken 5 530,00
Celkem 22 945,00

Praha 2 uveřejňování informací 50,00
Praha 2 oprava kotelen 7 550,00
Praha 2 antigraffity - domy 1 500,00
Praha 2 oprava bytů a nebytů 14 800,00
Praha 2 PD - doplatky z roku 2013 1 000,00
Praha 2 oprava výtahů 6 500,00
Celkem 31 400,00

Celkem opravy-OIV 174 480,74
Celkem opravy-OŠ opravy školnických bytů 450,00
CELKEM opravy na rok 2014 174 930,74

* akce dodatečně zařazené do plánu oprav r.2013 (KPTR 4.10.2013)
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tabulka č.4
              v tis. Kč

Správní firma Adresa Popis Plán na r. 2014
AUSTIS Belgická 21/519 oprava teras 700,00

Belgická 8/226 oprava sklepních prostor 470,00
Rumunská 31/20 oprava sklepních prostor 550,00
Bruselská 9/680 oprava a nátěry oken 1 000,00
Šafaříkova 10/253 oprava a nátěry oken 1 000,00
Havlíčkovy sady provoz Grotta apod. 1 100,00
Americká 38/118 zrušení provizorních kójí na dvoře 420,00
Kateřinská 20/485 revitalizace zahrady 900,00
Jana Masaryka 47 ZTI-kanalizace, plyn - dokončení z r. 2013 2 468,00

výměny dveří (HVD) 800,00
instalace IRTN 700,00
oprava kotelen 1 000,00
opravy volných bytů 2 600,00
běžná údržba 12 000,00

CELKEM 25 708,00

CENTRA Záhřebská 15/539 celková oprava střechy 1 650,00
Mánesova 58/1592 oprava dvorní fasády, oprava povrchu dvora 2 000,00
Americká 14/584 výměna rozvodů ZTI a plynu 3 000,00
Karlovo náměstí 34 oprava rozvodů ÚT - dokončení z r. 2013 205,00

opravy kotelen 700,00
oprava volných bytů 2 000,00
běžná údržba 10 000,00

CELKEM 19 555,00

HASPRA Na Libušince 3/83 oprava ohradní zdi 188,00
Trojanova 9/337 oprava sklepů 176,00

opravy kotelen 525,00
opravy volných bytů 4 560,00
běžná údržba 17 206,00

CELKEM 22 655,00

IKON Sekaninova 36/1204 oprava ZTI a plynu 4 000,00
opravy kotelen 1 000,00
opravy volných bytů 2 000,00
běžná údržba 13 000,00

CELKEM 20 000,00

Realit EM Římská 23 oprava teras-po ukončení ZTI 300,00
Římská 23 oprava sklepních prostor-po ukončení ZTI 300,00
Žitná 32 oprava teras 100,00
Ječná 4 oprava střechy 1 200,00

oprava kotelen 700,00
oprava volných prostor 3 000,00
běžná údržba 14 102,00

CELKEM 19 702,00

CELKEM opravy na rok 2014 107 620,00

Plán oprav na rok 2014 - správní firmy - financovaný ze zdaňované činnosti  (SÚ 511)
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Návrh rozpočtového výhledu městské části Praha  2 do roku 2019
v tis. Kč

Název položky Skut. 2009 Skut. 2010 Skut. 2011 Skut. 2012
Oček.skut.

2013 NR 2014 RV 2015 RV 2016 RV 2017 RV 2018 RV 2019

Daňové příjmy - třída 1 68 634 68 101 61 976 48 297 50 000 45 450 46 000 46 000 47 000 47 000 48 000
Nedaňové příjmy - třída 2 8 297 4 350 3 213 7 585 2 600 1 515 1 696 1 696 1 696 1 796 1 800
Kapitálové příjmy  - třída 3 0 164 401 0 0 0 0 0 0 0 0
Vlastní příjmy 76 931 72 615 65 590 55 882 52 600 46 965 47 696 47 696 48 696 48 796 49 800

Přijaté dotace (po konsolidaci) -třída 4 482 092 509 712 537 659 435 852 374 000 258 350,8 343 097 343 097 343 097 343 097 343 097
Příjmy celkem 559 023 582 327 603 249 491 734 426 600 305 315,8 390 793 390 793 391 793 391 893 392 897

Provozní výdaje (po konsolidaci) - třída 5 410 040 451 832 442 996 331 855 314 000 328 582,5 320 793 319 793 320 793 320 893 320 897
Kapitálové výdaje - třída 6 238 059 275 016 137 630 167 344 76 000 68 811,7 70 000 71 000 71 000 71 000 72 000
Výdaje celkem 648 099 726 848 580 626 499 199 390 000 397 394,2 390 793 390 793 391 793 391 893 392 897

Výsledek hospodaření ( - schodek, + přebytek) -89 076 -144 521 22 623 -7 465 36 600 -92 078,4 0 0 0 0 0

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky celkem 580 580 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                            z toho: půjčky (úvěry) 580 580 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                         ost. dlouhod.fin. prostředky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Úhrazení splátky dlouhodobých přijatých půjčených
prostředků celkem 580 28 935 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                            z toho: půjčky (úvěry) 580 580 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                     *  ostatní dlouhod.fin. závazky 0 28 355 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vytvořená rezerva na dluhovou službu celkem 580 28 935 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dotace  ze SR na r. 2015-2019 je stanovena ve výši  25 008 tis. Kč
Dotace z MHMP na r. 2015 -2019 ve 124 153 tis. Kč
Převod ze ZČ na r. 2015 -2019 se předpokládá ve výši 149 189,8 tis. Kč

* Účet č. 459 - Ostatní dlouhodobé závazky
Účet dlouhodobých závazků tvořený technickým zhodnocením, provedeným nájemci na majetku MČ v průběhu r. 2011, byl v souladu s pokynem MHMP - odborem účetnictví
převeden do zdaňované činnosti, proto se již v následujících letech nevykazuje

Dluhová služba městské části ve třídě 8 - financování neobsahuje žádné finanční prostředky, neboť městská část Praha 2 nepředpokládá v příštích letech financovat výdaje
za pomoci půjček nebo úvěrů. Dočasně volné finanční prostředky ve třídě 8 - financování, městská část Praha 2  zhodnocuje.

Příloha č. 3  k usnesení ZMČ č. 279 ze dne 10.2.2014
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                                 Návrh limitu počtu zaměstnanců a prostředky na platy zaměstnanců

                                       příspěvkových organizací  městské části  Praha 2 na rok 2014

Organizace Limit počtu Limit prostředků Ostatní platby
zaměstnanců na platy ( tis. Kč) za provedenou práci (tis. Kč)

Centrum sociálních služeb Praha 2 133 34 777,00 1 300,00

Knihovna na Vinohradech 7 1 590,00 70,00

Novoměstská radnice 6 2 300,00 450,00

Příloha č. 4 k usnesení ZMČ č. 279 ze dne 10.2.2014
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ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2
USNESENÍ

č. 280

ze dne 10.02.2014

k poskytnutí účelové dotace společnosti Národní dům - Kulturní dům železničářů,
s.r.o.

Z A S T U P I T E L S T V O  M Ě S T S K É  Č Á S T I  P R A H A  2

I. s c h v a l u j e

1. poskytnutí účelové dotace společnosti Národní dům - Kulturní dům železničářů,
s.r.o., se sídlem Praha 2 - Vinohrady, nám. Míru 9, PSČ 120 00, IČ 45789053,
na realizaci akce: "19. Reprezentační ples na Vinohradech" ve výši 200.000,-
Kč

2. návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace dle přílohy tohoto usnesení

II. u k l á d á

1. připravit smlouvu k podpisu dle bodu I. tohoto usnesení
K realizaci: Mgr. Ilona Chalupská, vedoucí odboru Kancelář starostky a vnějších

vztahů
Termín: 28.02.2014

2. uzavřít smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení
K realizaci: Mgr. Jana Černochová, starostka

Termín: 28.02.2014

Předkladatel: Mgr. Jana Černochová, starostka
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Příloha k usnesení ZMČ č. 280 ze dne 10.2.2014

SMLOUVA
O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE

Městská část Praha 2
nám. Míru 20, 120 39  Praha 2
IČ: 000 63 461
DIČ: CZ00063461
zastoupená Mgr. Janou Černochovou, starostka
bankovní spojení: č.ú. 2000758339/0800, VS: 6085014001

(dále též jen „poskytovatel“)

a

Národní dům–Kulturní dům železničářů, s.r.o.
se sídlem: náměstí Míru 9, 120 53 Praha 2
IČ: 45789053
bankovní spojení: č.ú. 3028359/0800, Česká spořitelna a. s.,

Jugoslávská 19, 120 24 Praha 2
zastoupený Ing. Milanem Hájkem

(dále též jen „příjemce“)

uzavřely níže uvedeného dne tuto smlouvu:

č. 1/2014/OKSVV

I.
/1/ Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje, že za podmínek dále uvedených poskytne

příjemci dotaci ze svého rozpočtu ve výši 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) a
to na úhradu nákladů spojených s realizací akce (např. nájemné prostor, tisk propagačních
materiálů, autorské honoráře) „19. Reprezentační ples na Vinohradech“.

/2/ Příjemce prohlašuje, že finanční prostředky uvedené v odst. 1 přijímá, a zavazuje se
k plnění dále uvedených povinností.

/3/ Dotace, jejíž poskytnutí je předmětem této smlouvy, představuje podporu malého
rozsahu ve smyslu ust. § 2 písm. b) zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v
oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje a je poskytována na
základě Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88
Smlouvy o ES na podporu de minimis.
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II.
Poskytovatel se zavazuje poukázat finanční prostředky uvedené v čl. I odst. 1 na výše

uvedený účet příjemce do 21 dnů ode dne podpisu této smlouvy oběma stranami.

III.
/1/ Poskytovatel prohlašuje, že z jeho strany je osobou odpovědnou za plnění této

smlouvy Mgr. Ilona Chalupská (vedoucí odboru Kancelář starostky a vnějších vztahů, tel.:
236 044 282, e-mail chalupskai@praha2.cz)

/2/ Příjemce prohlašuje, že z jeho strany je osobou odpovědnou za plnění této smlouvy
Ing. Milan Hájek (tel.:602 651 466, e-mail m.hajek@nardum.cz )

IV.
Příjemce se zavazuje:
a) použít dotaci poskytnutou podle této smlouvy toliko k účelu vymezenému v čl. I

odst. 1 této smlouvy a pouze v období od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014 a to formou
prokazatelných a doložitelných úhrad třetím osobám (dotace či její část nesmí
sloužit jako vlastní příjem příjemce).

b) vést o poskytnutých finančních prostředcích oddělenou evidenci
c) nepřevádět dotaci na jiné právnické či fyzické osoby, pokud se nejedná o přímé

úhrady výdajů spojených s realizací účelu, na který byla dotace poskytnuta
(např. nájem prostor, tisk propagačních materiálů, autorské odměny apod.).

d) do jednoho měsíce po vyčerpání poskytnutých finančních prostředků, nejpozději
však do 31. 7. 2014 vyhotovit vyúčtování a předložit je společně se soupisem
a kopiemi příslušných dokladů osobě uvedené v čl. III odst. 1 této smlouvy.
Příjemce se zavazuje, že vyúčtování předloží tak, aby strukturou i obsahem
odpovídalo přílohám č. 1 a 2  této smlouvy. Spolu s vyúčtováním se příjemce
zavazuje předložit osobě uvedené v čl. III odst. 1 této smlouvy i závěrečnou
zprávu, která bude obsahovat informace o skutečném průběhu plnění smlouvy
ve vztahu k účelu poskytnuté dotace (písemné zhodnocení).

e) podat poskytovateli na jeho žádost písemné vysvětlení k jakýmkoli otázkám
spojeným s plněním závazků vyplývajících z této smlouvy.

f) finanční prostředky poskytnuté podle této smlouvy, které nebudou vyčerpány,
bezodkladně vrátit na výše uvedený účet poskytovatele. Při této platbě se
příjemce zavazuje použít výše uvedený variabilní symbol.

g) v případě svého zániku v průběhu plnění smlouvy sestavit dílčí vyúčtování
a písemné zhodnocení dle ust. písm. d) a nevyčerpané prostředky vrátit na účet
poskytovatele dle ust. písm. f).

h) umožnit poskytovateli ověření a kontrolu správnosti využití dotace poskytnuté
podle této smlouvy, a to včetně zpřístupnění svého účetnictví nebo daňové
evidence. Pověření zástupci poskytovatele jsou oprávněni vykonávat kontroly
plnění účelu uvedeného v čl. I odst. 1 této smlouvy. Příjemce přitom bere na
vědomí, že dotace dle této smlouvy je poskytována z veřejných prostředků ve
smyslu zákona o finanční kontrole a je si vědom, že její poskytování a čerpání
podléhá veřejnosprávní kontrole poskytovatele dle uvedeného zákona.

i) bezodkladně oznámit osobě uvedené v čl. III odst. 1 této smlouvy všechny
okolnosti, které by mohly ovlivnit plnění jeho závazků z této smlouvy, zejména
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pak veškeré změny týkající se příjemce (změny adresy, odpovědných osob,
kontaktního spojení, právní formy, zánik, vstup do likvidace). Dále je příjemce
povinen poskytovateli bezodkladně oznámit skutečnost, že je proti němu veden
soudní či správní výkon rozhodnutí nebo exekuce.

j) uvádět v propagačních materiálech, případně při veřejných akcích vztahujících
se k účelu dotace logo městské části Praha 2 a informaci, že příslušný projekt
(akce) byl realizován s finanční podporou Městské části Praha 2.

k) v případě pořádání veřejných akcí zasílat poskytovateli pozvánky na tyto akce a
umožnit jeho zástupcům volný vstup.

l) poskytnout poskytovateli dva výtisky případných tištěných propagačních
materiálů, případně fotografie z konané akce či činnosti příjemce.

V.
Příjemce bere na vědomí, že porušení jeho povinností vyplývajících z této smlouvy je

porušením rozpočtové kázně ve smyslu ust. § 22 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, v jehož důsledku vzniká povinnost provést
odvod za porušení rozpočtové kázně. O případném uložení odvodu a penále rozhoduje Úřad
městské části Praha 2 podle obecně závazných právních předpisů.

VI.
/1/ Příjemce může od této smlouvy odstoupit, dojde-li na jeho straně k takové změně

podmínek, že by nebylo spravedlivé na něm požadovat její další plnění.
/2/ Při odstoupení ze strany příjemce postupuje příjemce přiměřeně dle čl. IV písm. g)

této smlouvy.

VII.
/1/Strany této smlouvy výslovně prohlašují, že písemnosti si budou předávat buď osobně

proti podpisu přejímající osoby, nebo zasíláním na výše uvedené adresy, resp. u příjemce na
adresu sdělenou dle ust. čl. IV písm. i) smlouvy. Zásilka, která byla odeslána na výše
uvedenou adresu [případně na adresu, která byla příjemcem poskytovateli sdělena dle ust. čl.
IV písm. i) smlouvy] se pokládá dle výslovné dohody smluvních stran za doručenou i dnem,
kdy se od držitele poštovní licence vrátí jako nedoručená či nedoručitelná.

/2/ Smluvní strany dále výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě,
stejně jako samotné její uzavření, nepovažují za obchodní tajemství a vzájemně si udělují
souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

/3/ Tato smlouva se včetně jejích dvou příloh vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž
dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce.

/4/ Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat toliko číslovanými písemnými dodatky.
/5/ Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem řádně pročetly, že jí

rozumí a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni a za nápadně
nevýhodných podmínek.
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V Praze dne ………… V Praze dne …………

      poskytovatel příjemce

Za OP Mgr. Jan Bureš

Za OKSVV Mgr. Ilona Chalupská

Doložka
potvrzující, že byly splněny podmínky platnosti
právního úkonu, ve smyslu ust. § 43 zákona č.
131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění
pozdějších předpisů

Zveřejněno: od            do

Schváleno  odsouhlaseno usnesením ZMČ RMČ
č.   ze dne
……………………..        ………………………..
      podpis člena                     podpis člena
          ZMČ P2                           ZMČ P2

Nehodící se škrtněte
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Příloha č. 1

Náležitosti vyúčtování účelových dotací

Při zpracování a kontrole vyúčtování poskytnuté účelové dotace se vychází:
 z hodnocení plnění podmínek stanovených v uzavřené smlouvě,
 z příjemcem předložených kopií účetních dokladů a dokumentů,
 z předloženého vyúčtování včetně dodržení smluvně stanoveného termínu

předání vyúčtování

Podle uzavřené smlouvy o poskytnutí  účelové dotace se v závislosti na předmětu
smlouvy mohou vyskytnout odchylky v rozsahu předkládaných dokladů. Požadavky
na doloženost vyúčtování účelové dotace  jsou dány obecně, následujícími  doklady
a jejich kopiemi:

1. doklad prokazující příjem poskytnuté účelové dotace na bankovní účet příjemce
(kopie bankovního výpisu) -

2. Informace poskytovatele účelové dotace (Městské části Praha 2) pro příjemce –
informace se předává a podepisuje společně se smlouvou, tato podmínka musí
být splněna před odesláním účelové dotace

3. doklad o přijaté veřejné podpoře podle nařízení komise ES č. 1998/2006 za
poslední 3 roky, doklad musí být přílohou smlouvy před jejím podpisem a
odesláním účelové dotace

4. kopie dokladů prokazující dodržení smluvní podmínky vést evidenci o
poskytnutých finančních prostředcích odděleně od ostatních finančních
prostředků příjemce (např. odlišná chronologická číselná řada dokladů, kopie
účetního deníku, označování účetních dokladů číslem uzavřené smlouvy nebo
číselným znakem použitým v účetnictví apod.)

5. kopie dodavatelských faktur, účtenek, paragonů, smluv, nájemních smluv,
cestovních příkazů, dohod o provedení práce apod. musí splňovat náležitosti
stanovené souvisejícími platnými právními předpisy a prokazatelně souviset
s účelem, na který byla dotace poskytnuta

6. v případě bezhotovostních úhrad je nutno doložit výdaj navíc kopií bankovního
výpisu

7. účetní doklady musí být vystaveny ve stejném období, na které byla uzavřena
smlouva o poskytnutí účelové dotace

8. vyúčtování bude provedeno na formuláři, který splňuje náležitosti součtového
účetního dokladu pro vyúčtování. Viz příloha č. 2 Podklady pro vyúčtování
(excel). Formulář v originále bude doložený kopiemi účetních dokladů všech
skutečně vynaložených nákladů hrazených z poskytnuté účelové dotace, účetní
doklady musí splňovat náležitost stanovené souvisejícími platnými právními
předpisy
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9. náležitosti dokladů:
 pokladní doklady musí být:

- očíslovány chronologickou řadou v souladu s údaji uvedenými
v pokladní knize nebo v peněžním deníku

- doloženy kopiemi příslušných listů pokladní knihy nebo peněžního
deníku

- doloženy kopiemi paragonů, účtenek, dodavatelských faktur, smluv
apod.

- opatřeny podpisovými záznamy všech osob odpovědných za účetní
případ (včetně podpisu příjemce finanční částky)

- opatřeny datem vystavení pokladního dokladu totožným s okamžikem
vyplacení finanční částky. Datum zápisu v pokladní knize nebo
peněžním deníku musí odpovídat datu vystavení pokladního dokladu

- vystaveny na účel totožný s předmětem uzavřené smlouvy
- v případě poskytnuté zálohy opatřeny datem jejího vyúčtování

 odměny za provedené  práce musí být doloženy:
- kopií uzavřené pracovní smlouvy a záznamem o vyplacení finanční

částky a převzetí příjemcem (výplatnice) a dále kopií bankovního výpisu
s prokazatelným zápisem vazby účtu příjemce na uzavřenou pracovní
smlouvu

- kopií dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce v případě
uzavření pracovního vztahu mimo pracovní poměr. Uzavřené dohody
musí obsahovat specifikaci druhu vykonávané práce, rozsah činnosti a
dobu uzavření

Vyplacené finanční prostředky musí být doloženy průkazným účetním
dokladem (např. kopií výplatnice apod.). Výplaty v hotovosti musí být doloženy kopií
výdajového pokladního dokladu a kopií příslušného listu z pokladní knihy či
peněžního deníku. Bezhotovostní výplaty musí být doloženy výpisem z bankovního
účtu.

Související zákonné odvody (např. sociální a zdravotní pojištění, daň z příjmů)
je nutno doložit kopií mzdové rekapitulace a dále kopií z výpisu bankovního účtu o
převodu peněžních prostředků.

 náhrady cestovného musí být doloženy:
cestovním příkazem obsahujícím zákonné náležitosti a vyplacené finanční prostředky
musí být doloženy výdajovým pokladním dokladem

Kontrola vyúčtování poskytnutých účelových dotací  je prováděna v souladu
se zákonem o finanční kontrole, v platném znění a Nařízením starostky MČ Praha 2
k zajištění realizace sytému finančních kontrol.
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Příloha č. 2

Subjekt:
(název + adresa)

Název projektu:

Číslo smlouvy:
Dotace  účelově vázana na:

Výše poskytnuté dotace  v Kč:
Dotace připsána a účet č: Dne:
Nevyčerpané prostředky k vrácení v Kč:
Nevyčerpané prostředky byly vráceny na účet MČ Praha 2 dne:

Celkové náklady na projekt v Kč:
Příjmy celkem: 0,00

z toho: dotace  MČ Praha 2
vlastní zdroje subjektu
účastnické poplatky
ostatní (jiné granty, dary…)

Kontrola poskytovatele dotace na místě dne: zápis dne:
Jmeno:
Účast poskytovatele  MČ Praha 2 na projektu dne: jméno:

Přehled dokladů k vyúčtování

Částka v Kč

celkové náklady 0,00

Vyúčtování obsahuje v příloze celkem   listů s fotokopiemi dokladů

Vyúčtování provedl (jméno a kontakt)
tel. :

Datum                       Razítko a podpis odpovědné osoby

Nedílnou součástí tohoto vyúčtování jsou fotokopie výdajových pokladních dokladů, výpisů z
účtu, faktur a paragonů očíslované shodně s čísly v přehledu, v souladu s pokyny pro výúčtování

a kontolu VFP

Číslo dokladu (dle
výdajového dokladu
- peněžní deník
nebo dle čísla
výpisu z účtu) Účel použití
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ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2
USNESENÍ

č. 281

ze dne 10.02.2014

ke změně rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2014 a k uzavření smlouvy o
zajištění realizace a financování akce dosadby stromořadí na území městské části

Praha 2

Z A S T U P I T E L S T V O  M Ě S T S K É  Č Á S T I  P R A H A  2

I. s o u h l a s í

1. s poskytnutím finančních prostředků na dosadbu stromořadí na území městské
části Praha 2 Technické správě komunikací hl. m. Prahy z rozpočtu městské
části Praha 2 ve výši 2.000.000,- Kč prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy

2. s uzavřením smlouvy o zajištění realizace a financování akce dosadba
stromořadí včetně následné tříleté údržby dosadeb uličního stromořadí na
území městské části Praha 2 s Technickou správou komunikací hl. m.
Prahy, Řásnovka 770/8, Praha 1 - Staré Město, PSČ 110 00, IČ 63834197, dle
přílohy tohoto usnesení

3. se změnou rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2014:

odvod do rozpočtu hl. m. Prahy

- snížení příjmové části rozpočtu v § 0000 pol. 4129 ORJ 0329 UZ 00000079
o 2.000.000,- Kč

- snížení výdajové části rozpočtu v § 3745 pol. 5909 ORJ 0227 ORG 214107
o 2.000.000,- Kč

II. u k l á d á

1. podepsat smlouvu dle bodu I.2. tohoto usnesení
K realizaci: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky

Termín: 17.02.2014

2. připravit smlouvu k podpisu dle bodu I.2. tohoto usnesení
K realizaci: Ing. Michaela Stiborová, vedoucí odboru životního prostředí

Termín: 12.02.2014
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3. realizovat bod I.3. tohoto usnesení
K realizaci: Ing. Marie Suchá, vedoucí odboru ekonomického

Termín: 28.02.2014

Předkladatel: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky
Michal Uhl, člen zastupitelstva
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Příloha k usnesení ZMČ č. 281 ze dne 10.2.2014

Smlouva o zajištění realizace a financování akce dosadba stromořadí
včetně následné tříleté údržby dosadeb uličního stromořadí

na území městské části Praha 2

mezi smluvními stranami:

1. Městská část Praha 2
se sídlem: náměstí Míru 600/20
zastoupená: Ing. arch. Václavem Vondráškem, zástupcem starostky
IČ: 00063461
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Jugoslávská 19, Praha 2
Číslo účtu: 27 -2000758-339/0800
(dále jen „městská část“)

           a

2. Technická správa komunikací hl. m. Prahy
se sídlem Řásnovka 770/8, Praha 1
zastoupená: Ing. Ladislavem Pivcem, pověřeným řízením
IČ: 63834197
DIČ: CZ63834197
bankovní spojení: PPF banka, a. s.
Číslo účtu: 5157 – 998/6000
(dále jen „TSK“)

Čl. I.
Předmět smlouvy

1. Záměrem městské části je zajistit dosadbu stromů do uličního stromořadí včetně
následné tříleté údržby dosadeb uličního stromořadí na území městské části Praha 2.

2. TSK zajišťuje správu pozemních komunikací hlavního města Prahy na základě
„Smlouvy o zajišťování správy majetku“ uzavřené mezi TSK a hl. m. Prahou.

3. Předmětem této smlouvy je závazek městské části poskytnout finanční příspěvek TSK
ve výši dle Čl. II. této smlouvy, a to za účelem zajištění svého záměru dle odst.1
tohoto článku a současně závazek TSK, že takto poskytnutý finanční příspěvek použije
výhradně k realizaci výše uvedeného záměru městské části, tj. na dosadbu stromů do
uličního stromořadí na území městské části Praha 2 v následujících ulicích a
v závorkách uvedených počtech stromů: Albertov (6 ks), Anny Letenské (9 ks),
Kladská (6 ks), Londýnská (4 ks), Lublaňská (6 ks), Na Kozačce (3 ks), Na Švihance
(6 ks), Slovenská (3 ks), Sokolská (4 ks), Studničkova (3 ks), Šumavská (14 ks),
Uruguayská (10 ks), Wenzigova (4 ks) včetně následné tříleté údržby. Celkem se jedná
o dosadbu 78 ks dřevin včetně následné tříleté údržby dosadeb uličního stromořadí na
území městské části Praha 2.
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Čl. II.
Finanční příspěvek

1. MČ Praha 2 se zavazuje poskytnout prostřednictvím rozpočtu hl.m. Prahy  TSK
finanční neinvestiční příspěvek ve výši 2 000 000,- Kč  (slovy dva milióny korun
českých) na realizaci záměru  dle článku I. této smlouvy na základě usn. ZMČ Prahy 2
č. …….…….. ze dne…………………… a bude použit v souladu s Čl. I odst. 3. této
smlouvy.

2. MČ Praha 2 poskytne neinvestiční finanční příspěvek ve výši 2 000 000,- Kč
prostřednictvím rozpočtu hl.m. Prahy TSK  v roce 2014 na základě schváleného
rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2014.

Čl. III.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Poskytnutý finanční příspěvek je účelově vázán a TSK se zavazuje použít poskytnutý
příspěvek pouze pro účel uvedený v této smlouvě. Realizace dosadby stromů  bude
provedena nejpozději v termínu do 30.6.2014.

2. V případě, že nebudou finanční prostředky pro realizaci záměru vyčerpány v plné výši,
budou použity na případnou dosadbu uličního stromořadí nejpozději do 10.11.2014
s následnou tříletou údržbou dosadeb. Předmět plnění bude upřesněn na základě
dodatku k této smlouvě.

3. Městská část Praha 2 souhlasí, aby TSK požádala Hlavní město Prahu o převod
nevyčerpaných finančních prostředků určených na tříletou údržbu dosadeb do
následujících let s termínem ukončení realizace záměru v roce 2017. V případě, že
nebudou vyčerpány prostředky na záměr v plné výši, se TSK zavazuje zbylé finanční
prostředky vrátit na účet městské části. Celková výše finančního příspěvku
poskytovaného městskou částí prostřednictvím rozpočtu hl.m. Prahy  na dosadbu
stromů do uličního stromořadí včetně následné tříleté údržby těchto dosadeb dle této
smlouvy nepřekročí 2.000.000,- Kč

4. Podklady pro výběrové řízení na dodavatele včetně výkazu výměr, odsouhlasení
výběru firem k obeslání výzvou, včetně způsobu vyhodnocení musí být odsouhlaseny
městskou částí.

5. TSK se zavazuje umožnit účast zástupců městské části v komisi rozhodující o výsledku
výběrového řízení na dodavatele. Městskou část Prahu 2 bude zastupovat Ing.
Műllerová.

6. TSK se zavazuje, že umožní městské části kontrolu a odsouhlasení všech příslušných
dokladů, týkajících se uvedené akce, zejména soupisu provedených prací před úhradou
zhotoviteli tak, aby mohla ověřit dodržení účelovosti a efektivnosti použití finančních
prostředků poskytnutých dle této smlouvy.

7. TSK se zavazuje, že umožní městské části spolupodílet se na kontrole prací, zejména
formou účasti na předem dohodnutých termínech kontrolních dnů. Provedené práce
nebudou TSK převzaty bez odsouhlasení městskou částí.

8. V případě, že městská část prokáže, že veškeré finanční prostředky poskytnuté
městskou částí dle této smlouvy nebo jejich část byly použity k jinému účelu, než je
v ní uveden, zavazuje se TSK finanční prostředky použité v rozporu se smlouvou vrátit
na účet městské části prostřednictvím hlavního města Prahy do 30 dnů poté, co ji
k tomu městská část vyzve.

9. Následnou péči o nové stromy po uplynutí smluvního období (po skončení následné
tříleté údržbě) zajistí na vlastní náklady TSK.
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Čl. IV.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že vzájemné vztahy v této smlouvě výslovně neupravené
se řídí přísl. ust. občanského zákoníku. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato
smlouva byla vedena v Centrální evidenci smluv (CES), vedené TSK, která je veřejně
přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu a číselném označení
smlouvy a datum jejího podpisu.

2. Smluvní strany se dohodly řešit vzájemné spory, které případně mohou vyplynout
z uzavřeného smluvního vztahu, přednostně mimosoudní cestou.

3. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky se souhlasem obou
smluvních stran.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, které mají stejnou platnost, přičemž
každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a souhlasí s jejím obsahem, což

stvrzují podpisy svých statutárních zástupců.

V Praze dne ...............................

..................................................................... ...................................................................
za MČ Praha 2 za TSK

Ing. arch. Václav Vondrášek Ing. Ladislav Pivec
zástupce starostky pověřený řízením organizace

za OP Mgr. Jan Bureš ………………

za OŽP Ing. Michaela Stiborová ………………

Doložka
potvrzující, že byly splněny podmínky

platnosti právního úkonu, ve smyslu ust. §
43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním

městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Zveřejněno: od                         do

Schváleno usnesením RMČ
 č.     ze dne

……………………..        ………………………..
      podpis člena                     podpis člena

ZMČ P2                           ZMČ P2

Nehodící se škrtněte
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ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2
USNESENÍ

č. 282

ze dne 10.02.2014

ke změně rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2014 - obnova chodníků na území
městské části Praha 2 na rok 2014

Z A S T U P I T E L S T V O  M Ě S T S K É  Č Á S T I  P R A H A  2

I. s o u h l a s í

1. s poskytnutím finančních prostředků na obnovu chodníků Technické správě
komunikací hl.m. Prahy z rozpočtu městské části Praha 2 ve výši 5.386.800,-
Kč prostřednictvím rozpočtu hl.m. Prahy

2. se změnou rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2014:
odvod do rozpočtu hl.m. Prahy
- snížení příjmové části rozpočtu v § 0000 pol. 4229 ORJ 0329 UZ 00000079 o
5.386.800,- Kč
- snížení výdajové části rozpočtu v § 2219 pol. 6909 ORJ 0327 UZ 00000010
ORG 113108 o 5.386.800,- Kč

II. u k l á d á

1. realizovat bod I.2. tohoto usnesení
K realizaci: Ing. Marie Suchá, vedoucí odboru ekonomického

Termín: 10.03.2014

Předkladatel: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky
MUDr. Otto Schwarz, zástupce starostky
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ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2
USNESENÍ

č. 283

ze dne 10.02.2014

k záměru prodeje pozemku parc. č. 183, k.ú. Vyšehrad pod bytovým domem
Vratislavova 29/5, Praha 2, zapsaného na LV 40

Z A S T U P I T E L S T V O  M Ě S T S K É  Č Á S T I  P R A H A  2

I. s o u h l a s í

s prodejem pozemku parc. č. 183, o výměře 258 m2, zastavěná plocha a nádvoří,
k.ú. Vyšehrad, zapsaného na LV č. 40 v katastru nemovitostí, vedeném
Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha
(„předmětný pozemek“), a to kupujícímu, jímž je Družstvo "Dům pod Vyšehradem,
Vratislavova 29", družstvo, IČ 61863513, se sídlem Vratislavova 29/5, 128 00
Praha 2, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl
Dr, vložka 1872, a to za kupní cenu ve výši 1 840 000,00 Kč, stanovenou
znaleckým posudkem o obvyklé ceně nemovitosti č. 3685-61.13 ze dne 10.8.2013
vypracovaným Ing. Věrou Kadlecovou s tím, že část kupní ceny ve výši 184 000,00
Kč, tj. 10 % celkové kupní ceny, uhradí kupující ke dni podpisu kupní smlouvy,
druhou část kupní ceny ve výši 184 000,00 Kč do 20.2.2015 a třetí část kupní ceny,
tj. částku ve výši 1 472 000,00 Kč, uhradí nejpozději do 20.2.2016. K zajištění
povinnosti doplatit zbytek kupní ceny, tj. druhou a třetí splátku v celkové výši 1 656
000,00 Kč, bude zřízeno zástavní právo k převáděnému pozemku

II. u k l á d á

1. uzavřít kupní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení
K realizaci: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky

Termín: 28.02.2014

2. připravit podkladový materiál k realizaci bodu II. 1. tohoto usnesení
K realizaci: MUDr. Otto Schwarz, zástupce starostky

Termín: 20.02.2014

3. připravit podkladový materiál k realizaci bodu II. 1. tohoto usnesení
K realizaci: Ing. Petr Grametbauer, vedoucí odboru majetku

Termín: 20.02.2014

Předkladatel: MUDr. Otto Schwarz, zástupce starostky
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ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2
USNESENÍ

č. 284

ze dne 10.02.2014

k prodeji pozemku parc. č. 966, jehož součástí je bytový dům na adrese Wenzigova
1308/21, Praha 2, a pozemku parc.č. 965, zapsaných na LV č. 2037 k.ú. Vinohrady

Z A S T U P I T E L S T V O  M Ě S T S K É  Č Á S T I  P R A H A  2

I. s o u h l a s í

s prodejem pozemku číslo parcelní 966, výměra: 432 m2, druh pozemku: zastavěná
plocha a nádvoří, jehož součástí je na něm zřízená stavba, a to budova číslo
popisné 1308, způsob využití: objekt k bydlení, a pozemku číslo parcelní 965,
výměra: 73 m2, druh pozemku: ostatní plocha, to vše v kat. území Vinohrady, část
obce Vinohrady, obec Praha, zapsáno na listu vlastnictví č. 2037 vedeném
Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha pro k.ú.
Vinohrady, a to kupujícímu, jímž je:
Bytové družstvo Wenzigova č.p. 1308, se sídlem Wenzigova 1308/21, 120 00
Praha 2, Vinohrady, založené na ustavující schůzi dne 23.1.2014, jejíž průběh je
osvědčen notářským zápisem č.j. N 11/2014, NZ 9/2014, sepsaným dne 23.1.2014
notářkou Mgr. Michaelou Augustovou, zástupcem notářky Mgr. Jany Večerníkové,
notářky se sídlem v Praze, a to za kupní cenu v celkové výši 29 831 387,00 Kč s
tím, že celou kupní cenu uhradí kupující do 90ti dnů od podpisu kupní smlouvy
oběma smluvními stranami. Předpokladem pro uzavření kupní smlouvy je zápis
kupujícího do obchodního rejstříku Městského soudu v Praze

II. u k l á d á

1. uzavřít kupní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení
K realizaci: MUDr. Otto Schwarz, zástupce starostky

Termín: 30.05.2014

2. připravit podkladový materiál k realizaci bodu I. tohoto usnesení
K realizaci: MUDr. Otto Schwarz, zástupce starostky

Termín: 30.05.2014

3. připravit podkladový materiál k realizaci bodu I. tohoto usnesení
K realizaci: Ing. Petr Grametbauer, vedoucí odboru majetku

Termín: 30.05.2014
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4. požádat o stanovisko Úřad pro ochranu osobních údajů ve věci zveřejňování
znaleckých posudků

K realizaci: MUDr. Otto Schwarz, zástupce starostky

Předkladatel: MUDr. Otto Schwarz, zástupce starostky
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ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2
USNESENÍ

č. 285

ze dne 10.02.2014

k prodeji pozemku parc. č. 1210, zapsaného na LV č. 2037 k.ú. Vinohrady, jehož
součástí je bytový dům na adrese Bělehradská 1097/48, Praha 2

Z A S T U P I T E L S T V O  M Ě S T S K É  Č Á S T I  P R A H A  2

I. s o u h l a s í

s prodejem pozemku číslo parcelní 1210, výměra: 463 m2, druh pozemku:
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je na něm zřízená stavba, a to budova
číslo popisné 1097, způsob využití: objekt k bydlení, to vše v kat. území Vinohrady,
část obce Vinohrady, obec Praha, zapsané na listu vlastnictví č. 2037 vedeném
Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha pro k.ú.
Vinohrady, a to kupujícímu, jímž je:
Bytové družstvo B48, se sídlem Bělehradská 1097/48, 120 00 Praha 2 - Vinohrady,
založené na ustavující schůzi dne 23.1.2014, jejíž průběh je osvědčen notářským
zápisem č.j. N 13/2014, NZ 11/2014, sepsaným dne 23.1.2014 notářkou Mgr.
Michaelou Augustovou, zástupcem notářky Mgr. Jany Večerníkové, notářky se
sídlem v Praze, a to za kupní cenu v celkové výši 21 120 300,00 Kč s tím, že celou
kupní cenu uhradí kupující do 90ti dnů od podpisu kupní smlouvy oběma smluvními
stranami. Předpokladem pro uzavření kupní smlouvy je zápis kupujícího do
obchodního rejstříku Městského soudu v Praze

II. u k l á d á

1. uzavřít kupní smlouvu dle bodu I. tohoto usnesení
K realizaci: MUDr. Otto Schwarz, zástupce starostky

Termín: 30.05.2014

2. připravit podkladový materiál k realizaci bodu I. tohoto usnesení
K realizaci: MUDr. Otto Schwarz, zástupce starostky

Termín: 30.05.2014

3. připravit podkladový materiál k realizaci bodu I. tohoto usnesení
K realizaci: Ing. Petr Grametbauer, vedoucí odboru majetku

Termín: 30.05.2014

4. požádat o stanovisko Úřad pro ochranu osobních údajů ve věci zveřejňování
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znaleckých posudků
K realizaci: MUDr. Otto Schwarz, zástupce starostky

Předkladatel: MUDr. Otto Schwarz, zástupce starostky
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ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2
USNESENÍ

č. 286

ze dne 10.02.2014

ke splátkové dohodě vyplývající z dohody o narovnání ohledně přičleněné části bytu

Z A S T U P I T E L S T V O  M Ě S T S K É  Č Á S T I  P R A H A  2

I. s c h v a l u j e

uzavření dohody o splátkách za účelem úhrady ve výši 393.000,- Kč v rámci
finančního vypořádání mezi uživatelkou bytu paní XXXXX XXXXXXXXXX XXXX
XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXX X X
XXXXXXXXX, a MČ Praha 2, obsaženého v dohodě o narovnání odsouhlasené
usnesením RMČ č. 11 ze dne 6.1.2014 ohledně přičleněné části bytu (půdní
vestavba), a to ve 4 splátkách pod ztrátou výhody splátek dle neveřejné přílohy
tohoto usnesení

II. u k l á d á

1. připravit dohodu o narovnání dle bodu I. tohoto usnesení
K realizaci: Mgr. Jan Bureš, vedoucí odboru právního

Termín: 12.02.2014

2. podepsat dohodu o narovnání dle bodu I. tohoto usnesení
K realizaci: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky

Termín: 15.02.2014

Předkladatel: Ing. Jan Vaněk, zástupce starostky

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
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ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2
USNESENÍ

č. 287

ze dne 10.02.2014

ke stanovení odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 2

Z A S T U P I T E L S T V O  M Ě S T S K É  Č Á S T I  P R A H A  2

I. s t a n o v u j e

odměny neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 2 dle nařízení
vlády ČR č. 37/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1.1.2014
takto:

členům Rady městské části Praha 2

měsíční odměna za výkon funkce 2.190,- Kč

příplatek podle počtu obyvatel  360,- Kč

měsíční odměna celkem 2.550,- Kč

předsedům komisí RMČ a výborů ZMČ

měsíční odměna za výkon funkce 1.990,- Kč

příplatek podle počtu obyvatel  360,- Kč

měsíční odměna celkem 2.350,- Kč

členům komisí RMČ a výborů ZMČ

měsíční odměna za výkon funkce 1.650,- Kč

příplatek podle počtu obyvatel  360,- Kč

měsíční odměna celkem 2.010,- Kč

členům ZMČ

měsíční odměna za výkon funkce  510,- Kč
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příplatek podle počtu obyvatel  360,- Kč

měsíční odměna celkem 870,- Kč

Předkladatel: Mgr. Jana Černochová, starostka
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K informacím:

13. k vzdání se mandátu člena Zastupitelstva městské části Praha 2
Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka

Zastupitelstvo vzalo předloženou informaci na vědomí.

14. k odpovědi na vystoupení člena Zastupitelstva městské části Praha 2 Ing.
Jaroslava Šolce na 17. ZMČ dne 18.11.2013 k Aktualizaci programu regenerace
MPR a MPZ městské části Praha 2
Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky

Zastupitelstvo vzalo předloženou informaci na vědomí.

15. k působnostem členů Rady městské části Praha 2 po dobu nepřítomnosti
jednotlivých členů Rady městské části Praha 2
Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka

Zastupitelstvo vzalo předloženou informaci na vědomí.

16. k plnění usnesení Rady městské části Praha 2 a Zastupitelstva městské části
Praha 2 za 4. čtvrtletí 2013
Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka

Zastupitelstvo vzalo předloženou informaci na vědomí.

17. k Návrhu koncepce rozvoje zón placeného stání
Předkladatelé: Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky

Zastupitelstvo vzalo předloženou informaci na vědomí.

18. k rozšíření klubu OSB o nezařazenou členku Zastupitelstva městské části Praha 2
Mgr. Miroslavu Kaňkovou
Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka

Zastupitelstvo vzalo předloženou informaci na vědomí.

19. k materiálu Protidrogová politika hl. m. Prahy na období 2013 - 2020
Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka

Zastupitelstvo vzalo předloženou informaci na vědomí.

20. ke zrušení komise informatiky a zřízení komise pro informační služby a
transparentnost RMČ Praha 2 a k návrhům na opatření v oblasti transparentnosti
a participace občanů
Předkladatelé: Ing. Michal Kopecký, tajemník

Zastupitelstvo vzalo předloženou informaci na vědomí.

21. k rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
Předkladatelé: Mgr. Jana Černochová, starostka

Zastupitelstvo vzalo předloženou informaci na vědomí.
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Různé:

PhDr. Lochmann informoval, že v letošním roce uplyne 100 let od začátku první
světové války. Na Karlově náměstí v bývalé vojenské nemocnici se nachází pomník
věnovaný zdravotnickému personálu, který v této válce zahynul. Protože je
v dezolátním stavu, vznikla iniciativa pro opravu tohoto pomníku. Po zjištění, že
vlastníkem je město, přislíbil Ing. Vaněk, že bude vést jednání, aby městská část
přispěla na opravu pomníku a tímto mu za to poděkoval. Požádal o podporu
případných návrhů týkající se tohoto pomníku.
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Závěr:

Mgr. Černochová poděkovala návrhovému a volebnímu výboru za jejich práci,
poděkovala úředníkům a popřála hezký zbytek večera.
Příští řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 se bude konat
dne 7.4.2014 od 15:00 hodin v místnosti č. 614, v 6. patře budovy ÚMČ Praha 2,
nám. Míru 20.

Starostka ukončila 18. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 v 20:50
hodin.

Mgr. Jana Černochová
starostka

Ověřil:

Jana Pospíšilová, členka zastupitelstva

Eliška Zemanová, členka rady

Zapsala:
Šárka Votánková, vedoucí oddělení organizačního
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ZÁZNAM HLASOVÁNÍ K USNESENÍ

č. 277

ze dne 10.02.2014

k pověření člena Zastupitelstva městské části Praha 2 ve smyslu § 43 zákona č. 131/2000 Sb.,
v platném znění

Přijato usnesení

Přítomno: 32 Ano: 32 Ne: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 0

ODS (Ano: 11 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Bočan ODS: Ano Černochová ODS: Ano Drábek ODS: Ano
Hlaváč ODS: Ano Jubánek ODS: Ano Sedeke ODS: Ano

Stádník ODS: Ano Udženija ODS: Ano Vaněk ODS: Ano
Vondrášek ODS: Ano Zemanová ODS: Ano

TOP 09 (Ano: 7 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Cagašová TOP 09: Ano Duchková TOP 09: Ano Lochmann TOP 09: Ano

Matuška TOP 09: Ano Schwarz TOP 09: Ano Svoboda TOP 09: Ano
Truhlářová TOP 09: Ano

OSB (Ano: 9 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Hejna OSB: Ano Hoffmann OSB: Ano Jírovec OSB: Ano

Kaňková OSB: Ano Kůta OSB: Ano Mazancová OSB: Ano
Pospíšilová OSB: Ano Richter OSB: Ano Šolc OSB: Ano

ČSSD (Ano: 3 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Güttlerová ČSSD: Ano Marksová ČSSD: Pech ČSSD: Ano

Setnička ČSSD: Ano Vlková ČSSD:

SZ (Ano: 2 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Jechová SZ: Ano Uhl (nezávislý): Ano

UNP (Ano: 0 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Pulec UNP:

ID hlasování: 4
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ZÁZNAM HLASOVÁNÍ K USNESENÍ

č. 278

ze dne 10.02.2014

k personálním změnám ve Finančním a Majetkovém výboru Zastupitelstva městské části Praha
2

Přijato usnesení

Přítomno: 32 Ano: 32 Ne: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 0

ODS (Ano: 11 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Bočan ODS: Ano Černochová ODS: Ano Drábek ODS: Ano
Hlaváč ODS: Ano Jubánek ODS: Ano Sedeke ODS: Ano

Stádník ODS: Ano Udženija ODS: Ano Vaněk ODS: Ano
Vondrášek ODS: Ano Zemanová ODS: Ano

TOP 09 (Ano: 7 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Cagašová TOP 09: Ano Duchková TOP 09: Ano Lochmann TOP 09: Ano

Matuška TOP 09: Ano Schwarz TOP 09: Ano Svoboda TOP 09: Ano
Truhlářová TOP 09: Ano

OSB (Ano: 9 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Hejna OSB: Ano Hoffmann OSB: Ano Jírovec OSB: Ano

Kaňková OSB: Ano Kůta OSB: Ano Mazancová OSB: Ano
Pospíšilová OSB: Ano Richter OSB: Ano Šolc OSB: Ano

ČSSD (Ano: 3 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Güttlerová ČSSD: Ano Marksová ČSSD: Pech ČSSD: Ano

Setnička ČSSD: Ano Vlková ČSSD:

SZ (Ano: 2 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Jechová SZ: Ano Uhl (nezávislý): Ano

UNP (Ano: 0 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Pulec UNP:

ID hlasování: 5
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ZÁZNAM HLASOVÁNÍ K USNESENÍ

č. 279

ze dne 10.02.2014

k návrhu rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 na rok 2014

Přijato usnesení

Přítomno: 33 Ano: 20 Ne: 0 Zdržel se: 13 Nehlasoval: 0

ODS (Ano: 11 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Bočan ODS: Ano Černochová ODS: Ano Drábek ODS: Ano
Hlaváč ODS: Ano Jubánek ODS: Ano Sedeke ODS: Ano

Stádník ODS: Ano Udženija ODS: Ano Vaněk ODS: Ano
Vondrášek ODS: Ano Zemanová ODS: Ano

TOP 09 (Ano: 7 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Cagašová TOP 09: Ano Duchková TOP 09: Ano Lochmann TOP 09: Ano

Matuška TOP 09: Ano Schwarz TOP 09: Ano Svoboda TOP 09: Ano
Truhlářová TOP 09: Ano

OSB (Ano: 0 , Ne: 0 , Zdržel se: 9)
Hejna OSB: Zdržel se Hoffmann OSB: Zdržel se Jírovec OSB: Zdržel se

Kaňková OSB: Zdržel se Kůta OSB: Zdržel se Mazancová OSB: Zdržel se
Pospíšilová OSB: Zdržel se Richter OSB: Zdržel se Šolc OSB: Zdržel se

ČSSD (Ano: 0 , Ne: 0 , Zdržel se: 4)
Güttlerová ČSSD: Zdržel se Marksová ČSSD: Zdržel se Pech ČSSD: Zdržel se

Setnička ČSSD: Zdržel se Vlková ČSSD:

SZ (Ano: 2 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Jechová SZ: Ano Uhl (nezávislý): Ano

UNP (Ano: 0 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Pulec UNP:

ID hlasování: 6
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ZÁZNAM HLASOVÁNÍ K USNESENÍ

č. 280

ze dne 10.02.2014

k poskytnutí účelové dotace společnosti Národní dům - Kulturní dům železničářů, s.r.o.

Přijato usnesení

Přítomno: 33 Ano: 28 Ne: 1 Zdržel se: 3 Nehlasoval: 1

ODS (Ano: 10 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Bočan ODS: Ano Černochová ODS: Ano Drábek ODS: Ano
Hlaváč ODS: Ano Jubánek ODS: Ano Sedeke ODS: Ano

Stádník ODS: Nehlasoval Udženija ODS: Ano Vaněk ODS: Ano
Vondrášek ODS: Ano Zemanová ODS: Ano

TOP 09 (Ano: 5 , Ne: 0 , Zdržel se: 2)
Cagašová TOP 09: Ano Duchková TOP 09: Zdržel se Lochmann TOP 09: Zdržel se

Matuška TOP 09: Ano Schwarz TOP 09: Ano Svoboda TOP 09: Ano
Truhlářová TOP 09: Ano

OSB (Ano: 7 , Ne: 1 , Zdržel se: 1)
Hejna OSB: Zdržel se Hoffmann OSB: Ano Jírovec OSB: Ano

Kaňková OSB: Ne Kůta OSB: Ano Mazancová OSB: Ano
Pospíšilová OSB: Ano Richter OSB: Ano Šolc OSB: Ano

ČSSD (Ano: 4 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Güttlerová ČSSD: Ano Marksová ČSSD: Ano Pech ČSSD: Ano

Setnička ČSSD: Ano Vlková ČSSD:

SZ (Ano: 2 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Jechová SZ: Ano Uhl (nezávislý): Ano

UNP (Ano: 0 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Pulec UNP:

ID hlasování: 7
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ZÁZNAM HLASOVÁNÍ K USNESENÍ

č. 281

ze dne 10.02.2014

ke změně rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2014 a k uzavření smlouvy o zajištění
realizace a financování akce dosadby stromořadí na území městské části Praha 2

Přijato usnesení

Přítomno: 32 Ano: 31 Ne: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 1

ODS (Ano: 10 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Bočan ODS: Ano Černochová ODS: Ano Drábek ODS: Ano
Hlaváč ODS: Ano Jubánek ODS: Sedeke ODS: Ano

Stádník ODS: Ano Udženija ODS: Ano Vaněk ODS: Ano
Vondrášek ODS: Ano Zemanová ODS: Ano

TOP 09 (Ano: 6 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Cagašová TOP 09: Ano Duchková TOP 09: Ano Lochmann TOP 09: Ano

Matuška TOP 09: Ano Schwarz TOP 09: Ano Svoboda TOP 09: Ano
Truhlářová TOP 09: Nehlasoval

OSB (Ano: 9 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Hejna OSB: Ano Hoffmann OSB: Ano Jírovec OSB: Ano

Kaňková OSB: Ano Kůta OSB: Ano Mazancová OSB: Ano
Pospíšilová OSB: Ano Richter OSB: Ano Šolc OSB: Ano

ČSSD (Ano: 4 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Güttlerová ČSSD: Ano Marksová ČSSD: Ano Pech ČSSD: Ano

Setnička ČSSD: Ano Vlková ČSSD:

SZ (Ano: 2 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Jechová SZ: Ano Uhl (nezávislý): Ano

UNP (Ano: 0 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Pulec UNP:

ID hlasování: 9
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ZÁZNAM HLASOVÁNÍ K USNESENÍ

č. 282

ze dne 10.02.2014

ke změně rozpočtu městské části Praha 2 na rok 2014 - obnova chodníků na území městské
části Praha 2 na rok 2014

Přijato usnesení

Přítomno: 33 Ano: 31 Ne: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 2

ODS (Ano: 10 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Bočan ODS: Ano Černochová ODS: Ano Drábek ODS: Ano
Hlaváč ODS: Nehlasoval Jubánek ODS: Ano Sedeke ODS: Ano

Stádník ODS: Ano Udženija ODS: Ano Vaněk ODS: Ano
Vondrášek ODS: Ano Zemanová ODS: Ano

TOP 09 (Ano: 7 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Cagašová TOP 09: Ano Duchková TOP 09: Ano Lochmann TOP 09: Ano

Matuška TOP 09: Ano Schwarz TOP 09: Ano Svoboda TOP 09: Ano
Truhlářová TOP 09: Ano

OSB (Ano: 9 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Hejna OSB: Ano Hoffmann OSB: Ano Jírovec OSB: Ano

Kaňková OSB: Ano Kůta OSB: Ano Mazancová OSB: Ano
Pospíšilová OSB: Ano Richter OSB: Ano Šolc OSB: Ano

ČSSD (Ano: 3 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Güttlerová ČSSD: Ano Marksová ČSSD: Nehlasoval Pech ČSSD: Ano

Setnička ČSSD: Ano Vlková ČSSD:

SZ (Ano: 2 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Jechová SZ: Ano Uhl (nezávislý): Ano

UNP (Ano: 0 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Pulec UNP:

ID hlasování: 10
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ZÁZNAM HLASOVÁNÍ K USNESENÍ

č. 283

ze dne 10.02.2014

k záměru prodeje pozemku parc. č. 183, k.ú. Vyšehrad pod bytovým domem Vratislavova 29/5,
Praha 2, zapsaného na LV 40

Přijato usnesení

Přítomno: 33 Ano: 28 Ne: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 5

ODS (Ano: 9 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Bočan ODS: Ano Černochová ODS: Ano Drábek ODS: Ano
Hlaváč ODS: Ano Jubánek ODS: Nehlasoval Sedeke ODS: Nehlasoval

Stádník ODS: Ano Udženija ODS: Ano Vaněk ODS: Ano
Vondrášek ODS: Ano Zemanová ODS: Ano

TOP 09 (Ano: 6 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Cagašová TOP 09: Ano Duchková TOP 09: Ano Lochmann TOP 09: Ano

Matuška TOP 09: Ano Schwarz TOP 09: Nehlasoval Svoboda TOP 09: Ano
Truhlářová TOP 09: Ano

OSB (Ano: 8 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Hejna OSB: Ano Hoffmann OSB: Ano Jírovec OSB: Ano

Kaňková OSB: Nehlasoval Kůta OSB: Ano Mazancová OSB: Ano
Pospíšilová OSB: Ano Richter OSB: Ano Šolc OSB: Ano

ČSSD (Ano: 3 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Güttlerová ČSSD: Ano Marksová ČSSD: Ano Pech ČSSD: Ano

Setnička ČSSD: Nehlasoval Vlková ČSSD:

SZ (Ano: 2 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Jechová SZ: Ano Uhl (nezávislý): Ano

UNP (Ano: 0 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Pulec UNP:

ID hlasování: 11
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ZÁZNAM HLASOVÁNÍ K USNESENÍ

č. 284

ze dne 10.02.2014

k prodeji pozemku parc. č. 966, jehož součástí je bytový dům na adrese Wenzigova 1308/21,
Praha 2, a pozemku parc. č. 965, zapsaných na LV č. 2037 k.ú. Vinohrady

Přijato usnesení

Přítomno: 32 Ano: 29 Ne: 0 Zdržel se: 3 Nehlasoval: 0

ODS (Ano: 10 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Bočan ODS: Ano Černochová ODS: Ano Drábek ODS: Ano
Hlaváč ODS: Ano Jubánek ODS: Ano Sedeke ODS: Ano

Stádník ODS: Ano Udženija ODS: Ano Vaněk ODS: Ano
Vondrášek ODS: Zemanová ODS: Ano

TOP 09 (Ano: 7 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Cagašová TOP 09: Ano Duchková TOP 09: Ano Lochmann TOP 09: Ano

Matuška TOP 09: Ano Schwarz TOP 09: Ano Svoboda TOP 09: Ano
Truhlářová TOP 09: Ano

OSB (Ano: 9 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Hejna OSB: Ano Hoffmann OSB: Ano Jírovec OSB: Ano

Kaňková OSB: Ano Kůta OSB: Ano Mazancová OSB: Ano
Pospíšilová OSB: Ano Richter OSB: Ano Šolc OSB: Ano

ČSSD (Ano: 1 , Ne: 0 , Zdržel se: 3)
Güttlerová ČSSD: Ano Marksová ČSSD: Zdržel se Pech ČSSD: Zdržel se

Setnička ČSSD: Zdržel se Vlková ČSSD:

SZ (Ano: 2 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Jechová SZ: Ano Uhl (nezávislý): Ano

UNP (Ano: 0 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Pulec UNP:

ID hlasování: 12
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ZÁZNAM HLASOVÁNÍ K USNESENÍ

č. 285

ze dne 10.02.2014

k prodeji pozemku parc. č. 1210, zapsaného na LV č. 2037 k.ú. Vinohrady, jehož součástí je
bytový dům na adrese Bělehradská 1097/48, Praha 2

Přijato usnesení

Přítomno: 33 Ano: 29 Ne: 0 Zdržel se: 3 Nehlasoval: 1

ODS (Ano: 11 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Bočan ODS: Ano Černochová ODS: Ano Drábek ODS: Ano
Hlaváč ODS: Ano Jubánek ODS: Ano Sedeke ODS: Ano

Stádník ODS: Ano Udženija ODS: Ano Vaněk ODS: Ano
Vondrášek ODS: Ano Zemanová ODS: Ano

TOP 09 (Ano: 7 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Cagašová TOP 09: Ano Duchková TOP 09: Ano Lochmann TOP 09: Ano

Matuška TOP 09: Ano Schwarz TOP 09: Ano Svoboda TOP 09: Ano
Truhlářová TOP 09: Ano

OSB (Ano: 8 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Hejna OSB: Ano Hoffmann OSB: Ano Jírovec OSB: Ano

Kaňková OSB: Ano Kůta OSB: Ano Mazancová OSB: Nehlasoval
Pospíšilová OSB: Ano Richter OSB: Ano Šolc OSB: Ano

ČSSD (Ano: 1 , Ne: 0 , Zdržel se: 3)
Güttlerová ČSSD: Ano Marksová ČSSD: Zdržel se Pech ČSSD: Zdržel se

Setnička ČSSD: Zdržel se Vlková ČSSD:

SZ (Ano: 2 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Jechová SZ: Ano Uhl (nezávislý): Ano

UNP (Ano: 0 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Pulec UNP:

ID hlasování: 14
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ZÁZNAM HLASOVÁNÍ K USNESENÍ

č. 286

ze dne 10.02.2014

ke splátkové dohodě vyplývající z dohody o narovnání ohledně přičleněné části bytu

Přijato usnesení

Přítomno: 33 Ano: 31 Ne: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 2

ODS (Ano: 11 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Bočan ODS: Ano Černochová ODS: Ano Drábek ODS: Ano
Hlaváč ODS: Ano Jubánek ODS: Ano Sedeke ODS: Ano

Stádník ODS: Ano Udženija ODS: Ano Vaněk ODS: Ano
Vondrášek ODS: Ano Zemanová ODS: Ano

TOP 09 (Ano: 6 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Cagašová TOP 09: Ano Duchková TOP 09: Ano Lochmann TOP 09: Ano

Matuška TOP 09: Ano Schwarz TOP 09: Nehlasoval Svoboda TOP 09: Ano
Truhlářová TOP 09: Ano

OSB (Ano: 8 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Hejna OSB: Ano Hoffmann OSB: Ano Jírovec OSB: Ano

Kaňková OSB: Ano Kůta OSB: Ano Mazancová OSB: Ano
Pospíšilová OSB: Ano Richter OSB: Nehlasoval Šolc OSB: Ano

ČSSD (Ano: 4 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Güttlerová ČSSD: Ano Marksová ČSSD: Ano Pech ČSSD: Ano

Setnička ČSSD: Ano Vlková ČSSD:

SZ (Ano: 2 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Jechová SZ: Ano Uhl (nezávislý): Ano

UNP (Ano: 0 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Pulec UNP:

ID hlasování: 15
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ZÁZNAM HLASOVÁNÍ K USNESENÍ

č. 287

ze dne 10.02.2014

ke stanovení odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 2

Přijato usnesení

Přítomno: 33 Ano: 31 Ne: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 2

ODS (Ano: 11 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Bočan ODS: Ano Černochová ODS: Ano Drábek ODS: Ano
Hlaváč ODS: Ano Jubánek ODS: Ano Sedeke ODS: Ano

Stádník ODS: Ano Udženija ODS: Ano Vaněk ODS: Ano
Vondrášek ODS: Ano Zemanová ODS: Ano

TOP 09 (Ano: 6 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Cagašová TOP 09: Ano Duchková TOP 09: Ano Lochmann TOP 09: Ano

Matuška TOP 09: Ano Schwarz TOP 09: Nehlasoval Svoboda TOP 09: Ano
Truhlářová TOP 09: Ano

OSB (Ano: 8 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Hejna OSB: Ano Hoffmann OSB: Ano Jírovec OSB: Ano

Kaňková OSB: Ano Kůta OSB: Ano Mazancová OSB: Ano
Pospíšilová OSB: Ano Richter OSB: Nehlasoval Šolc OSB: Ano

ČSSD (Ano: 4 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Güttlerová ČSSD: Ano Marksová ČSSD: Ano Pech ČSSD: Ano

Setnička ČSSD: Ano Vlková ČSSD:

SZ (Ano: 2 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Jechová SZ: Ano Uhl (nezávislý): Ano

UNP (Ano: 0 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Pulec UNP:

ID hlasování: 16
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ZÁZNAM HLASOVÁNÍ K USNESENÍ

č.

ze dne 10.02.2014

k plnění usnesení Zastupitelstva městské části Praha 2 č. 276 ze dne 18.11.2013 k posouzení
možnosti náhrady škody vzniklé uložením pokuty - protinávrh TOP 09

Nepřijato usnesení

Přítomno: 33 Ano: 13 Ne: 1 Zdržel se: 17 Nehlasoval: 2

ODS (Ano: 0 , Ne: 1 , Zdržel se: 8)
Bočan ODS: Zdržel se Černochová ODS: Zdržel se Drábek ODS: Zdržel se
Hlaváč ODS: Zdržel se Jubánek ODS: Ne Sedeke ODS: Zdržel se

Stádník ODS: Zdržel se Udženija ODS: Nehlasoval Vaněk ODS: Zdržel se
Vondrášek ODS: Nehlasoval Zemanová ODS: Zdržel se

TOP 09 (Ano: 7 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Cagašová TOP 09: Ano Duchková TOP 09: Ano Lochmann TOP 09: Ano

Matuška TOP 09: Ano Schwarz TOP 09: Ano Svoboda TOP 09: Ano
Truhlářová TOP 09: Ano

OSB (Ano: 0 , Ne: 0 , Zdržel se: 9)
Hejna OSB: Zdržel se Hoffmann OSB: Zdržel se Jírovec OSB: Zdržel se

Kaňková OSB: Zdržel se Kůta OSB: Zdržel se Mazancová OSB: Zdržel se
Pospíšilová OSB: Zdržel se Richter OSB: Zdržel se Šolc OSB: Zdržel se

ČSSD (Ano: 4 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Güttlerová ČSSD: Ano Marksová ČSSD: Ano Pech ČSSD: Ano

Setnička ČSSD: Ano Vlková ČSSD:

SZ (Ano: 2 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Jechová SZ: Ano Uhl (nezávislý): Ano

UNP (Ano: 0 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Pulec UNP:

ID hlasování: 18
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ZÁZNAM HLASOVÁNÍ K USNESENÍ

č.

ze dne 10.02.2014

k plnění usnesení Zastupitelstva městské části Praha 2 č. 276 ze dne 18.11.2013 k posouzení
možnosti náhrady škody vzniklé uložením pokuty - protinávrh OSB - přerušení bodu

Nepřijato usnesení

Přítomno: 33 Ano: 9 Ne: 11 Zdržel se: 12 Nehlasoval: 1

ODS (Ano: 0 , Ne: 0 , Zdržel se: 10)
Bočan ODS: Zdržel se Černochová ODS: Zdržel se Drábek ODS: Zdržel se
Hlaváč ODS: Zdržel se Jubánek ODS: Zdržel se Sedeke ODS: Zdržel se

Stádník ODS: Zdržel se Udženija ODS: Zdržel se Vaněk ODS: Zdržel se
Vondrášek ODS: Nehlasoval Zemanová ODS: Zdržel se

TOP 09 (Ano: 0 , Ne: 7 , Zdržel se: 0)
Cagašová TOP 09: Ne Duchková TOP 09: Ne Lochmann TOP 09: Ne

Matuška TOP 09: Ne Schwarz TOP 09: Ne Svoboda TOP 09: Ne
Truhlářová TOP 09: Ne

OSB (Ano: 9 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Hejna OSB: Ano Hoffmann OSB: Ano Jírovec OSB: Ano

Kaňková OSB: Ano Kůta OSB: Ano Mazancová OSB: Ano
Pospíšilová OSB: Ano Richter OSB: Ano Šolc OSB: Ano

ČSSD (Ano: 0 , Ne: 2 , Zdržel se: 2)
Güttlerová ČSSD: Zdržel se Marksová ČSSD: Zdržel se Pech ČSSD: Ne

Setnička ČSSD: Ne Vlková ČSSD:

SZ (Ano: 0 , Ne: 2 , Zdržel se: 0)
Jechová SZ: Ne Uhl (nezávislý): Ne

UNP (Ano: 0 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Pulec UNP:

ID hlasování: 19
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ZÁZNAM HLASOVÁNÍ K USNESENÍ

č.

ze dne 10.02.2014

k plnění usnesení Zastupitelstva městské části Praha 2 č. 276 ze dne 18.11.2013 k posouzení
možnosti náhrady škody vzniklé uložením pokuty

Nepřijato usnesení

Přítomno: 33 Ano: 15 Ne: 0 Zdržel se: 17 Nehlasoval: 1

ODS (Ano: 1 , Ne: 0 , Zdržel se: 9)
Bočan ODS: Zdržel se Černochová ODS: Zdržel se Drábek ODS: Zdržel se
Hlaváč ODS: Zdržel se Jubánek ODS: Zdržel se Sedeke ODS: Zdržel se

Stádník ODS: Ano Udženija ODS: Zdržel se Vaněk ODS: Zdržel se
Vondrášek ODS: Nehlasoval Zemanová ODS: Zdržel se

TOP 09 (Ano: 7 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Cagašová TOP 09: Ano Duchková TOP 09: Ano Lochmann TOP 09: Ano

Matuška TOP 09: Ano Schwarz TOP 09: Ano Svoboda TOP 09: Ano
Truhlářová TOP 09: Ano

OSB (Ano: 1 , Ne: 0 , Zdržel se: 8)
Hejna OSB: Zdržel se Hoffmann OSB: Zdržel se Jírovec OSB: Zdržel se

Kaňková OSB: Zdržel se Kůta OSB: Ano Mazancová OSB: Zdržel se
Pospíšilová OSB: Zdržel se Richter OSB: Zdržel se Šolc OSB: Zdržel se

ČSSD (Ano: 4 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Güttlerová ČSSD: Ano Marksová ČSSD: Ano Pech ČSSD: Ano

Setnička ČSSD: Ano Vlková ČSSD:

SZ (Ano: 2 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Jechová SZ: Ano Uhl (nezávislý): Ano

UNP (Ano: 0 , Ne: 0 , Zdržel se: 0)
Pulec UNP:

ID hlasování: 20
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