ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA – NEDVĚZÍ
číslo 02/2020, ze dne 4. května 2020
Datum konání:

Řízení:
Přítomni:
Zapisovatel:

4.5.2020
Karolina Trnková, starostka
Karolina Trnková, Václav Mlejnský, Bc.Pavla Moravcová, Michal Moravec,
JUDr. Ivan Nejedlý
Mgr. Božena Zouplnová

Zasedání zastupitelstva č. 2/2020 zahájila starostka MČ Praha - Nedvězí Karolina Trnková v 18.02 hod. Po
přivítání přítomných členů zastupitelstva konstatovala, že Zastupitelstvo je usnášení schopné.
Návrh složení návrhové komise:
Hlasování:
Návrh byl přijat.
Návrh složení ověřovatelů zápisu:
Hlasování:
Návrh byl přijat.

Bc. Pavla Moravcová, Michal Moravec
pro 5
proti 0
zdržel se 0
JUDr. Ivan Nejedlý, Václav Mlejnský
pro 5
proti 0
zdržel se 0

Program jednání:
1) Pověření starosty k provádění rozpočtových opatření - příjem financí do výše 2.000.000,- Kč
2) Schválení části rozpočtového opatření ve výši 680.000,- Kč - dotace na obnovení 2 polních cest
3) Odměna pro zastupitele Michala Moravce ve výši 1.316,- Kč/měsíc.
4) Odměna pro zastupitele a předsedu finančního výboru Václava Mlejnského ve výši 2.631,- Kč/měsíc.
5) Odklad splátek 4.000,- Kč/měsíc na období 4 měsíců, tzn. březen - červenec 2020 pro společnost Tenis
Fénix
6) Dodatek č. 3 nájemní smlouvy s panem Viktorem Odstrčilem
7) Dodatek č. 2 nájemní smlouvy s panem Jaroslavem Okrouhlým
8) Směrnice o oběhu účetních dokladů
9) Směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků
10) Směrnice o evidenci majetku
11) Směrnice o postupu při vymáhání dluhů a správě pohledávek
12) Rozpočtové opatření realizované starostkou č. 2007 - únor 2020 - příjem pro Místní lidovou knihovnu ve
výši 1.300,- Kč
13) Rozpočtové opatření realizované starostkou č. 2 - ponechání dotace na opěrnou zeď ve výši 44.100,- Kč
a na rekultivaci zeleně ve výši 54.400,- Kč
14) Rozpočtové opatření realizované starostkou č. 3 - příjem na řešení situací v souvislosti s COVID-19 ve
výši 95.400,- Kč
15) Rozpočtové opatření realizované starostkou č. 4 - investiční dotace ve výši 160.000,- Kč na pořízení
mobiliáře
16) Rozpočtové opatření realizované starostkou č. 5 – školení ZOZ ve výši 30.000,- Kč
Starostka se dotázala, zda zastupitelé nemají nějaký bod k doplnění programu jednání a po záporné odpovědi
dala o návrhu programu hlasovat.
Hlasování:
pro 5
proti 0
zdržel se 0
Program jednání byl schválen
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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA – NEDVĚZÍ
číslo 02/2020, ze dne 4. května 2020
K bodu 1
Pověření starosty k provádění rozpočtových opatření - příjem financí do výše 2.000.000,- Kč
Starostka předložila k hlasování návrh upřesnění jejích pravomocí týkajících se provádění rozpočtových
opatření. Jedná se o doplnění usnesení č. 8/2018 ze dne 18.12.2018, konkrétně příjem financí do výše
částky 2.000. 000,- Kč.
Hlasování:
pro 5
proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno
K bodu 2
Schválení části rozpočtového opatření ve výši 680.000,- Kč - dotace na obnovení 2 polních cest
Starostka MČ předložila k hlasování rozpočtové opatření týkající se přijetí dotace od Magistrátu hlavního
města Prahy na obnovení 2 polních cest.
Hlasování:
pro 5
proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno
K bodu 3
Odměna pro zastupitele Michala Moravce ve výši 1.316,- Kč/měsíc.
Starostka předložila k hlasování návrh na odměnu ve výši 1.316,- Kč /měsíc pro zastupitele Michala
Moravce.
Hlasování:
pro 5
proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno
K bodu 4
Odměna pro zastupitele a předsedu finančního výboru Václava Mlejnského ve výši 2.631,- Kč/měsíc.
Starostka předložila k hlasování návrh na zvýšení odměny pro zastupitele Václava Mlejnského na výši
2.631,- Kč /měsíčně neboť je zároveň předsedou finančního výboru. Zároveň starostka doplnila informaci,
že podle vnitřní směrnice musí být kontrola finančním i kontrolním výborem prováděna minimálně 1x za
rok.
Hlasování:
pro 5
proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno
K bodu 5
Odklad splátek 4.000,- Kč/měsíc na období 4 měsíců, tzn. březen - červenec 2020 pro společnost Tenis Fénix
Na základě žádosti společnosti Tenis Fénix zdůvodněné nouzovým stavem a omezením podnikatelské
činnosti (omezení sportovních utkání, tenisu), starostka navrhuje odsunutí 4 splátek po 4.000,- Kč, období
březen – červen. Splácení bude pokračovat od 1.8.2020.
Hlasování:
pro KT, IN, VM, MM
proti PM
zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno

K bodu 6
Dodatek č. 3 nájemní smlouvy s panem Viktorem Odstrčilem
Starostka předložila k hlasování návrh Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě. Předmětem dodatku je zejména
doplnění povinností nájemce ohledně údržby, provádění předepsaných revizí, řešení škody a závad.
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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA – NEDVĚZÍ
číslo 02/2020, ze dne 4. května 2020
Hlasování:
Usnesení bylo schváleno

pro 5

proti 0

zdržel se 0

K bodu 7
Dodatek č. 2 nájemní smlouvy s panem Jaroslavem Okrouhlým
Starostka předložila k hlasování návrh Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě. Předmětem dodatku je zejména
doplnění povinností nájemce ohledně údržby, provádění předepsaných revizí, řešení škody a závad.
Hlasování:
pro 5
proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno
K bodu 8
Směrnice o oběhu účetních dokladů
Starostka předložila k hlasování návrh novelizace směrnice popisující oběh účetních dokladů, u faktur jejich
příjem, výdej, evidence, banka a pokladní směrnice upravuje a odráží stav tak jak je.
Hlasování:
pro 5
proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno
K bodu 9
Směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků
Směrnice popisuje jednotlivé pojmy k provádění inventarizace majetku a závazků, příkaz starostky MČ
Praha - Nedvězí k provádění inventarizace a školení členů inventarizační komise.
Hlasování:
pro 5
proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno
K bodu 10
Směrnice o evidenci majetku
Směrnice o evidenci majetku je novým interním předpisem, který popisuje jak MČ Praha – Nedvězí eviduje
drobný hmotný a nehmotný majetek.
Hlasování:
pro 5
proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno
K bodu 11
Směrnice o postupu při vymáhání dluhů a správě pohledávek
Stávající Směrnice je aktualizována z důvodu, že v původním znění nebyla zohledněna výše dluhu. Nově se
stanovují dvě kategorie. Do výše 100,- Kč bude dlužná částka vymáhána telefonickým upozorněním, emailem. U vyšší částky pak bude aplikována písemná výzva, eventuálně předžalobní výzva, o případném
odpisu pohledávky bude rozhodovat ZMČ.
Hlasování:
pro 5
proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno
K bodu 12
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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA – NEDVĚZÍ
číslo 02/2020, ze dne 4. května 2020
Rozpočtové opatření realizované starostkou č. 2007 - únor 2020 - příjem pro Místní lidovou knihovnu ve
výši 1.300,- Kč
Hlasování:
pro 5
proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno
K bodu 13
Rozpočtové opatření realizované starostkou č. 2 - ponechání dotace na opěrnou zeď ve výši 44.100,- Kč a na
rekultivaci zeleně ve výši 54.400,- Kč
Hlasování:
Usnesení bylo schváleno

pro 5

proti 0

zdržel se 0

K bodu 14
Rozpočtové opatření realizované starostkou č. 3 - příjem na řešení situací v souvislosti s COVID-19 ve výši
95.400,- Kč
Hlasování:
pro 5
proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno
K bodu 15
Rozpočtové opatření realizované starostkou č. 4 - investiční dotace ve výši 160.000,- Kč na pořízení
mobiliáře
Hlasování:
pro 5
proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno
K bodu 16
Rozpočtové opatření realizované starostkou č. 5 – školení zaměstnanců ve výši 30.000,- Kč
Hlasování:
pro 5
proti 0
zdržel se 0
Usnesení bylo schváleno
Starosta informuje
1) Vyjádření k projektové dokumentaci stavby II/101 Úvaly Říčany
2) Závazné stanovisko Odboru výstavby - vodoprávního úřadu - P22 k Montované stavbě na pozemku p. č.
175/1 k.ú. Nedvězí u Říčan
3) Změna vlastníka pozemků č. 136/2 a 146/2 Nedvězí u Říčan, na základě soudního smíru ze dne
28.1.2020.
4) Rozhodnutí P22 o připojení nemovitosti na parc. č. 175/1 k.ú. Nedvězí u Říčan na místní komunikaci Ke
Statku
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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA – NEDVĚZÍ
číslo 02/2020, ze dne 4. května 2020
5) Usnesení P22 o zastavení řízení ve věci odstranění nepovolených změn dokončené stavby na pozemku č.
104, 105 a 160 k.ú. Nedvězí u Říčan
6) Závazné stanovisko odboru výstavby P22 ke změně užívání stávající stavby skladu na
autodílnu/podmínky provozu na pozemku č. 165/1 k.ú. Nedvězí u Říčan
7) Rozhodnutí P22 o Schválení stavebního záměru - stavby rodinného domu na pozemcích č. 116 a 117/2,
při ulici Slámova
8) Výzva Odboru výstavby P22 k odstranění nedostatků podání k žádosti společnosti Gato Media s.r.o. prodloužení staveb pro reklamu na pozemku č. 293/1
9) Závazné stanovisko Odboru výstavby - vodoprávního úřadu P22 ke stavbě 14 rodinných domů a areálu
stavebnin společnosti STAV-INVEST střešní systémy s.r.o.
10) Výzva Odboru výstavby P22 společnosti ZAKRA k doložení stanovisek souvisejících s vodovodní
přípojkou a přípojkou kanalizace pro objekt čp. 87, ul. Slámova
11) Souhlasné stanovisko MČ a IPR k žádosti o směně pozemků č. 9/2 a 8/20 k.ú. Nedvězí u Říčan
12) Souhlasné stanovisko odboru výstavby P22 k žádosti o dělení a scelování pozemků č. 112/1 a 126/4 k.ú.
Nedvězí u Říčan
Jednání ukončila starostka MČ v 18, 44 hodin.
Podkladové materiály k jednání ZMČ jsou uloženy k nahlédnutí na úřadu MČ
Zápis vyhotoven dne 5.5.2020

Ověřovatelé:
…………………………….
JUDr. Ivan Nejedlý
zastupitel MČ

………………………………
Václav Mlejnský
zastupitel MČ

…………………………….
Karolina Trnková
starostka MČ Praha – Nedvězí
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