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C. j.: MCPNE 02803/2019
Zápis

z 10. veřejného zasedání
Zastupitelstva Městské části Praha-Nebušice,
konaného dne 16. 12. 2019 od 17,00 hodin

v zasedací místnosti Uřadu městské části Praha-Nebušice,
Nebušická 128, Praha-Nebušice

Přítomni: Pancner Jiří, Ing. Komárek Viktor, doc. Ing. akad. arch. Mojžíš Jiří, Mgr. Mužíková
Hana, Přerost Libor, Sekerová Hana, Stočesová Helena, Buddeus Jan, Benka
Miloslav, RNDr. Marko Jakub

Omluveni: lng. Dvořáková Jana
Zapisovatelka: Boltíková Hana

Ověřovatelé: Stočesová Helena, doc. Ing. akad. arch. Mojžíš Jiří
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Informace o rozpočtových opatřeních starosty MČ Praha — Nebušice
Kupní smlouva — prodej 10/96 pozemku parc. č. 14, jehož součástí je stavba č. p. 74,
k. ú. Nebušice
Předávací protokol č. PP/21/09/430/2019 — Základní škola, Praha — Nebušice - rekonstrukce rozvodů vytápění, vodovodních a kanalizačních rozvodů.

Smlouva o nájmu prostor kulturního a spolkového centra „Stará vodárna“
Rozpočtová opatření MČ Praha-Nebušice ke dni 16.12.2019
Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva.
Různé.

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva Městské části Praha—Nebušice bylo zahájeno v 17,00 hodin starostou
městské části lng. Viktorem Komárkem. Úvodem pan starosta informoval, že z jednání
zastupitelstva bude pořízen audiozáznam, zastupitelstvo bylo řádně svoláno podle zákona
č. 131/2000 Sb. Zákona o hlavním městě Praze. Z jednání zastupitelstva je omluvena paní
Jana Dvořáková na první půlhodinu a pan Pancner Jiří se zatím nedostavil. Pan starosta
konstatuje, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. Jako ověřovatelé zápisu jsou pověřeni paní

Helena Stočesová a pan Jiří Mojžíš.
17,03h se dostavil pan Jiří Pancner.

Pan starosta otevírá diskusi k navrženému programu jednání.

„

V diskusi vystoupil pan Komárek a navrhuje rozšíření bodu č. 1 o rozpočtová opatření MC
Praha — Nebušice ke dni 16.12.2019 v programu jednání zastupitelstva.
Pan starosta nechal hlasovat o rozšíření bodu č.1 0 rozpočtová opatření MČ Praha — Nebušice
ke dni 16.12.2019 v programu jednání zastupitelstva.
Hlasování:
Pro — 9; Buddeus, Benka, Komárek, Marko, Mojžíš, Mužíková, Přerost, Sekerová,

Stočesová,
Proti — 0

Zdržel se — 1; Pancner
Rozšíření bodu č. 1 v programu bylo schváleno.

Pan starosta nechal hlasovat o programu jako celku.
Hlasování:
Pro — 10; Buddeus, Benka, Komárek, Marko, Mojžíš, Mužíková, Pancner, Přerost, Sekerová,

Stočesová,
Proti - 0
Zdržel se — 0
Program dnešního jednání zastupitelstva byl schválen.

Pan starosta omlouvá paní ředitelku příspěvkové organizace CSS Nebušice paní Evu

Čapkovou.
Pan starosta dává slovo paní ředitelce příspěvkové organizace ZŠ a MŠ, Praha — Nebušice
paní Šárce Vondrové, která děkuje za spolupráci všem zastupitelům v roce 2019 a přeje jim

krásné svátky a šťastné vykročení do Nového roku, V následujícím kalendářním roku se budou
těšit na další spolupráci.

Slovo dostává velitel hasičů pan Vojtěch, který informuje o výjezdech dobrovolných hasičů.
Dále sděluje, že k31.12.2019 odchází zjednotky jedna členka zdůvodu stěhování. Pan

Vojtěch informuje, že 1. září podal žádost o uvolnění z funkce velitele dobrovolných hasičů a
k 31.12.2019 ve funkci končí, v jednotce nadále zůstává.
Pan starosta představuje pana Jaroslava Krulíka, jako nového velitele dobrovolných hasičů.
Pan Krulík sděluje, že pracuje jako hasič z povolání v Praze.
Pan Marko se ptá, kdy bude Betlémské světlo. Pan Vojtěch odpovídá, že Betlémské světlo

bud 23.12.2019.
1. Rozpočtová opatření MČ Praha “„ Nebušice ke dni 16.12.2019 a informace o
rozpočtových opatřeních starosty MC Praha - Nebušice vydaných vobdobí od
12.11.2019 do 16.12.2019.
Předkládá: Viktor Komárek
Do diskuse se nikdo nepřihlásil.
Návrh usnesení 10/01/2019:
Zastupitelstvo MČ Praha — Nebušice schvaluje předložená rozpočtová opatření ke dni

16.12.2019 v celkových příjmech 72.609.100, - Kč a v celkových výdajích 86.554.300, - Kč.
Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt financováním (zůstatkem na běžném účtu).
Hlasování:
Pro — 10; Buddeus, Benka, Komárek, Marko, Mojžíš, Mužíková, Pancner, Přerost, Sekerová,

Stočesová,
Proti - 0
Zdržel se — 0
Návrh usnesení byl přijat.

Informace o rozpočtových opatřeních starosty MČ Praha - Nebušice vydaných v obdobi
od 12.11.2019 do 16.12.2019.
Na vědomí.

2.

Kupní smlouva - prodej 10/96 pozemku parc. č. 14, jehož součástí je stavba

č. p. 74, k. ú. Nebušice.
Předkládá: Viktor Komárek
Do diskuse se přihlásil pán Přerost, který se ptá, zdá prodej je za odhadní cenu a podotýká,
že mu to přijde hodně peněz.
Návrh usnesení 1010212019:
Zastupitelstvo MČ Praha — Nebušice schvaluje předloženou kupní smlouvu o prodeji
nemovitosti — spoluvlastnického podílu 10/96 pozemku parc. č. 14, zastavěná plocha
a nádvoří, jehož součástí 'e stavba č. . 74, objekt k bydlení, k. ú. Nebušice za cenu

321 390,- Kč pání— 164 00 Praha — Nebušice.
Zastupitelstvo pověřuje starostu k podpisu předložené kupní smlouvy. Veškeré úkony spojené

s podáním vkladu kupní smlouvy do KN uhradí kupující.
Hlasování:
Pro — 10; Buddeus, Benka, Komárek, Marko, Mojžíš, Mužíková, Pancner, Přerost, Sekerová,

Stočesová,
Proti - 0
Zdržel se — 0
Návrh usnesení byl přijat.
3. Předávací protokol č. PP121109143012019 - Základní škola, Praha - Nebušice - rekonstrukce rozvodů vytápění, vodovodních a kanalizačních rozvodů.
Předkládá: Viktor Komárek
Do diskuse se nikdo nepřihlásil.
Návrh usnesení 1010312019:
Zastupitelstvo MČ Praha — Nebušice schvaluje předávací protokol č. PP/21109/430/2019 na

převod hmotného majetku stavby č. 41847 Základní škola, Praha - Nebušice rekonstrukce
UT a ZTI (objekt: rekonstrukce rozvodů vytápění, vodovodních a kanalizačních rozvodů).
Předávající Hlavní město Praha předává MČ Praha — Nebušice stavbu (technickou
vybavenost) v pořizovací ceně 6 449 774,70 Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostu k podpisu
tohoto předávacího protokolu.
Hlasování:
Pro — 10; Buddeus, Benka, Komárek, Marko, Mojžíš, Mužíková, Pancner, Přerost, Sekerová,

Stočesová,
Proti - 0
Zdržel se — 0
Návrh usnesení byl přijat.

4. Smlouva o nájmu prostor kulturního a spolkového centra „Stará vodárna“
Předkládá: Viktor Komárek
Do diskuse se přihlásil pan Přerost, který sděluje, že se v tomto bodě zdrží hlasování nebo

bude proti z důvodu, že činnost ve „Staré vodárne bude různorodá a nelze to řešit jednou
smlouvou, budou se řešit výjimky atd.
Návrh usnesení 1010412019:
Zastupitelstvo MČ Praha — Nebušice schvaluje Smlouvu o nájmu prostor kulturního a
spolkového centra „Stará vodárna“ ve znění dle přílohy á souhlasí s uzavíráním těchto smluv
vdatech dle požadavků nájemců, při dodržení ceníku schváleného Zastupitelstvem

MČ Praha — Nebušice.

Hlasování:
Pro — 9; Buddeus, Benka, Komárek, Marko, Mojžíš, Mužíková, Pancner, Sekerová,

Stočesová,
Proti - 0
Zdržel se — 1; Přerost
Návrh usnesení byl přijat.

5. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva.
6. Různé.
- Pan starosta sděluje, že ve čtvrtek 19.12.2019 budou spuštěny nové webové stránky

MČ Praha — Nebušice.
-

Pan starosta informuje o plánu zasedání Zastupitelstva MČ Praha — Nebušice v roce
2020, která se budou konat ve dnech:
20.01.2020
16.03.2020
27.04.2020
29.06.2020

Pan starosta děkuje všem Zastupitelům MČ Praha — Nebušice a přeje jim, a jejich rodinám
Veselé a šťastné Vánoce.

Jednání zastupitelstva ukončeno v 17,20 hodin.

lng. Viktor lgomárek
Starosta MC Praha—Nebušice

Ověřovatelé:

Stočesová Helena

doc. Ing. akad. arch. Mojžíš Jiří

