
 Zápis z 2. mimořádného zasedání RMČ, které se konalo dne 15. 2. 2019 
od 8:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice 

 
Přítomni:  Viz Prezenční listina 
Ověřovatelé zápisu: Radovan Koutský, Štěpán Zmátlo 
Omluveni:  Vojtěch Zelenka, Mgr. Pavel Kosař - čerpání řádné dovolené 
 
Mimořádné zasedání zahájila 1. místostarostka v 8:00 hodin přivítáním přítomných.  
Byli zvoleni výše uvedení ověřovatelé zápisu, hlasováním 5:0:0. 
 
Hlasováním 5:0:0 byl schválen PROGRAM: 
 

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu 
2. Přehled plánovaných významných investičních akcí MČ Praha 22 
3. Žádosti o dotaci z rezervy pro MČ HMP vytvořené v kapitole 10 ve schváleném rozpočtu 

HMP na rok 2019 
4. Námitky MČ Praha 22 ke stavbě „Obytný soubor Kašperská“ 
5. Doplnění programu 3. ZMČ konaného dne 27. 2. 2019 
6. Různé 

A/ Rozhodnutí k podaným námitkám k projektu „Obytný soubor U Zeleného stromu“ 
 
 

2. Přehled plánovaných významných investičních akcí MČ Praha 22 

Materiál byl předložen písemně a objasněn radním panem Zmátlem. K bodu se diskutovalo. 

Usnesení: 

1. RMČ schvaluje předložený aktualizovaný seznam investičních akcí s vyznačenými         

5 prioritními akcemi: 

 č. 1 Novostavba MŠ V Bytovkách 

 č. 2 Rekonstrukce MŠ Za Nadýmačem 

 č. 3 Veřejná vybavenost Pitkovice 

 č. 4 Revitalizace parku a cukrovarského rybníka 

 č. 5 Revitalizace nám. Protifašistických bojovníků 

2. RMČ ukládá   

a) vedoucímu ORS zajistit odeslání aktualizovaného přehledu plánovaných 

významných investičních akcí MČ Praha 22 pro období 2019 - 2022 na ROZ MHMP, 

b) starostovi předložit informaci o investičních akcích MČ Praha 22 na 3. ZMČ dne    

27. 2. 2019.  

/5:0:0/ 

 
3. Žádosti o dotaci z rezervy pro MČ HMP vytvořené v kapitole 10 ve schváleném 
rozpočtu HMP na rok 2019 

Materiál byl předložen písemně a objasněn radním panem Zmátlem. K bodu se diskutovalo. 

Usnesení: 

1. Rada MČ bere na vědomí Pravidla pro poskytování dotací z rezervy pro městské části 

hl. m. Prahy v rozpočtu vlastního hl. m. Prahy (v kap. 10) na rok 2019 

2. Rada MČ souhlasí s podáním žádostí o dotaci z rezervy pro městské části na rok 2019 

podle priority:  

 č. 1 Lávka ul. Ke kříži 1. etapa 

 č. 2 Odbahnění cukrovarského rybníka včetně výpustného zařízení 

 č. 3 Revitalizace Husova parku 

3. RMČ ukládá   

a) vedoucímu ORS zajistit zpracování žádostí za MČ pro pana starostu podle důvodové 

zprávy a určeného postupu, 

b) starostovi postoupení zpracovaných žádostí na HMP ve stanoveném termínu. 
/5:0:0 
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4. Námitky MČ Praha 22 ke stavbě „Obytný soubor Kašperská“ 

Pan radní Mgr. Ing. Lagner informoval o námitkách MČ Praha 22, jakožto účastníka územního 

řízení, k záměru společnosti FINEP CZ a.s., zastupující společnost Coctail Media s.r.o., na vydání 

územního rozhodnutí o umístění stavby „Obytný soubor Kašperská“ 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s uplatněním námitek k řízení vedenému pod sp. zn. MC22 837/2018     

OV 04 dle oznámení o zahájení územního řízení pod č. j. P22 585/2019 OV 04. 

2. RMČ ukládá starostovi odeslat námitky MČ Praha 22 s požadavkem na zamítnutí 

žádosti o vydání územního rozhodnutí. 

/4:0:1/ 
 
 
5. Doplnění programu 3. ZMČ konaného dne 27. 2. 2019 
Radní pan Koutský požádal o stažení materiálu Jednací řád ZMČ Praha 22 na základě připomínek 
k jeho obsáhlosti. 
Zastupitel Ing. Tunovský požádal dne 14. 2. 2019 o zařazení svého materiálů s názvem „Příprava 
dokumentace stavby komunikace 31/DK/51“ na program 3. ZMČ. 
Usnesení: 

RMČ souhlasí se zařazením materiálu „Příprava dokumentace stavby komunikace 31/DK/51“ na 

program zasedání 3. ZMČ dne 27. 2. 2019. 

/5:0:0/  
 

6.  Různé 
A/ Rozhodnutí k podaným námitkám k projektu „Obytný soubor U Zeleného stromu“ 
Radní Mgr. Ing. Lagner informoval o doručeném rozhodnutí OV ÚMČ ze dne 12. 2. 2019. 
Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 22 posoudil v územním řízení žádost ze dne 2. 8. 
2019 žadatele Vivus RD Uhříněves s.r.o., IČ 65416368 pro stavbu nazvanou „Obytný soubor       
U Zeleného stromu“ a na základě tohoto posouzení vydal rozhodnutí o umístění stavby.  
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s podáním odvolání MČ Praha 22 k vydanému rozhodnutí o umístění 
stavby. 

2. RMČ ukládá radnímu Mgr. Ing. Lagnerovi vypracovat odvolání k vydanému 
rozhodnutí o umístění stavby „OS U Zeleného stromu“. 

/4:0:1/ 

 
 
Zasedání bylo ukončeno v 8:45 hodin. 
Zapsala Monika Kubšová  
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Radovan Koutský  …………………...................... 
 
 
   Štěpán Zmátlo    ……………………………….. 
          
 
Mgr. Kateřina Erbsová, 1. místostarostka MČ Praha 22    ........................................... 
 


