Usnesení 7. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 9. prosince 2015
ZMČ schvaluje výbory a ověřovatele zápisu v následujícím složení:
Mandátový výbor: Ing. Ondřej Lagner, Ing. Ondřej Semecký
Návrhový výbor:
Mgr. Jitka Rothová, Mgr. Ivana Vodičková
Ověřovatelé zápisu: Bc. Michal Selinger, Ing. Petr Semeniuk

2.

ZMČ schvaluje následující program:
1. Zahájení
2. Volba mandátového a návrhového výboru a ověřovatelů zápisu, schválení programu
3. Plnění úkolů ze ZMČ
4. Ekonomické záležitosti
4.1 Zápis ze 4. jednání Finančního výboru ZMČ Praha 22 ze dne 18. 11. 2015
4.2 Pravidla rozpočtového provizoria MČ Praha 22 na rok 2016
4.3 Plnění rozpočtu MČ Praha 22 k 30. 9. 2015
4.4 Stanovení funkce uvolněného člena RMČ Praha 22 a schválení jeho odměny
5. Majetkové záležitosti
5.1 Přijmutí daru pozemku parc. č. 219/717 v k. ú. Pitkovice, včetně chodníku, dětského hřiště,
drenáže se vsakovacími objekty a zeleně od společnosti CENTRAL GROUP Ďáblice a. s.
6. Zápis z 3. jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 22 ze dne 30. 9. 2015
7. Návrh na zveřejňování zápisů z jednání výborů ZMČ a komisí - p. Koutský
8. Výzva MŠMT: Fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně
samosprávnými celky
9. Úprava Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 22
10. Různé
10.1 Dotazy členů ZMČ
10.2 Dotazy, připomínky a podněty občanů MČ Praha

3.1
3.2

ZMČ bere na vědomí plnění bodů usnesení 6. zasedání ZMČ ze dne 23. 9. 2015.
ZMČ souhlasí s vyhotoveným zápisem z 6. zasedání ZMČ ze dne 23. 9.2015 včetně námitek
pana starosty a zastupitele Vojtěcha Zelenky.

4.1

ZMČ bere na vědomí zápis ze 4. jednání Finančního výboru ZMČ Praha 22 ze dne
18. 11. 2015.

4.2

ZMČ schvaluje uvedená pravidla rozpočtového provizoria na rok 2016.

4.3

ZMČ bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti k 30. 9. 2015.

4.4.1 ZMČ schvaluje změnu uvolněné funkce zástupce starosty Ing. Jiřího Pařízka na funkci
neuvolněného zástupce starosty a schvaluje výši měsíční odměny 7 772 Kč s účinností
od 10. 12. 2015.
4.4.2 ZMČ schvaluje změnu neuvolněné funkce radního Ing. Petra Semeniuka na funkci uvolněného
člena Rady MČ Praha 22 s účinností od 1. 1. 2016 a přiznává mu odměnu dle zákona
č. 131/2000Sb., o hl. m. Praze, Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstva, vše ve znění pozdějších předpisů.
4.4.3 ZMČ schvaluje Ing. Petru Semeniukovi za celoroční mimořádně náročnou práci
ve prospěch MČ Praha 22 a v návaznosti na rezervu mzdových prostředků ve 3. Q roku 2015
odměnu v celkové výši 120 000 Kč, která bude vyplacena formou peněžního daru.
5.1.1 ZMČ schvaluje přijmutí daru pozemku parc. č. 219/717 v k. ú. Pitkovice včetně chodníku,
dětského hřiště, drenáže se vsakovacími objekty a zeleně od společnosti CENTRAL GROUP
Ďáblice a. s., se sídlem Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4 IČ 28366301.
5.1.2 ZMČ ukládá RMČ uzavřít darovací smlouvu.
6.

ZMČ bere na vědomí zápis z 3. jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 22 ze dne 30. 9. 2015.

7.1
7.2

8.1

8.2

8.3

ZMČ souhlasí se zveřejňováním zápisů z jednání výborů Zastupitelstva MČ Praha 22 formou
umožňující dálkový přístup a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
ZMČ nedoporučuje Radě MČ Praha 22 projednání zveřejňování zápisů z jednání všech komisí
RMČ formou umožňující dálkový přístup a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb, o ochraně
osobních údajů.
ZMČ souhlasí s podáním projektových žádostí na MŠMT o dotaci na akce: „Výstavba MŠ
Pitkovice“ a „Navýšení kapacity ZŠ U Obory“ z Programu 133 310 Rozvoj výukových kapacit
mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky.
ZMČ schvaluje
a) závazek na spolufinancování akce „Výstavba MŠ Pitkovice“ z celkových způsobilých
nákladů akce z rozpočtu MČ Praha 22 v roce 2016 ve výši minimálně 15 % a úhrady
neuznatelných nákladů akce,
b) závazek na spolufinancování akce „Navýšení kapacity ZŠ U Obory“ z celkových způsobilých
nákladů akce z rozpočtu MČ Praha 22 v roce 2017 ve výši minimálně 15 % a úhrady
neuznatelných nákladů akce.
ZMČ ukládá starostovi podat tyto dvě projektové žádosti v rámci vyhlášené výzvy na MŠMT
do 21. 12. 2015.

9.

ZMČ souhlasí s úpravou v Jednacím řádu Zastupitelstva městské části Praha 22 v článku
XVII., odst. 2, odrážka 8, která bude znít takto: „stručný průběh jednání a výsledek hlasování“.

10.

ZMČ ukládá Kontrolnímu výboru ZMČ prověřit, zda odměňování pana radního
Ing. Semeniuka odpovídá platné legislativě.

11.

ZMČ ukládá radnímu Ing. Semeniukovi, do 7 dnů od přijetí usnesení, zveřejnit na webu MČ
Praha 22, sekce „Bydlení a výstavba - Územní plán“ podklady ke změně územního plánu
Z 2938 prezentované v rámci veřejné diskuse dne 30. listopadu v Divadle U22 Ing. arch. Petrem
Starčevičem.

12.

ZMČ ukládá radnímu Ing. Semeniukovi předložit na dalším zasedání ZMČ materiál ke změně
územního plánu Z 2938.
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