Usnesení 10. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 17. 8. 2016
2.

ZMČ schvaluje výbory a ověřovatele zápisu v následujícím složení:
Mandátový výbor: pan Michal Doležal, Ing. Ondřej Lagner
Návrhový výbor:
Mgr. Jitka Rothová, Mgr. Ivana Vodičková
Ověřovatelé zápisu: Ing. Michal Klich, Bc. Michal Selinger
ZMČ schvaluje následující program:

Zahájení
Volba mandátového a návrhového výboru a ověřovatelů zápisu, schválení programu
Plnění úkolů ze ZMČ
Ekonomické záležitosti
Zápis ze 7. jednání Finančního výboru ZMČ Praha 22 ze dne 3. 8. 2016
Návrh na prominutí dluhů (a+b)
Plnění rozpočtu MČ Praha 22 k 30. 6. 2016
Majetkové záležitosti
Přijmutí daru části pozemku parc. č. 1399/3 v k. ú. Uhříněves o výměře 1.602 m2 v rámci
výstavby „Obytný areál v Uhříněvsi, ul. Nad Volyňkou“ od společnosti CENTRAL GROUP
Nad Volyňkou, a. s.
5.2 Prodej části pozemku parc. č. 2178 o výměře 62 m2 v k. ú. Uhříněves společnosti
CWI DELTA s. r. o.
5.3 Prodej pozemků parc. č. 1793/61, 1793/62 a části 1793/28 v k. ú. Uhříněves společnosti
PREdistribuce, a. s.
5.4 Přijmutí daru přeložky zatrubnění laterálního kanálu budované v rámci projektu Rekonstrukce a
dostavba areálu U Starého mlýna od společnosti CWI DELTA s. r. o.
5.5 Vydržení částí pozemku parc. č. 2019 v k. ú. Uhříněves
6.
Podpora a požadavek k urychlené realizaci Pražského okruhu - stavby 511 (D1-Běchovice)
v trase dle platného Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a projednávané projektové
dokumentace
7.
Podněty na změny územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy ve smyslu § 55 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a posuzování záměrů výstavby
8.
Zápis z 6. jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 22 ze dne 1. 6. 2016
9.
Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 22 za 1. pololetí roku 2016
10. Pořízení hlasovacího zařízení na zasedání ZMČ
11. Různé
11.1 Dotazy členů ZMČ
11.2 Dotazy, připomínky a podněty občanů MČ Praha 22
1.
2.
3.
4.
4.1
4.2
4.3
5.
5.1

3.1

ZMČ bere na vědomí plnění bodů usnesení 9. zasedání ZMČ ze dne 18. 5. 2016.

4.1

ZMČ bere na vědomí zápis ze 7. jednání Finančního výboru ZMČ Praha 22 ze dne 3. 8. 2016.

4.2

ZMČ schvaluje prominutí dluhu (poplatků z prodlení) paní M. G. ve výši 195 997 Kč.

4.3

ZMČ bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti k 30. 6. 2016.

5.1.1 ZMČ schvaluje přijmutí daru části pozemku parc. č. 1399/3 v k. ú. Uhříněves o výměře
1602 m2, na kterém se nachází parková plocha vybudovaná v rámci výstavby „Obytný areál
v Uhříněvsi, ul. Nad Volyňkou“ od společnosti CENTRAL GROUP Nové Pitkovice, a. s., se
sídlem Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4.
5.1.2 ZMČ ukládá RMČ uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí darovací.
5.3.1 ZMČ schvaluje prodej pozemků parc. č. 1793/61 o výměře 6 m2, 1793/62 o výměře 12 m2 a
části 1793/28 o výměře 10 m2 v k. ú. Uhříněves, společnosti PREdistribuce, a. s., Svornosti
3199/19a, 150 00 Praha 5, za celkovou cenu 112 280 Kč.
5.3.2 ZMČ ukládá RMČ uzavřít kupní smlouvu.

5.4.1 ZMČ schvaluje přijmutí daru stavby přeložky laterálního kanálu v rámci projektu Rekonstrukce
a dostavba areálu U Starého mlýna od firmy CWI DELTA s.r.o., Archeologická 2256/1,
155 00 Praha 5 - Stodůlky.
5.4.2 ZMČ ukládá RMČ uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí darovací.
5.5.1 ZMČ schvaluje uznání vydržení vlastnického práva připlocených částí pozemku parc. č. 2019
v k. ú. Uhříněves pro:
 SJM M. K. a J. K. oba bytem Praha - Uhříněves,
 paní V. O., bytem Praha - Uhříněves - ½ a pana M. P., bytem, Praha - Uhříněves - ½,
 paní Z. K., bytem Praha - Uhříněves.
5.5.2 ZMČ ukládá RMČ, po předložení oddělovacího GP vydržiteli, podepsat souhlasné prohlášení.
6.1

6.2

6.3

7.1

7.2

7.3

ZMČ konstatuje
1) Neúnosné zatížení MČ Praha 22 a ostatních městských částí jihovýchodu Prahy a
sousedních obcí Středočeského kraje tranzitní osobní a nákladní dopravou kvůli neexistenci
stále oddalované prioritní stavby Pražského okruhu - stavby 511 a navazujících dopravních
staveb jako je „Hostivařská spojka“ a „Přeložka komunikace I/12“.
2) Vytváření změn v koncepci trasování stavby 511 povede k nepřijatelnému zdržení této
prioritní dopravní stavby, jejíž realizace v navrhované trase je klíčová pro napojení
navazujících dopravních staveb jako je „Hostivařská spojka“ a „Přeložka komunikace
I/12“, které jsou schopny společně se stavbou 511 zajistit tranzit vozidel mezi
Středočeským krajem a Prahou mimo obytná území MČ jihovýchodu Prahy a obcí
Středočeského kraje.
ZMČ podporuje a požaduje:
1) Urychlenou dostavbu Pražského okruhu - stavby 511 (D1-Běchovice) v trase dle
stávajícího platného územního plánu a současně projednávané projektové dokumentace,
bez vytváření a posuzování dalších variant.
2) Urychlenou výstavbu navazujících komunikací „Hostivařská spojka“ a „Přeložka
komunikace I/12“ vytvářejících systémové řešení pro ochranu intravilánů městských částí
jihovýchodu Prahy před tranzitní dopravou.
ZMČ ukládá starostovi informovat o tomto usnesení ZMČ P22 starosty všech městských částí
1- 21, 23-57, starosty obcí Středočeského kraje: Úval, Škvorce, Sibřiny, Květnice, Přišimas,
Jiren, Horoušan, Horoušánek a Města Říčany, MD ČR, MŽP ČR, MHMP -náměstka primátorky
P. Dolínka, generálního ředitele ŘSD
ZMČ schvaluje podnět na změnu územního plánu na části pozemku parc. č. 226/6, 226/20 a
226/29, v k. ú. Hájek u Uhříněvsi, ze ZMK-zeleň městská a krajinná na OB-čistě obytné,
s mírou využití stanovenou kódem B.
ZMČ neschvaluje
a) podnět na změnu územního plánu na části pozemků parc. č. 2270/2, 2272, 2273 a 2274,
k. ú. Uhříněves, ze ZMK-zeleň městská a krajinná na SV-všeobecně smíšené, s mírou
využití stanovenou kódem D,
b) podnět na změnu územního plánu na pozemku parc. č. 254/34, v k. ú. Hájek u Uhříněvsi,
z SO -sloužící oddechu na OB-čistě obytné.
ZMČ ukládá radnímu Ing. Petru Semeniukovi informovat žadatele o výsledku projednání a
zajistit postoupení podnětů na odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy.

8.

ZMČ bere na vědomí zápis z 6. jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 22 ze dne 1. 6. 2016.

9.

ZMČ bere na vědomí „Zprávu o činnosti Rady městské části Praha 22 za období
1. 1. - 30. 6. 2016.
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10.1 ZMČ bere na vědomí informaci o možnostech pořízení hlasovacího zařízení.

……………………..………..

…………………………………….

členka návrhového výboru

členka návrhového výboru

…………………………………..
starosta MČ Praha 22
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