
Usnesení 15. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 14. 6. 2017 

 

 

 

2. ZMČ schvaluje výbory a ověřovatele zápisu v následujícím složení: 
 Mandátový výbor: Mgr. Pavel Kosař, Ing. Jiří Pařízek 
 Návrhový výbor: Mgr. Jitka Rothová, Mgr. Ivana Vodičková 
 Ověřovatelé zápisu: Bc. Michal Selinger, Mgr. Jiří Matyášek 
 

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 z 11. jednání Finančního výboru ZMČ Praha 22 ze dne 29. 5. 2017 

4.2 Plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti k 31. 3. 2017 

5. Majetkové záležitosti 

5.1 Zrušení usnesení 8. zasedání ZMČ ze dne 24. 2. 2016 - „Prodej pozemku parc. č. 398 o výměře 

156 m2 v k. ú. Uhříněves paní J. L.“ 

5.2 Přijmutí daru částí pozemků parc. č. 1796/1, 1796/2 a 1796/6 v k. ú. Uhříněves včetně chodníku 

k hřbitovu, budovaného v rámci stavby „Prodejna Praha  - Uhříněves“ od společnosti A+R s.r.o. 

6. Informace radního Ing. Semeniuka „Navýšení kapacity ZŠ U Obory“  

7.  Závazné stanovisko EIA - záměr „Novostavba mola a dráhy se zázemím pro vodní lyžování, 

lokalita Podleský rybník, parc. č. 1692 v k. ú. Uhříněves“ 

8.  Znak a vlajka městské části Praha 22 

9. Různé 

9.1 Projednání petice  

9.2 Dotazy členů ZMČ 

9.3 Dotazy, připomínky a podněty občanů MČ Praha 22 

 

 

3.1  ZMČ bere na vědomí plnění bodů usnesení 14. zasedání ZMČ ze dne 10. 5. 2017. 

 

4.1 ZMČ bere na vědomí zápis z 11. jednání Finančního výboru ZMČ Praha 22 ze dne                

29. 5. 2017. 

 

4.2 ZMČ bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti k 31. 3. 2017. 
 

5.1 ZMČ schvaluje zrušení usnesení 8. zasedání ZMČ ze dne 24. 2. 2016 pod bodem 6.1 - Prodej 

pozemku parc. č. 398 o výměře 156 m2 paní J. L. 

 

5.2.1 ZMČ schvaluje přijmutí daru částí pozemků parc. č.  1796/1, 1796/2 a 1796/6 v k. ú. Uhříněves 

včetně stavby chodníku k hřbitovu, budovaného v rámci stavby „Prodejna Praha - Uhříněves“ 

od společnosti A+R s.r.o., se sídlem Počernická 257, 250 73 Radonice, IČ 2674600.   

5.2.2 ZMČ ukládá RMČ uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí darovací. 

 
6. ZMČ bere na vědomí informaci k „Navýšení kapacity ZŠ U Obory“. 
 
7.1 ZMČ nesouhlasí s realizací záměru „Novostavba mola a dráhy se zázemím pro vodní lyžování, 

lokalita Podleský rybník, parc. č. 1692 v k. ú. Uhříněves“. 
7.2 ZMČ ukládá starostovi uplatnit stanovisko Zastupitelstva městské části Praha 22 v územním 

řízení. 
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8.1 ZMČ schvaluje podobu vlajky městské části Praha 22 v klenotu znaku hl. m. Prahy, jejíž list 

tvoří čtyři vodorovné pruhy: modrý, červený, bílý a zelený, poměr šířky k délce listu 2 : 3, podle 

přílohy č. 1. 

8.2 ZMČ ukládá starostovi požádat o udělení schválené podoby vlajky městské části Praha 22 

prostřednictvím odboru živnostenského a občanskosprávního Magistrátu hl. m. Prahy 

Zastupitelstvo hl. m. Prahy.  
 
9.1 ZMČ ukládá RMČ zařadit jako bod řádného programu, materiál navazující na diskusi v bodě 

9.1 jednání Zastupitelstva městské části 14. 6. 2017 za předpokladu, že bude některým ze 

zastupitelů v řádném termínu předložen. 

 

9.2.1 ZMČ ukládá OKVO MČ informovat emailem zastupitele o připravovaných jednáních KV a 

FV, a to včetně termínu, místa, času a programu zasedání těchto výborů. 

9.2.2 ZMČ určuje přednostní vystoupení občanů MČ Prahy 22 v bodě Různé. 

 

 
 

 

 

 

 

 

……………………..………..                                                          ……………………………………. 

    členka návrhového výboru                                                                     členka návrhového výboru 

 

 

 

 

 

         ………………………………….. 
starosta MČ Praha 22 


