
Usnesení 17. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 13. 12. 2017 

 

 

2. ZMČ schvaluje výbory a ověřovatele zápisu v následujícím složení: 
 Mandátový výbor: pan Michal Doležal, Ing. Ondřej Semecký 
 Návrhový výbor: Mgr. Jitka Rothová, Mgr. Ivana Vodičková 
 Ověřovatelé zápisu: Bc. Michal Selinger, Ing. Petr Semeniuk 
 

 

ZMČ schvaluje následující program: 
1. Zahájení          

2. Volba mandátového a návrhového výboru a ověřovatelů zápisu, schválení programu 

3. Plnění úkolů ze ZMČ 

4.  Podněty na změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy     

5. Nový systém odměňování za výkon funkce členů zastupitelstev územně samosprávných celků 

(ÚSC) s účinností od 1. 1. 2018 

6. Čestné občanství MČ Praha 22 paní Ing. O. J. 

 

7. Ekonomické záležitosti 

7.1 Zápis z 13. jednání Finančního výboru ZMČ Praha 22 ze dne 29. 11. 2017 

7.2 Plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti k 30. 9. 2017 

7.3 Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2018 

 

8. Majetkové záležitosti 

8.1 Přijmutí daru pozemků v k. ú. Pitkovice, včetně staveb a zeleně od společnosti CENTRAL 

GROUP Nové Pitkovice III. a.s. a společnosti CENTRAL GROUP Ďáblice s.r.o. 

8.2 Přijmutí daru pozemků parc. č. 1060/2, 1900/178, 1900/179, 1900/190, 1900/192, 1900/204   

v k. ú. Uhříněves včetně staveb komunikací a dalších výstupů vybudovaných v rámci výstavby 

obytného souboru „Vivus Uhříněves - I. etapa“ od společnosti Vivus Uhříněves, s.r.o. 

8.3 Přijmutí daru chodníku na části pozemku parc. č. 109/1 v k. ú. Pitkovice od společnosti Nový 

domov Praha s.r.o.     

8.4 Odejmutí svěřené správy pozemků parc. č. 1835/3, 1835/4, 1835/5, 1835/6, 1835/14 a části 

1835/2 v k. ú. Uhříněves 

8.5 Smlouva o spolupráci MČ Praha 22 a Farního sboru Českobratrské církve evangelické       

v Praze 10 - Uhříněvsi   

 

9. Různé 

9.1 Dotazy členů ZMČ  

9.2 Dotazy, připomínky a podněty občanů MČ Praha 22 

         

 

3.1  ZMČ bere na vědomí plnění bodů usnesení 16. zasedání ZMČ ze dne 13. 9. 2017 a plnění 

bodů usnesení 2. mimořádného zasedání ZMČ ze dne 1. 11. 2017. 

 

4.1 ZMČ schvaluje podnět na změnu ÚP na pozemku parc. č. 1879/8 k. ú. Uhříněves (lokalita 

Blokanda), z funkčního využití OP-orná půda na OB-čistě obytné, s mírou využití území B. 

4.2 ZMČ schvaluje podnět na změnu ÚP na pozemcích parc. č. 1639/1-3 a 1642/2 k. ú. Uhříněves 

(ul. Bečovská) z funkčního využití ZMK-zeleň městská a krajinná na SV-všeobecně smíšené 

s mírou využití území D.  

4.3 ZMČ schvaluje podnět na změnu ÚP na pozemcích parc. č. 1640 a 1641/6, k. ú. Uhříněves     

(ul. Bečovská) z funkčního využití ZMK-zeleň městská a krajinná na SV-všeobecně smíšené 

s mírou využití území D. 

4.4 ZMČ schvaluje podnět na změnu ÚP na části pozemku parc. č. 226/20, v k. ú. Hájek                

u Uhříněvsi, (ul. Pod Markétou) z funkčního využití ZMK-zeleň městská a krajinná na OB-čistě 

obytné, na území o výměře cca 7 000 m2. 

4.5 ZMČ ukládá radnímu Ing. Semeniukovi informovat žadatele o výsledku projednání a zajistit 

zaslání usnesení ZMČ k podnětům na odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy. 

 

 



 2

 

 
5.1 ZMČ bere na vědomí  

a)  úpravy právních poměrů a změny v odměňování členů ZMČ Praha 22 ve smyslu zákona 

č. 99/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a 

další související zákony a NV č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních 

samosprávných celků, od 1. 1. 2018, 

b) výši měsíčních odměn uvolněných členů ZMČ Praha 22 podle druhu vykonávané 

funkce (starosta, místostarostové a členové rady) podle přílohy NV č. 318/2017 Sb.            

v 6. velikostní kategorii ÚSC (počet obyvatel k 1. 1. 2014: 9 393), od 1. 1. 2018. 

5.2 ZMČ stanovilo svým neuvolněným členům ZMČ za výkon funkce měsíční odměny 

v následujících částkách v Kč: 

 člen/členka rady: 7 380,00  

 předseda/předsedkyně výboru/komise/zvláštního orgánu MČ: 3 690,00 

 člen/členka výboru/komise/zvláštního orgánu MČ: 3 075,00 

 člen/členka zastupitelstva MČ bez dalších funkcí: 1 845,00. 

Odměna bude poskytnuta od 1. 1. 2018. V případě nástupu náhradníka na uvolněný mandát člena 

ZMČ bude odměna poskytována ode dne složení slibu. 

V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení 

do příslušné funkce.  

5.3  ZMČ zvýšilo svým neuvolněným členům ZMČ, kteří jsou oprávněni k přijímání projevu vůle 

snoubenců, že spolu vstupují do manželství, s přihlédnutím k časové náročnosti a četnosti 

obřadů, měsíční odměnu až o 2 000 Kč nad maximální výši odměny stanovenou za výkon jeho 

funkce (odměna ve výši 400 Kč za obřadní den) od 1. 1. 2018 

5.4  ZMČ stanovilo členům výborů, kteří nejsou členy ZMČ, měsíční odměnu ve výši 1 845 Kč                  

od 1. 1. 2018, 

 

6. ZMČ schvaluje udělení čestného občanství MČ Praha 22 paní Ing. O. J. jako zvláštní projev 

úcty za více jak dvacet let intenzivní a kvalitní práce pro MČ Praha 22. 

 

7.1 ZMČ bere na vědomí zápis z 13. jednání Finančního výboru ZMČ Praha 22 ze dne                

29. 11. 2017. 

 

7.2 ZMČ bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti k 30. 9. 2017. 

 

7.3 ZMČ schvaluje uvedená pravidla rozpočtového provizoria na rok 2018. 
 

8.1.1 ZMČ schvaluje přijmutí daru pozemků 219/716, 219/918, 219/919, 219/920, 219/921, 
219/922, 219/923, 219/924, 219/925, 219/926 v k. ú. Pitkovice včetně komunikace, parkovacích 

stání, chodníků, zeleně a kontejnerového stání pro tříděný odpad od společnosti CENTRAL 

GROUP Ďáblice s.r.o., se sídlem Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4 IČ 28366301.  
8.1.2 ZMČ schvaluje přijmutí daru pozemku parc. č. 297 v k. ú. Pitkovice včetně kontejnerového 

stání pro tříděný odpad od společnosti CENTRAL GROUP Nové Pitkovice III. a.s., se sídlem 

Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4 IČ 24246743. 
8.1.3 ZMČ ukládá RMČ uzavřít darovací smlouvu. 

 

8.2.1 ZMČ schvaluje přijmutí daru pozemků parc. č. 1060/2, 1900/178, 1900/179, 1900/190, 

1900/192, 1900/204 v k. ú. Uhříněves včetně staveb komunikací a dalších výstupů 

vybudovaných v rámci výstavby obytného souboru „Vivus Uhříněves - I. etapa“ od společnosti 

Vivus Uhříněves, s.r.o., se sídlem Budějovická 64/5, 140 00 Praha 4, IČ 281/84416. 

8.2.2  ZMČ ukládá RMČ uzavřít darovací smlouvu. 

 

8.3.1 ZMČ neschvaluje přijmutí daru chodníku na části pozemku parc. č. 109/1 v k. ú. Pitkovice, 

budovaného v rámci akce „Polyfunkční dům Pitkovice“ od společnosti Nový domov Praha 

s.r.o., se sídlem Pražská 1507/7b, 102 00 Praha 10 - Hostivař, IČ 25796801. 
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8.4.1 ZMČ schvaluje odejmutí svěřené správy Městské části  Praha 22 k pozemkům parc. č. 1835/3, 

1835/4, 1835/5, 1835/6, 1835/14 a části 1835/2 o výměře 1 964 m2 v k. ú. Uhříněves. 

8.4.2 ZMČ ukládá RMČ informovat o usnesení MHMP. 

 

8.5.1 ZMČ schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci s Farním sborem Českobratrské církve 

evangelické v Praze 10 - Uhříněvsi, se sídlem Husovo nám. 378/40, 104 00 Praha - Uhříněves, 

IČ 48551589, jejímž předmětem bude spolupráce v oblasti financování opravy fasády kostela a 

zapůjčování kostela za účelem pořádání kulturních akcí MČ 

8.5.2 ZMČ schvaluje poskytnutí daru Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické v Praze 10 - 

Uhříněvsi, Husovo nám. 378/40, 104 00 Praha - Uhříněves, IČ 48551589 ve výši 800 000 Kč na 

úhradu nákladů na opravu fasády evangelického kostela v Uhříněvsi.  

8.5.3 ZMČ ukládá RMČ uzavřít smlouvu.    
 
 
 

 
 

 

 

 

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

    členka návrhového výboru                                                                     členka návrhového výboru 

 

 

 

 

 

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


