
Usnesení 9. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 18. 5. 2016 

 

2. ZMČ schvaluje výbory a ověřovatele zápisu v následujícím složení: 

 Mandátový výbor: Ing. Michal Klich, Ing. Ondřej Lagner 

 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. Návrh na zrušení usnesení č. 4.4.3 ze 7. zasedání ZMČ Praha 22 ze dne 9. 12. 2015 

5. Ekonomické záležitosti 

5.1 Zápis z 6. jednání Finančního výboru ZMČ Praha 22 ze dne 20. 4. 2016 

5.2 Závěrečný účet MČ Praha 22 za rok 2015 
5.3 Účetní závěrka MČ Praha 22 za rok 2015 
6. Majetkové záležitosti 
6.1 Přijmutí daru části pozemku v k. ú. Uhříněves, včetně stavby komunikace a dešťové kanalizace 

od Ing. L. P. 
6.2 Výkup části pozemku parc. č. 1796/4 v k. ú. Uhříněves za účelem výstavby budoucího 

školského zařízení - uzavření kupní smlouvy 

6.3 Nákup NP za účelem zřízení lékařských ordinací - uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní 

se společností Vivus Uhříněves s. r. o. 

6.4 Inventarizace majetku a závazků MČ Praha 22 k 31. 12. 2015 
7. Přidělení dotace z Programu MČ Praha 22 na podporu sportovních činností nestátních 

neziskových organizací pro rok 2016 
8 Zápis z 5. jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 22 ze dne 11. 4. 2016 
9. Návrh na změnu tajemníka Kontrolního výboru ZMČ Praha 22 
10. Doplnění Jednacího řádu Kontrolního výboru ZMČ Praha 22 
11. Návrh na zajištění hlasovacího zařízení s nadstavbovými funkcemi 
12. Různé 

12.1 Dotazy členů ZMČ  

12.2 Dotazy, připomínky a podněty občanů MČ Praha 22 

 

 

3.1  ZMČ bere na vědomí plnění bodů usnesení 8. zasedání ZMČ ze dne 24. 2. 2016 

 

4.1 ZMČ ruší usnesení č. 4.4.3 ze 7. zasedání ZMČ Praha 22 ze dne 9. 12. 2015. 

4.2 ZMČ ukládá RMČ uzavřít splátkový kalendář s Ing. Petrem Semeniukem na vrácení 

finančního daru ve výši 120 000 Kč. 

 

5.1 ZMČ bere na vědomí zápis z 6. jednání Finančního výboru ZMČ Praha 22 ze dne 20. 4. 2016. 

 

5.2 ZMČ souhlasí se závěrečným účtem MČ Praha 22 za rok 2015, a to bez výhrad. 
 

5.3 ZMČ schvaluje účetní závěrku sestavenou ke dni 31. 12. 2015. 

 

6.1.1 ZMČ schvaluje přijmutí daru pozemku v k. ú. Uhříněves včetně komunikace a dešťové 

kanalizace od Ing. L. P., Praha 22. 

6.1.2  ZMČ ukládá RMČ uzavřít darovací smlouvu. 
 

6.2.1 ZMČ schvaluje  uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 3 na odkoupení části pozemku parc. č. 

1796/4 v k. ú. Uhříněves o výměře 6802 m2 za cenu 3 726 Kč/m2
, celkem tedy za cenu              

25 344 252 Kč, od společnosti MERNHORN Trade, SE, se sídlem Revoluční 1082/8,  110 00 

Praha - Nové Město, IČ 29129087, výhradně za účelem výstavby budoucího školského zařízení 

za předpokladu splnění následujících podmínek:     

 v katastru bude proveden výmaz zástavního práva ke kupovanému pozemku, 
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 na příslušném LV nebudou u pozemku zapsána jakákoliv omezení vlastnického práva 

s výjimkou možného převodu vlastnického práva k oddělené části pozemku, která nebude 

předmětem smlouvy, 

 bude vyhotoven oddělovací GP a katastrálním úřadem a stavebním úřadem schváleno 

dělení pozemku parc. č. 1796/4 v k. ú. Uhříněves. 
6.2.2 ZMČ schvaluje zřízení zástavního práva pro zajištění pohledávky kupní ceny. 

6.2.3 ZMČ ukládá RMČ uzavřít kupní smlouvu.   

 

6.3.1 ZMČ schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě dle přílohy č. 2, jejímž předmětem 

bude nákup 4 nebytových jednotek, budovaných v rámci projektu „Obytný soubor Vivus 

Uhříněves“ pro účely zřízení lékařských ordinací se společností Vivus Uhříněves s. r. o., se 

sídlem Budějovická 64/5, 140 00 Praha 4 - Michle, IČ 28184416, za celkovou cenu       

15 000 000 Kč vč. DPH.    

6.3.2 ZMČ ukládá RMČ uzavřít smlouvu. 

 
6.4 ZMČ bere na vědomí výsledek inventarizace majetku a závazků Městské části Praha 22      

k 31. 12. 2015. 

 

7.1 ZMČ schvaluje přidělení dotace na podporu sportovní činnosti nestátních neziskových 

organizací pro rok 2016 pro SK Čechie Uhříněves, z. s., IČ 15268551 ve výši 70 000 Kč.  

7.2 ZMČ ukládá RMČ vyrozumět žadatele s rozhodnutím ZMČ o přidělení dotace a připravit 

smlouvu o poskytnutí dotace k podpisům smluvních stran 

 

8. ZMČ ukládá Kontrolnímu výboru MČ Praha 22, potažmo jejímu předsedovi, aby do 14 dnů, 

svolal zasedání kontrolního výboru, které projedná a změní právně vadný, neověřený zápis 

z KV ZMČ Praha 22, který byl předložený dnešnímu ZMČ a nový zápis je kontrolní výbor 

povinen předložit na příštím zasedání ZMČ.   

 

9.1  ZMČ bere na vědomí nutnost změny tajemníka KV ZMČ Praha 22, z pracovních důvodů    

Mgr. Martina Frische, ke dni 19. 5. 2016.     

9.2  ZMČ jmenuje tajemníkem KV ZMČ Praha 22 dnem 19. 5. 2016 pana Bc. Radima Pokorného 

 

10. ZMČ souhlasí s doplněním jednacího řádu kontrolního výboru a to tak, že do článku II. 

Jednání výboru, bod 3, se doplňuje za stávající větu věta nová, která zní:  

„Požádá-li nadpoloviční většina členů výboru předsedu kontrolního výboru o svolání 

výboru, je předseda výboru povinen do 15 dnů od podání žádosti členů výboru, 

jednání výboru svolat. Žádost se podává tak, aby bylo prokazatelné, kdy a proč byla 

podána.“ 

 
11. ZMČ ukládá RMČ prověřit možnosti pořízení hlasovacího zařízení a předložit návrh řešení na 

příštím zasedání ZMČ. 

 

 

 

 

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

    členka návrhového výboru                                                                     členka návrhového výboru 

 

 

 

 

         ………………………………….. 

starosta MČ Praha 22 


