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Zápis z 1. mimořádného zasedání ZMČ Praha 22, které se konalo dne 16. 5. 2012 

v zasedací místnosti ve III. patře radnice 
Přítomni : viz prezenční listina 

 

Návrhový výbor: Hana Hemelíková, Mgr. Ivana Vodičková 

Mandátový výbor:          Jan Dvořák, Tomáš Sobotka 

Ověřovatelé zápisu:        Aleš Benda, Ing. Martin Turnovský 

 

1. Mimořádné zasedání Zastupitelstva MČ zahájil pan starosta v 17,00 hodin přivítáním přítomných 

zastupitelů v celkovém počtu 21. 

2. Byli zvoleni výše uvedení členové výborů a ověřovatelé zápisu hlasováním 21: 0:0. 

 

Na program jednání byl předložen jediný materiál.  

 

Hlasováním 21:0:0 byl schválen následující PROGRAM: 

 

1. Zahájení 

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

3. Žádost o poskytnutí bezúročné půjčky 

 

3. Žádost o poskytnutí bezúročné půjčky 

Materiál, který byl zastupitelům zaslán e-mailem, objasnil a doplnil pan starosta.  Vedením MČ byly podány 

žádosti na poskytnutí investičních a neinvestičních dotací z rezervy pro MČ HMP na rok 2012 na úhradu 

závazků z minulých let – doplatek za 3. etapu Lékařského domu a domu policie a doplatek za opravy 

komunikací. Usnesením ZHMP ze dne 26. 4. 2012 však MČ Praha 22 z rezervy HMP dotaci nezískala. Na 

základě dalších jednání se naskytla možnost využít formu bezúročné půjčky z rozpočtu HMP. Pan starosta 

poděkoval TOP 09 – panu Jakubcovi (člen FV ZMČ P22) a panu Pařízkovi (člen FV ZHMP) za spolupráci 

v ekonomické oblasti ve prospěch MČ Praha 22.  Žádost by měla být projednána na jednání ZHMP příští týden.  

Na dotaz paní Kučerové, kdy byly splatné předmětné faktury, odpověděl pan starosta, že v minulém období a 

splatnost byla prodloužena na základě uplatněných reklamací (LD). Následně paní Kučerová předložila 

protinávrh v následujícím znění: 

 

Členové zastupitelstva vyjadřují znepokojení nad skutečností, že MČ do dnešního dne neuhradila faktury, 

vystavené v roce 2008, jakož i nad tím, že v této věci nebyli včas informováni. 

Souhlasí s proplacením dlužné částky 18 946 000,- Kč s tím, že k tomu účelu bude použit rezervní fond MČ a 

následně vyčleněny potřebné částky z rozpočtů MČ v letech 2012 – 2014. 

 

Protinávrh nebyl přijat hlasováním 2:16:3. Pro byly: paní Kučerová, paní Hemelíková, hlasování se zdrželi: pan 

Doležal, Mgr. Erbsová, pan Kačírek. 

 

 

Následně se hlasovalo o návrhu usnesení, který přednesl návrhový výbor z písemného materiálu. Hlasováním 

16:2:3 byl návrh přijat. Proti byly paní Kučerová, paní Hemelíková, hlasování se zdrželi: pan Doležal, Mgr. 

Erbsová, pan Kačírek. 

 

Pan starosta poděkoval všem přítomným zastupitelům za účast na jednání. 

 

Jednání mimořádného ZMČ bylo ukončeno v 17,15 hodin. 

 

Zapsala: Milena Veverková 

 

Ověřovatelé zápisu:     

   …..……………………………. 

 

 

       ………………………………… 

 

 

………………………………….. 
Milan Coller, starosta MČ Praha 22 


