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Zápis z 10. zasedání ZMČ Praha 22, které se konalo dne 5. 12. 2012  

v zasedací místnosti ve III. patře radnice 

 

 

Přítomni : viz prezenční listina 

Omluven: pan Ondřej Kačírek 

 

Návrhový výbor: Mgr. Ivana Vodičková, Mgr. Jitka Rothová  

Mandátový výbor: Tomáš Sobotka, Jaroslav Malčánek  

Ověřovatelé zápisu: Ing. Eliška Machačová, Ing. Martin Turnovský  

 

1. 10. zasedání Zastupitelstva MČ zahájil pan starosta v 17,05 hodin přivítáním přítomných 

zastupitelů v celkovém počtu 24 a občanů MČ Praha 22. 

2. Byli zvoleni výše uvedení členové výborů a ověřovatelé zápisu hlasováním  24:0:0. 

 

Hlasováním    24:0:0 byl schválen následující PROGRAM: 

 

1. Zahájení 

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

3. Kontrola usnesení a zápisu 9. ZMČ ze dne 5. 9. 2012 

4. Ekonomické materiály 

4.1     Zápis ze 7. jednání Finančního výboru ZMČ Praha 22 ze dne 5. 11. 2012 

4.2     Dotace účelová z odvodu z VHP pro TJ Uhříněves  

4.3      Zásady rozpočtového provizoria Městské části Praha 22 na rok 2013 

5. Majetkové materiály 

5.1     Přijmutí daru pozemků parc. č. 1920/435 a 2155/26 v k.ú. Uhříněves a komunikací  

         vybudovaných v rámci stavby obytného souboru „Viladomy Uhříněves II“ od společnosti  

         EKOSPOL a.s. 

5.2    Prodej části  pozemku parc. č. 1884/243 o výměře 124 m2 v k.ú. Uhříněves panu M. Humlovi 

5.3     Oprava zápisu v KN na LV 1276 pro k.ú. Pitkovice 

5.4     Oprava zápisu v KN na LV 1415 pro k. ú. Dubeč   

6. Podnět na změnu územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy ve smyslu§ 55 zákona  

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

7. Navýšení kapacity počtu žáků ve školní družině Základní školy, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 

od 1. 9. 2013 

8. Zápis z jednání Kontrolního výboru ZMČ č. 10/2012  

9. Jednací řád Finančního výboru ZMČ Praha 22 a Jednací řád Kontrolního výboru ZMČ Praha 22 

10. Odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha 22 

11. Různé 

 

 

3. Kontrola usnesení a zápisu  9. zasedání ZMČ, které se konalo dne  5.  9. 2012 

Zprávu o plnění usnesení a zápisu 9. zasedání ZMČ přijali zastupitelé bez připomínek. Z řad občanů 

nebyl na úřad doručen žádný podnět. 

 

4. Ekonomické záležitosti 

Všechny ekonomické materiály, které byly písemně předloženy, objasnil pan radní ing. Ondřej 

Semecký. Zodpověděl také všechny dotazy. 

 

4.1  Zápis ze 7. jednání Finančního výboru ZMČ Praha 22 ze dne 5. 11. 2012 

Materiál byl vzat na vědomí bez připomínek. 

 

4.3    Dotace účelová z odvodu z VHP pro TJ Uhříněves  

K písemně předloženému materiálu konstatovala paní zastupitelka Kučerová, že důvodová zpráva je  

vyhotovena nesrozumitelně. Tázala se na rozdělení zbývající finanční částky, když ZMČ rozhoduje 

pouze o 110 tisících korun. Pan ing. Semecký jí sdělil, že ZMČ je kompetentní k vyšší částce,  než  je 

50tis korun, k nižší  částce než 50tis je kompetentní rada. Přidělení dotace bylo schváleno na 48. RMČ 
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dne 14. 11. 2012 následovně:  40tis Kč pro o.s. Studio Sport (dle žádosti z 1.11.2012), 10tis Kč pro ZŠ 

Bří Jandusů na pokrytí nájmu v divadle za Akademii, 10tis Kč pro ZŠ U Obory na pokrytí nájmu 

v divadle za Vánoční koncert a  48,2tis Kč bude použito na úhradu části nákladů za kulturní akci 

Setkání seniorů. ZMČ vzalo na vědomí rozdělení dotace a schválilo poskytnutí účelové dotace TJ 

Uhříněves hlasováním 22:2:0. 

 

4.4     Zásady rozpočtového provizoria Městské části Praha 22 na rok 2013 

ZMČ schválilo zásady rozpočtového provizoria pro rok 2013, bez připomínek, hlasováním 24:0:0. 

 

 

5.   Majetkové záležitosti 

Zastupitelé byli s přílohami seznámeni projekcí, kterou zajišťoval OSM. Podrobnější informace 

k jednotlivým materiálům podal pan ZS Ing. Martin Turnovský. Všechny majetkové materiály byly 

projednány a odsouhlaseny na zasedání  47. RMČ /31. 10. 2012/  a  48. RMČ /14. 11. 2012/. 

 

5.1    Přijmutí daru pozemků parc. č. 1920/435 a 2155/26 v k.ú. Uhříněves a komunikací  

          vybudovaných v rámci stavby obytného souboru „Viladomy Uhříněves II“ od společnosti  

         EKOSPOL a.s. 

Společnost EKOSPOL, a. s. vybudovala v rámci stavby obytného souboru „Viladomy Uhříněves I.“ 

na výše uvedených pozemcích komunikace a má zájem je MČ Praha 22 bezplatně darovat. Záměr  

byl vyvěšen po zákonem stanovenou dobu a byl bez připomínek z řad občanů. ZMČ schválilo přijmutí 

daru pozemků a komunikací hlasováním 24:0:0.               

 

5.2  Prodej části pozemku parc. č. 1884/243 o výměře 124 m2 v k.ú. Uhříněves panu M. 

Humlovi 

Materiál byl předložen písemně. Záměr prodeje byl vyvěšen po zákonem stanovenou dobu a byl bez 

připomínek. ZMČ schválilo prodej části pozemku hlasováním 24:0:0.               

  

5.3   Oprava zápisu  v KN na LV 1276 pro k. ú. Pitkovice 
Písemný materiál byl zpracován na základě požadavku pana starosty MČ Praha – Křeslice. Jedná se 

narovnání nesprávného zápisu v KN, neboť MČ nemůže hospodařit s majetkem, který je na území jiné 

MČ.  ZMČ vyjádřilo svůj souhlas hlasováním 21:0:0. 

 

5.4      Oprava zápisu v KN na LV 1415 pro k. ú. Dubeč 
Písemný materiál byl zpracován na základě požadavku MHMP. Jedná se opět o nesprávný zápis v KN 

tak jako u předchozího materiálu, tentokrát na území MČ Praha – Dubeč. Diskutovalo se o názvu 

tohoto materiálu, který však nemění podstatu návrhu usnesení. Hlasováním 24:0:0 ZMČ schválilo 

opravu zápisu pro KN.  

 

6.       Podnět na změnu územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy ve smyslu § 55 zákona  

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

Písemně předložený materiál vysvětlil pan ZS ing. Turnovský. Seznámil zastupitele projekcí návrhu 

na celopražsky významnou změnu ÚPn, spočívající ve vymezení dopravně významné komunikace 

propojující MÚK Netluky na Pražském okruhu a ulici Přátelství (tzv. Hostivařská spojka), jako 

veřejně prospěšné stavby. K věci se diskutovalo. Hlasováním 24:0:0 schválilo ZMČ významnou 

změnu ÚPn a uložilo panu ZS postoupit podnět za MČ Praha 22 na Magistrát hl. m. Prahy.  

 

7. Navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků ve školní družině  Základní školy, Praha 10, 

nám. Bří Jandusů 2 od 1. 9. 2013 

Materiál objasnila paní radní ing. Eliška Machačová. V souvislosti s přístavbou ZŠ, Praha 10, nám. Bří 

Jandusů 2, dojde od 1. 9. 2013 k navýšení počtu žáků na 686. To sebou přináší i vyšší požadavky 

rodičů na umístění dětí ve školní družině. Materiál byl předložen písemně. ZMČ schválilo navýšení 

nejvyššího povoleného počtu žáků ve školní družině ZŠ Bří Jandusů  hlasováním 24:0:0.               

 

8. Zápis z jednání Kontrolního výboru ZMČ č.  10/2012 

Materiál byl předložen písemně. ZMČ vzalo zápis z jednání KV na vědomí bez připomínek. Součástí 

zápisu byly i kopie dopisů KV na písemné podněty paní zastupitelky Kučerové.  
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9. Jednací řády KV a FV ZMČ Praha 22 

Vzhledem k požadavku KV byly zpracovány nově návrhy Jednacích řádů, zvlášť pro FV a zvlášť pro 

KV ZMČ Praha 22. Na návrzích spolupracovaly oba výbory a návrhy byly jednotlivě FV a KV /viz 

zápisy/ doporučeny ZMČ ke schválení. ZMČ schválilo hlasováním 24:0:0 oba jednací řády.  

 

10. Odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha 22 

Materiál byl předložen písemně a nebylo k němu diskutováno. Důvodem snížení odměny u 

neuvolněných členů ZMČ byla zpráva z 1. dílčího přezkoumání hospodaření, která uvádí, že měsíční 

odměny neuvolněných zastupitelů byly stanoveny na 1. Zasedání ZMČ /8. 11. 2010/ nesprávně. 

Záležitostí se zabývala 45. RMČ a také FV a KV ZMČ. Neprodleně byla přijata nápravná opatření 

k odstranění nedostatků.  ZMČ vzalo na vědomí informace tajemníka úřadu a hlasováním 23:0:1 

schválilo nové výše měsíčních odměn pro neuvolněné členy ZMČ Praha 22, s účinností od září 2012. 

 

 

 

11.     Různé 

 

 

Paní Mgr. Rothová přednesla tři podněty: 

A/ Konstatovala, že je jí velmi líto, když pan podnikatel Kovář osočuje úřad, že kvůli němu nelze 

předat zastávku v Hájku, tak aby mohla být občany využívána. Paní zastupitelka poděkovala všem, 

kteří pomohli tento problém řešit a sdělila, že je nutné informovat občany veřejným článkem ve 

Zpravodaji. Občané mají právo znát pravdivé informace, aby nebyli mateni těmi nepravdivými, které 

šíří pan Kovář. K záležitosti se vyjádřil pan ZS ing. Turnovský. V současné době se vše dokončuje a 

požádal ještě o  trpělivost se zveřejněním. 

 

B/ Dále hovořila o značném nepořádku, který obyvatelům v Hájku velmi vadí, jedná se o pozemky 

v Hájku ve vlastnictví spol. World House. Opět jsou zde ventilovány nepravdivé informace o nekonání 

úřadu, či bránění úřadem. Zástupci této společnosti vědomě lidem lžou a „háží špínu na úřad“, čemuž 

je třeba zabránit. Chyba je na straně spol. World House a pana Kováře, proto je třeba opět zveřejnit 

správné informace, aby občané věděli pravdu. K této věci se opět vyjádřil pan ZS ing. Turnovský a 

pan starosta. Paní Kučerová se dotázala na věc, neboť neví o čem se jedná, což jí objasnila paní 

Rothová. 

 

C/ Naposled konstatovala, že chce všechny pozvat na společnou akci, na které se dohodly všechny 

školy včetně mateřské a zorganizovaly vánoční výstavu v muzeu nazvanou Půjdem spolu do Betléma. 

Tento společný projekt chválí, neboť se velice povedl, betlém je překrásný a rozhodně stojí za 

shlédnutí všemi občany. 

 

D/ Paní Hemelíková poděkovala všem, kteří se podíleli na zdárném dokončení průjezdnosti složité 

situace v lokalitě Rozdělená a V Kuťatech; byl to velký problém z hlediska bezpečnosti chodců v ulici 

V Kuťatech a nyní se zprůjezdní i ulice Rozdělená. Poděkování tlumočí paní zastupitelka za občany 

z ulice V Kuťatech. 

 

E/ Pan zastupitel Jakubec vznesl podnět k cyklostezkám. Konstatoval, že MČ má v současné době 

podepsány dvě smlouvy na cyklostezky, ale zajímala by ho cyklotrasa, pro kterou nyní Rada MČ 

schválila spoluúčast ve výši 1mil korun. Dotaz zodpověděl pan ZS ing. Turnovský.  

 

F/ Paní Kučerová se přihlásila do diskuse a konstatovala, že na minulém zasedání hovořila o  

ustanovení ze zákonač.131/2000 Sb., o hl. m. Praze a omluvila se, že netušila, že ono ustanovení  již 

neplatí.  Zákon o hl. m. Praze má již tolik dodatků a změn, že se v něm lze velmi špatně orientovat.   

Dále požádala uvést do zápisu, aby příští účelová dotace z VHP z MHMP, kterou MČ Praha 22 obdrží,  

byla použita v rámci kultury, na restaurování praporu Hlahol. 
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Pan starosta dal příležitost vyjádřit se přítomným občanům: 

 

G/ Pan Ehrlich , který bydlí na NN v PD se dotázal na krádeže v garážích.  O celé záležitosti hovořil  

pan radní Benda. Konstatoval, že MČ podniká kroky k tomu, aby do budoucna byly prostory lépe 

zajištěné, aby i když je škůdce z těch, kteří mají legální přístup do prostorů garážových stání, bylo 

snadnější jej identifikovat a dát šanci na jeho potrestání. Bude realizováno přeprogramování ovladačů, 

všichni nájemci budou vyzváni, aby ovladače přinesli k novému přeprogramování. O postupných 

krocích, nelze veřejně informovat, neboť by i „škůdce“ byl informován předem.  

 

 

Pan starosta konstatoval, že 11. zasedání ZMČ Praha 22 se bude konat začátkem března 2013 a bude 

se schvalovat rozpočet pro rok 2013. 

 

Všem přítomným popřál klidné a spokojené Vánoce a v roce 2013 to nejdůležitější a to je stálé zdraví. 

 

 

 

 

 

Jednání 10. ZMČ bylo ukončeno v 17.50 hodin. 

 

Zapsala:  Ing. Olga Jandová 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:     

 

 

 

Ing. Eliška Machačová ..………………………….. 

 

 

 

   Ing. Martin Turnovský ……………………………. 
 

 

 

 

 

……………………………..……… 

Milan Coller, starosta MČ Praha 22 


