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Zápis z 15. zasedání ZMČ Praha 22, které se konalo dne 3. 3. 2014 

v zasedací místnosti ve III. patře radnice 

 
 

Přítomni:    Viz Prezenční listina 

Omluveni: Ing. Eliška Machačová, Ing. Lenka Volková, Ing. Zdeněk Volek, Ph.D. 

 

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

Mandátový výbor: Jaroslav Malčánek, Tomáš Sobotka 

Ověřovatelé zápisu: Aleš Benda, Ing. Martin Turnovský 

 

1. 15. zasedání zastupitelstva MČ zahájil pan starosta v 17:00 hodin přivítáním přítomných 

zastupitelů v celkovém počtu 22 a velkého počtu občanů MČ Praha 22.  

2. Úvodem pan starosta seznámil členy Zastupitelstva s kooptací nového člena ZMČ. Důvodem 

byla rezignace pana Ondřeje Kačírka - poslance za TOP 09. Pan Kačírek na svoji funkci člena 

ZMČ Praha 22 rezignoval z pracovních důvodů ke dni 28. 2. 2014. Rezignace byla panem 

starostou přijata a na uvolněný mandát nastupuje ze seznamu náhradníků za TOP 09 - pan 

Ondřej Čermák, MBA, který složil slib zastupitele MČ Praha 22 a stvrdil ho svým podpisem. 

3. Pan starosta požádal Zastupitelstvo o stažení bodů 5.1 - Přijmutí daru pozemku parc. č. 2268/6 

v k. ú. Uhříněves a komunikace vybudované v rámci stavby obytného souboru „Vilapark 

Uhříněveská obora“ od společnosti EKOSPOL a. s. a 5.2 - Prodej pozemků parc. č. 1793/61, 

1793/62 a 1793/63 v k. ú. Uhříněves společnosti PREdistribuce, a. s. z návrhu programu 

jednání. Důvody objasnil pan ZS Ing. Turnovský:  „Přijmutí daru“ - vzhledem k aktuálním 

závadám na stavbě komunikace MČ vyčká a materiál bude předložen na příští ZMČ, kdy budou 

předmětné závady odstraněny. „Prodej pozemků“ - znalecký posudek byl vypracován v 

polovině roku 2013 a od ledna 2014 došlo ke změně cenového předpisu. 

 

4.        Byli zvoleni výše uvedení členové výborů a ověřovatelé zápisu hlasováním 22:0:0. 

 

 

Hlasováním 22:0:0 byl schválen následující PROGRAM: 

 

1. Zahájení 

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

3. Kontrola usnesení a zápisu 14. zasedání ZMČ ze dne 4. 12. 2013  

 

4.     Ekonomické záležitosti 

4.1 Zápis z 12. jednání Finančního výboru ZMČ ze dne 12. 2. 2014 

4.2 Návrh rozpočtu MČ Praha 22 na rok 2014 

4.3 Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 22 do roku 2019 

 

5. Odměňování členů zastupitelstva 

6. Závěrečná zpráva o plnění Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro MČ Praha 22 a 

MČ Praha-Kolovraty za období 2012 – 2013 a aktualizace na období 2014 – 2015 

7. 13. výzva Operačního programu Praha Konkurenceschopnost 

8. Zápis z 15. jednání Kontrolního výboru ZMČ ze dne 20. 2. 2014 

9. Různé 

 

 

3. Kontrola usnesení a zápisu 14. zasedání ZMČ, které se konalo dne 4. 12. 2013 

Zprávu o plnění usnesení a zápisu 14. 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.  
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4. 1. Zápis z 12. jednání Finanční výbor  ZMČ ze dne 12. 2. 2014 

Materiál byl předložen písemně. Zápis s jednotlivými body včetně přijatých návrhů usnesení byl 

předložen na jednání 77. zasedání RMČ dne 19. 2. 2014. ZMČ vzalo zápis z jednání Finančního 

výboru na vědomí.  

 

4.2 Návrh rozpočtu MČ Praha 22 na rok 2014 

Návrh rozpočtu na rok 2014 byl projednán na 12. jednání Finančního výboru ZMČ dne 12. 2. 2014. 

Následně byl projednán a doporučen ke schválení na 77. RMČ dne 19. 2. 2014. Po dobu stanovenou 

zákonem byl návrh rozpočtu vyvěšen na úřední desce MČ Praha 22. 

Pan radní ing. Semecký podal vysvětlení ke schodku rozpočtu, který bude kryt zapojením prostředků 

z fondu rozvoje a rezerv ve výši 11 279 300 Kč. Dále pak bude zapojen do rozpočtu zůstatek 

dotačních prostředků roku 2013 na Operační program Praha-Adaptabilita pro ZŠ U Obory ve výši 

384 000 Kč. 

Paní Kučerová kladla dotazy: 

- Jaká částka zůstane v rezervním fondu? Požaduje, aby zůstaly 2 000 000 Kč - odpověděl V OE               

Ing. Wetter a pan ZS Ing. Turnovský - v rezervním fondu zůstane částka 1 027 000 Kč. Rezervní fond 

nemá souvislost se splácením radnice. Rozpočet je navržen tak, aby saldo příjmů, financování a 

výdajů činilo plus 2 000 000 Kč, 

- Zda se bude stavět MŠ Pitkovice, i když MČ nedostane dotace z MHMP - pan ZS Ing. Turnovský 

vysvětlil, že ano, neboť potřebné finanční prostředky jsou zahrnuty v rozpočtu MČ na rok 2014, 

- Jakou částkou je dotován provoz budovy DBP U22 - dotaz zodpověděl pan Tamele, člen FV, jedná o 

částku ve výši 550 000 Kč, která je na úhradu nákladů na provoz budovy (elektřina, voda, plyn), což 

schválilo 12. Zastupitelstvo ze dne 5. 6. 2013. 

- Byla přidělena finanční částka o. s. Uhříněves na publikaci - odpověděla paní tajemnice, že OSU 

byla přiznána částka ve výši 30 000 Kč (celé znění obsahuje materiál pod bodem 3c)-Plnění úkolů ze 

ZMČ, který je součástí materiálů).  

Rozpočet MČ Praha 22 pro rok 2014 schválilo ZMČ hlasováním 20:2:0 /proti paní Kučerová a pan 

Doležal/. 
 

4.3 Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 22 do roku 2019 

Výdaje rozpočtového výhledu do roku 2019 odpovídají odhadovanému objemu celkových 

rozpočtových příjmů. ZMČ schválilo předložený rozpočtový výhled do roku 2019 hlasováním 22:0:0.  

 

 

5. Odměňování členů zastupitelstva 

Písemně předložený materiál objasnil pan starosta, který informoval o tom, že v souladu s platnými 

předpisy bylo třeba stanovit nové výše odměn členům Zastupitelstva MČ Praha 22, neboť došlo ke 

změně Přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.“ s platností od 1. 1. 2014. 

Ve smyslu nového předpisu byly zpracovány i nové doklady o odměně člena Zastupitelstva MČ Praha 

22 od 1. ledna 2014. ZMČ vzalo odměňování členů Zastupitelstva na vědomí. V návaznosti na 

kooptaci nového člena ZMČ od 1. 3. 2014, schválilo měsíční odměnu panu Ondřeji Čermákovi ve výši 

1 380 Kč hlasováním 21:0:1 /zdržel se pan Ondřej Čermák/. 

 

6. Závěrečná zpráva o plnění Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro MČ Praha 

22 a MČ Praha-Kolovraty za období 2012 – 2013 a aktualizace na období 2014 – 2015 

Písemně předložený materiál objasnil pan radní Benda, který informoval o tom, že Střednědobý plán 

rozvoje sociálních služeb pro MČ Praha 22 a MČ Kolovraty na období 2012 – 2013 byl jednou 

z podmínek při získávání finančních prostředků z dotací (MPSV, MHMP) na poskytování sociálních 

služeb v naší MČ, zejména pečovatelské služby. Z vytyčených prioritních oblastí tohoto plánu se 

podařilo plně naplnit prioritu dopravy pro zdravotně postižené a seniory, novou prodejnu 

zdravotnických potřeb, vydat Adresář sociálních, zdravotních a návazných služeb a zrealizovat Den 

sociálních služeb a zdraví Prahy 22. 

Současně je předkládán aktualizovaný Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro MČ Praha 22 a 

MČ Praha-Kolovraty na období 2014 – 2015, ve kterém je v oddílu 9.2.4 ukotvena i záležitost rovných 

příležitostí. 

ZMČ schválilo závěrečnou zprávu o plnění Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb za období 

2012 – 2013 a aktualizaci na období 2014 – 2015 hlasováním 22:0:0. 
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7. 13. výzva Operačního programu Praha Konkurenceschopnost 

Písemně předložený materiál objasnil pan radní Benda, který informoval o tom, že Rada hl. města 

Prahy odsouhlasila vyhlášení 13. výzvy Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost, která je 

zaměřena na dvě oblasti, konkrétně na revitalizaci a ochranu území a na rozvoj a dostupnost ICT 

služeb. Na základě obdržených nabídek od společností, které se zabývají zpracováním projektů na 

elektronizaci veřejné správy, proběhla osobní jednání s jejich zástupci. Na 77. RMČ dne 19. 2. 2014 

byla předložena a odsouhlasena nabídka od o. s. INstrategy - Institut pro evropské a národní strategie 

z Prahy 3, které působí na trhu již deset let a v získávání finančních prostředků z dotací pro MČ hl. m. 

Prahy je velmi úspěšné. Konkrétně by se projekt týkal „Dostupnějších služeb e-Governmentu 

občanům Uhříněvsi, Hájku a Pitkovic“, který rámcově obsahuje ve vybudování nového otevřeného 

informačního centra /OIC/, interaktivní úřední desky, bezplatného internetu pro veřejnost 

v informačním centru a aplikací pro mobilní telefony, která by umožnila obousměrnou komunikaci 

mezi úřadem a občanem. V případě získání dotace, by se MČ podílela 7,5 % na financování projektu.   

ZMČ schvaluje poskytnutí 7,5 % podílu způsobilých výdajů projektu z rozpočtu MČ Praha 22 a 

financování nezpůsobilých výdajů projektu hlasováním 22:0:0. 

 

 

8. Zápis z 15. jednání Kontrolního výboru ZMČ ze dne 20. 2. 2014 
Materiál byl předložen písemně. ZMČ vzalo zápis z jednání Kontrolního výboru na vědomí.  

 

9. Různé 
 

A/ Paní Mgr. Rothová pozvala přítomné na 4. jarní ples ZŠ Bří Jandusů, který se uskuteční s bohatou 

tombolou dne 15. 3. 2014 v divadle BP U22. Výtěžek z plesu bude použit na zakoupení keramické 

pece pro ZŠ. Vstupenky na ples je možné zakoupit na pokladně divadla. 

 

B/ Paní Mgr. Vodičková pozvala přítomné na akci ZŠ U Obory, která se uskuteční v rámci oslav 80. 

výročí založení Základní školy ve dvou dnech 24. a 25. 4. 2014 v odpoledních hodinách, program 

bude každý den stejný.  Pozvánky se připravují. 

 

Vzhledem k tomu, že nikdo neměl další podněty, pan starosta poděkoval všem přítomným v jednacím 

sále a ukončil jednání 15. zasedání ZMČ v 17:25 hodin. 

 

Příští zasedání ZMČ Praha 22 se bude konat ve středu 28. 5. 2014 od 17 hodin. 

 

 

Zapsala: Monika Kubšová 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

     

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

 

 

   Aleš Benda   ……………….……………….. 

 

 

……………………………..………... 

Milan Coller, starosta MČ Praha 22 


