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Zápis z  2. mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo            

dne 1. 11. 2017 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře 

 
 

Přítomni: viz prezenční listina 

Omluveni: Milan Coller 

Mandátový výbor:  pan Michal Doležal, Ing. Ondřej Lagner 

Návrhový výbor:  Mgr. Jitka Rothová Mgr. Ivana Vodičková 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Petr Semeniuk, Bc. Michal Selinger 

  

 

1. Zahájení mimořádného zasedání zastupitelstva 
Mimořádné zasedání zastupitelstva MČ Praha 22 zahájil v 17:00 hodin starosta Ing. Martin Turnovský 

(dále jako „starosta“). Konstatoval, že jednání mimořádného zastupitelstva bylo svoláno z důvodu 

podání žádosti a následně uzavření smlouvy s HMP o přijetí návratné finanční výpomoci ve výši         

25 mil. Kč za účelem plynulého financování akce „Tělocvična - víceúčelová sportovní hala                

ZŠ Jandusů“. 

Dále konstatoval, že na zasedání je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva, takže ZMČ je 

usnášení schopné. Starosta přivítal všechny přítomné zastupitele v celkovém počtu 23 a omluvil pana 

Collera a Bc. Danielu Francovou., Přivítal občany a majitelé nemovitostí MČ Praha 22. Dále přivítal 

pana Petra Fialu, projektanta a zástupce firmy basepoint, s.r.o. a pana Mgr. Jiřího Měchuru, ředitele       

ZŠ Bří Jandusů. 

 

Starosta upozornil všechny přítomné zastupitele a občany, že na zasedání je pořizován audio-video 

záznam. Dále informoval, že občané mohou se svými stanovisky vystoupit hned po úvodním slovu 

předkladatele a maximální doba jejich vystoupení je, v souladu s JŘ ZMČ, 5 minut.  

Starosta informoval, že audio-video záznam bude zveřejněn na webových stránkách www.praha22.cz. 

 

 2. Volba mandátového výboru, návrhového výboru a ověřovatelů zápisu  
Starosta navrhl výše uvedené členy mandátového výboru, návrhového výboru a ověřovatele zápisu 

s jejich souhlasem. 

Hlasování členů hnutí STAN bude zaznamenáváno jmenovitě. 

 

Hlasováním 23:0:0 zvolen mandátový výbor. 

 

Hlasováním 23:0:0 byl zvolen návrhový výbor. 

 

Pan starosta navrhl ověřovatele zápisu. 

Pan Koutský vystoupil s protinávrhem, zvolit Mgr. Kosaře. 

Hlasováním 9:0:14, protinávrh nebyl přijat. 

 

Francová  Kosař Koutský Král Lagner Štěpánková  Zelenka 
nepřítomna + + + + + + 

 

V průběhu hlasování v 17:06 hod. dorazila na zasedání Bc. Francová - počet přítomných členů 24. 

 

Hlasováním 14:5.5 byli zvoleni ověřovatelé zápisu. 

 

Francová  Kosař Koutský Král Lagner Štěpánková  Zelenka 

- z - z - - - 

 

 

Před schválením programu pan starosta poblahopřál zastupiteli panu Kallaschovi ke zvolení                    

do Zastupitelstva hl. m. Prahy. 

 

 

 

http://www.praha22.cz/
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Schválení programu 
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu 2. mimořádného zasedání ZMČ, který měli všichni 

zastupitelé k dispozici, zároveň požádal o změnu programu s tím, že do programu bude zařazen jako 

bod č. 3 „Přesun výdajů rozpočtu“, materiál objasní radní Mgr. Matyášek a má blízkou souvislost     

s materiálem nově bod č. 4 „Žádost o návratnou finanční výpomoc na IA „Tělocvična - víceúčelová 

sportovní hala ZŠ Jandusů“. 

 

Pan starosta nechal hlasovat o pozměněném návrhu programu: 

1. Zahájení 

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

3. Přesun výdajů rozpočtu 

4. Žádost o návratnou finanční výpomoc na investiční akci Tělocvična - víceúčelová sportovní hala 

ZŠ Jandusů 

 

ZMČ schválilo program 2. mimořádného zasedání, hlasováním 24:0:0. 

 

3. Přesun výdajů rozpočtu 

Materiál byl předložen písemně a objasněn radním Mgr. Matyáškem. 

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo usnesením č. 29/9 ze dne 14. 9. 2017 poskytnutí finančních 

prostředků v rámci Operačního programu Praha - pól růstu pro MČ Praha 22 na akci „Navýšení 

kapacity ZŠ U Obory“ v celkové výši 28 000 200 Kč (zatím obdrženo 27 992 008,72 Kč). V souladu 

se smlouvou o návratné finanční výpomoci uzavřené s HMP dne 13. 2. 2017 je městská část povinna 

ve výši přijaté dotace provést splátku této návratné finanční výpomoci. 

 

ZMČ schválilo snížení výdajů na akci „Navýšení kapacity ZŠ U Obory“ krytých návratnou finanční 

výpomocí - 27 992 000 Kč a schválilo zvýšení výdajů na splátku návratné finanční výpomoci 

poskytnuté hl. m. Prahou   + 27 992 000 Kč, hlasováním 24:0:0. 

 

 

4. Žádost o návratnou finanční výpomoc na investiční akci Tělocvična - víceúčelová sportovní 

hala ZŠ Jandusů 

Materiál byl předložen písemně a objasněn radním Mgr. Matyáškem. 

Z důvodu zajištění plynulé úhrady celkových nákladů na akci „Tělocvična - víceúčelová 
sportovní hala ZŠ Jandusů“, tak aby nebyla ohrožena rychlost výstavby a zároveň byla zajištěna 

hotovost pro plnění veškerých závazků MČ je potřeba zajistit dostatečné finanční prostředky formou 

návratné finanční výpomoci ve výši 25 mil. Kč se splatností do konce roku 2025.  

 

Pan starosta zastupitele dále informoval o tom, že tento materiál je také zařazen do návrhu programu 

zítřejšího Zastupitelstva hl. m. Prahy, kde bude projednáván návrh na poskytnutí finanční výpomoci 

MČ Praha 22 z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017 a k úpravě rozpočtu v roce 2017. Materiál 

bude předkládán náměstkyní primátorky paní profesorkou Kislingerovou. 

 

Ještě před rozpravou vystoupil zástupce firmy basepoint pan Fiala a v krátkosti projekt představil, 

následovala projekce, kterou zajistil kolega.  

Dále vystoupil ředitel ZŠ Mgr. Měchura. Seznámil zastupitele s vývojem základní školy od roku 2005 

až 2017, včetně navýšení počtů žáků, typů plánovaných tělocvičen, obsazenosti tělocvičny dětmi           

i dospělými. 

 

V rozpravě k bodu 4 vystoupili:  

Mgr. Erbsová - co s halou budeme dělat, až se postaví a další plánovaná sportovní hala a nová 

tělocvična v ZŠ Romance zda by krátkodobá varianta v podobě nafukovací haly 

nebyla efektivnější 

- jak došlo k navýšení ceny 

- analýza haly, zdůvodnění dluhu MČ vůči občanům 

Odpověděl pan starosta - potřeba kapacita tělocvičny se po výstavbě nové ZŠ Romance určitě nesníží 

V diskusi vystoupili pan Fiala, ředitelka ZŠ U Obory Mgr. Vodičková, která přidala své zkušenosti 

s dosavadní výukou na své škole. 
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Pan Koutský - v materiálech mu chybí nový aktualizovaný návrh rozpočtového výhledu pro příští rok 

 

RNDr. Král - kdo zadal původní návrh projektu a jak se dospělo k mnohem vyšší ceně projektu od 

původní objemové studie 

Odpověděl Ing. Semeniuk - projednáno v komisích, VZMR byla schválena RMČ, realizováno ORS 

 

Pan Zelenka - výtka k nedostatečným materiálům 

                      - dotaz k dopisu starosty na hlubinné založení stavby na pilotách na základě IGP 

Odpověděli: pan Fiala, V ORS pan Mošna, který objasnil historii vývoje haly 

 

Ing. Pařízek -  vyjádřil podporu této stavby  

-   dotaz na pana Mgr. Matyáška, jak se MČ vypořádá s náklady, kolik bude dotace 

Odpověděl Mgr. Matyášek, který sdělil, že veškeré informace byly předneseny v jeho úvodním slově. 

Jedná se o podobnou situaci jako v minulosti při žádosti na HMP o bezúročnou zápůjčku na investiční 

akci Navýšení kapacity ZŠ U Obory. 

 
Mgr. Kosař - podpořil výstavbu tělocvičny    

                     - jaké má kdo zkušenosti s firmou basepoint, hodně pro nás projektuje, jak kvalitní je její 

práce, zda vždy zakázky soutěžíme 

Odpověděli: pan Knotek a Ing. Semeniuk 

 

Pan Knotek navrhl ukončení diskuse. 

Hlasováním 15:9:0 byla diskuse ukončena. 

 

Senátor Kos - vystoupil se svým příspěvkem, vyslovil nutnost výstavby tělocvičny na Praze 22 

Požádal o písemné zodpovězení dvou otázek: 

1. Kolik stála původní studie od firmy basepoint? 

2. Jaká byla cena projektové dokumentace? Zda ji také dělala firma basepoint. 

 

Pan starosta vyzval návrhový výbor k přečtení návrhu usnesení a dal o tomto usnesení hlasovat. 

 

ZMČ schválilo podání žádosti a následně uzavření smlouvy s HMP o přijetí návratné finanční 

výpomoci ve výši 25 mil. Kč za účelem plynulého financování akce „Tělocvična - víceúčelová 

sportovní hala ZŠ Jandusů“, hlasováním 15:0:8.  

Pro hlasovali: RNDr. Loula, Ing. Semeniuk, Ing. Turnovský, pan Knotek, Bc. Selinger, Mgr. Matyášek, 

pan Benda, Ing. Langmajer, pan Kallasch, Ing. Semecký, Ing. Klich, Mgr. Rothová, Mgr. Vodičková, 

pan Čermák a pan Doležal. 

V průběhu hlasování byl mimo zasedací místnost Ing. Lagner počet členů 23 přítomných. 

 

Pan starosta poděkoval všem přítomným v jednacím sále a ukončil 2. mimořádné zasedání              

ZMČ Praha 22 v 18:20 hodin. 

 
Zapsala: Monika Kubšová 

Vyhotoveno dne: 5. 11. 2017 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

   Bc. Michal Selinger  ………………………………... 

    

 

   Ing. Petr Semeniuk  ……………….……………….. 

 

 

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

Ing. Martin Turnovský, starosta MČ Praha 22 

 
*/ Vysvětlivky k hlasování v tabulce: 

+     pro  -     proti  z     zdržel/la se 


