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Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 22 

konaného dne 17. 12. 2018 

 
Místo konání: Zasedací místnost ve 3. patře budovy ÚMČ v Praze 22 

Zahájení jednání: 17:00 hod. 

Ukončení zasedání: 20:10 hod. 

Přítomni: viz prezenční listina 

Předsedající: pan Vojtěch Zelenka 

Mandátový výbor: Mgr. Veronika Špalková-Kuželová, Mgr. Jakub Randák 

Návrhový výbor:  Ing. Jiří Pařízek, pan Ondřej Kallasch   

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Jitka Rothová, pan Radovan Koutský  

 

 

Zahájení jednání bylo přítomno 22 zastupitelů MČ Praha 22 a zasedání řídil pan starosta 

Vojtěch Zelenka 

 

 

1. Zahájení zasedání zastupitelstva 
Zasedání zastupitelstva MČ Praha 22 zahájil v 17:00 hodin pan starosta Vojtěch Zelenka (dále jako 

„předsedající“). Konstatoval, že jednání zastupitelstva bylo řádně svoláno v souladu s § 61 odst. 1 

Zákona č. 131/2000 Sb, o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů a dne 7. 11. 2018 bylo zveřejněno 

na Úřední desce ÚMČ Praha 22. 

Na zasedání je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva, takže ZMČ je usnášení schopné. 

Předsedající přivítal všechny přítomné zastupitele v celkovém počtu 22. Omluveni jsou pan Jiří 

Knotek a Mgr. Jiří Matyášek. Konstatoval, že paní Mgr. Silvie Štěpánková, Dis dorazí později. Přivítal 

zaměstnance/kyně Úřadu MČ Praha 22 a občany a majitelé nemovitostí MČ Praha 22. 

Předsedající všechny přítomné zastupitele a občany upozornil, 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. Dále pak mohou 

se svými dotazy vystoupit i na konci zasedání v bodě Různé.  

Předsedající informoval, že audio-video záznam bude zveřejněn na webových stránkách 

www.praha22.cz 

 

Ing. Langmajer vystoupil s dotazem, zda není pořizován ze zasedání ještě jiný záznam než oficiální 

audio-video záznam pořizovaný úřadem městské části. Pan Kallasch odpověděl, že žádný jiný záznam 

pořizován není. 

 

 2. Zvolení mandátového a návrhového výboru, ověřovatelů zápisu  
Předsedající určil mandátový a návrhový výboru a ověřovatele zápisu (s jejich souhlasem) podle 

platného JŘ ZMČ Praha 22. 

Mandátový výbor: Mgr. Veronika Špalková-Kuželová, Mgr. Jakub Randák 

Hlasování: PRO: 22 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 
 

Návrhový výbor:  Ing. Jiří Pařízek, pan Ondřej Kallasch   

Hlasování: PRO: 22 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

 

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Jitka Rothová, pan Radovan Koutský  

Hlasování: PRO: 22 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 
 

 Schválení programu 

Předsedající vznesl dotaz, zda mají přítomní zastupitelé k navrženému programu jednání připomínku, 

dotaz, či protinávrh.  

Pan místostarosta Mgr. Kosař požádal o stažení dvou materiálů navržených jako body: 

6.2   Přijmutí daru pozemků parc. č. 1900/248, 1900/255, 1900/282 a 1900/287 v k. ú. Uhříněves 

včetně staveb komunikací a dalších výstupů vybudovaných v rámci výstavby obytného souboru 

„Vivus Uhříněves - II. etapa“ od společnosti Vivus Uhříněves, s.r.o.  
6.4 Prodej částí pozemku parc. č. 2074 o celkové výměře 161 m2 v k. ú. Uhříněves Cocktail      

Media s.r.o. 

 

http://www.praha22.cz/
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Pan radní Zmátlo, požádal o doplnění programu o bod „Poskytnutí individuální dotace DDM Praha 

10 - Dům UM“, který byl zastupitelům zaslán emailem a v písemné podobě předložen na stůl a bude 

zařazen jako bod 4.2 do ekonomických materiálů. 

Předsedající dal hlasovat o upraveném programu. 

Usnesení: 

Zastupitelstvo MČ Praha 22 schválilo změny v programu. 

Hlasování: PRO: 22 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0  

 

Předsedající nechal schválit upravený program: 

Usnesení: 

Zastupitelstvo MČ Praha 22 schválilo upravený program:  

1. Zahájení 

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

3. Plnění úkolů ze ZMČ 

4. Ekonomické záležitosti 

4.1 Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019 

4.2 Poskytnutí individuální dotace DDM Praha 10 - Dům UM 

5. Revokace usnesení č. 11 z 1. ustavujícího ZMČ Praha 22 ze dne 14. 11 2018 týkající se 

„Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva MČ Praha 22 a dalších 

náhrad členům Zastupitelstva MČ Praha 22“ 

6. Majetkové záležitosti 

6.1 Přijmutí daru přeložky laterálního kanálu vybudované v rámci projektu Rekonstrukce a 

dostavba areálu U Starého mlýna od CWI DELTA, s.r.o. 

6.2 Přijmutí daru stavby bez čp. na pozemku parc. č. 1666/6 a stavby bez čp. na pozemku parc.       

č. 1666/13 vše v k. ú. Uhříněves od SK Čechie Uhříněves, z.s., 

7.  Určení osoby pro řešení přestupků podle § 33a zákona 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění 

pozdějších předpisů 

8.  Různé 

8.1 Dotazy členů ZMČ  

8.2 Dotazy, připomínky a podněty občanů MČ Praha 22 

Hlasování: PRO: 22 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0  

 

3.  Plnění úkolů ze ZMČ 
3a) Plnění usnesení ze ZMČ bylo vyhotoveno písemně a bylo projednáno na 2. RMČ dne 5. 12. 2018. 

 

3b)   Kontrola usnesení z 1. ZMČ ze dne 14. 11. 2018 
K vyhotovenému usnesení neměli zastupitelé žádné připomínky a z řad občanů nebyly doručeny žádné 

podněty. 

 

3c)  Kontrola zápisu z 1. ZMČ ze dne 14. 11. 2018 
K vyhotovenému zápisu neměli zastupitelé žádné připomínky. 

 

4. Ekonomické záležitosti 

4.1 Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019 

Materiál byl předložen písemně a objasněn radním panem Štěpánem Zmátlem. 

Povinnost zastupitelstva stanovit pravidla pro hospodaření v období rozpočtového provizoria ukládá 

§13 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Navržená pravidla jsou 

v souladu s návrhem pravidel hospodaření v období rozpočtového provizoria pro městské části, která 

byla schválena usnesením Rady HMP č. 1316 ze dne 5. 6.2 018.  Ing. Pařízek, předseda FV ZMČ 

doplnil informaci, že schválení pravidel doporučil FV na svém 1. zasedání dne 11. 12. 2018.      
 

Usnesení: 

Zastupitelstvo MČ Praha 22 schválilo uvedená Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019. 

Hlasování: PRO: 22 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0  
 

4.2 Poskytnutí individuální dotace DDM Praha 10 - Dům UM 

Materiál byl předložen písemně a objasněn radním panem Štěpánem Zmátlem. 

Ředitel DDM Praha 10 - Dům Um se obrátil na MČ se žádostí o poskytnutí dotace na úhradu celkové 

ztráty za představení divadla a koncertů pro dospělé, kterou DivadloU22 vykázalo v roce 2018 ve výši 
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29 117 Kč. Dále na obnovu technického vybavení (2 ks zesilovačů a mikrofonů) ve výši 70 883 Kč. 

Předložená žádost byla podána v souladu s § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. a zastupitelům je 

doporučeno, vzhledem k podpoře kultury pro občany MČ, její schválení v celkové výši 100 000 Kč.    

V případě poskytnutí dotace nad 50 000 Kč v jednotlivém případě musí o poskytnutí rozhodnout 

ZMČ, proto je tento materiál předkládán do návrhu programu dodatečně. Ve schváleném rozpočtu MC 

na rok 2018 je na tento účel vyčleněno celkem 200 000 Kč (3311 5222 0610), ze kterého bylo 

vyčerpáno 97 406 Kč (schválená dotace za předchozí období na 69. RMČ dne 18. 10. 2017 a 73. RMČ 

dne 13. 12. 2017). 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo MČ Praha 22 schválilo poskytnutí individuální dotace pro Dům dětí a mládeže 

Praha 10 - Dům UM, IČ: 45241945 ve výši 100 000 Kč na podporu představeních a koncertů pro 

dospělé v Divadle U22 a na nákup technického vybavení (zesilovačů a mikrofonů). 
Hlasování: PRO: 22 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0  
 

5. Revokace usnesení č. 11 z 1. ustavujícího ZMČ Praha 22 ze dne 14. 11 2018 týkající se 

„Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva MČ Praha 22 a dalších 

náhrad členům Zastupitelstva MČ Praha 22“ 

Materiál byl předložen písemně.  

V úvodu vystoupil pan starosta, který informoval, že cílem bylo stanovit odměny spravedlivě a           

v souladu s platnou legislativou. Výši částek mají zastupitelé před sebou, navrženy jsou odměny jak 

pro neuvolněné členy ZMĆ, kteří jsou ve výborech a komisích, tak pro členy, kteří nejsou členy ZMČ 

a kteří jsou ve výborech a komisích. 

Pan radní Zmátlo, představil prezentaci materiálu podrobněji v tabulkách. Seznámil zastupitele s tím, 

že cílem je spravedlivě odměnit práci na zastupitelstvu, ve výboru a komisi i za předsednictví. 

Současně vyčíslil a porovnal celkové výdaje na odměňování podle přechozího způsobu a současného 

návrhu. Odhad vychází z předpokládaného počtu zasedání výborů a komisí podle dosavadní praxe.    

Odměny členů ZMČ se řídí Zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění Zákona           

č. 99/2017 Sb., který nabyl účinnosti ke dni 1. 1. 2018. Výše měsíčních odměn neuvolněným členům 

ZMČ za výkon funkce od 14. 11. 2018 byla stanovena na 1. ustavujícím Zastupitelstvu MČ Praha 22 

podle NV č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků. 

V souvislosti s novým NV č.  202/2018 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních 

samosprávných celků, je předkládán návrh od 1. 1. 2019: 

1.) maximální měsíční odměna pro neuvolněné členy ZMČ za výkon 1 funkce předsedy/předsedkyně 

nebo člena/členky výboru zastupitelstva, předsedy/předsedkyně nebo člena/členky komise anebo 

předsedy/předsedkyně nebo člena/členky zvláštního orgánu (návrh usnesení č. 1.1.)   

2.) maximální souhrnná měsíční odměna pro neuvolněné členy ZMČ za výkon 2 funkcí v případě: 

- 2x předseda/předsedkyně výboru/komise/zvláštního orgánu 

- 1x předseda/předsedkyně výboru/komise/zvláštního orgánu a 1x člen/členka 

výboru/komise/zvláštního orgánu 

- 2x člen/členka výboru/komise/zvláštního orgánu  

(návrh usnesení č. 2.).   

Za činnost občanů MČ v komisích a výborech je dále navržena od 1. 1. 2019 měsíční odměna pro 

jejich předsedy/předsedkyně a odměna pro jejich členy/členky za zasedání výboru a komise (návrh 

usnesení č. 4.).  

Pro neuvolněné členy zastupitelstva, kteří jsou v době výkonu veřejné funkce podnikající fyzickou 

osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost, je navrženo zvýšení paušální 

částky za hodinu ze 150 Kč na 300 Kč a zvýšení nejvyšší částky, kterou lze jako náhradu výdělku 

ušlého v souvislosti s výkonem funkce poskytnout, v souhrnu za kalendářní měsíc z 1 000 Kč na 3 000 

Kč (návrh usnesení č. 1.2.).  

 

V rozpravě k odměňování a výši částek se vedla široká diskuse, ve které vystoupili:  

Občan M. - odměny jsou stanoveny za to, když se komise sejde, proč se dělá rozdíl v odměňování 

mezi zastupitelem a nezastupitelem. Dále na odměňování souběhu výkonu více funkcí neuvolněných 

členů ZMČ  

Pan Zmátlo - vysvětlil model zasedání v komisích - nezastupitel bude odměňován pouze za aktivní 

práci v komisi /výboru/, tento model nelze aplikovat u zastupitelů, ti musí být vypláceni měsíčně 
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Dále se vedla diskuse na odměňování souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů ZMČ.  

Občanka Pokorná - zda se snížily náklady 

Pan Zmátlo - nejde o snižování nákladů, ale jde o metodiku práce 

Ing. Semecký - neušetří se, chybí tam radní, kteří jsou uvolnění 

Pan  Zmátlo - ano, náklady na odměňování současné rady jsou vyšší než náklady rady v minulém 

VO.  Cílem prezentace není poměřovat, jestli se šetří na nákladech rady mezi počtem 5+2 nebo 

počtem 7+0, ale poměřují se náklady na neuvolněné zastupitele plus komise rady MČ.  

Dále diskutovali: Ing. Langmajer, Mgr. Erbsová, Mgr. Kosař 

 

Ing. Vodičková - člen zastupitelstva musí být podle zákona za svoji práci v komisi placen paušálně, 

jinak to nejde, tak proč nemůže být paušálně placen občan, který bude navštěvovat stejný počet komisí 

a bude pracovat stejně zodpovědně. 

Pan Zmátlo – ano, uvědomujeme si, že je v tom rozdíl, že zastupitele odměňujeme jinak než občany a 

je to proto, že zastupitele nemůžeme odměnit spravedlivějším modelem tzn. za konání zasedání. 

Chceme odměňovat za práci v komisi a ne za členství v komisi. 

Mgr. Erbsová - paušální odměňování není spravedlivé, chceme platit lidi za práci  

Ing Turnovský apeloval, aby se návrh odměňování přepracoval, dle jeho názoru je nesystémový. 

 

Dále diskutovali: Ing. Langmajer, Ing. Semecký, pan starosta, Mgr. Kosař, pan Kaněra, RNDr. Král 

pan Kallasch, pan Čermák, Ing. Turnovský 

 

Ing. Semecký navrhl ukončení diskuse. 

Hlasování: PRO:  9 PROTI: 7 ZDRŽEL SE: 4 

Návrh nebyl přijat. 
 

Pokračovalo se v rozpravě k obsazování členů komisí: Ing. Turnovský, pan Kallasch, pan Zmátlo 

 

Pan Kaněra vznesl protinávrh k bodu hlasování č. 4 a navrhl měsíční odměnu i pro členy/členky 

výborů a komisí, kteří nejsou členy ZMČ. 

Usnesení: 

Zastupitelstvo MČ Praha 22 stanovilo od 1. 1. 2019: 

- předsedům/předsedkyním výborů a komisí, kteří nejsou členy ZMČ, měsíční odměnu ve výši 

2 000 Kč,  

- členům/členkám výborů a komisí, kteří nejsou členy ZMČ, měsíční odměnu ve výši 1 000 Kč.  

 

V době hlasování byli nepřítomni zastupitelé Ing. Langmajer a Ing. Semecký - počet členů              

20 přítomných. 

Hlasování: PRO: 3  PROTI: 8 ZDRŽEL SE: 9 

Protinávrh nebyl přijat. 

 

Předsedající dal hlasovat o původně navrženém usnesení. 

Usnesení: 

1. Zastupitelstvo MČ Praha 22 revokovalo usnesení č. 11 z 1. ustavujícího ZMČ Praha 22 ze  

dne 14. 11 2018 týkající se „Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva 

MČ Praha 22 a dalších náhrad členům Zastupitelstva MČ Praha 22“ tak, že stanovilo:  

 1.1  svým neuvolněným členům ZMČ za výkon funkce od 1. 1. 2019 měsíční odměny 

v následujících částkách v Kč: 

- předseda/předsedkyně výboru/komise/zvláštního orgánu MČ: 4 000,00 

- člen/členka výboru/komise/zvláštního orgánu MČ: 3 000,00 

- člen/členka zastupitelstva MČ bez dalších funkcí: 2 000,00. 

1.2  paušální částku náhrady ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného 

člena ZMČ, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou 

výdělečnou činnost, ve výši 300 Kč za hodinu a v souhrnu ve výši 3 000 Kč za kalendářní měsíc 

podle pravidel uvedených v příloze č. 2 tohoto usnesení 

 

2. Zastupitelstvo MČ Praha 22 stanovilo od 1. 1. 2019 v případě souběhu výkonu více funkcí 

neuvolněných členů ZMČ souhrnnou měsíční odměnu za dvě funkce v následujících částkách 

v Kč: 
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- předseda/předsedkyně výboru/komise/zvláštního orgánu a předseda/předsedkyně 

výboru/komise/zvláštního orgánu ve výši 6 000,00 

- předseda/předsedkyně výboru/komise/zvláštního orgánu a  

člen/členka výboru/komise/zvláštního orgánu ve výši 5 000,00 

- člen/členka výboru/komise/zvláštního orgánu a  

člen/členka výboru/komise/zvláštního orgánu ve výši 4 000,00. 

 
3. Zastupitelstvo MČ Praha 22 zrušilo usnesení č. 5 ze 17. ZMČ Praha 22 ze dne 13. 12 2017 

týkající se odměňování členů výborů, kteří nejsou členy ZMČ.  

   

4. Zastupitelstvo MČ Praha 22 stanovilo od 1. 1. 2019: 

- předsedům/předsedkyním výborů a komisí, kteří nejsou členy ZMČ, měsíční odměnu ve výši 

2 000 Kč,  

- členům/členkám výborů a komisí, kteří nejsou členy ZMČ, odměnu za zasedání výboru a 

komise ve výši 1 000 Kč.  

 

V době hlasování byl nepřítomen zastupitel Ing. Semecký - počet 21 přítomných. 

Hlasování: PRO: 13 PROTI: 5 ZDRŽEL SE: 3 

 

6. Majetkové záležitosti 

6.1 Přijmutí daru přeložky laterálního kanálu vybudované v rámci projektu Rekonstrukce a 

dostavba areálu U Starého mlýna od CWI DELTA, s.r.o. 

Materiál byl předložen písemně a objasněn místostarostou Mgr. Pavlem Kosařem. 

Městská část Praha 22 uzavřela v roce 2017 se společností CWI DELTA s.r.o. smlouvu o smlouvě 

budoucí darovací č. SD 00042/2017, jejímž předmětem je závazek uzavřít po kolaudaci stavby 

laterárního kanálu vlastní darovací smlouvu. Laterární kanál se nachází na pozemcích parc. č. 158/3 a 

157/1 v k. ú. Uhříněves, jejichž vlastníkem je společnost CWI DELTA s.r.o.. Kanál jako druh 

inženýrské sítě není ve smyslu § 509 občanského zákoníku součástí pozemku. Součástí kanálu jsou 

revizní šachty.  

S přijmutím daru souhlasila RMČ Praha 22 na svém 90. zasedání dne 26. 9. 2018.  

 

Usnesení: 

ZMČ schválila přijmutí daru stavby přeložky laterálního kanálu v rámci projektu Rekonstrukce a 

dostavba areálu U Starého mlýna od firmy CWI DELTA s.r.o., Archeologická 2256/1, 155 00 Praha 5 

- Stodůlky, IČ 037 80 597. 

V době hlasování byli nepřítomni zastupitelé Mgr. Ing. Lagner a Mgr. Randák - počet členů             

20 přítomných 

Hlasování: PRO: 20 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

 

6.2 Přijmutí daru stavby bez čp. na pozemku parc. č. 1666/6 a stavby bez čp. na pozemku 

parc.   č. 1666/13 vše v k. ú. Uhříněves od SK Čechie Uhříněves, z.s., 

Materiál byl předložen písemně a objasněn místostarostou Mgr. Pavlem Kosařem. 

Dne 10.7.2017 uzavřela MČ Praha 22 s panem Ing. M. M. panem M. M. a SK Čechií Uhříněves, z.s. 

smlouvu o spolupráci č. SD 00040/2018. Předmětem smlouvy je závazek SK Čechie Uhříněves, z.s. 

převést bezúplatně do vlastnictví hl. m. Prahy se svěřenou správou pro MČ Praha 22 stavbu bez čp. - 

tribunu na pozemku parc. č. 1666/6 v k.ú. Uhříněves a stavbu bez čp. - teskobarák na pozemku parc. č. 

1666/13 v k. ú. Uhříněves. Darovací smlouva musí být uzavřena nejpozději do 6-ti měsíců ode dne 

zapsání vlastnického práva pro hl. m. Prahu se svěřenou správnou pro MČ Praha 22 k pozemkům parc. 

č. 1666/6 a 1666/13 do katastru nemovitostí. K tomuto zápisu došlo na základě Kupní smlouvy č. SD 

00041/2018  dne 8. 10. 2018.    

Teskobarák v současné době MČ Praha využívá jako sklad. Teskobarák bude MČ využívat jako 

doposud, při zahájení stavby multifunkční sportovní haly bude stavba odstraněna. Stavba tribuny bude 

po převedení do majetku MČ nadále využívána SK Čechií Uhříněves, která si jí za tímto účelem od 

MČ pronajme za symbolické nájemné 1 Kč/měsíc. V případě, že bude tribuna překážet při stavbě nové 

haly, bude odstraněna.  

S přijmutím daru souhlasila RMČ na svém 2. zasedání dne 5. 12 .2018.  
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Usnesení: 

ZMČ schválilo přijmutí daru stavby bez čp. na pozemku parc. č. 1666/6 a stavby bez čp. na pozemku 

parc. č. 1666/13 vše v k. ú. Uhříněves od SK Čechie Uhříněves, z.s., Přátelství 64/70,104 00 Praha - 

Uhříněves, IČ 15268551. 

Hlasování: PRO: 22 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 
 

7.  Určení osoby pro řešení přestupků podle § 33a zákona 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve 

znění pozdějších předpisů 

Materiál byl předložen písemně a objasněn panem starostou. 

MČ Praha projednává přestupky podle § 33a zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění 

pozdějších, fyzických osob a právnických osob nebo podnikajících fyzických osob.  
RMČ Praha 22 na svém 1. zasedání dne 21. 11. 2018 doporučila, aby tyto přestupky projednával     
Mgr. Pavel Kosař, a to na základě uzavřené Dohody o provedení práce od 1. 1. do 31. 12. 2019 
s hodinovou sazbou 10 Kč.    
Podle § 89 odst. 1 písm. r) Zákona o hlavní městě Praze je ZMČ vyhrazeno vyslovovat souhlas se 

vznikem pracovněprávního vztahu mezi městskou částí a členem ZMČ, proto je uzavření dohody 

s panem Mgr. Kosařem předloženo k odsouhlasení na toto zasedání ZMČ. 

Možnost uzavření pracovněprávního vztahu mezi MČ Praha 22 a členem ZMČ vychází ze 

Stanoviska odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. 2/2016 a judikátu - 

rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 4. června 2015, sp. zn. 21 Cdo 2430/2014.  

 

V rozpravě vystoupili: 

Mgr. Kosař - doplnil pouze informaci pana starosty, že uzavření dohody je věcí technickou nelze 

pracovat bezúplatně a je navrženo uzavření dohody s hodinovou sazbou, v tomto případě 10 Kč. 

Občan M, - proč nelze toto přiřknout přestupkové komisi, která je zřízena jako zvláštní orgán, sazba 

se nezdá hodna právního zástupce 

Mgr. Kosař - jde o přestupky podle jiného zákona, dosud to na úřadě řešila jiná osoba, nelze to 

přiřknout přestupkové komisi, nyní se objevil případ k tomuto řešení 

Ing. Langmajer – názor, zda toto nemůže vést k vyloučení z advokátní komory 

Mgr. Kosař – ne nemůže 

Občan S, – vystoupil s názorem, že dohoda nemůže být uzavřena, min hodinová sazba je stanovena 

na 79,80 Kč  

Mgr. Kosař - vše je v pořádku, DPP může být uzavřena 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo MČ souhlasilo s uzavřením Dohody o vzniku pracovně právního vztahu mezi MČ 

Praha 22 a Mgr. Pavlem Kosařem, který je členem Zastupitelstva MČ Praha 22, k projednávání 

přestupků podle § 33a zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů, od 1. 1.                   

do 31. 12. 2019.     

Hlasování: PRO: 16 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 6 

 

V 18:40 hodin stanovil pan starosta přestávku 15 minut. 

Pokračování zasedání stanovil na 18:55 hodin. 

 

Po přestávce v 18:55 hod. dorazila na zasedání Mgr. Štěpánková - počet členů 23 

přítomných. 
 

8.  Různé 

8.1 Dotazy členů ZMČ  

Ing. Turnovský - Diskriminace zaměstnanců MČ Praha 22 

Ing. Turnovský - upozornil na nevhodný způsob jednání s vedoucím OHS, panem P.. Údajně na něj 

byl vyvíjen nátlak na ukončení pracovního poměru, pro jeho politickou angažovanost.  

Mgr. Kosař - důvodem další nefunkční spolupráce je vzájemná ztráta důvěry, která se vyvíjela již 

dlouhou dobu v předchozím volebním období, např. ve funkci tajemníka Kontrolního výboru. Na 

ukončení pracovního poměru se obě strany dohodly a dohodly se také na výši odstupného. Tato 

problematika na jednání ZMČ nepatří a nikdy dříve se nic podobného na ZMČ neprojednávalo             

i přesto, že takové případy existovaly. 

Pan starosta - na Úřadu MČ Praha 22 je potřeba vybudovat funkční tým, který bez vzájemné důvěry, 

nemůže podávat optimální výkony. Je tomu tak ve všech institucích. Není výjimkou, že se tak děje při 
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výměnách vedení. Žádný nátlak na pana P. vyvíjen nebyl, jednání o podmínkách odchodu trvalo téměř 

tři týdny. 

 

Do diskuse se zapojili: Ing. Langmajer, občanka P., pan starosta, Bc. P., Ing. Semecký, pan Koutský, 

pan Zmátlo, občanka V., občan S., občanka M., občan K.. 

K tomuto tématu se vedla široká 45 minutová diskuse, která je zaznamenána jak na audio tak na video 

záznamu. 

 

Ing. Turnovský - Tělocvična ZŠ Bří Jandusů 

Dotaz č. 1  
Na průběh VŘ, jak bude dále postupováno ve VŘ, termíny, současný harmonogram prací. 

Dotaz č. 2  
Jaké kroky RMČ provede k zajištění ponechání účelové dotace z roku 2018 od MHMP, která by se 

měla vrátit na jaře 2018. Zda byla povolena výjimka, na ponechání dotace i na rok 2019 o kterou žádal 

jako minulý starosta a bylo dopovězeno, že toto bude řešeno na Zastupitelstvu hl. m. Prahy v březnu 

2019. 

 

Pan Zmátlo k dotazu č. 2 

Uskutečnila se několik schůzek s panem Vyhnálkem, náměstkem primátora pro oblast financí a 

rozpočet HMP, který příslib o převedení dotace potvrdil. V této věci je aktivní. 

Mgr. Kosař k dotazu č. 1 

Potvrdil, že je také aktivní. Je postupováno dále v tomto VŘ ani se neruší. Lhůta pro podání nabídek je 

polovina ledna 2019. Do té doby bude zpracován materiál - důvodovou zprávu, bude uskutečněna 

schůzku s rodiči, se zastánci ale i oponenty stavby a bude požádáno o jejich názor na tuto stavbu. 

 

Dále proběhla široká diskuse k otevřenému dopisu, ve kterém byla minulá rada vyzvána ke zrušení VŘ 

z důvodu nesprávného postupu a netransparentnosti VZ.  

 

Do diskuse se zapojili: Ing. Langmajer, Mgr. Kosař, pan Zmátlo, Mgr. Rothová, pan starosta, občanka 

V., pan Koutský (podrobněji je zaznamenána jak na audio tak na video záznamu). 

Z diskuse vyplynulo, že se MČ problematice výstavby tělocvičny věnuje, tuto věci však chce řešit 

transparentně ve spolupráci se všemi zúčastněnými. A podrobné informace se objeví v UZ začátkem 

roku. 

 

Ve 20:00 hod. odchází ze zasedání Ing. Langmajer - počet členů 22 přítomných. 
 

Ing. Turnovský - ZŠ Romance 

Informoval o tom, že má informaci z minulého týdne, že k územnímu řízení chybí poslední věc a to 

souhlas/vyjádření MČ do územního řízení. 

Pan starosta se omluvil se, že tuto informaci nezaznamenal a přislíbil, že tento souhlas obratem vyřeší. 

 

Ve 20:07 hod. odchází ze zasedání JUDr. Štorkán - počet členů 21 přítomných. 
 

8.2 Dotazy, připomínky a podněty občanů MČ Praha 22 

Občan N. - dotaz na pana starostu a na jeho vyjádření před dvěma lety na  komisi dopravy, že by bylo 

dobré obchvat 511 přesunout do Středočeského kraje, jaký je jeho současný názor. 

Pan starosta - názor byl takto interpretován, názor který vyjádřil, stál na tom, že by bylo dobré postavit 

takovou variantu, která bude dostavěna rychleji, ať už to bude 511 v současné trase nebo středočeské. 

511 pokračuje, se stavebním úřadem bylo řešeno, jak budou vypracovány připomínky.  

 

 
Pan starosta popřál všem přítomným krásné Vánoce a ve 20:10 hodin ukončil 2. zasedání zastupitelstva 

MČ Praha 22. 

 

Zapsala: Monika Kubšová 

Vyhotoveno dne 20. 12. 2018  
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Ověřovatelé zápisu: 

 

 

   Mgr. Jitka Rothová  ………………………………... 

    

 

 

   Radovan Koutský  ……………….……………….. 

 

 

 

 

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

Vojtěch Zelenka, starosta MČ Praha 22 


