Zápis z 2. zasedání ZMČ Praha 22, které se konalo dne 20. 12. 2010
v zasedací místnosti ve III. patře radnice
Přítomni : viz prezenční listina
Omluveni: Mgr. Jitka Rothová
Návrhová komise: Mgr. Ivana Vodičková, Ing. Lenka Volková
Mandátová komise: Hana Hemelíková, Jiří Zahradník
Ověřovatelé zápisu: Ing. Eliška Machačová, Aleš Rubek
1.
2.

2. zasedání Zastupitelstva MČ zahájil pan starosta v 17,00 hodin přivítáním přítomných zastupitelů
v celkovém počtu 24, senátora Parlamentu ČR pana Milana Pešáka a občanů MČ.
Byli zvoleni výše uvedení členové komisí a ověřovatelé zápisu hlasováním 24:0:0.

Hlasováním 24:0:0 byl schválen následující PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
7.
8.
9.

Zahájení
Volba mandátové a návrhové komise a ověřovatelů zápisu, schválení programu
Kontrola usnesení a zápisu 5. mimořádného zasedání ZMČ ze dne 20. 9. 2010 a kontrola usnesení a
zápisu ustavujícího zasedání ZMČ, které se konalo dne 8. 11. 2010
Informace z 1. jednání FV ZMČ ze dne 15. 11. 2010
Stanovení pravomocí k provádění úprav v rozpočtu MČ Praha 22
Majetkové materiály
Přijmutí daru komunikací včetně zpevněných ploch v rámci stavby obytného souboru Nové Zelené Město
Praha – Pitkovice od společnosti CENTRAL GROUP technická infrastruktura, s.r.o.
Přijmutí daru pozemků p. č. 168/105 a p. č. 168/137 vše v k. ú. Pitkovice od společnosti CENTRAL
GROUP, a.s.
Směna pozemku p. č. 1/12 v k. ú. Pitkovice za pozemky p. č. 168/1 a 168/164 v k. ú. Pitkovice ve
vlastnictví společnosti CENTRAL GROUP a.s.
Výkup pozemku p. č. 47/2 o výměře 16 m2 v k. ú. Uhříněves
Odejmutí majetku svěřeného MČ Praha 22–veřejné osvětlení podchodu v ulici K Dálnici–do majetku
HMP
Ověřovací doložka dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb.
Etický kodex zastupitelů MČ Praha 22
Poděkování a přání k významnému jubileu, různé

Kontrola usnesení a zápisu 5. mimořádného zasedání ZMČ ze dne 20. 9. 2010 a kontrola usnesení a
zápisu ustavujícího zasedání ZMČ, které se konalo dne 8. 11. 2010
Zprávu o plnění usnesení a zápisu 5. mimořádného zasedání ZMČ a ustavujícího zasedání ZMČ přijali
zastupitelé bez připomínek. Z řad občanů nebyl na úřad doručen žádný podnět.
3.

4. Informace z 1. jednání FV ZMČ ze dne 15. 11. 2010
Informaci o činnosti FV ZMČ přednesl předseda Ing. Ondřej Semecký. Zápis s jednotlivými body včetně
přijatých návrhů usnesení byl předložen na jednání 2. RMČ dne 24. 11. 2010. ZMČ vzalo informaci na vědomí.
5. Stanovení pravomocí k provádění úprav v rozpočtu MČ Praha 22
Připomínku k písemně předloženému materiálu přednesla paní Ludmila Kučerová. Paní Mgr. Ivana Vodičková
podala návrh na doplnění usnesení o informaci z důvodové zprávy. Návrh byl přijat. ZMČ schválilo upravené
usnesení hlasováním 23:1:0
6. Majetkové záležitosti
Zastupitelé byli s přílohami seznámeni projekcí, kterou zajišťoval OSM. Podrobnější informace k jednotlivým
materiálům podal Ing. Martin Turnovský.
6.1. Přijmutí daru komunikací včetně zpevněných ploch v rámci stavby obytného souboru Nové Zelené
Město Praha – Pitkovice od společnosti CENTRAL GROUP technická infrastruktura, s.r.o.
S přijmutím daru souhlasila RMČ na svém 2. zasedání dne 24. 11. 2010. K vyvěšenému záměru nebyly doručeny
připomínky. ZMČ schválilo přijmutí daru komunikací hlasováním 24:0:0.
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6.2. Přijmutí daru pozemků p. č. 168/105 a p. č. 168/137 vše v k. ú. Pitkovice od společnosti CENTRAL
GROUP, a.s.
S přijmutím daru pozemků souhlasila RMČ na svém 2. zasedání dne 24. 11. 2010. Záměr byl po zákonem
stanovenou dobu zveřejněn bez připomínek ze strany občanů. ZMČ schválilo přijmutí daru pozemků hlasováním
24:0:0.
6.3. Směna pozemku p. č. 1/12 v k. ú. Pitkovice za pozemky p. č. 168/1 a 168/164 v k. ú. Pitkovice ve
vlastnictví společnosti CENTRAL GROUP a.s.
Směna pozemku byla odsouhlasena na 2. zasedání RMČ dne 24. 11. 2010. K vyvěšenému záměru nebyly
doručeny připomínky. Na dotaz paní Kučerové odpověděl Ing. Turnovský. ZMČ schválilo směnu výše
uvedených pozemků hlasováním 22:0:2.
6.4. Výkup pozemku p. č. 47/2 o výměře 16 m2 v k. ú. Uhříněves
S výkupem pozemku souhlasila RMČ na svém 2. zasedání dne 24. 11. 2010. K věci hovořil pan starosta a paní
Hemelíková. Na dotaz pana Šandy, občana bydlícího v ulici V Kuťatech, odpověděl pan starosta s tím, že bližší
informace panu Šandovi podá pan radní Vorlíček, který má na starosti dopravu a vedoucí odboru dopravy pan
Pultar. ZMČ schválilo výkup pozemku hlasováním 24:0:0.
6.5. Odejmutí majetku svěřeného MČ Praha 22 – veřejné osvětlení podchodu v ulici K Dálnici – do
majetku HMP
Záležitost byla projednána a odsouhlasena na 2. zasedání RMČ dne 24. 11. 2010. Do doby odejmutí majetku je
podepsána smlouva se společností Eltodo Citelium, s.r.o. o zajištění pravidelného svícení, servisu a případných
oprav. ZMČ odsouhlasilo odejmutí veřejného osvětlení podchodu hlasováním 24:0:0.
7. Ověřovací doložka dle § 43 zákona č. 131/2000 Sb.
Vysvětlení k materiálu podal pan starosta. Záležitost byla projednána na 3. zasedání RMČ dne 8. 12. 2010. ZMČ
pověřilo k podepisování doložek hlasováním 24:0:0 všechny členy RMČ bez pana starosty.
8. Etický kodex zastupitelů MČ Praha 22
Informaci k materiálu podal pan starosta. ZMČ schválilo Etický kodex zastupitele MČ Praha 22 a přihlásilo se
k jeho pravidlům hlasováním 24:0:0.
9. Různé
Po skončení řádného programu se přihlásil o slovo senátor Parlamentu ČR pan Milan Pešák. Po jeho krátkém
projevu se slova ujal pan starosta, který u příležitosti významného životního jubilea poděkoval paní Libuši
Votavové za její dlouholetou práci ve prospěch všech občanů městské části Praha 22 a popřál paní Votavové
hlavně pevné zdraví a osobní pohodu. Následně paní Votavové předal Děkovný list a malý dárek s kyticí.
K poděkování a k přání pevného zdraví se připojili i ostatní přítomní.
Jako každoročně, tak i v letošním roce přispěli členové ZMČ finanční částkou na konto Sdružení SOS Dětských
vesniček. Celkem bylo vybráno 4.290,-Kč. Tato částka bude převedena na konto Sdružení.
Závěrem zasedání pan starosta popřál všem přítomným klidné prožití vánočních svátku a hlavně pevné zdraví
v roce 2011.
Jednání 2. ZMČ bylo ukončeno v 18,10 hodin.
Zapsala: Milena Veverková

Ověřovatelé zápisu :
Ing. Eliška Machačová

………………………………..

Aleš Rubek

…………………………………

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