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Zápis z 3. zasedání ZMČ Praha 22, které se konalo dne 14. 3. 2011  

v zasedací místnosti ve III. patře radnice 

 

 

Přítomni : viz prezenční listina 

Omluveni: Ing. Eliška Machačová,  Jiří Zahradník 

 

 

Návrhová komise:     Mgr. Jitka Rothová, Mgr. Ivana Vodičková 

Mandátová komise:   Jaroslav Malčánek, Tomáš Sobotka 

Ověřovatelé zápisu:   Aleš Rubek, Ing. Martin Turnovský 

 

 

1. 3. zasedání Zastupitelstva MČ zahájil pan starosta v 17,00 hodin přivítáním přítomných zastupitelů 

v celkovém počtu 23. 

2. Byli zvoleni výše uvedení členové komisí a ověřovatelé zápisu hlasováním 23:0:0. 

 

 

Pan starosta podal návrh na zařazení materiálu, který byl předložen na stůl a který se týká revize jednacího řádu 

ZMČ Praha 22, pod bod programu č. 8. Dále byl doplněn bod programu č. 9 – různé. 

 

 

Hlasováním 23:0:0 byl schválen následující PROGRAM: 

 

1. Zahájení 

2. Volba mandátové a návrhové komise a ověřovatelů zápisu, schválení programu 

3. Kontrola usnesení a zápisu 2. ZMČ ze dne 20. 12. 2010 

4. Informace z 2. jednání FV ZMČ ze dne 2. 2. 2011 

5. Ekonomické materiály 

5.1. Návrh rozpočtu MČ Praha 22 na rok 2011 

5.2. Návrh rozpočtového výhledu do roku 2013 

6. Majetkové materiály 

6.1. Revokace usnesení 18. zasedání ZMČ ze dne 9. 8. 2010 - Bezúplatný převod pozemku p. č. 260/6 v k. ú. 

Pitkovice od České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 

6.2. Bezúplatný převod pozemků p. č. 260/6 a 260/12 v k. ú. Pitkovice od České republiky – Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví hl. m. Prahy, svěřeného MČ Praha 22 

6.3. Prodej plynárenského zařízení vybudovaného v rámci akce „Výstavba plynovodu pro odběrní místo Za 

Nadýmačem v Praze – Uhříněvsi“ společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s. 

6.4. Prodej plynárenského zařízení vybudovaného v rámci akce „Dostavba IS V Bytovkách“ společnosti 

Pražská plynárenská Distribuce, a.s. 

6.5. Přijmutí daru části pozemku p. č. 1920/121 v k. ú. Uhříněves pod plánovanou komunikací 31/DK/51 dle 

platného územního plánu hl. m. Prahy od společnosti JS Immo s.r.o. 

6.6. Odejmutí svěřené správy části pozemku p. č. 108/13, části pozemku p. č. 1/12 a části pozemku p. č. 15 

v k. ú. Pitkovice 

7. Zápisy z jednání kontrolního výboru 

8. Revize jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 22 – na stůl 

9. Různé 

 

 

3. Kontrola usnesení a zápisu 2. zasedání ZMČ, které se konalo dne 20. 12. 2010 

Zprávu o plnění usnesení a zápisu 2. zasedání ZMČ přijali zastupitelé bez připomínek. Z řad občanů nebyl na 

úřad doručen žádný podnět. 

 

4. Informace z 2. jednání FV ZMČ ze dne 2. 2. 2011 

Zápis s jednotlivými body včetně přijatých návrhů usnesení byl předložen na jednání 8. RMČ dne 16. 2. 2011. 

ZMČ vzalo informaci na vědomí. 

 

 

5. Ekonomické záležitosti 

Podrobné informace k ekonomickým záležitostem podal pan radní ing. Ondřej Semecký. 
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5.1. Návrh rozpočtu MČ Praha 22 na rok 2011 

Návrh rozpočtu byl projednán na 2. zasedání FV ZMČ dne 2. 2. 2011 a následně doporučen ke schválení na 8. 

zasedání RMČ dne 16. 2. 2011. Po dobu stanovenou zákonem byl vyvěšen na úřední desce MČ Praha 22. Na 

dotaz paní Kučerové odpověděl V OE Ing. Wetter. ZMČ schválilo návrh rozpočtu MČ Praha 22 na rok 2011 

hlasováním 23:0:0. 

 

5.2. Návrh rozpočtového výhledu do roku 2013 

Návrh rozpočtového výhledu byl projednán na 2. jednání FV dne 2. 2. 2011 a následně doporučen ke schválení 

na 8. zasedání RMČ dne 16. 2. 2011. ZMČ schválilo rozpočtový výhled MČ Praha 22 do roku 2013 hlasováním 

23:0:0. 

 

 

6. Majetkové záležitosti 

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

materiálům podal Ing. Martin Turnovský. 

 

 

6.1. Revokace usnesení 18. zasedání ZMČ ze dne 9. 8. 2010 - Bezúplatný převod pozemku p. č. 260/6 v k. 

ú. Pitkovice od České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 

ZMČ odsouhlasilo bezúplatný převod na svém 18. zasedání dne 9. 8. 2010. K nabytí pozemku z vlastnictví ČR 

do vlastnictví hl. m. Prahy (svěřená správa MČ Praha 22) je třeba souhlas Rady hl. m. Prahy a až poté tento 

převod schválit v ZMČ. Revokaci usnesení 18. zasedání ZMČ ze dne 9. 8. 2010 pod bodem 6.4.1. schválilo 

ZMČ hlasováním 23:0:0. 

 

6.2. Bezúplatný převod pozemků p. č. 260/6 a 260/12 v k. ú. Pitkovice od České republiky – Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví hl. m. Prahy, svěřeného MČ Praha 22 

Bezúplatný převod pozemků byl schválen na 84. a 89 zasedání RMČ. S nabytím pozemků z vlastnictví ČR do 

vlastnictví hl. m. Prahy, svěřené správy MČ Praha 22 souhlasila Rada hl. m. Prahy usnesením č. 77 ze dne 25. 1. 

2011. ZMČ schválilo bezúplatný převod pozemků hlasováním 23:0:0. 

 

6.3. Prodej plynárenského zařízení vybudovaného v rámci akce „Výstavba plynovodu pro odběrní místo 

Za Nadýmačem v Praze – Uhříněvsi“ společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s. 

Záležitost byla odsouhlasena na 8. zasedání RMČ dne 16. 2. 2011. Záměr prodeje byl po zákonem stanovenou 

dobu vyvěšen. Na dotaz pana Jakubce odpověděl Ing. Turnovský. ZMČ schválilo prodej plynárenského zařízení 

hlasováním 23:0:0 

 

6.4. Prodej plynárenského zařízení vybudovaného v rámci akce „Dostavba IS V Bytovkách“ společnosti 

Pražská plynárenská Distribuce, a.s. 

S prodejem plynárenského zařízení souhlasila RMČ na svém 6. zasedání dne 19. 1. 2011. Záměr prodeje byl po 

zákonem stanovenou dobu vyvěšen. ZMČ schválilo prodej plynárenského zařízení hlasováním 23:0:0. 

 

6.5. Přijmutí daru části pozemku p. č. 1920/121 v k. ú. Uhříněves pod plánovanou komunikací 31/DK/51 

dle platného územního plánu hl. m. Prahy od společnosti JS Immo s.r.o. 

S přijmutím daru části pozemku souhlasila RMČ na svém 9. zasedání dne 2. 3. 2011. ZMČ schválilo přijmutí 

daru části pozemku hlasováním 23:0:0. 

 

6.6. Odejmutí svěřené správy části pozemku p. č. 108/13, části pozemku p. č. 1/12 a části pozemku p. č. 15 

v k. ú. Pitkovice 

S odejmutím svěřené správy částí uvedených pozemků souhlasila RMČ na svém 9. zasedání dne 2. 3. 2011. 

ZMČ schválilo odejmutí svěřené správy částí pozemků hlasováním 23:0:0. 

 

 

7. Zápisy z jednání kontrolního výboru 

ZMČ vzalo předložené zápisy z jednání KV na vědomí. 

 

 

8. Revize jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 22 – na stůl 

O revizi požádal ředitel MHMP z hlediska práva občana MČ vyjadřovat na zasedání ZMČ v souladu s jednacím 

řádem svá stanoviska. ZMČ schválilo změnu jednacího řádu ZMČ Praha 22 v článku IX hlasováním 22:1:0. 
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9. Různé 

 pan starosta informoval o písemném pověření primátorem hl. m. Prahy k vytvoření pracovní skupiny 

pro tvorbu nového modelu dotačních vztahů hl. m. Prahy vůči MČ a následně odpověděl na dotaz paní 

Kučerové 

 na dotaz paní Kučerové ohledně Strategického plánu MČ Praha 22 odpověděla paní tajemnice, v tištěné 

podobě je uložen na OŽP a u paní tajemnice, ihned bude zveřejněn na webových stránkách – zajistí 

V OŽP 

 na dotaz paní Kučerové ohledně čerpání dotací z fondů EU odpověděl pan starosta 

 

V 17,35 se na jednání ZMČ dostavil Ing. Jiří Pařízek, který je v čele Regionálního výboru TOP 09 Prahy 15. 

 

 dále proběhla diskuze k záležitosti Divadla U22, a to především k ekonomické otázce, na dotazy 

odpověděli pan starosta a Mgr. Pröllerová 

 paní Kučerová upozornila na neaktualizované webové stránky MČ Praha 22 – záležitost prověří 

příslušní úředníci 

 paní Mgr. Erbsová se dotázala na agendu poplatků ze psů, k věci se diskutovalo, Ing. Wetter informoval 

o počtu evidovaných psů; hovořilo se o umístění odpadkových košů v jednotlivých lokalitách MČ, 

podněty je třeba zaslat na OŽP 

 

 

 

Závěrem zasedání pan starosta poděkoval všem přítomným za účast a pozval zastupitele na jednání 4. ZMČ, 

které se uskuteční dne 13. 6. 2011. 

 

 

 

Jednání 3. ZMČ bylo ukončeno v  17,55 hodin. 

 

Zapsala:  Milena Veverková 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu :     

 

 Aleš Rubek                                  ……………………………….. 

 

 

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

 

 

 

 

 

………………………………..……… 

Milan Coller, starosta MČ Praha 22 


