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Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 20. 5. 2015 

v zasedací místnosti radnice ve 3. patře 

 
Přítomni: viz prezenční listina 

Omluveni: Mgr. Jitka Rothová, pan Michal Doležal, Ing. Ondřej Lagner 

Návrhový výbor:  Mgr. Ivana Vodičková, Ing. Ondřej Semecký 

Mandátový výbor:  Mgr. Kateřina Erbsová, Mgr. Pavel Kosař 

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

  

1. Zahájení zasedání zastupitelstva 
Zasedání Zastupitelstva MČ Praha 22 zahájil v 17,00 hodin starosta Ing. Martin Turnovský (dále jako 

„starosta“). Konstatoval, že jednání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno, a že na zasedání je 

přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva, takže ZMČ je usnášení schopné. Starosta přivítal 

všechny přítomné zastupitele v celkovém počtu 21, konstatoval, že Mgr. Francová je na cestě a 

omluvil Mgr. Rothovou, pana Doležala, Ing. Lagnera. Dále přivítal Mgr. Šlosara, právního zástupce 

MČ Praha 22, pana Ing. arch. Starčeviče, člena Komise výstavby a územního plánování, občany        

MČ Praha 22 a zaměstnance úřadu MČ Praha 22. 

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 (v souladu s JŘ ZMČ) nesmí být delší než 5 minut. 

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

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, návrhového výboru a ověřovatele zápisu s jejich 

souhlasem. 

Hlasování členů hnutí STAN bude zaznamenáváno jmenovitě. 

 

Hlasováním 21:0:0 byl zvolen mandátový výbor. 

 

Hlasováním 21:0:0 byl zvolen návrhový výbor. 

 

RNDr. Král navrhl, aby ověřovatelem zápisu byl zvolen pan Zelenka. 

O protinávrhu se hlasovalo 7:1:13, protinávrh nebyl přijat. 

 

Kosař Koutský Král Štěpánková  Zelenka 

+ + + + + 

 

Hlasováním 19:0:2 byli zvoleni starostou navržení, výše uvedení, ověřovatelé zápisu. 

 

Kosař Koutský Král Štěpánková  Zelenka 

z + z + + 

 

 

Schválení programu 

Starosta seznámil přítomné s  programem ZMČ, jehož návrh měli všichni zastupitelé k dispozici.  

Zároveň vznesl dotaz na pana Zelenku, zda trvá na ponechání svého materiálu „Návrh na přenesení 

kompetencí ve věci rozhodování o umisťování výjimečně přípustných staveb v rámci funkčního 

využití plochy z RMČ na ZMČ“, který je v navrženém programu zařazen jako bod č. 11. Tento 

materiál je v rozporu se současným právním stavem - materiál je nehlasovatelný. 

Pan Zelenka souhlasil se stažením materiálu z návrhu programu. 

 

Dále starosta požádal o doplnění návrhu programu v bodě 14. Různé o dva podbody: 

      14.1 Dotazy členů ZMČ podle JŘ 

      14.2 Dotazy, připomínky a podněty občanů MČ Praha 22 

 

ZMČ schválilo doplnění návrhu programu v bodě Různé, hlasováním 21:0:0 

 

http://www.praha22.cz/
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Pan Zelenka požádal o předřazení dvou bodů v návrhu programu, jedná se o body č. 
9. Podání ze dne 31. 3. 2015 čj. MC22P0032AMS - Záměr výstavby OS v ul. Fr. Diviše  

společnosti EKOSPOL a. s 
10.  Podání ze dne 1. 4. 2015 čj. MC22P00329PK - Změna ÚP Z 2938/00 

a to před bod č. 5 Ekonomické záležitosti. 
 

O návrhu se hlasovalo, hlasováním 8:0:13 návrh nebyl přijat. 

 

Kosař Koutský Král Štěpánková  Zelenka 

+ + + + + 

 

ZMČ schválilo následující upravený program hlasováním 15:3:3. 

 

ZMČ schvaluje následující program: 

1.  Zahájení 

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

3.  Plnění úkolů ze ZMČ 

4.  Schválení neověřeného zápisu z 3. ZMČ ze dne 9. 3. 2015 

5.  Ekonomické záležitosti 

5.1   Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ č. 2/15 ze dne 5. 5. 2015 

5.2   Účetní závěrka MČ Praha 22 za rok 2014 

5.3   Závěrečný účet MČ Praha 22 za rok 2014 

5.4   Rozpočtové úpravy 

5.5   Regulace hazardních her 

6.  Majetkové záležitosti 

6.1  Inventarizace majetku a závazků MČ Praha 22 k rozvahovému dni 31. 12. 2014 

6.2  Přijmutí daru pozemků parc. č. 6/2, 6/7, 238/83 a 238/108 v k. ú. Pitkovice, včetně pozemní  

komunikace a dětského hřiště od společností CENTRAL GROUP 17. investiční a. s.,  

CENTRAL GROUP uzavřený investiční fond, a.s. a společnosti CENTRAL GROUP  

technická infrastruktura s. r. o. 

6.3  Narovnání duplicitního zápisu vlastnictví na LV 1870 pro k. ú. Pitkovice 
7.  Odměna pro členy ZMČ Praha 22 v návaznosti na prováděcí předpis s účinností od 1. 4. 2015  
8.  Zápis z 2. jednání Kontrolního výboru ZMČ ze dne 29. 4. 2015 
9.  Podání ze dne 31. 3. 2015 čj. MC22P0032AMS - Záměr výstavby OS v ul. Fr. Diviše  

společnosti EKOSPOL a. s 
10.  Podání ze dne 1. 4. 2015 čj. MC22P00329PK - Změna ÚP Z 2938/00 
11. Návrh na zavedení institutu „Veřejného projednávání“ 

12.  Pravidla pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách městské části Praha 22 

13.  Různé 

      13.1 Dotazy členů ZMČ podle JŘ 

      13.2 Dotazy, připomínky a podněty občanů MČ Praha 22 

 

Kosař Koutský Král Štěpánková  Zelenka 

z - z z - 

 

3. Plnění úkolů ze ZMČ 

Zprávu o plnění usnesení 3. zasedání ZMČ ze dne 9. 3. 2015 vzali zastupitelé na vědomí bez 

připomínek. Z řad občanů nebyl úřadu doručen žádný podnět. 

 

4. Schválení neověřeného zápisu z 3. ZMČ ze dne 9. 3. 2015 

Zastupitelům byla písemně předložena barevná verze neověřené zápisu z 3. ZMČ, s návrhy úprav 

obou ověřovatelů zápisu. 

 

Do rozpravy se přihlásil: 

RNDr. Král požádal o vysvětlení, proč zastupitelé v materiálech dostali černobílou verzi zápisu a ke 

schválení je předložena barevná verze.  

Na dotaz odpověděl Ing. Pařízek. 
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ZMČ schválilo zápis z 3. zasedání ZMČ ze dne 9. 3. 2015 včetně pozměňovacích návrhů, předložený 

ověřovateli na 4. zasedání ZMČ dne 20. 5. 2015, hlasováním 19:1:1. 

 

Kosař Koutský Král Štěpánková  Zelenka 

+ - + + + 

 

 

5. Ekonomické záležitosti 

 

5.1 Zápis z 1. jednání Finančního výboru  ZMČ ze dne 11. 2. 2015 

Materiál byl předložen písemně. Mgr. Matyášek seznámil zastupitele se závěry FV ZMČ. Informoval, 

o programu jednání FV, klíčovými body jednání bylo projednání Návrhu závěrečného účtu               

MČ Praha 22 za rok 2014 a Schválení závěrky MČ Praha 22 za rok 2014. Oba tyto materiály FV 

doporučil ke schválení. 

 

ZMČ vzalo zápis z jednání Finančního výboru na vědomí.  

 

5.2 Účetní závěrka MČ Praha 22 za rok 2014 

Ing. Pařízek informoval, že účetní závěrka MČ Praha 22 za rok 2014 byla sestavena dle zákona           

č. 563/1991 Sb., o účetnictví a prováděcí vyhlášky č. 410/2009 Sb. v souladu s vyhláškou č. 220/2013 

o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek. Účetní 

závěrka za rok 2014 byla projednána FV ZMČ, s doporučením účetní závěrku schválit. 

 

ZMČ schválilo účetní závěrku sestavenou ke dni 31. 12. 2014, hlasováním 21:0:0. 

 

 

Po odhlasování tohoto bodu pan Zelenka přečetl sms zprávu od Bc. Francové a oficiálně ji omluvil        

ze zasedání 4. ZMČ - počet přítomných členů ZMČ zůstává stejný, celkem 21. 

 

5.3 Závěrečný účet MČ Praha 22 za rok 2014 

Ing. Pařízek informoval, že návrh závěrečného účtu za rok 2014 byl projednán na FV ZMČ, který jej 

doporučil ke schválení. Návrh závěrečného účtu byl, tak jak ukládá zákon, zveřejněn na Úřední desce 

po dobu 15 dnů. V souladu s § 17 odst. 5, zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, je součástí závěrečného účtu zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření.   

 

ZMČ souhlasilo se závěrečným účtem MČ Praha 22 za rok 2014 a to bez výhrad, hlasováním 21:0:0. 

 
5.4 Rozpočtové úpravy 
Informace podal Ing. Pařízek. Rozpočtové úpravy vychází z obdržených dotací. 

 

ZMČ vzalo na vědomí: 

a) Přijaté dotace -  zvýšení příjmů          6 642 700 Kč 

- zvýšení výdajů         6 642 700 Kč 

b) Zapojení fondu muzea do rozpočtu - zvýšení příjmů                      2 000 Kč 

- zvýšení výdajů                    2 000 Kč 

 

ZMČ dle kompetencí schválilo, hlasováním 21:0:0 

a) Přijaté dotace -  zvýšení příjmů                   24 000 000 Kč 

- zvýšení výdajů                   24 000 000 Kč 

b) Snížení výdajů a snížení financování rozpočtu - snížení výdajů  - 24 000 000 Kč 

- snížení financování - 24 000 000 Kč 

 

 

 
5.5 Regulace hazardních her  

Ing. Pařízek informoval, že problematika provozování loterií a jiných podobných her, resp. jejich 

regulace, je na území hl. m. Prahy řešena OZV hl. m. Prahy č. 10/2013 Sb., kterou se stanoví místa       

a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, a kterou se stanoví opatření k omezení 
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jejich propagace. Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 745 ze dne 7. 5. 2013, byla schválena jednotná 

pravidla pro výběr míst, na kterých lze loterie a jiné podobné hry provozovat. Dle koncepce regulace 

hazardních her je zcela v kompetenci městských částí, zda na území městské části nebudou uvedena 

žádná místa, na kterých by bylo možné provozovat hazardní hry (tzv. nulová tolerance), nebo budou    

s podrobným odůvodněním místa vybrána. 

 

Do rozpravy se přihlásili občané: 

Ing. Boubelík - zda všechny příjmy z hazardních her končí v příjmech MČ. Jeho dotaz zodpověděl 

Ing. Pařízek, který vysvětlil, že v současné době ½ peněz zůstává v příjmech hl. m. Prahy a ½ peněz 

zůstává MČ. 

Pan Nečas - jestli existuje nějaká zpráva, mají-li herny negativní dopad na kriminalitu v MČ. Dotaz 

zodpověděl Ing. Pařízek, že se nejedná o žádnou výjimečnou kriminalitu.  

Dále pak vystoupili občané pan Rejzek a paní Vokrouhlíková. 

Dále v rozpravě vystoupili zastupitelé: Mgr. Kosař, Mgr. Erbsová, starosta, pan Zelenka, pan Koutský, 

RNDr. Král a Mgr. Štěpánková. 

 
ZMČ schválilo současnou regulaci provozování hazardních her na území MČ Praha 22, hlasováním 

18:1:2. 

Kosař Koutský Král Štěpánková  Zelenka 

z + - + + 

 

6. Majetkové záležitosti 

 

6.1 Inventarizace majetku a závazků MČ Praha 22 k rozvahovému dni 31. 12. 2014 

Ing. Pařízek informoval, že na základě výsledků inventarizací ve všech střediscích dospěla HIK 

k závěru, že nebyly za celé hlavní inventarizační místo MČ Praha 22 zjištěny žádné rozdíly.  
 

ZMČ vzalo výsledek inventarizace majetku a závazků MČ Praha 22 k 31. 12. 2014 na vědomí. 

 

6.2 Přijmutí daru pozemků parc. č. 6/2, 6/7, 238/83 a 238/108 v k. ú. Pitkovice, včetně pozemní  

komunikace a dětského hřiště od společností CENTRAL GROUP 17. investiční a. s.,  

CENTRAL GROUP uzavřený investiční fond, a.s. a společnosti CENTRAL GROUP  technická 

infrastruktura s. r. o. 

K písemně předloženému materiálu pan Knotek sdělil, že MČ Praha 22 uzavřela v roce 2011        

s CENTRAL GROUP, a. s. Smlouvu o spolupráci. Předmětem této smlouvy je vzájemná spolupráce 

smluvních stran v rámci realizace stavebních záměrů CENTRAL GROUP, konkrétně obytného 

souboru „Májovková“ a „Pitkovice - západ“. V roce 2013 pak byly uzavřeny smlouvy budoucí 

darovací na pozemky a komunikace budované v rámci této výstavby. Na základě těchto smluv se nyní 

na MČ obrátila firma CG s žádostí o uzavření darovací smlouvy na pozemky parc. č. 6/2, 6/7, 238/83 a 

238/108 v k. ú. Pitkovice, včetně pozemní komunikace a dětského hřiště (jedná se o obytný soubor 

„Pitkovice - západ“).  
 
Do rozpravy se přihlásili občané: 

Ing. Boubelík - jaký je finanční režim v souvislosti s přijetím daru, konkrétně darovací daň. Starosta 

odpověděl, že darovací daň MČ ze zákona neplatí. 

Ing. Herštík - spravovat komunikaci bude TSK? Dotaz zodpověděl pan Knotek, o komunikaci i hřiště 

se bude starat MČ Praha 22. 

Pan Nečas - umožňují uzavřené smlouvy MČ možnost odmítnout dary bez sankcí. Odpověděl pan 

Knotek, že podmínky ve smlouvách je nutné dodržet a jedná se o závazek MČ, který je nutné dodržet. 

Dále v rozpravě vystoupili zastupitelé: pan Zelenka, Mgr. Štěpánková a Mgr. Kosař.  

 

ZMČ schválilo přijmutí daru pozemků parc. č. 6/2, 6/7, 238/83 a 238/108 v k. ú. Pitkovice včetně 

pozemní komunikace a dětského hřiště, hlasováním 15:0:6.  

 

Kosař Koutský Král Štěpánková  Zelenka 

z z z z z 
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6.3 Narovnání duplicitního zápisu vlastnictví na LV 1870 pro k. ú. Pitkovice 

K písemně předloženému materiálu pan Knotek informoval, že na LV 1870 pro k. ú. Pitkovice se 

nachází duplicitní zápis vlastnictví pro hl. m. Prahu se svěřenou správou pro MČ Praha 22 a pro 

soukromé vlastníky paní M. B. a paní H. D.. Vlastnictví se týká pozemku parc. č. 98/2, zahrada,           

o výměře 95 m2 v k. ú. Pitkovice. Za účelem narovnání duplicitního vlastnictví bude sepsána dohoda     

o způsobu řešení duplicitního vlastnictví. V této dohodě MČ Praha 22 výslovně uzná vlastnictví 

pozemku pro spoluvlastníky paní M. B. a paní H. D.. Za tímto účelem bude sepsáno tzv. Souhlasné 

prohlášení. 

 

ZMČ schválilo výslovné uznání vlastnictví k pozemku parc. č. 98/2 v k. ú. Pitkovice pro 

spoluvlastníky paní M. B. a paní H. D., hlasováním 20:0:0. 

 

V rozpravě vystoupil zastupitel: Mgr. Kosař. 

V průběhu projednávání tohoto bodu se vzdálila Mgr. Štěpánková a tak nehlasovala. 

 

Kosař Koutský Král Štěpánková  Zelenka 

+ + + nehlasovala + 

 

7. Odměna pro členy ZMČ Praha 22 v návaznosti na prováděcí předpis s účinností                 

od 1. 4. 2015  

O písemně předloženém materiálu informovala paní tajemnice, která sdělila, že od 1. 4. 2015 vstoupilo 

v platnost nové NV č. 52/2015 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstva. Bylo tedy 

nutné zpracovat nové odměny pro členy ZMČ Praha 22 s účinností k 1. 4. 2015.  

 

Do rozpravy se přihlásili zastupitelé: pan Koutský a pan Zelenka. Odpovídala paní tajemnice. 

ZMČ schválilo odměny členům ZMČ Praha 22 dle tabulky se zpětnou platností od 1. 4. 2015 a ukládá 

paní tajemnici písemně zdůvodnit částku 22 626 Kč, hlasováním 21:0:0. 

 

8. Zápis z 2. jednání Kontrolního výboru ZMČ ze dne 29. 4. 2015 

Materiál byl předložen písemně. Mgr. Kosař informoval, že  KV nebyly doručeny žádné podněty od 

občanů ani uděleno plnění kontrolních úkolů ZMČ Praha 22. 

 

ZMČ vzalo zápis z 2. jednání Kontrolního výboru ZMČ na vědomí.  

 
9. Podání ze dne 31. 3. 2015 čj. MC22P0032AMS - Záměr výstavby OS v ul. Fr. Diviše 
společnosti EKOSPOL a. s 
Písemně předložený materiál uvedl jeho předkladatel Ing. Zdeněk Herštík (petiční výbor). Jedná se       
o petici reprezentující nesouhlas občanů dotčené lokality s aktuálním záměrem developera         
Ekospol a. s. v lokalitě „Za Nádražím“ s požadavkem, aby MČ Praha 22 k tomuto záměru přijala 
negativní stanovisko. K tomuto bodu proběhla široká diskuse. 
 

Do rozpravy se přihlásili občané: pan Schwarzmayer, pan Rubeš, pan Drozen, pan Lagner, pan Nečas, 

Ing. Boubelík, pan Řezák. 

Dále v rozpravě vystoupili zastupitelé: Mgr. Kosař, pan Zelenka, Mgr. Vodičková, Mgr. Matyášek, 

Ing. Pařízek, pan Koutský, Bc. Selinger. 

Na dotazy odpovídali: starosta, Ing. Semeniuk, V OV Mgr. Vinklářová, Ing. arch. Starčevič. 

 

Návrh usnesení přednesl pan Zelenka: 

ZMČ ukládá RMČ zajistit zaslání negativního stanoviska příslušnému stavebnímu úřadu v rámci 

budoucího územního řízení k projektu EKOCITY (pozemky v k. ú. Uhříněves č. 1920/11 a 1920/12) 

společnosti EKOSPOL a. s. a současně ukládá RMČ pokračovat v jednání s investorem, které povedou 

ke snížení podlažnosti domů v rámci navrhovaného projektu. 

Hlasováním 6:0:14 návrh nebyl přijat. 

 

Protinávrh od Mgr. Vodičkové a Mgr. Matyáška 

ZMČ ukládá RMČ a ZMČ ve spolupráci s petičním výborem připravit do 30 dnů zpracování 

zákonných důvodů potřebných pro vydání negativního stanoviska. 

Hlasováním 11:4:5 protinávrh nebyl přijat. 
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Kosař Koutský Král Štěpánková  Zelenka 

+ z + - - 

 

V průběhu projednávání tohoto bodu opustil 4. zasedání ZMČ pan Coller a počet členů 

zastupitelstva se snížil na 20 přítomných. 
 

 

Ve 20:10 hod. byla vyhlášena 15 minutová přestávka. 

Pokračování zasedání bylo stanoveno na 20:25 hod.  
 
 
Po přestávce pokračování projednávání bodu č. 9 
 
Mgr. Vodičková požádala, aby návrhový výbor dal hlasovat o novém návrhu usnesení k tomuto bodu. 
ZMČ schválilo návrh na nové hlasování. 
Hlasováním 19:0:1 byl návrh přijat. 
 

Kosař Koutský Král Štěpánková  Zelenka 

+ + + + + 

 
ZMČ ukládá RMČ a členům zastupitelstva ve spolupráci s petičním výborem připravit a zpracovat do 
29 dnů podklad - důvody pro budoucí rozhodnutí. 
Hlasováním 18:0:2 byl návrh přijat. 
 

Kosař Koutský Král Štěpánková  Zelenka 

+ + + + + 

 
10. Podání ze dne 1. 4. 2015 čj. MC22P00329PK - Změna ÚP Z 2938/00 
Písemně předložený materiál uvedl jeho předkladatel pan Zelenka (petiční výbor). Jedná se o petici 
proti změnám územního plánu v rámci k. ú. Uhříněves a Pitkovice: 
změna ÚP č. Z2938/00 - Založení městského parku Praha-Uhříněves, nové řešení navazujícího okolí, 
organické začlenění území do urbanistického prostředí, 
změna ÚP vedení Magistrátem hl. m. Prahy pod č. 562 - Změna funkčního využití ploch a míry 
využití území na pozemcích 1900/41 a 1900/47 z LR, OB-A, SP, ZMK na OB-D/E. 
K tomuto bodu proběhla široká diskuse. 
 

Do rozpravy se přihlásili občané: pan Nečas, pan Drozen, pan Schwarzmayer, Ing. Boubelík, paní 

Vokrouhlíková, pan Hrzák, pan Boháč, pan Hlavica, pan Tamele, paní Šímová, pan Kalaš, pan 

Štěpánek, paní Kopcová,  

Dále v rozpravě vystoupili zastupitelé: Mgr. Štěpánková, Mgr. Vodičková, RNDr. Král, Mgr. Kosař, 

pan Zelenka 

Na dotazy odpovídali: starosta, Ing. Semeniuk, Ing. arch. Starčevič. 

 

S technickou poznámkou vystoupil Ing. Pařízek - podle schváleného JŘ ZMČ  článek XV., bod 3 a 

bod 4 je starosta povinen přerušit zasedání do 21:00 hod a ZMČ může stanovit prodloužení zasedání           

o přesně stanovenou dobu nebo rozhodnout o pokračování zasedání bez časového omezení. 

 

Starosta navrhl hlasovat o prodloužení zasedání do 22:00 hod., s tím, že pokud nebudou vyčerpány 

všechny body programu, zasedání bude pokračovat zítra od 10:00 hod. 

 

Pan Zelenka přednesl protinávrh. 

Prodloužení zasedání do 22:00 hod., s tím, že pokud nebudou vyčerpány všechny body programu, 

zasedání bude pokračovat zítra od 17:00 hod. 

Protinávrh nebyl přijat, hlasováním 6:7:7. 

 

Pan Koutský přednesl protinávrh, pokračovat v zasedání bez časového omezení. 

Protinávrh nebyl přijat, hlasováním 7:10:3. 

 

ZMČ schválilo prodloužení zasedání do 22:00 hod., s tím, že pokud nebudou vyčerpány všechny body 

programu, zasedání bude pokračovat zítra od 10:00 hod., hlasováním 17:2:1. 
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V rozpravě se dále pokračovalo. 

Mgr. Kosař navrhl ukončit rozpravu k tomuto projednávanému bodu, hlasováním 13:5:2 byla diskuse 

ukončena. 

 

Návrh usnesení k bodu č. 10 přednesl pan Zelenka: 

ZMČ schvaluje revokaci usnesení 6.1a a 6.1b ze 14. zasedání ZMČ konaného 4. 12. 2013, které se 

týkalo změny územního plánu v oblasti rekultivované skládky Hliník, nyní též známou pod označením 

Z 2938/00. 

ZMČ ukládá starostovi zajistit všechny související kroky, které povedou k naplnění výše uvedeného 

usnesení zejména pak ke stažení této změny. 

Hlasováním 10:5:5 návrh nebyl přijat. 

  

Bylo zaznamenáno jmenovité hlasování: 

Pro:   Kosař, Koutský, Král, Štěpánková, Zelenka, Vrubel, Klich, Erbsová, Klemenc + 1 

Proti:  Turnovský, Vodičková, Čermák, Linhart + 1 

Zdrželi se: Loula, Pařízek,  Semeniuk, Matyášek + 1 

 

11. Návrh na zavedení institutu „Veřejného projednávání“ 

Písemně předložený materiál uvedl jeho předkladatel RNDr. Král. Materiál je předkládán z důvodu 

institucionalizovat tzv. „veřejné projednávání“ jako nástroj pro zjištění názoru a postojů občanů      

MČ Praha 22 ve věcech, které mají bezprostřední vztah ke kvalitě jejich bydlení a života v městské 

části. 

 

V rozpravě vystoupil občan: pan Lagner. 

Do rozpravy se přihlásili zastupitelé: starosta, Ing. Semecký, Mgr. Matyášek, Bc. Selinger,               

Ing. Pařízek. 

 

ZMČ schvaluje vytvoření plánu „Veřejných projednávání“ a jejich organizací RMČ. 

Hlasováním 5:0:15 návrh nebyl přijat. 

 

Kosař Koutský Král Štěpánková  Zelenka 

+ + + + + 

 

12. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách městské části Praha 22 

Písemně předložený materiál uvedl jeho předkladatel Mgr. Kosař. Materiál je předkládán z důvodu 

harmonizace pravidel pro zadávání veřejných zakázek (VZ) tak, aby odpovídala současným trendům a 

společenské poptávce po transparentních a úspěšně vysoutěžených VZ. 

 

Do rozpravy se přihlásili: Ing. Semeniuk, MUDr. Klemenc, Ing. Semecký, Mgr. Vodičková. 

 

ZMČ ukládá RMČ a zastupiteli Mgr. Pavlu Kosařovi zpracovat nová závazná pravidla pro zadávání 

veřejných zakázek v podmínkách MČ Praha 22 a tyto předložit ke schválení či připomínkám na 

následném zasedání ZMČ, hlasováním 18:1:1 

 

Kosař Koutský Král Štěpánková  Zelenka 

+ + + + + 

 

 

13. Různé 

 

13.1 Dotazy členů ZMČ podle JŘ 

Pan Zelenka - dotaz k usnesení z RMČ, že rada upouští od záměru odkoupit objekt v Pitkovicích od 

spol. SANITERM, tato věc byla schválena ZMČ a tak musí být opět na ZMČ jako materiál 

předložena. Starosta odpověděl, že materiál předloží ZS pan Knotek na příští zasedání ZMČ. 
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13.2 Dotazy, připomínky a podněty občanů MČ Praha 22 

Pan Lagner  - dva návrhy k situaci k lokalitě Za Nádražím, které dnes nastínil Ing. arch. Starčevič, 

z toho však nevznikly žádné úkoly pro RMČ (jednání s IPR o vytvoření územní studie a jednání 

s Ekospolem o převodu části pozemků). Pan starosta s názorem nesouhlasil, s oběma institucemi bylo 

jednáno. 

 

Technická poznámka pana Koutského ke změně prostor pro zasedání ZMČ. 

Starosta odpověděl, že o tomto bylo již diskutováno - ŠJ není důstojný prostor pro zasedání                  

a v Divadle U22 není možné skloubit program divadla se zasedáním ZMČ. Zasedání ZMČ zůstává 

tedy i nadále v prostorách radnice. 

 

Starosta požádal o odhlasování nového času pro začátky zasedání ZMČ Praha 22 a to vždy od        

16:00 hod. 

ZMČ schválilo nový začátek zasedání a to vždy od 16:00 hod., hlasováním 20:0:0. 

 

Pan starosta poděkoval všem přítomným v jednacím sále, popřál jim hezký večer a ukončil zasedání      

4. ZMČ Praha 22 ve 22:00 hodin. 

 

 

 

 

Zapsala: Monika Kubšová 

Vyhotoveno dne:26. 5. 2015 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

     

 

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

 

 

 

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

 

 

 

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

Ing. Martin Turnovský, starosta MČ Praha 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*/ Vysvětlivky k hlasování v tabulce: 

+ pro 

- proti 

z zdržel/la se 


