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Zápis ze 4. zasedání ZMČ Praha 22, které se konalo dne 13. 6. 2011  

v zasedací místnosti ve III. patře radnice 

 

 

Přítomni : viz prezenční listina 

 

 

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

Mandátová komise:   Jan Dvořák, Jaroslav Malčánek 

Ověřovatelé zápisu:   Ing. Eliška Machačová, Ing. Martin Turnovský 

 

 

1. 4. zasedání Zastupitelstva MČ zahájil pan starosta v 17,05 hodin přivítáním přítomných 

zastupitelů v celkovém počtu 25. Na jednání ZMČ se dostavil Ing. Jiří Pařízek, který je v čele 

Regionálního výboru TOP 09 Prahy 15 a je členem Zastupitelstva hl. m. Prahy. 

 

 

2. Byli zvoleni výše uvedení členové komisí a ověřovatelé zápisu hlasováním 25:0:0. 

 

 

Pan starosta podal návrh na zařazení materiálu, který byl předložen na stůl a který se týká změny 

názvu ZŠ, pod bod programu č. 10. 

 

 

Hlasováním 25:0:0 byl schválen následující PROGRAM: 

 

1. Zahájení 

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

3. Kontrola usnesení a zápisu 3. ZMČ ze dne 14. 3. 2011 

4. Informace z 3. jednání Finančního výboru ZMČ ze dne 18. 5. 2011 

5. Ekonomické materiály 

5.1. Návrh závěrečného účtu MČ Praha 22 za rok 2010 

6. Majetkové materiály 

6.1. Přijmutí daru částí pozemků p. č. 1920/113 a pozemků v zjednodušené evidenci PK 1915 a PK 

1916 v k. ú. Uhříněves pod plánovanou komunikací 31/DK/51 dle platného územního plánu hl. 

m. Prahy od společnosti EKOSPOL, a.s. 

6.2. Prodej části pozemku p. č. 1814/43 v k. ú. Uhříněves společnosti Western Classics, s.r.o. 

6.3. Výkup pozemku p. č. 68/35 o výměře 56 m2 v k. ú. Hájek u Uhříněvsi 

6.4. Směna části pozemku p. č. 159/1 v k. ú. Hájek u Uhříněvsi za část pozemku p. č. 157 v k. ú. 

Hájek u Uhříněvsi. 

7. Inventarizace majetku a závazků MČ Praha 22 k 31. 12. 2010 

8. Zápisy z jednání Kontrolního výboru ZMČ 

9. Volba dalších členů Kontrolního výboru ZMČ Praha 22 

10. Změna názvu ZŠ, Praha 10, Vachkova 630 – na stůl 

11. Různé 

 

 

3. Kontrola usnesení a zápisu 3. zasedání ZMČ, které se konalo dne 14. 3. 2011 

Zprávu o plnění usnesení a zápisu 3. zasedání ZMČ přijali zastupitelé bez připomínek. Z řad občanů 

nebyl na úřad doručen žádný podnět. 

 

4. Informace z 3. jednání FV ZMČ ze dne 18. 5. 2011 

Zápis s jednotlivými body včetně přijatých návrhů usnesení byl předložen na jednání 15. RMČ dne 25. 

5. 2011. ZMČ vzalo informaci na vědomí. 
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5. Ekonomické záležitosti 

Informaci k ekonomickému materiálu podal pan radní Ing. Ondřej Semecký, který upozornil na zprávu 

auditu, ze které vyplývá, že při přezkoumání hospodaření MČ Praha 22 za rok 2010 nebyly zjištěny 

závažné chyby a nedostatky. 

 

 

5.1. Návrh závěrečného účtu MČ Praha 22 za rok 2010 

Návrh závěrečného účtu byl projednán na 3. jednání FV dne 18. 5. 2011 a následně doporučen k 

odsouhlasení na 15. zasedání RMČ dne 25. 5. 2011. ZMČ vyjádřilo souhlas s hospodařením MČ Praha 

22, a to bez výhrad hlasováním 25:0:0. 

 

 

6. Majetkové záležitosti 

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

k jednotlivým materiálům podal Ing. Martin Turnovský. 

 

 

6.1. Přijmutí daru částí pozemků p. č. 1920/113 a pozemků v zjednodušené evidenci PK 1915 a 

PK 1916 v k. ú. Uhříněves pod plánovanou komunikací 31/DK/51 dle platného územního 

plánu hl. m. Prahy od společnosti EKOSPOL, a.s. 

S přijmutím daru části pozemků souhlasila RMČ na svém 15. zasedání dne 25. 5. 2011. Záměr byl po 

zákonem stanovenou dobu vyvěšen. Na dotaz paní Hemelíkové odpověděl Ing. Turnovský. Přijmutí 

daru schválilo ZMČ hlasováním 25:0:0. 

 

 

6.2. Prodej části pozemku p. č. 1814/43 v k. ú. Uhříněves společnosti Western Classics, s.r.o. 

S prodejem části pozemku souhlasila RMČ na svém 14. zasedání dne 11. 5. 2011 a odsouhlasila cenu 

dle cenové mapy. Záměr prodeje byl po zákonem stanovenou dobu vyvěšen. ZMČ schválilo prodej 

pozemku hlasováním 25:0:0. 

 

 

6.3. Výkup pozemku p. č. 68/35 o výměře 56 m2 v k. ú. Hájek u Uhříněvsi 

S výkupem pozemku souhlasila RMČ na svém 10. zasedání dne 16. 3. 2011. Na dotaz paní Kučerové 

odpověděl Ing. Martin Turnovský. ZMČ schválilo výkup pozemku hlasováním 25:0:0. 

 

 

6.4. Směna části pozemku p. č. 159/1 v k. ú. Hájek u Uhříněvsi za část pozemku p. č. 157 v k. ú. 

Hájek u Uhříněvsi. 

Se směnou části pozemku souhlasila RMČ na svém 13. zasedání dne 27. 4. 2011. Záměr směny byl po 

zákonem stanovenou dobu vyvěšen. Pan ZS konstatoval, že dne 10. 6. 2011 byl doručen dopis, ve 

kterém žadatelé upozorňují na administrativní chybu v čísle pozemku (místo 157 bylo uvedeno 155). 

Dále bylo chybně v návrhu usnesení uvedeno příjmení. Místo Ing. Danuše Macourková bylo uvedeno 

Ing. Danuše Janoušková. Úpravy byly do usnesení zapracovány.  ZMČ schválilo směnu části pozemku 

hlasováním 25:0:0. 

 

 

7. Inventarizace majetku a závazků MČ Praha 22 k 31. 12. 2010 

Hlavní inventarizační komise na základě výsledků dílčích inventarizací dospěla k závěru, že nebyly za 

celé hlavní inventarizační místo MČ Praha 22 zjištěny inventarizační rozdíly. Na dotaz paní Kučerové 

k inventarizaci knih v knihovně odpověděla paní tajemnice. ZMČ vzalo výsledek inventarizace k 31. 

12. 2010 na vědomí. 

 

 

8. Zápisy z jednání kontrolního výboru 

Na dotaz paní Kučerové ke kontrole MŠ odpověděl předseda KV pan Čermák. ZMČ vzalo předložené 

zápisy z jednání KV na vědomí. 
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9. Volba dalších členů Kontrolního výboru ZMČ Praha 22 

Volba dalších členů proběhla na základě požadavku politické strany TOP 09 o zvolení svého člena do 

KV. Na dotaz paní Hemelíkové odpověděl pan Doležal. ZMČ zvolilo další 2 členy KV hlasováním 

25:0:0. 

 

 

10. Změna názvu ZŠ, Praha 10, Vachkova 630 

K materiálu, který byl předložen na stůl, podala vysvětlení Ing. Eliška Machačová. ZMČ souhlasilo se 

změnou názvu ZŠ hlasováním 25:0:0. 

 

 

11. Různé 

A) Paní Kučerová podala návrh na zveřejňování všech záměrů a výběrových řízení na webových 

stránkách úřadu. Zároveň navrhuje, aby byli občané následně na webu informováni o výsledcích 

výběrových řízení a o uzavřených smlouvách včetně souvisejících okolností. Pan starosta podal 

protinávrh, aby se záměry, výběrová řízení a smlouvy zveřejňovaly stávajícím způsobem. K věci 

se diskutovalo. ZMČ odsouhlasilo protinávrh hlasováním 19:6:0. 

B) Paní Kučerová podala návrh, aby se v zápisech z jednání ZMČ zajistil záznam hlasování 

jednotlivých členů jmenovitě. Pan Rubek podal protinávrh, aby se hlasování v zápisech 

zaznamenávalo stávajícím způsobem. K věci se diskutovalo. ZMČ odsouhlasilo protinávrh 

hlasováním 18:3:4. 

C) Ing. Machačová pozvala zastupitele na koncert ZUŠ LYRA – písničky nejen Michala Davida, 

který se uskuteční dne 16. 6. 2011 v 19,30 hodin v Divadle Bolka Polívky U22. 

 

 

 

Závěrem zasedání pan starosta poděkoval všem přítomným za účast a pozval zastupitele na jednání 5. 

ZMČ, které se uskuteční dne 12. 9. 2011. 

 

 

 

Jednání 4. ZMČ bylo ukončeno v  17,45 hodin. 

 

 

Zapsala:  Milena Veverková 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:     

 

 Ing. Eliška Machačová ..………………………….. 

 

 

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

 

 

 

 

………………………………..……… 

Milan Coller, starosta MČ Praha 22 


