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Zápis z 5. zasedání ZMČ Praha 22, které se konalo dne 12. 9. 2011  

v zasedací místnosti ve III. patře radnice 

 

 

Přítomni : viz prezenční listina 

Omluveni: Jiří Jakubec, Jaroslav Malčánek, Mgr. Jitka Rothová, Ing. Zdeněk Volek, Ph.D., 

Ing. Lenka Volková, Jan Vorlíček 

 

Návrhový výbor: Mgr. Ivana Vodičková, Ing. Martin Vinter 

Mandátový výbor: Ing. Ondřej Semecký, Tomáš Sobotka 

Ověřovatelé zápisu:  Aleš Rubek, Ing. Martin Turnovský 

 

 

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

zastupitelů v celkovém počtu 19 a občanů MČ Praha 22. 

2. Byli zvoleni výše uvedení členové výborů a ověřovatelé zápisu hlasováním 19:0:0. 

 

 

Hlasováním 19:0:0 byl schválen následující PROGRAM: 

 

 

1. Zahájení 

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

3. Kontrola usnesení a zápisu 4. ZMČ ze dne 13. 6. 2011 

4. Ekonomický materiál 

4.1. Rozpočtová úprava na dostavbu dvou pavilonů MŠ Za Nadýmačem 

5. Majetkové materiály 

5.1. Přijmutí daru pozemku parc. č. 1814/154 v k. ú. Uhříněves od společnosti CENTRAL GROUP 

5.2. Prodej částí pozemků parcelní číslo 1793/5 o výměře 1.124 m2, parc. č. 1793/16 o výměře 648 

m2 a parc. č. 1793/19 o výměře 2.056 m2, vše v k. ú. Uhříněves společnosti Skanska Reality, a.s. 

6. Navýšení nejvyššího povoleného počtu dětí v MŠ, Praha 10, Za Nadýmačem 927 

7. Zřízení příspěvkové organizace – Mateřská škola Sluneční, Praha 10, Sluneční 

8. Jednací řád ZMČ 

9. Zápis z jednání kontrolního výboru ZMČ 

10. Různé 

 

 

3. Kontrola usnesení a zápisu 4. zasedání ZMČ, které se konalo dne 13. 6. 2011 

Zprávu o plnění usnesení a zápisu 4. zasedání ZMČ přijali zastupitelé bez připomínek. Z řad občanů 

nebyl na úřad doručen žádný podnět. 

 

4. Ekonomické záležitosti 

Informaci k ekonomickému materiálu podal pan radní Ing. Ondřej Semecký. 

 

4.1. Rozpočtová úprava na dostavbu dvou pavilonů MŠ Za Nadýmačem 

Ke zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu dochází v souvislosti s výstavbou dvou pavilonů MŠ Za 

Nadýmačem. Na dotaz paní Kučerové odpověděl Ing. Turnovský. ZMČ schválilo zvýšení příjmů a 

výdajů rozpočtu hlasováním 18:0:1. 

 

5. Majetkové záležitosti 

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

k jednotlivým materiálům podal Ing. Martin Turnovský. 
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5.1. Přijmutí daru pozemku parc. č. 1814/154 v k. ú. Uhříněves od společnosti CENTRAL 

GROUP, a.s. 

S přijmutím daru pozemku souhlasila RMČ na svém 17. zasedání dne 22. 6. 2011. Záměr byl po 

zákonem stanovenou dobu vyvěšen bez připomínek z řad občanů. Přijmutí daru schválilo ZMČ 

hlasováním 19:0:0. 

 

 

5.2. Prodej částí pozemků parcelní číslo 1793/5 o výměře 1.124 m2, parc. č. 1793/16 o výměře 

648 m2 a parc. č. 1793/19 o výměře 2.056 m2, vše v k. ú. Uhříněves společnosti Skanska 

Reality, a.s. 

Před projednáváním materiálu seznámil Ing. Turnovský zastupitele s připomínkou pana Michala 

Klepetáře k záměru prodeje výše uvedeného majetku (záměr zveřejněn 26.8. – 12.9. 2011), které bylo 

dne 12. 9. 2011 doručeno elektronicky panu starostovi. Následně podrobně problematiku objasnil tak, 

jak je uvedeno v důvodové zprávě předloženého materiálu a odpověděl na dotazy paní Kučerové a 

pana Michala Doležala. Finanční částka ve výši kupní ceny již byla formou zálohy na MČ převedena 

v roce 2005 na základě uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí. K materiálu dále hovořil pan starosta a 

V OSM Ing. Kovaříková. Před přijetím usnesení podala Mgr. Vodičková návrh na doplnění 

předloženého usnesení o pověření Ing. Turnovského písemně informovat pana Klepetáře. ZMČ 

schválilo prodej částí pozemků hlasováním 15:3:1. 

 

 

6. Navýšení nejvyššího povoleného počtu dětí v MŠ, Praha 10, Za Nadýmačem 927 

O navýšení počtu dětí je třeba požádat v souvislosti s výstavbou modulové MŠ. Na dotaz paní 

Kučerové odpověděla Ing. Eliška Machačová. S navýšením nejvyššího počtu dětí na 308 souhlasilo 

ZMČ hlasováním 19:0:0. 

 

 

7. Zřízení příspěvkové organizace – Mateřská škola Sluneční, Praha 10, Sluneční 

K písemně předloženému materiálu podala vysvětlení Ing. Eliška Machačová. Na dotaz paní 

Hemelíkové ohledně dopravy v Kuťatech v souvislosti s výstavbou MŠ a následně při jejím otevření 

odpověděl Ing. Turnovský. ZMČ schválilo zřízení příspěvkové organizace MŠ s názvem i sídlem, 

návrh zřizovací listiny a podání žádosti o zápis do rejstříku škol a školských zařízení hlasováním 

19:0:0. 

 

 

8. Jednací řád ZMČ 

Důvod předložení nového jednacího řádu objasnila paní tajemnice. Paní Kučerová podala návrh na 

doplnění 5. bodu článku VII o zveřejňování i zápisů z jednání ZMČ na webové stránky. K věci se 

krátce diskutovalo. S návrhem paní Kučerové zastupitelé souhlasili. ZMČ schválilo doplněný jednací 

řád ZMČ hlasováním 19:0:0. 

 

 

9. Zápis z jednání kontrolního výboru ZMČ 

K zápisu z jednání kontrolního výboru byla všem zastupitelům předložena písemná zpráva ohledně 

úklidu nepořádku na pozemcích mezi komunikací Přátelství a Bečovská. Paní Kučerová se dotázala 

pana Čermáka a pana Doležala na zveřejnění záměrů VŘ, které byly na jednání KV kontrolovány. Na 

dotaz paní Kučerové odpověděl V ORS pana Mošna. ZMČ vzalo zápis z jednání KV na vědomí. 

 

 

10. Různé 

 pan starosta pozval zastupitele na zahájení divadelní sezony Divadla Bolka Polívky U22 

 pan starosta hovořil o změně metodiky dotačních vztahů mezi MČ a hl. m. Prahou, na které se 

nemalým úsilím podílel a na základě které naše MČ od r. 2012 získá navíc 14 mil. Kč 

 paní Kučerová se dotázala na některé záležitosti, které jí nebyly zřejmé ze zápisu 19. zasedání 

RMČ dne 31. 8. 2011. 

- k vrácené dotaci na účet MHMP hovořila Ing. Machačová 
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- k petici občanů hovořil Ing. Turnovský 

- k seznamu akcí požadovaných k zařazení do rozpočtu HMP hovořil pan starosta 

- Ing. Turnovský doplnil informaci o plánované výstavbě MŠ v Pitkovicích  

 paní Kučerová projevila zájem stát se členem kontrolního výboru ZMČ a členem komisí RMČ, 

záležitost zvolení nových členů do kontrolního výboru ZMČ bude připravena na příští zasedání 

 

 

 

Jednání 5. ZMČ bylo ukončeno v  17,50 hodin.  

 

Příští zasedání se uskuteční dne 7. 12. 2011. 

 

 

 

Zapsala:  Milena Veverková 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:     

 Aleš Rubek   ..………………………….. 

 

 

 

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

 

 

 

 

………………………………..……… 

Milan Coller, starosta MČ Praha 22 


