Zápis ze 6. zasedání ZMČ Praha 22, které se konalo dne 7. 12. 2011
v zasedací místnosti ve III. patře radnice
Přítomni : viz prezenční listina
Omluveni: Ondřej Kačírek, Ing. Martin Vinter
Návrhový výbor:
Mandátový výbor:
Ověřovatelé zápisu:

1.
2.

Mgr. Jitka Rothová, Mgr. Ivana Vodičková,
Jan, Dvořák, Jaroslav Malčánek
Ing. Eliška Machačová, Ing. Martin Turnovský

6. zasedání Zastupitelstva MČ zahájil pan starosta v 17,00 hodin přivítáním přítomných
zastupitelů v celkovém počtu 22 a zástupců TOP 09 z Prahy 15.
Byli zvoleni výše uvedení členové výborů a ověřovatelé zápisu hlasováním 22:0:0.

Hlasováním 22:0:0 byl schválen následující PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
5.1.
6.
6.1.
6.2.
6.3.

6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
7.
8.
9.
10.

Zahájení
Volba mandátového a návrhového výboru a ověřovatelů zápisu, schválení programu
Kontrola usnesení a zápisu 5. ZMČ ze dne 12. 9. 2011
Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 22 č. 4/2011
Ekonomický materiál
Zásady rozpočtového provizoria městské části Praha 22 na rok 2012
Majetkové materiály
Přijmutí daru části pozemku parc. č. 168/157 o výměře 2m2 v k. ú. Pitkovice od společnosti
CENTRAL GROUP, a.s.
Přijmutí daru pozemku p. č. 1920/332 v k. ú. Uhříněves od společnosti EKOSPOL, a.s.
Přijmutí daru komunikací vybudovaných v rámci stavby obytného souboru „Viladomy
Uhříněves“, nacházejících se na pozemcích parc. č. 1920/332, 1920/104 a 2156/4 v k. ú.
Uhříněves od společnosti EKOSPOL a.s.
Odejmutí svěřené správy pozemků parc. č. 68/1, 68/9, 68/17, 69 a 224/8 v k. ú. Hájek u
Uhříněvsi
Odejmutí svěřené správy pozemků parc. č. 108/24, 108/25, 219/171, 219/347 v k. ú. Pitkovice
Odejmutí svěřené správy pozemků parc. č. 1793/10, 2020, 2021, 2153, 2154, 2171 a 2172 v k.
ú. Uhříněves
Prodej částí pozemku parc. č. 974/2 v k. ú. Uhříněves panu Josefu Urbanovi
Navýšení kapacity počtu žáků ve školní družině a školním klubu Základní školy, Praha 10, nám.
Bří Jandusů 2 od 1. 9. 2012
Čestné občanství MČ Praha 22 panu Boleslavu Polívkovi
Zápis z jednání Kontrolního výboru ZMČ č. 6/2011
Různé

3. Kontrola usnesení a zápisu 5. zasedání ZMČ, které se konalo dne 12. 9. 2011
Zprávu o plnění usnesení a zápisu 5. zasedání ZMČ přijali zastupitelé bez připomínek. Z řad občanů
nebyl na úřad doručen žádný podnět.
4. Informace ze 4. jednání FV ZMČ ze dne 17. 10. 2011
Materiál byl předložen písemně. Zápis s jednotlivými body včetně přijatých návrhů usnesení byl
předložen na 23. zasedání RMČ. ZMČ vzalo informaci na vědomí.
V 17,10 hodin se na zasedání dostavil pan Petr Tamele. Počet zastupitelů je 23.
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5. Ekonomické záležitosti
Informaci k ekonomickému materiálu podal pan radní Ing. Ondřej Semecký.
5.1. Zásady rozpočtového provizoria městské části Praha 22 na rok 2012
V období rozpočtového provizoria bude městská část čerpat měsíční výdaje maximálně do výše 1/12
schváleného rozpočtu na rok 2011. ZMČ schválilo uvedené zásady 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.
Přijmutí daru části pozemku parc. č. 168/157 o výměře 2m2 v k. ú. Pitkovice od společnosti
CENTRAL GROUP, a.s.
S přijmutím daru pozemku souhlasila RMČ na svém 25. zasedání dne 23. 11. 2011. Záměr byl po
zákonem stanovenou dobu vyvěšen bez připomínek z řad občanů. Přijmutí daru schválilo ZMČ
hlasováním 23:0:0.
6.1.

6.2. Přijmutí daru pozemku p. č. 1920/332 v k. ú. Uhříněves od společnosti EKOSPOL, a.s.
S přijmutím daru souhlasila RMČ na svém 24. zasedání dne 9. 11. 2011. Záměr byl vyvěšen bez
připomínek z řad občanů. V předloženém usnesení bude doplněna výměra pozemku. ZMČ schválilo
přijmutí daru pozemku hlasováním 23:0:0.
Přijmutí daru komunikací vybudovaných v rámci stavby obytného souboru „Viladomy
Uhříněves“, nacházejících se na pozemcích parc. č. 1920/332, 1920/104 a 2156/4 v k. ú.
Uhříněves od společnosti EKOSPOL a.s.
Před projednáváním materiálu upozornil Ing. Martin Turnovský na chybně uvedené číslo pozemku
1820/104 v důvodové zprávě. S přijmutím daru souhlasila RMČ na svém 24. zasedání dne 9. 11. 2011.
Záměr byl po zákonem stanovenou dobu vyvěšen bez připomínek z řad občanů. Paní Hemelíková
požádala o bližší vysvětlení přijmutí daru komunikací. Na dotaz odpověděl Ing. Martin Turnovský.
ZMČ schválilo přijmutí daru komunikací hlasováním 23:0:0.
6.3.

Odejmutí svěřené správy pozemků parc. č. 68/1, 68/9, 68/17, 69 a 224/8 v k. ú. Hájek u
Uhříněvsi
Se žádostí o odejmutí svěřené správy se na MČ Praha 22 obrátilo hl. město Praha. Jedná se o pozemky
zastavěné komunikačními stavbami ve správě TSK hl. m. Prahy. S odejmutím souhlasila RMČ na
svém 24. zasedání dne 9. 11. 2011. ZMČ schválilo odejmutí hlasováním 23:0:0.
6.4.

Odejmutí svěřené správy pozemků parc. č. 108/24, 108/25, 219/171, 219/347 v k. ú.
Pitkovice
Jedná se o stejnou záležitost jako v bodě 6.4.. ZMČ schválilo odejmutí hlasováním 23:0:0.
6.5.

Odejmutí svěřené správy pozemků parc. č. 1793/10, 2020, 2021, 2153, 2154, 2171 a 2172
v k. ú. Uhříněves
Jedná se o stejnou záležitost jako v bodě 6.4.. ZMČ schválilo odejmutí hlasováním 23:0:0.
6.6.

6.7. Prodej částí pozemku p. č. 974/2 v k. ú. Uhříněves panu Josefu Urbanovi
Jedná se o výklenek po stánku n. p. Benzina. S prodejem souhlasila RMČ na svém 24. zasedání dne
9. 11. 2011. Záměr byl vyvěšen po zákonem stanovenou dobu bez připomínek z řad občanů.
ZMČ schválilo prodej částí pozemku hlasováním 23:0:0.
Navýšení kapacity počtu žáků ve školní družině a školním klubu Základní školy, Praha 10,
nám. Bří Jandusů 2 od 1. 9. 2012
K písemně předloženému materiálu podala vysvětlení Ing. Eliška Machačová. Záležitost byla
projednána a odsouhlasena na 25. zasedání RMČ dne 23. 11. 2011. ZMČ schválilo podání žádosti o
zápis změny údajů v rejstříku škol a školských zařízení hlasováním 23:0:0.
7.
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8.
Čestné občanství MČ Praha 22 panu Boleslavu Polívkovi
K písemně předloženému materiálu podal vysvětlení pan starosta. ZMČ schválilo udělení čestného
občanství hlasováním 22:0:1. Paní Kučerová se zdržela hlasování.
9.
Zápis z jednání kontrolního výboru ZMČ
Materiál byl předložen písemně. ZMČ vzalo zápis z jednání KV na vědomí.
10.













Různé
pan Jakubec vznesl dotaz na současnou situaci v ul. V Kuťatech. K záležitosti hovořil ZS Ing.
Turnovský. Rozhodnutí odboru výstavby MČ Praha 22 v záležitosti komunikace V Kuťatech
byla napadena účastníky řízení. Odvolací orgán MHMP platnost rozhodnutí potvrdil. Rada hl.
m. Prahy schválila přesun finančních prostředků do roku 2012. Pokud záležitost schválí
Zastupitelstvo hl. m. Prahy, mohlo by se s pracemi začít koncem června 2012.
na dotaz paní Hemelíkové, proč nekontroluje dopravu na komunikaci V Kuťatech Policie,
odpověděl Ing. Turnovský a informaci doplnil pan starosta
Ing. Semecký informoval zastupitele, že se na příštím zasedání ZMČ (7.3.2012) bude
schvalovat rozpočet MČ na rok 2012 a požádal, pokud bude mít někdo zájem o informace
k jednotlivým kapitolám, rozpočtu, aby se na něho obrátil včas. Paní Kučerová požádala, aby
materiál k rozpočtu byl zastupitelům zaslán dříve než 10 dní před jednáním ZMČ.
paní Kučerová hovořila k materiálu, který byl projednáván na minulém zasedání pod bodem 5.2.
a požádala o kopii dopisu, který zaslal Ing. Turnovský panu Klepetářovi. Následně podala
podnět kontrolnímu výboru k přezkoumání záležitosti prodeje předmětných pozemků.
paní Kučerová sdělila, že pokud si zastupitelé nepřejí uvádět, jak hlasují, tak ona si vždy, pokud
bude hlasovat odlišně, přeje tuto skutečnost zaznamenat v zápise z jednání. Dále požádala o
podrobnější zápisy z jednání ZMČ.
pan Doležal se dotázal, jak byla vyřešena záležitost z minulého jednání, kdy paní Kučerová
projevila zájem o členství v KV a v komisích RMČ. Pan starosta sdělil názor předsedy KV,
který považuje současný počet členů KV za dostačující. Pokud paní Kučerová má zájem
pracovat v komisích RMČ, je třeba, aby se obrátila na předsedy jednotlivých komisí.
Ing. Turnovský hovořil k petici za dostavbu Silničního okruhu kolem Prahy úsek 511 a
o podpisové akci, která byla prodloužena do konce roku 2011. Do dnešního dne je zaznamenáno
cca 1400 podpisů. Následně vyzval zastupitele, kdo má zájem o výše uvedenou dopravní situaci,
aby se k podpisové akci připojili. Paní Hemelíková se dotázala Ing. Turnovského, zda se
ohledně této petice zúčastnil jednání na Městském úřadě v Říčanech, Ing. Turnovský účast
potvrdil.
Pan Rubek poděkoval všem zastupitelům za finanční dar, který již tradičně koncem roku
poskytuje MČ Praha 22 na SOS Dětské vesničky. V letošním roce bylo vybráno 2.660,-Kč,
které budou odeslány na konto Dětských vesniček.

Závěrem jednání pan starosta popřál všem přítomným klidné prožití vánočních svátků a hlavně pevné
zdraví v roce 2012.
Jednání 6. ZMČ bylo ukončeno v 17,40 hodin.
Příští zasedání se uskuteční dne 7. 3. 2012.
Zapsala: Milena Veverková
Ověřovatelé zápisu:
Ing. Eliška Machačová

..…………………………..

Ing. Martin Turnovský

……………….……………

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