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Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 9. 12. 2015 

v zasedací místnosti radnice ve 3. patře 

 
Přítomni: viz prezenční listina 

Omluveni: Bc. Daniela Francová, Michal Doležal, MUDr. Vladislav Klemenc,    

Mgr. Pavel Kosař 

Mandátový výbor:  Ing. Ondřej Lagner, Ing. Ondřej Semecký 

Návrhový výbor:  Mgr. Jitka Rothová Mgr. Ivana Vodičková 

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

  

 

1. Zahájení zasedání zastupitelstva 
Zasedání Zastupitelstva MČ Praha 22 zahájil v 16:00 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 19, omluvil Bc. Danielu Francovou, pana Michala 

Doležala, pana MUDr. Vladislava Klemence a pana Mgr. Pavla Kosaře a konstatoval, že budou mít 

drobné zpoždění pan Libor Čermák a pan Mgr. Jiří Matyášek. Dále přivítal Mgr. Šlosara, právního 

zástupce MČ Praha 22, Ing. architekta Starčeviče, občany MČ Praha 22 a zaměstnance/kyně Úřadu 

MČ Praha 22. 

Starosta upozornil všechny přítomné zastupitele a občany, že ze 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 je, v souladu s JŘ ZMČ, 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. 

 

Po úvodním slově pana starosty, se dostavil pan Mgr. Jiří Matyášek, počet členů zastupitelstva -      

20 přítomných. 

 

 2. Volba mandátového výboru, návrhového výboru a ověřovatelů zápisu  
Starosta navrhl výše uvedené členy mandátového výboru, návrhového výboru a ověřovatele zápisu 

s jejich souhlasem. 

Hlasování členů hnutí STAN bude zaznamenáváno jmenovitě. 

 

Hlasováním 18:2:0 byl zvolen mandátový výbor. 

 

Hlasováním 20:0:0 byl zvolen návrhový výbor. 

 

Hlasováním 19:0:1  byli zvoleni ověřovatelé zápisu. 

 

 

Schválení programu 

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu 7. Zasedání ZMČ, který měli všichni zastupitelé 

k dispozici.  

 

Pan starosta požádal o zařazení nového bodu, týkající se dotací na školská zařízení.  

 Výzva MŠMT: Fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně   

samosprávnými celky 

 

Dále se přihlásil zastupitel pan Koutský a požádal o zařazení ještě jednoho nového bodu, informoval 

že se jedná pouze o doplnění jednoho slova do JŘ ZMČ a není tedy nutný žádný materiál.  

 Úprava Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 22 

 

Pan starosta vyzval zastupitele, aby hlasovali o jednotlivých návrzích samostatně: 

Bod č. 8  

 Výzva MŠMT: Fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně   

samosprávnými celky 

Hlasováním 20:0:0 byl návrh přijat. 

http://www.praha22.cz/
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Bod č. 9 

 Úprava Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 22 

Hlasováním 20:0:0 byl návrh přijat. 

 

Pan starosta nechal hlasovat o programu jako celku. 

ZMČ schválilo následující doplněný program hlasováním 20:0:0. 

 
1. Zahájení 

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

3. Plnění úkolů ze ZMČ 

4. Ekonomické záležitosti 

4.1 Zápis ze 4. jednání Finančního výboru ZMČ Praha 22 ze dne 18. 11. 2015 

4.2  Pravidla rozpočtového provizoria MČ Praha 22 na rok 2016 

4.3 Plnění rozpočtu MČ Praha 22 k 30. 9. 2015 
4.4 Stanovení funkce uvolněného člena RMČ Praha 22 a schválení jeho odměny 
5. Majetkové záležitosti 
5.1 Přijmutí daru pozemku parc. č. 219/717 v k. ú. Pitkovice, včetně chodníku, dětského hřiště, 

drenáže se vsakovacími objekty a zeleně od společnosti CENTRAL GROUP Ďáblice a. s. 
6. Zápis z 3. jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 22 ze dne 30. 9. 2015 
7. Návrh na zveřejňování zápisů z jednání výborů ZMČ a komisí  
8. Výzva MŠMT: Fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně   

samosprávnými celky 
9. Úprava Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 22 
10. Různé 

10.1 Dotazy členů ZMČ  

10.2 Dotazy, připomínky a podněty občanů MČ Praha 22 

 
 

3. Plnění úkolů ze ZMČ 

3a) K udělenému slovu paní tajemnice sdělila, že plnění usnesení ze ZMČ je písemně uvedeno a bylo 

projednáno na 27. RMČ dne 25. 11. 2015.  Informace o  plnění usnesení 6. zasedání ZMČ ze dne       

23. 9. 2015 vzali zastupitelé na vědomí. 

 

3b) Kontrola neověřeného zápisu ze 6. ZMČ ze dne 23. 9. 2015 

Pan starosta podal námitku k textu v bodě 2. Schválení programu, na straně č. 1, neověřeného zápisu 

ze 6. zasedání ZMČ ze dne 23. 9. 2015 a to, kde se uvádí: 

„Pan starosta přislíbil připravit materiál na příští zasedání ZMČ - Rozbor k Metropolitnímu plánu, 

neboť má shromážděné podklady, avšak nepočítal s jejich projednáváním na dnešním zasedání.“ 

na nově upravený text věty: 

 „Pan starosta přislíbil předložit podklady k danému tématu, neboť je má shromážděné, avšak 

nepočítal s projednáváním materiálu na dnešním zasedání.“ 

 

Druhá námitka pana starosty se týkala věty uvedené na straně č. 2, která podle audio záznamu zněla 

jinak a pan starosta žádá o zapsání správného textu. 

„Mgr. Vodičková podala protinávrh, aby byl tento materiál zařazen na jednání příštího ZMČ, kdy pan 

starosta bude mít připravený výsledný materiál.“ 

na nově upravený text věty: 

„Mgr. Vodičková podala protinávrh, aby byl tento materiál zařazen na jednání příštího ZMČ,       

kdy pan starosta bude mít připraveny potřebné materiály.“ 

 

Pan starosta navrhnul zastupitelům, aby bylo o obou námitkách hlasováno dohromady. 

Hlasováním 19:0:1 byl návrh schválen. 

Pan starosta nechal hlasovat o svých námitkách. 

Hlasováním 17:0:3 byly námitky pana starosty schváleny. 

 

Dále se přihlásil zastupitel pan Zelenka a požádal o úpravu věty, a to v bodě 2. Schválení programu, na 

straně č. 1, která zní: 

„Pan Zelenka se přihlásil o slovo a požádal o zařazení níže uvedených bodů. 

na nově upravený text věty: 
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„Pan Zelenka se přihlásil o slovo a navrhl zařazení níže uvedených bodů.” 

Hlasováním 19:1:0 byla námitka pana Zelenky schválena. 

 

Pan Koutský podal  vysvětlení a své námitky k neověřenému zápisu ze 6. ZMČ, kde byl zvolen 

ověřovatelem zápisu. Námitky se týkaly vyváženosti připomínek obou ověřovatelů. 

K tomuto proběhla široká diskuse. 

V rozpravě vystoupili: RNDr. Král, Bc. Selinger, Ing. Matyášek, Ing. Semeniuk, pan Koutský, pan 

Zelenka 

 

 

V průběhu diskuse k zápisu se dostavil pan Libor Čermák, počet členů - 21 přítomných. 

 

Pan Zelenka požádal o ukončení diskuse a zároveň podal protinávrh, aby se hlasovalo o verzi návrhu 

zápisu ze 6. ZMČ od pana Koutského rozeslané všem zastupitelům emailem. 

Hlasováním 20:0:1 byla diskuse ukončena. 

Hlasováním 6:9:6 nebyl protinávrh pana Zelenky přijat. 

 

S dotazem na úkol ze 6. ZMČ (ve skutečnosti jde o usnesení z 5. ZMČ ze dne  24. 6. 2015, bod č. 7, 

které bylo splněno) vystoupil pan Zelenka a citoval: 

„ZMČ ukládá starostovi informovat členy zastupitelstva o zahájení územního řízení ve věci výstavby 

bytových domů EKOSPOL“.  Dotaz zněl zda bylo ÚŘ zahájeno? 

Vedoucí OV Mgr. Vinklářová odpověděla, že ÚŘ bylo zahájeno dnem podání žádosti, ale žádost  

nebyla kompletní, byla vydána výzva k doplnění a ÚŘ bylo přerušeno. Po doplnění žádosti bude 

zahájení ÚŘ oznámeno  všem účastníkům řízení.  

 

ZMČ souhlasilo s vyhotoveným zápisem z 6. zasedání ZMČ ze dne 23. 9.2015 včetně námitek pana 

starosty a  námitky zastupitele pana Vojtěcha Zelenky, hlasováním 20:0:1. 

 

4. Ekonomické záležitosti 

4.1 Zápis ze 4. jednání Finančního výboru ZMČ Praha 22 ze dne 18. 11. 2015 

Materiál byl předložen písemně. Předseda FV Mgr. Matyášek, informoval o hlavních materiálech 

projednávaných na FV, zejména o rozpočtových opatřeních, o plnění rozpočtu, přípravě rozpočtu a 

plánu HČ na rok 2016 a zásadách rozpočtového provizoria na rok 2016. Dále informoval                        

o neprodleném zveřejňování zápisů z FV na webu MČ Praha 22, kdy tak jsou přístupné všem 

občanům. 

ZMČ vzalo na vědomí zápis z jednání Finančního výboru. 

 

 

4.2  Pravidla rozpočtového provizoria MČ Praha 22 na rok 2016 

Materiál byl předložen písemně a objasněn jeho předkladatelem Ing. Pařízkem. 

Rozpočet hl. m. Prahy je předkládán na ZHMP příští týden, v současné době jsme ve stavu kdy Rada 

hl. m. Prahy na svém mimořádném jednání návrh rozpočtu schválila a bude tento rozpočet obhajovat. 

To tedy znamená, že po schválení rozpočtu hl. m. Prahy, může být zpracován rozpočet MČ Praha 22. 

Z tohoto důvodu jsou předkládána pravidla rozpočtového provizoria. Jedná se o závazná pravidla, 

kterými je nutno se řídit a jsou stejná, jako byla schválena pro rok 2015. 

 MČ v období rozpočtového provizoria přizpůsobí reálný průběh svých výdajů skutečnému 

objemu použitelných finančních prostředků. 

 MČ bude čerpat měsíční výdaje maximálně do výše 1/12 schváleného rozpočtu na rok 2015. 

 Včas a řádně budou plněny zákonné i smluvní povinnosti MČ. 

 MČ nebude uzavírat nové smluvní vztahy, pokud na jejich plnění nebudou potřebné finanční 

prostředky. 

 Rozpočtové příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a 

výdaji rozpočtu po jeho schválení. 

ZMČ schválilo uvedená pravidla rozpočtového provizoria na rok 2016, hlasováním 21:0:0. 
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4.3 Plnění rozpočtu MČ Praha 22 k 30. 9. 2015 

Materiál byl promítán a Ing. Pařízek informoval, že plnění rozpočtu vychází z bilančního výkazu a 

plnění plánu hospodářské činnosti vychází z výkazu zisku a ztrát. Údaje k plnění rozpočtu jsou 

zveřejněny na webu MČ Praha 22. 

 

V rozpravě vystoupili: 

RNDr. Král -  Pro koho udržujeme komunikace - co je to výnos údržby komunikací? Odpověděl 

vedoucí OE Ing. Wetter, jedná se o komunikace, které nejsou ve vlastnictví MČ, je to pro SVJ. 

Mgr. Matyášek - Platí stále nebo se změnila ještě ústní informace ohledně zmíněné metodiky 

k rozdělování příjmů z vedlejší hospodářské činnosti u hl. m. Prahy, kde tím přepočtem podle počtu 

obyvatel 2015-2016 by měla MČ dostat 300 000 Kč nově do rozpočtu 2016? Je tato informace ještě 

stále platná? Odpověděl ZS Ing. Pařízek, jedná se o tržby z výherních herních automatů. Od července 

2015 jsou nová pravidla a dělení peněz je podle počtu obyvatel a tak částka je i vyšší. MČ tyto 

finanční prostředky již obdržela. 

 

ZMČ vzalo na vědomí zprávu o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti k 30. 9. 2015. 

 
4.4 Stanovení funkce uvolněného člena RMČ Praha 22 a schválení jeho odměny 

Starosta jménem RMČ Praha 22 zdůvodnil návrh, který byl projednán na 25. zasedání dne 27. 10. 

2015; jedná se o nutnost změny funkce neuvolněného člena RMČ na uvolněného člena rady ing. Petra 

Semeniuka od 1. ledna 2016, zejména v souvislosti se značným nárůstem práce v oblasti investic na 

území MČ a dále i s potřebou systematického a pravidelného pružného působení na odbory 

v kompetenci tohoto radního. 

 

Před rozpravou k tomuto bodu se přihlásil pan ZS ing. Jiří Pařízek a požádal o doplnění návrhu 

usnesení a to: „změna funkce uvolněného zástupce starosty na funkci neuvolněného ZS od 10. 12. 

2015“, neboť si uvědomuje nutnost uvolněné funkce radního ing. Semeniuka v nastávajícím období, 

kdy MČ Praha 22 má před sebou velmi důležité úkoly ve výstavbě školských zařízení.  

 

V rozpravě ke změnám ve funkcích a stanovení pohyblivé složky odměny uvolněných a neuvolněných 

radních vystoupili: pan Zelenka Mgr. Erbsová, pan starosta, Bc. Selinger, RNDr. Král, Ing. Semecký, 

pan Koutský, Ing. Klich, Mgr. Matyášek, paní tajemnice. 

 

Při prezentaci pana Zelenky - porovnávání ostatních městských částí a jejich počtu radních, požádal 

pan starosta o ukončení rozpravy a o tomto svém návrhu dal hlasovat. Hlasováním 14:6:1 byla 

rozprava ukončena. 

 
ZMČ schválilo 

1. změnu uvolněné funkce zástupce starosty Ing. Jiřího Pařízka na funkci neuvolněného zástupce 
starosty a schvaluje výši měsíční odměny 7 772 Kč s účinností od 10. 12. 2015, hlasováním 
21:0:0 

2. změnu neuvolněné funkce radního Ing. Petra Semeniuka na funkci uvolněného člena Rady MČ 

Praha 22 s účinností od 1. 1. 2016 a přiznává mu odměnu v souladu se zák. č. 131/2000Sb., o hl. 

m. Praze, NV č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstva, obojí ve  

znění pozdějších předpisů, hlasováním 14:3:4 

3.  radnímu Ing. Petru Semeniukovi za celoroční mimořádně náročnou práci ve prospěch MČ Praha 

22 a v návaznosti na rezervu mzdových prostředků ve 3. Q roku 2015 odměnu v celkové výši 

120 000 Kč, která bude vyplacena formou peněžního daru, hlasováním 14:5:2 

 
5. Přijmutí daru pozemku parc. č. 219/717 v k. ú. Pitkovice, včetně chodníku, dětského hřiště, 

drenáže se vsakovacími objekty a zeleně od společnosti CENTRAL GROUP Ďáblice a. s. 
K písemně předloženému materiálu informoval ZS pan Knotek 
V roce 2013 uzavřela MČ Praha 22 smlouvu budoucí darovací na pozemky a komunikace budované 

v rámci výstavby obytného souboru „Májovková“ a „Pitkovice - západ“. Na základě této smlouvy se 

na MČ obrátila společnost CENTRAL GROUP  s žádostí o uzavření darovací smlouvy na pozemek 

parc. č. 219/717 v k. ú. Pitkovice, včetně chodníku, dětského hřiště, drenáže se vsakovacími objekty a 

zeleně (jedná se o obytný soubor „Pitkovice - Májovková“). Jedná se o pozemek o výměře 14 092 m2. 

Předmětem daru nejsou inženýrské sítě ani veřejné osvětlení. Na pozemku jsou provedeny parkové 

úpravy a dle územního plánu je pro jiný účel nevyužitelný.  
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S přijmutím daru od společnosti CENTRAL GROUP 17. Investiční a.s. souhlasila RMČ na svém       

26. zasedání dne 11. 11. 2015. Od 30. 11. 2015 dochází k fúzi a společnost CENTRAL GROUP            

17. investiční a. s. se změní na společnost CENTRAL GROUP Ďáblice a. s., z tohoto důvodu je třeba 

změnit název společnosti oproti usnesení RMČ.   
 
ZMČ schválilo přijmutí daru pozemku parc. č. 219/717 v k. ú. Pitkovice včetně chodníku, dětského 
hřiště, drenáže se vsakovacími objekty a zeleně od společnosti CENTRAL GROUP Ďáblice a. s., 
hlasováním 18:0:3. 
 
6. Zápis z 3. jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 22 ze dne 30. 9. 2015 

Materiál byl předložen písemně. Za omluveného předsedu KV pana Mgr. Kosaře, přednesl               

pan Koutský, člen KV ZMČ, materiál byl vzat na vědomí. 

 

V rozpravě vystoupili: 

RNDr. Král - k bodu 3 zápisu z KV týkající se vybudování komunikace v rámci realizace projektu 

Romance I. KV požádal OV ÚMČ o odborné stanovisko, proč nebylo (není) možné ze strany MČ 

zajistit pravomocné stavební povolení na propojovací komunikaci OS Romance I v dohodnutém 

termínu. Kdo zavinil to, že jsme museli přijmout dar. Dotaz zodpověděl pan starosta -  projektová 

dokumentace pro ÚR je v rukou MČ, bohužel stavební dokumentace pro stavební povolení není 

z důvodu změn vlastníka dokončena. 

Pan Zelenka - nebyla možná dohoda se Skanskou, aby dodala PD např. jen technické výkresy? 

Pan Koutský - jako člen KV objasnil, že stanovisko OV má KV již k dispozici a na příštím jednání se  

bude KV této záležitosti dále věnovat. 

Mgr. Matyášek - požádal o zveřejňování zápisů KV na webu MČ.  

 

ZMČ vzalo na vědomí zápis z jednání Kontrolního výboru. 
 
 

V 17:50 hod. pan starosta vyhlásil 10 minutovou přestávku. 

Pokračování zasedání stanovil na 18:00 hod.  

Hlasováním 21:0:0 byl návrh schválen. 
 
 
7. Návrh na zveřejňování zápisů z jednání výborů ZMČ a komisí  
Materiál byl předložen písemně a objasněn jeho předkladatelem panem Koutským. 
Návrhy komisí a výborů nejsou pro rozhodování členů Rady či Zastupitelstva závazná, přesto jejich 

usnesení či stanoviska často ovlivní jejich rozhodnutí. Proto by měly být zápisy z jednání výborů a 

komisí zveřejněny, aby mohla veřejnost sledovat jednotlivé části přijímání rozhodnutí Rady či 

Zastupitelstva a porovnat konečné závěry orgánů MČ s původním doporučením výboru či komise. 

Zveřejněním zápisů výborů a komisí dojde ke zvýšení transparentnosti při přijímání usnesení v dané 

věci.  

 

V rozpravě k citlivosti osobních údajů v zápisech vystoupili: Bc. Selinger a pan Knotek, kteří odmítli 

zápisy ze svých komisí zveřejňovat s ohledem na citlivost osobních údajů, dále Mgr. Matyášek,        

Ing. Semecký, RNDr. Král a Mgr. Vodičková. 
 
ZMČ souhlasilo se zveřejňováním zápisů z jednání výborů Zastupitelstva MČ Praha 22 formou 
umožňující dálkový přístup a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 
hlasováním 21:0:0 
ZMČ doporučuje Radě MČ Praha 22 projednání zveřejňování zápisů z jednání všech komisí RMČ a 
přijetí organizačních opatření, jež zveřejnění, umožňující dálkový přístup, umožní, hlasováním 
10:0:11 - tento návrh usnesení nebyl přijat.   

 
8. Výzva MŠMT: Fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně 

samosprávnými celky 
Obsah materiálu, který byl předložen na stůl, vysvětlil pan starosta. 
MŠMT vyhlásilo v rámci Programu 133 310 třetí výzvu na rozvoj kapacit mateřských a základních 

škol s celkovým objemem 300 milionů korun. Za účelem zvýšení kapacity MŠ a ZŠ v MČ a zajištění 

dalších zdrojů k jejich financování Rada MČ Praha 22 projednala podání projektových žádostí na 

realizaci dvou projektů: 
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 „Výstavba MŠ Pitkovice“ - předmětem projektové žádosti je novostavba dvou pavilonů MŠ v 

Pitkovicích. Součástí je výdejna stravy, ředitelna, šatny, sociální zařízení a technické zázemí. 

V každém pavilonu jsou dvě třídy pro 28 dětí, celková kapacita MŠ je tedy 112 dětí.  

 „Navýšení kapacity ZŠ U Obory“ - předmětem projektové žádosti je přístavba samostatného 

třípodlažního křídla ke stávající budově školy, čímž bude dosaženo zvýšení kapacity základní 

školy o 270 žáků, 7 kabinetů, šatny, sociální zařízení a technické zázemí,  

Limit poskytnuté dotace je od 2 do 30 mil. Kč s minimální 15% spoluúčastí žadatele (MČ). Finanční 

závazky budou zapracovány do návrhu rozpočtů MČ Praha 22 na rok 2016 a na rok 2017. Vzhledem 

k termínu podání žádostí na MŠMT je tento materiál předkládán na stůl. Komplexní zpracování 

projektových žádostí zajistí spol. Finanční poradenství, s.r.o., prostřednictvím které MČ v předchozím 

období úspěšně získala dotaci ze SFŽP.  
    
V rozpravě vystoupili: Ing. Semecký, Ing. Semeniuk, pan starosta, Ing. Pařízek, Mgr. Rothová, pan 
Zelenka, pan Král, V OKÚ Ing. Petr, V ORS pan Mošna. 
 
ZMČ souhlasilo s podáním projektových žádostí na MŠMT o dotaci na akce: „Výstavba MŠ 

Pitkovice“ a „Navýšení kapacity ZŠ U Obory“ z Programu 133 310 Rozvoj výukových kapacit 

mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky, hlasováním 20:0:0              

(v průběhu hlasování byl mimo jednací sál Mgr. Matyášek, hlasování proběhlo bez jeho hlasu). 

ZMČ schválilo 

a) závazek na spolufinancování akce „Výstavba MŠ Pitkovice“ z celkových způsobilých nákladů 

akce z rozpočtu MČ Praha 22 v roce 2016 ve výši minimálně 15 % a úhrady neuznatelných 

nákladů akce,  

b) závazek na spolufinancování akce „Navýšení kapacity ZŠ U Obory“ z celkových způsobilých 

nákladů akce z rozpočtu MČ Praha 22 v roce 2017 ve výši minimálně 15 % a úhrady 

neuznatelných nákladů akce, hlasováním 19:0:2. 

 
9. Úprava Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 22 

Informace, týkající se úpravy JŘ přednesl pan zastupitel Koutský. 

Navrhnul úpravu v článku XVII., odst. 2, odrážka 8, která zní takto:  

 průběh a výsledek hlasování 

Upravit na nové znění textu: 

 stručný průběh jednání a výsledek hlasování 

 

ZMČ souhlasilo s úpravou v Jednacím řádu ZMČ Praha 22 v článku XVII., odst. 2, odrážka 8, která 

bude znít takto: „stručný průběh jednání a výsledek hlasování“, hlasováním 21:0:0. 
 

10. Různé 

10.1 Dotazy členů ZMČ  
 

Pan Zelenka - vystoupil s rozborem, týkajícím se schváleného odměňování radních na 2. zasedání 

ZMČ. 

Otázka zněla, na základě čeho se odvoláváme na komisi nebo jejího předsedu, kde má toto oporu 

v legislativě, že může existovat něco jako předseda komise pro výkon přenesené působnosti, na 

základě čeho to je? 

Dále informoval, že přenesená působnost vyplývá ze zákona o obcích nikoli ze zákona o HLMP, 

kterým se MČ řídí a musí tam být legislativní podpora. Ing. Semeniuk je placen rok za něco, co nemá 

podporu v zákoně. V Praze neexistuje nic takového, jako je funkce - předseda pro výkon přenesené 

působnosti. 

Pan starosta navrhl, že bude odpovězeno písemně (podklady od auditorů). 

 

Dále pan Zelenka přednesl, že rok platíme pana Ing. Semeniuka na základě nepodložených věcí. Také 

se mu nelíbí, jak MČ nakládá s veřejnými prostředky na odměňování rady a na základě toho podá 

podklad na MV k prošetření této věci 

 

V rozpravě vystoupili: pan starosta, Ing. Semecký, RNDr. Král, pan Koutský, Ing. Semeniuk,      

RNDr. Loula, Ing. Pařízek. 
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Pan starosta navrhl podnět Kontrolnímu výboru ZMČ, aby prošetřil odměňování radních. 

 

Pan Zelenka přednesl návrh usnesení: 

ZMČ uložilo KV prošetřit legislativní oporu související s výší vyplácené odměny u pana                 

Ing. Semeniuka v souvislosti s předsednictvím v komisi rady pověřené výkonem státní správy 

(KVaÚP). Výsledek bude předložen na jednání příštího zastupitelstva. 

 

Pan radní RNDr. Loula podal proti tomuto návrhu protinávrh, týkající se zjednodušení usnesení.  

ZMČ uložilo KV prověřit, zda odměňování pana radního Ing. Semeniuka odpovídá platné legislativě. 

Hlasováním 20:0:1 byl protinávrh přijat 

 

Mgr. Štěpánková - vznesla dotaz na výsledek veřejné diskuse, která proběhla 30. 11. 2015 v Divadle 

U22 ke Změně ÚP 2938, kde si může přečíst  jak to dopadlo, kde je nějaký výstup z této diskuse. 

Odpověděl pan starosta - prezentace mu byla Ing. arch Starčevičem předána a bude zveřejněna na 

webu MČ 

Odpověděl Ing. Semeniuk - další postup bude takový, že věc bude projednávána v lednu na komisi 

KVaÚP, dále pak na RMČ a následně bude informováno i ZMČ. 

 

ZMČ uložilo Ing. Semeniukovi, do 7 dnů od přijetí usnesení zveřejnil na webu MČ v sekci „Bydlení a 

výstavba - Územní plán“ podklady prezentované v rámci veřejné diskuse dne 30. listopadu v Divadle 

U22, Ing. arch. Petrem Starčevičem ke změně územního plánu Z 2938. 

Hlasováním 19:0:2 byl návrh přijat. 

 

a dále pak: 

ZMČ uložilo Ing. Semeniukovi předložit na dalším zasedání ZMČ materiál ke změně územního plánu 

Z 2938. 

Hlasováním 19:0:2 byl návrh přijat. 

 

Pan Koutský - proč nebyly panem starostou předloženy podklady k nezařazenému návrhu pana 

Zelenky do programu 6. ZMČ nazvaný „Návrh na přepracování podkladových materiálů zaslaných 

MČ k zapracování do nového Metropolitního plánu - stažení dokumentů zaslaných MČ na Institut 

plánování“. 

Odpověděl pan starosta - podklady má připravené, ale z důvodu, že materiál pan Zelenka nepředložil  

na program 7. ZMČ, nejsou ani tyto podklady zastupitelům předloženy. 

 

V rozpravě vystoupili: pan Zelenka, pan starosta. 

 

RNDr. Král - Dotaz na pana Knotka - jak jsme na tom s Demografickou studií a zda je zveřejněna? 

ZS Knotek odpověděl, že demografická studie je zveřejněna na webu MČ v sekci „Důležité 

dokumenty“ 

 

Pan Zelenka – kdo a jakým způsobem se předkládají návrhy do zastupitelstva. 

K tomuto přečetl vyjádření MHMP z odboru kontrolních činností a z odboru volených orgánů a předal 

je paní tajemnici. 

Paní tajemnice se dotázala, zda na příští ZMČ zašle pan Zelenka svůj nový materiál, aby mohl být 

zařazen Radou MČ do návrhu programu.  Dostala kladnou odpověď 

Bc. Selinger požádal pana Zelenku, zda může předložit i svůj dotaz, který na MHMP vznesl, a nejen  

odpovědi.  

 

 

Ing. Lagner - Dotaz na RNDr. Loulu a Ing. Semeniuka, jako na předsedy komise životního prostředí  

a komise VaÚP - týkající se schválené realizace  záměru „Novostavba mola a dráhy se zázemím pro 

vodní lyžování na Podleském rybníce“ na jednání RMČ. Ing. Lagner se dotázal na průběh diskuse na 

jednání RMČ, neboť ze zápisu to není patrné, je pouze uvedeno „k bodu se diskutovalo“ . 

Oba radní hájili zájmy svých komisí a na jednání se o tom diskutovalo jak z pohledu životního 

prostředí, která lyžování nedoporučila, tak z pohledu výstavby. Rada lyžování odsouhlasila. 
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Pan Koutský- opět přednesl nedostatečnost zápisů, více informací by umožnilo lepší informovanost 

k projednávaným věcem. 

 

Pan Zelenka - vyjádření k dopisu pana starosty na jeho osobu, přednesl krátké objasnění k některým 

bodům např. k prodeji pozemků. 

Rozpravě vystoupili: V OE Ing. Wetter, Bc. Selinger, pan starosta 

 

Pan starosta - informoval o úspěšné akci „Večer pro seniory“ a poděkoval radnímu Collerovi za 

organizační zajištění. 

 

Dotazy pana Zelenky: 

Kolik tato akce stála a kolik se vyčerpalo z celkového počtu financí určených na kulturní akce?  

Zda byly na financování akce použity nějaké dary? - Část financí byla použita z odvodů VHP. 

Odpověděli a v rozpravě vystoupili: pan Coller, pan starosta, V OE Ing. Wetter, Bc. Selinger 

 

Mgr. Matyášek -  požádal Mgr. Rothovou o předání poděkování panu řediteli Mgr. Měchurovi za 

provedení členů FV ZMČ novou přístavbou školy. 

 

 

10.2 Dotazy, připomínky a podněty občanů MČ Praha 22 

 

Občanka paní Kališová - jaké budou návazné služby při probíhající výstavbě, konkrétně na nákupní 

centra. 

Odpověděl pan starosta, že je navržena výstavba PENNY MARKETU v areálu Romance II. a 

výstavba nákupního centra BILLA, která bude umístěna v přízemí jednoho z domů v areálu VIVUS. 

 

Občan pan Vrzák - požádal zda by nebylo možné umožnit parkování kol/koloběžek v areálu MŠ Za 

Nadýmačem, a to v ranních a odpoledních hodinách (umístění stojanů na kola).   

Pan starosta přislíbil, že situaci prověří. Ohledně těchto věcí, ale vše spadá do kompetencí paní 

ředitelky MŠ paní Vojtěchovské. 

 

Paní ředitelka Mgr. Vodičková pozvala přítomné zastupitele na vánoční koncert ZŠ U Obory, který se 

uskuteční dne 17. 12. 2015 v Divadle U22. Z důvodu velkého zájmu rodičů a příbuzných, a z důvodu 

kapacity divadla, jsou k dispozici pouze vstupenky na dopolední vystoupení.  

 

Pan starosta poděkoval všem přítomným v jednacím sále, popřál všem hezký večer, klidný adventní 

čas, krásné a klidné vánoce a ukončil zasedání 7. ZMČ Praha 22 v 19:50 hodin. 

 

 

Námitky k neověřenému zápisu z 6. ZMČ ze dne 23. 9. 2015  

  

Pan starosta podal námitku k textu v bodě 2. Schválení programu, na straně č. 1, neověřeného zápisu 

ze 6. zasedání ZMČ ze dne 23. 9. 2015 a to, kde se uvádí: 

„Pan starosta přislíbil připravit materiál na příští zasedání ZMČ - Rozbor k Metropolitnímu plánu, 

neboť má shromážděné podklady, avšak nepočítal s jejich projednáváním na dnešním zasedání.“ 

na nově upravený text věty: 

 „Pan starosta přislíbil předložit podklady k danému tématu, neboť je má shromážděné, avšak 

nepočítal s projednáváním materiálu na dnešním zasedání.“ 

 

Druhá námitka pana starosty se týkala věty uvedené na straně č. 2, která podle audio záznamu zněla 

jinak a pan starosta žádá o zapsání správného textu. 

„Mgr. Vodičková podala protinávrh, aby byl tento materiál zařazen na jednání příštího ZMČ, kdy pan 

starosta bude mít připravený výsledný materiál.“ 

na nově upravený text věty: 

„Mgr. Vodičková podala protinávrh, aby byl tento materiál zařazen na jednání příštího ZMČ,       

kdy pan starosta bude mít připraveny potřebné materiály.“ 
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Pan Zelenka a požádal o úpravu věty, a to v bodě 2. Schválení programu, na straně č. 1, která zní: 

„Pan Zelenka se přihlásil o slovo a požádal o zařazení níže uvedených bodů, krátce nastínil průběh 

jejich cesty.“ 

na nově upravený text věty: 

„Pan Zelenka se přihlásil o slovo a navrhl zařazení níže uvedených bodů.” 

 

 
Zapsala: Monika Kubšová 

Vyhotoveno dne: 16. 12. 2015 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

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

 

    

 

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

 

 

    

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

Ing. Martin Turnovský, starosta MČ Praha 22 

 

 

 

 

 

 
*/ Vysvětlivky k hlasování v tabulce: 

+ pro 

- proti 

z zdržel/la se 


