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Zápis z 8. zasedání ZMČ Praha 22, které se konalo dne 6. 6. 2012  

v zasedací místnosti ve III. patře radnice 

 

Přítomni : viz prezenční listina 

Omluveni: Jiří Jakubec, Ondřej Kačírek, Ing. Eliška Machačová, Jaroslav Malčánek, Ing. Zdeněk 

Volek, Ing. Lenka Volková, Jan Vorlíček 

 

Návrhový výbor: Mgr. Jitka Rothová, Mgr. Ivana Vodičková 

Mandátový výbor: Tomáš Sobotka, Jiří Zahradník 

Ověřovatelé zápisu:  Aleš Benda, Ing. Martin Turnovský 

 

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

zastupitelů v celkovém počtu 18 a občanů MČ Praha 22. 

2. Byli zvoleni výše uvedení členové výborů a ověřovatelé zápisu hlasováním 18:0:0. 

 

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

úpravy na úhradu dodavatelských faktur, pod bod 5.2. programu. 

Hlasováním 18:0:0 byl schválen následující PROGRAM: 

 

1. Zahájení 

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

3. Kontrola usnesení a zápisu 7. ZMČ ze dne 7. 3. 2012 a usnesení a zápisu 1. mimořádné-ho 

ZMČ ze dne 16. 5. 2012. Ústní informace Mgr. Pröllerové k praporu Hlaholu. 

4. Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 22 č. 6/2012 

5. Ekonomické materiály 

5.1. Návrh závěrečného účtu MČ Praha 22 za rok 2011 

5.2. Rozpočtová úprava na úhradu dodavatelských faktur 

6. Majetkové materiály 

6.1. Přijmutí daru komunikací včetně zpevněných ploch v rámci stavby obytného souboru Nové 

Zelené Město Praha – Pitkovice od společnosti CENTRAL GROUP technická infrastruktura, 

s.r.o. 

6.2. Přijmutí daru pozemků parc.č. 219/492, 219/493, 219/552, 219/553, 219/554, 219/555, 219/556, 

219/557, 219/562, 219/537 a 219/538 vše v k. ú. Pitkovice od společnosti CENTRAL GROUP 

Pitkovice, a.s. 

6.3. Přijmutí daru pozemku parc. č.  219/491 v k. ú. Pitkovice od společnosti CENTRAL GROUP, 

a.s. 

6.4. Výkup části pozemku parc. č. 1074/33 o výměře 403 m2  v k. ú. Uhříněves 

7. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro MČ Praha 22 a MČ Praha – Kolovraty, 

aktualizace na období 2012 - 2013 

8. Zápis z jednání Kontrolního výboru ZMČ č. 8/2012 

9. Různé 

 

3. Kontrola usnesení a zápisu 7. zasedání ZMČ, které se konalo dne 7. 3. 2012 a usnesení a 

zápisu 1. mimořádného zasedání ZMČ, které se konalo dne 16. 5. 2012 

Zprávu o plnění usnesení a zápisu 7. zasedání ZMČ i 1. mimořádného zasedání ZMČ přijali 

zastupitelé bez připomínek. Z řad občanů nebyl na úřad doručen žádný podnět. K usnesení 1. 

mimořádného ZMČ pan starosta sdělil, že RHMP žádost o bezúročnou půjčku neschválila. Z tohoto 

důvodu je ke schválení předložen materiál pod bodem 5.2. programu. 

Mgr. Pröllerová hovořila k návrhu na restaurování praporu pěveckého spolku Hlahol. Cenová nabídka 

na restaurování je ve výši 98.500,-Kč, což je částka značně vysoká. Následně se hovořilo o 

možnostech získání této částky i mimo rozpočet. Pan starosta sdělil, že v této záležitosti již oslovil 

sponzory. Paní Kučerová požádala o možnost prohlídky praporu. 

Paní Kučerová konstatovala, že vzhledem k omluvě Ing. Machačové na dnešní jednání, bude záležitost 

chybného přidělení obecního bytu a následné penále za porušení rozpočtové kázně projednáno s Ing. 

Machačovou na příštím zasedání ZMČ. 
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4. Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 22 č. 6/2012 

Materiál byl předložen písemně. Zápis s jednotlivými body včetně přijatých návrhů usnesení byl 

předložen na 37. zasedání RMČ. ZMČ vzalo informaci na vědomí. 

 

5. Ekonomické záležitosti 

Informaci k ekonomickým materiálům podal pan radní Ing. Ondřej Semecký. 

 

5.1. Návrh závěrečného účtu MČ Praha 22 na rok 2011 

Návrh závěrečného účtu na rok 2011 byl projednán na 6. jednání Finančního výboru ZMČ dne 3. 5. 

2012 a na 37. zasedání RMČ dne 16. 5. 2012 a byl po dobu 15 dnů zveřejněn na úřední desce. Součástí 

závěrečného účtu je při jeho projednávání Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. ZMČ 

vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením MČ Praha 22, a to bez výhrad hlasováním 18:0:0. 

 

5.2. Rozpočtová úprava na úhradu dodavatelských faktur 

Materiál, který se váže k 1. mimořádnému zasedání ZMČ, byl předložen na stůl. Vzhledem k tomu, že 

MČ nebyla schválena půjčka od HMP, je nutné provést úhradu závazků z dodavatelských faktur 

zapojením finančních prostředků hospodářské činnosti. ZMČ schválilo zvýšení příjmů a výdajů 

rozpočtu hlasováním 18:0:0. 

 

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 komunikací včetně zpevněných ploch v rámci stavby obytného souboru Nové 

Zelené Město Praha – Pitkovice od společnosti CENTRAL GROUP technická 

infrastruktura, s.r.o. 

MČ Praha 22 uzavřela v roce 2006 se společností CENTRAL GROUP, a.s. smlouvy o smlouvě 

budoucí darovací na komunikace a pozemky vybudované v rámci stavby obytného souboru Nové 

Zelené město Praha – Pitkovice. Na tomto základě požádala společnost CENTRAL GROUP, a.s. o 

uzavření darovacích smluv. S přijmutím daru souhlasila RMČ na svém 33. zasedání dne 21. 3. 2012. 

Záměr byl vyvěšen a byl bez připomínek z řad občanů. Paní Kučerová upozornila, že chybí u těchto 

materiálů informace o výměře pozemků a ceně. V tomto materiálu se nejedná o pozemky, ale o 

komunikace na pozemcích, výměry pozemků jsou uvedeny v příloze, která je promítána. ZMČ 

schválilo přijmutí daru hlasováním 18:0:0. 

 

6.2. Přijmutí daru pozemků parc.č. 219/492, 219/493, 219/552, 219/553, 219/554, 219/555, 

219/556, 219/557, 219/562, 219/537 a 219/538 vše v k. ú. Pitkovice od společnosti CENTRAL 

GROUP Pitkovice, a.s. 

Jedná se o stejnou záležitost jako v bodě 6.1.. ZMČ schválilo přijmutí daru pozemků hlasováním 

18:0:0. 

 

6.3. Přijmutí daru pozemku parc. č.  219/491 v k. ú. Pitkovice od společnosti CENTRAL 

GROUP, a.s. 

Jedná se o stejnou záležitost jako v bodě 6.1..  ZMČ schválilo přijmutí daru pozemku hlasováním 

18:0:0. 

 

6.4. Výkup části pozemku parc. č. 1074/33 o výměře 403 m2  v k. ú. Uhříněves 

V roce 2007 uzavřela MČ smlouvu s vlastníky pozemku o výkupu části uvedeného pozemku, na 

kterém se mělo v rámci optimalizace trati budovat prodloužení podchodu pro pěší v žst. Uhříněves 

včetně bezbariérového přístupu a chodníku s napojením na ulici Fr. Diviše. Kupní smlouva měla být 

uzavřena po vyřešení soudního sporu na určení vlastnictví výše uvedeného pozemku. Mezitím došlo 

k úmrtí spoluvlastníka a čekalo se na ukončení dědického řízení. Z tohoto důvodu byla v roce 2009 

uzavřena nájemní smlouva na užívání části pozemku s tím, že po vyřešení dědického řízení bude část 

zaplacena za nájemné započtena jako záloha na kupní cenu pozemku. S výkupem souhlasila RMČ na 

svém 29. zasedání. Záměr byl po zákonem stanovenou dobu vyvěšen bez připomínek z řad občanů. 

ZMČ schválilo výkup části pozemku hlasováním 18:0:0. 
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7. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro MČ Praha 22 a MČ Praha – Kolovraty, 

aktualizace na období 2012 - 2013 

Střednědobý plán rozvoje soc. služeb je jednou z podmínek při získávání finančních prostředků 

z dotací na poskytování soc. služeb, zejména pečovatelské služby. Předkladatel materiálu pan Benda 

vyjádřil poděkování všem, kteří se na přípravě plánu podíleli. ZMČ schválilo předložený Střednědobý 

plán rozvoje soc. služeb hlasováním 18:0:0. 

 

8. Zápis z jednání Kontrolního výboru ZMČ č. 8/2012 

Materiál byl předložen písemně. ZMČ vzalo zápis z jednání KV na vědomí. Na dotaz paní Kučerové, 

kdy se uskuteční další zasedání KV, odpověděl předseda KV pan Čermák, že dle potřeby. 

 

9. Různé 

 Pan starosta hovořil o návštěvě managementu DPS Jiskřička ohledně špatné ekonomické situace, 

která zřejmě povede k ukončení činnosti DPS. Vzhledem k tomu, že Jiskřička vždy velmi dobře 

reprezentovala Uhříněves nejen v ČR, ale i v zahraničí, jsou všichni členové ZMČ ve shodě 

pokusit se DPS pomoci. Záležitost bude nejdříve projednána na zasedání školské komise, kde 

bude probrána ekonomická situace DPS. 

Paní Kučerová hovořila o grantovém programu na podporu projektů v oblasti společenských 

aktivit a o částkách, které jsou na projekty poskytnuty. Následně požádala o zpracování materiálu, 

ve kterém bude přehled činnosti neziskových organizací a spolků a jejich prospěch pro MČ. 

 Paní Hemelíková informovala o projíždění autobusů PID v již tak problematické ulici 

V Kuťatech. Ing. Turnovský sdělil, že na základě žádosti společnosti ROPID bylo umožněno 

v době dopravní špičky mezi 7 -9 hodinou a v případě kolony na ulici Přátelství autobusům PID 

touto ulicí projíždět. Po realizaci rekonstrukce ulic V Kuťatech a Rozdělená bude provoz 

autobusu v ranních špičkách z technického hlediska bezproblémový.      

Následně pan starosta hovořil o rekonstrukci ulic V Kuťatech a Rozdělená, která bude v letošním 

roce zahájena. 

 Paní Kučerová požádala o vytvoření archivu výběrových řízení na webových stránkách úřadu. 

Archiv výběrových řízení za letošní rok je již na webových stránkách zřízen. 

 Občané Hájku pan Vávra a pan Skalák se dotázali, jak to vypadá s jejich podnětem ohledně 

havarijního stavu v Hájku po přívalovém dešti, který byl na úřad doručen dne 15. 5. 2012. 

Vzhledem k tomu, že pan Vorlíček, který byl touto záležitostí pověřen, je z jednání ZMČ 

omluven, byl panem starostou vyzván V ORS pan Mošna, aby k záležitosti podal informace. Pan 

Mošna sdělil, že záležitost byla projednávána na 38. RMČ, následně byly o vyjádření požádány 

OV, OŽP a TSK. Vzhledem k tomu, že komunikace Pod Jankovem je ve správě TSK, bude po 

TSK požadováno vyčištění a prohloubení příkopu. Příští týden se také uskuteční schůzka 

s hydrologem. Ing. Turnovský sdělil, že okolní pozemky obhospodařuje VÚŽV, se kterým se 

povede jednání ohledně změny osevního plánu. V ORS pan Mošna ubezpečil, že bude v termínu 

občanům Hájku zaslána k jejich dopisu odpověď. 

 

Jednání 8. ZMČ bylo ukončeno v 17,55 hodin.  

 

Příští zasedání ZMČ se uskuteční dne 5. 9. 2012. 

 

Zapsala:  Milena Veverková 

 

Ověřovatelé zápisu:     

 Aleš Benda   ..………………………….. 

 

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

 

……………………………..……… 

Milan Coller, starosta MČ Praha 22 


