Zápis ze 17. zasedání ZMČ Praha 22, které se konalo dne 27. 8. 2014
v zasedací místnosti ve III. patře radnice
Přítomni:

Viz Prezenční listina

Návrhový výbor:
Mandátový výbor:
Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Jitka Rothová, Mgr. Ivana Vodičková
pan Tomáš Sobotka, Ing. Martin Vinter
pan Aleš Benda, Ing. Martin Turnovský

1.
2.

17. zasedání zastupitelstva MČ zahájil pan starosta v 17:00 hodin přivítáním přítomných
zastupitelů v celkovém počtu 20 a velkého počtu občanů MČ Praha 22.
Byli zvoleni výše uvedení členové výborů a ověřovatelé zápisu hlasováním 20:0:0.

Paní Kučerová přednesla návrh o zařazení bodu o střetu zájmů pana zastupitele Malčánka do programu
zasedání. Pan starosta nechal hlasovat. Hlasováním 3:16:1 (pro: paní Hemelíková, paní Kučerová a pan
Ondřej Čermák, zdržel se: pan Malčánek a ostatní zastupitelé hlasovali proti) nebyl návrh přijat.
Hlasováním 3:16:1 byl schválen následující PROGRAM:
1.
2.
3.

Zahájení
Volba mandátového a návrhového výboru a ověřovatelů zápisu, schválení programu
Kontrola usnesení a zápisu 16. zasedání ZMČ ze dne 28. 5. 2014

4.
4.1

Ekonomické záležitosti
Zápis z 14. jednání Finančního výboru ZMČ ze dne 30. 7. 2014

5.
5.1

Majetkoprávní záležitosti
Přijmutí daru částí pozemků parc. č. 1400/1, 1400/8, 1400/9, 1401/1, 1401/2 a 2158/1 v k. ú.
Uhříněves od společnosti RADAM a. s. v likvidaci a komunikací vybudovaných v rámci stavby
„JEZERA UHŘÍNĚVES II - obytný areál“ od společnosti PT Development s. r. o.
Bezúplatný převod pozemku parc. č. 1041/2 v k. ú. Uhříněves od České republiky - Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových
Narovnání duplicitního zápisu vlastnictví LV 1869
Záměr - odkoupení objektu v Pitkovicích, Žampionová čp. 59 pro účely MČ Praha 22 na zřízení
Spolkového domu v Pitkovicích

5.2
5.3
5.4

6.
7.
8.
9.
10.

Navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v Základní škole, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 od
1. 9. 2015
Volba přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 10
Přehled účastí na zasedáních Zastupitelstva MČ Praha 22 za volební období 2010 - 2014
Zápis ze 17. jednání Kontrolního výboru ZMČ ze dne 7. 8. 2014
Různé

3.
Kontrola usnesení a zápisu 16. zasedání ZMČ, které se konalo dne 28. 5. 2013
Zprávu o plnění usnesení a zápisu 16. zasedání ZMČ přijali zastupitelé bez připomínek. Z řad občanů
nebyl na úřad doručen žádný podnět.
4.
Ekonomické záležitosti
Všechny ekonomické záležitosti, které byly písemným materiálem předloženy, objasnil pan radní Ing.
Ondřej Semecký.
4. 1. Zápis z 14. jednání Finanční výbor ZMČ ze dne 30. 7. 2014
Materiál byl předložen písemně. Zápis s jednotlivými body včetně přijatých návrhů usnesení byl
předložen na jednání 7. mimořádného zasedání RMČ dne 6. 8. 2014. ZMČ vzalo zápis z jednání
Finančního výboru na vědomí.
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Přijmutí daru částí pozemků parc. č. 1400/1, 1400/8, 1400/9, 1401/1, 1401/2 a 2158/1 v k. ú.
Uhříněves od společnosti RADAM a. s. v likvidaci a komunikací vybudovaných v rámci
stavby „JEZERA UHŘÍNĚVES II - obytný areál“ od společnosti PT Development s. r. o
Společnost PT Development má v úmyslu vybudovat na pozemcích společnosti RADAM a. s. v rámci
stavby obytného souboru „JEZERA Uhříněves II - zástavba 43 ŘRD v lokalitě Nad Volyňkou“ rozšíření
komunikace o cca 2,6 m vč. chodníků. PT Development má zájem rozšířené i nově vybudované
komunikace darovat MČ Praha 22 do jejího majetku. S přijmutím daru souhlasila RMČ na svém 7.
mimořádném zasedání dne 6. 8. 2014. ZMČ schválilo přijmutí daru části pozemku a komunikací
vybudovaných v rámci stavby „JEZERA UHŘÍNĚVES II - obytný areál“, hlasováním 20:0:0.
5.1

Bezúplatný převod pozemku parc. č. 1041/2 v k. ú. Uhříněves od České republiky - Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových
Pozemek tvoří veřejné prostranství, důležité pro přístup na pozemky ostatních majitelů nemovitostí
v jeho sousedství a je pro jiný účel nevyužitelný. Česká republika je vlastníkem pozemku a Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových je oprávněn s pozemkem hospodařit. S bezúplatným převodem
souhlasila RMČ Praha 22 na svém 7. mimořádném zasedání dne 6. 8. 2014. ZMČ schválilo bezúplatný
převod pozemku z majetku ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví
hlavního města Prahy, svěřené správy městské části Praha 22, hlasováním 20:0:0.
5.2

5.3 Narovnání duplicitního zápisu vlastnictví LV 1869
Jedná o duplicitní zápis na LV 1869, který se týká pozemku parc. č. 92/2, zahrada, o výměře 19 m2 v k.
ú. Pitkovice, který je majetkem paní M. H. Za účelem narovnání duplicitního vlastnictví bude sepsána
dohoda o způsobu řešení duplicitního vlastnictví. V této dohodě MČ Praha 22 výslovně uzná vlastnictví
pozemku pro paní M. H. Za tímto účelem bude sepsáno tzv. Souhlasné prohlášení. S opravou souhlasila
RMČ na svém 7. mimořádném zasedání dne 6. 8. 2014. ZMČ schválilo uznání vlastnictví k pozemku
pro paní M. H., hlasováním 20:0:0.
Záměr - odkoupení objektu v Pitkovicích, Žampionová čp. 59 pro účely MČ Praha 22 na
zřízení Spolkového domu v Pitkovicích
Vlastníci objektu SANITHER, spol. s r. o. nabídli MČ P22 k odkoupení objekt, který byl původně
prodejnou družstva VČELA v Pitkovicích. V objektu je provozovna společnosti, v 1.NP jsou 4 BJ.
Proběhlo mnoho jednání zejména z hlediska financování a využívání objektu. Záměr projednávala RMČ
na 87. zasedání dne 9. 7. 2014, dále na 7. mimořádném zasedání dne 6. 8.2014 a doporučuje ZMČ záměr
ke schválení.
Pan ZS Ing. Turnovský předal slovo panu zastupiteli Ing. Vinterovi, který seznámil zastupitele se
záměrem využitelnosti objektu s tím, že MČ preferuje využití objektu pro zdravotnické služby. Pan
radní Benda informoval o možných variantách rozšíření lékařské kapacity a o probíhajících jednáních
s lékaři.
Paní Kučerová kladla dotazy ohledně velikosti pozemku v Pitkovicích a ohledně ceny objektu. Dotazy
zodpověděli ZS Ing. Turnovský a pan radní Ing. Semecký, který informoval o financování možnou
formou dotace. ZMČ souhlasilo se záměrem odkoupení objektu čp. 59 na ul. Žampiónová v Pitkovicích
pro účely MČ Praha 22, hlasováním 20:0:0.
5.4

Navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v Základní škole, Praha 10, nám. Bří Jandusů
2 od 1. 9. 2015
V souvislosti s přístavbou ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 a v souladu se „školským zákonem“ musí
být podány do 30. září 2014 na MŠMT a MHMP některé žádosti nutné související s navýšením
nejvyššího povoleného počtu žáků. Nová budova bude postavena v místě stávajícího objektu školní
družiny, který bude odstraněn. Nový objekt bude propojen se stávající budovou školy. V nové přístavbě
budou 4 učebny, které budou využívány k výuce žáků a činnosti školní družiny a školního klubu.
S navýšením nejvyššího povoleného počtu žáků souhlasila RMČ na svém 7. mimořádném zasedání dne
6. 8. 2014. ZMČ schválilo navýšení nejvyššího počtu žáků v ZŠ Praha 10, Bří Jandusů 2 hlasováním
20:0:0.
6.

2

7.
Volba přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 10
Na Úřad MČ se obrátil pan Ing. M. K., občan MČ Praha 22 se žádostí stát se přísedícím příslušného
obvodního soudu. Přísedícím Obvodního soudu pro Prahu 10 může být zvolen kandidát, který splňuje
zákonem stanovené předpoklady (státní občanství ČR, věk nejméně 30 let, způsobilost k právním
úkonům, trestní bezúhonnost, negativní lustrační osvědčení, zkušenosti a morální vlastnosti, které dávají
záruku řádného výkonu funkce, souhlas s ustanovením do funkce přísedícího; zákonným předpokladem
u přísedícího není právnické vzdělání) a který je přihlášen k trvalému pobytu nebo pracuje na území
městské části Praha 22. RMČ odsouhlasila navrženého kandidáta na funkci přísedícího OS pro Prahu
10 na svém 7. mimořádném zasedání dne 6. 8. 2014.
Pan starosta vyzval přítomné k diskusi:
Nejdříve se představil přizvaný občan MČ pan Ing. M. K.
Ing. Machačová: Kolik soudních sporů vede pan inženýr se státem? Pan Ing. K. konstatoval, že nějaká
trestní oznámení podal, avšak se státem nikoli.
Paní Kučerová konstatovala, že nejsou podstatné soudní spory, na překážku by bylo, pokud by pan
inženýr byl odsouzen, k tomu Ing. K. konstatoval, že rejstřík trestů i lustrační osvědčení má bez
záznamů.
Pan Zahradník: Jestli stát se přísedícím soudu byl vlastní nápad, nebo byl někým navržen? Pan Ing. K.
zopakoval, že studuje Universitu třetího věku, kde byli o této možnosti informováni. Tajemnice
konstatovala, že i z médií je zřejmé, že je nedostatek civilních občanů, kteří chtějí vykonávat tuto
veřejnou funkci. Pan starosta ukončil diskusi, požádal návrhovou komisi o přečtení návrhu usnesení a
požádal plénum o hlasování.
ZMČ hlasováním 3:16:1 (pro: paní Hemelíková, paní Kučerová a pan Ondřej Čermák, zdržel se: pan
Ing. Semecký a ostatní zastupitelé hlasovali proti) nezvolilo pana Ing. M. K. do funkce přísedícího
Obvodního soudu pro Prahu 10 na funkční volební období let 2014 - 2018.
Paní Kučerová se ještě přihlásila s dotazem, proč Rada MČ Praha 22 souhlasila a nyní členové RMČ
hlasují proti, pan starosta konstatoval, že je to svobodná vůle každého zastupitele.
8.
Přehled účastí na zasedáních Zastupitelstva MČ Praha 22 za volební období 2010 - 2014
Materiál byl předložen písemně. ZMČ vzalo přehled účasti jednotlivých členů na zasedáních v průběhu
volebního období na vědomí.
9.
Zápis ze 17. jednání Kontrolního výboru ZMČ ze dne 7. 8. 2014
Materiál byl předložen písemně. ZMČ vzalo zápis z jednání Kontrolního výboru na vědomí.
10. Různé
Paní Kučerová se dotázala pana Malčánka, zda-li se cítí ve střetu zájmů a jestli by mohl objasnit více k
věci z otevřeného dopisu. Pan Malčánek konstatoval, že dopis vnímá jako politickou předvolební
kampaň strany, která ho mezi občany distribuovala, a nebude se k tomu z tohoto důvodu vyjadřovat.
Vzhledem k tomu, že nikdo neměl další podněty, pan starosta poděkoval všem přítomným v jednacím
sále a ukončil jednání 17. zasedání ZMČ v 17:30 hodin.
Zapsala: Monika Kubšová
Ověřovatelé zápisu:
pan Aleš Benda

……………….………………..

Ing. Martin Turnovský

………………………………...

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