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Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 15. 2. 2017 

v zasedací místnosti radnice ve 3. patře 

 

 
Přítomni: viz prezenční listina 
Omluveni: pan Vojtěch Zelenka 
Mandátový výbor:  pan Aleš Benda, pan Michal Doležal 

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 usnášeníschopné. Starosta přivítal 

všechny přítomné zastupitele v celkovém počtu 22, omluvil pana Vojtěcha Zelenku a konstatoval, že 

drobné zpoždění bude mít pan Libor Čermák a Mgr. Jiří Matyášek. Přivítal Mgr. Martina Šlosara, 

právního zástupce MČ Praha 22, občany a majitelé nemovitostí MČ Praha 22 a zaměstnance/kyně 

Úřadu MČ Praha 22.  
Starosta upozornil všechny přítomné zastupitele a občany, že na 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. 

 

Pan starosta přivítal a v krátkosti představil nové členy zastupitelstva. Dále předal slovo samotným 

zastupitelům, kteří o sobě krátce pohovořili. 

  

2. Složení slibu členů zastupitelstva 

Starosta v souladu s § 50 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze vyzval členy zastupitelstva 

pana Ing. Martina Langmajera, Aleše Bendu a Ondřeje Kallasche ke složení slibu. Složení slibu 

proběhlo tak, že paní Kubšová (odbor kancelář volených orgánů) přečetla slib stanovený v § 50 odst. 3 

zákona o hlavním městě Praze „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že 

svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu městské části Praha 22, řídit se Ústavou a zákony 

České republiky.“ a vyzvala postupně členy zastupitelstva pana Aleše Bendu, Ing. Martina 

Langmajera a Ondřeje Kallasche ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na 

připraveném archu. Pan Aleš Benda, Ing. Martin Langmajer a Ondřej Kallasch, neodmítli složit slib 

ani nesložili slib s výhradou. 

 

V průběhu tohoto bodu dorazil na zasedání zastupitelstva Mgr. Matyášek (v 16:06 hod.)  - počet 

členů se zvýšil na 23 přítomných. 
 

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

s jejich souhlasem. 
Hlasování členů hnutí STAN bude zaznamenáváno jmenovitě. 

 

Hlasováním 22:0:1 byl zvolen mandátový výbor.  
 

Hlasováním 23:0:0 zvolen návrhový výbor. 

 

V průběhu hlasování dorazil na zasedání zastupitelstva pan Čermák (v 16:12 hod.)  - počet členů se 

zvýšil na 24 přítomných. 
 

Hlasováním 21:2:1 byli zvoleni starostou navržení, výše uvedení, ověřovatelé zápisu.  
 

 
 

http://www.praha22.cz/
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Schválení programu 

Starosta seznámil přítomné s návrhem programu 13. zasedání ZMČ, který měli všichni zastupitelé 

k dispozici.  

 
Pan starosta dal hlasovat o programu jako celku. 

1. Zahájení 

2. Slib členů ZMČ Praha 22 

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

4. Plnění úkolů ze ZMČ 

5. Ekonomické záležitost 

5.1 Zápis z 9. jednání Finančního výboru ZMČ Praha 22 ze dne 30. 1. 2017 

5.2 Návrh rozpočtu MČ Praha 22 na rok 2017 

5.3 Návrh rozpočtového výhledu do roku 2022 

5.4 Rozpočtové úpravy 

6. Majetkové záležitosti 

6.1 Přijmutí daru pozemků parc. č. 219/974 a parc. č. 219/984 v k. ú. Pitkovice od společnosti 

CENTRAL GROUP Nové Pitkovice III. a. s. 

6.2 Prodej části pozemku parc. č. 1884/250 o výměře 23 m2 v k. ú. Uhříněves  

6.3 Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě směnné č. 151/2013 MK - 48 
7. Zápis z 8. jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 22 ze dne 2. 11. 2016 
8. Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 22 za 2. pololetí roku 2016 (období 1. 7. - 31. 12. 2016) 

9. Petice proti zprůjezdnění ulice Františka Diviše - Ke Kříži 
10. Návrh na jmenování kronikáře MČ Praha 22 
11. Různé 

11.1 Dotazy členů ZMČ  

11.2 Dotazy, připomínky a podněty občanů MČ Praha 22 

 
ZMČ schválilo následující program hlasováním 24:0:0. 
 
4. Plnění úkolů ze ZMČ 

4a) Plnění usnesení ze ZMČ bylo vyhotoveno písemně a bylo projednáno na 54. RMČ dne 30. 1.2017. 

 

4b)  Kontrola usnesení z 12. ZMČ ze dne 21. 12. 2016 

K vyhotovenému usnesení neměli zastupitelé žádné připomínky. 
 

4c) Kontrola zápisu z 12. ZMČ ze dne 21. 12. 2016 

K vyhotovenému zápisu neměli zastupitelé žádné připomínky a z řad občanů nebyly doručeny žádné 

podněty. 

 

5. Ekonomické záležitost 

5.1 Zápis z 9. jednání Finančního výboru ZMČ Praha 22 ze dne 30. 1. 2017 

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

projednávaných na FV, zejména o návrhu rozpočtu a plánu HČ na rok 2017, návrhu rozpočtového 

výhledu MČ Praha 22 do roku 2022, rozpočtových opatřeních 2017, návratné finanční výpomoci 

z rozpočtu hlavního města Prahy v roce 2017, rozpočtové úpravě za období od 21. 10. 2016 do          

31. 12. 2016, o čerpání rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za rok 2016 a finančním hospodaření 

zřízených příspěvkových organizací (ZŠ, MŠ a ŠJ) za rok 2016. Informoval o tom, že na jednání FV 

byli hosté z řad zastupitelů. 

 

S technickou poznámkou vystoupil pan Koutský - proč není na webu MČ zápis z FV zveřejněn. 

ZMČ vzalo na vědomí zápis z jednání Finančního výboru. 

 

5.2 Návrh rozpočtu MČ Praha 22 na rok 2017 

Materiál byl promítán a jeho předkladatel Ing. Pařízek informoval, že návrh rozpočtu na rok 2017 byl 

projednán na 9. jednání FV ZMČ dne 30. 1. 2017. Byl projednán a doporučen ke schválení na 54. 

zasedání RMČ dne 30. 1. 2017. Podrobně vysvětlil některé položky. Po dobu stanovenou zákonem byl 

návrh rozpočtu zveřejněn na úřední desce MČ Praha 22. Pan starosta doplnil informace a informoval 

zastupitele o úpravě schodku, který bude nižší o 5 mil. Kč. 
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V rozpravě vystoupili: 

RNDr. Král - proč rozpočet není konzervativní jako v minulých letech, když letos vše vyčerpáme, kdy 

kontokorent srovnáme? 

Odpověděl pan starosta a k zaúčtování rozpočtové úpravy hovořil V OE Ing. Wetter. 

 

Pan Koutský - v kapitole financování příjmů - položka zapojení fondů darů - je v tom zahrnut finanční 

dar od spol. SKANSKA, tak jako byl zahrnut i v rozpočtu roku 2016? 

Odpověděl pan starosta a Ing. Semeniuk. 

K právnímu stanovisku se vyjádřili Mgr. Šlosar a Mgr. Kosař. 

 

Mgr. Kosař - požádal o podrobnější vysvětlení některých položek: 

- Oddíl 36 -  bydlení, komunální služby a územní rozvoj 1 927 000 Kč. 

Pan Knotek - jedná se o peníze na rekonstrukci 2 jednotek na nouzové byty pro případ živelných 

pohrom. Existuje i studie. OSM poskytne bližší informace Mgr. Kosařovi emailem. 

- Nákladová položka - Opravy a služby - 2 mil. Kč 

V OSM Ing. Kovaříková - jde o peníze na opravy veškerého movitého a nemovitého majetku 

MČ (havárie, výměna spotřebičů …).  

- Máme v nějaké položce zahrnuty služby, které čerpá MČ od třetích osob? 

 Ing. Pařízek - zahrnuto v oddíl 61 - oddíl Státní správa samospráva - 56 538 100 Kč 

- Existuje podrobnější rozpis této částky? 

V OE Ing. Wetter - ano existuje, je možné nahlédnout u V OE. 

Dále v diskusi vystoupili: pan Koutský, RNDr. Král, Ing. Pařízek. 

 

RNDr. Král - proč pořizuje MČ 3 elektromobily, kolik budou stát a kolik dostaneme od hl. m. Prahy? 

Odpověděl Bc. Selinger - dotace jsou z MŽP, cena jednoho vozu cca 500 000 Kč (záleží na VŘ), MČ 

dá 300 000 Kč a 220 000 Kč dostane od MŽP a jednalo by se do budoucna o obnovu vozového parku, 

která by byla šetrnější k životnímu prostředí. 

 

ZMČ schválilo návrh rozpočtu MČ Praha 22 na rok 2017 

objem příjmů ve výši       135 248 000 Kč 

objem výdajů ve výši       182 798 000 Kč 

schodek            47 550 000 Kč 

 

Schodek rozpočtu bude kryt zapojením prostředků z Fondu rozvoje a rezerv ve výši 12 000 000 

Kč, zapojením Fondu darů ve výši 7 000 000 Kč, zapojením zůstatku dotačních prostředků roku 

2015 z odvodu VHP ve výši 2 020 000 Kč a dále finančními prostředky z minulých let. 

 

objem výnosů hospodářské činnosti   17 340 420 Kč 

objem nákladů                   8 209 000 Kč 

hospodářský výsledek       9 131 420 Kč 

převod do hlavní činnosti     35 000 000 Kč 

hlasováním 17:3:4. 

 

Francová  Kosař Koutský Král Lagner Štěpánková  

- z z z - - 

 

5.3 Návrh rozpočtového výhledu do roku 2022 

Materiál byl promítán a objasněn jeho předkladatelem Ing. Pařízkem. 

Výdaje rozpočtového výhledu do roku 2022 odpovídají odhadovanému objemu celkových 

rozpočtových příjmů s přihlédnutím k závazkům MČ.  

 

ZMČ schválilo návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 22 do roku 2022 dle přílohy, hlasováním 

18:3:3. 

 

Francová  Kosař Koutský Král Lagner Štěpánková  

z z - z - - 
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5.4 Rozpočtová úprava 

Materiál byl objasněn panem starostou.   

Rozpočtové úpravy vychází z poskytnutí návratné finanční výpomoci dle usnesení ZHMP č. 23/14 ze 

dne 26. 1. 2017 k zajištění dostavby ZŠ U Obory před získáním dotačních zdrojů z EF OP „Pól růstu“. 

Materiál je důležitý pro uvolnění rozpočtových zdrojů pro investiční a neinvestiční výdaje pro další 

vývoj MČ v dalších letech. 

Informoval zastupitele o tom, že celková částka bude snížena o 1 440 000 Kč. Z tabulky v bodě b) 

bude vyjmuta položka Pronájem pozemku. Celková částka zvýšení výdajů bude 36 180 000 Kč.  

 

V rozpravě vystoupili: 

RNDr. Král - proč schvalujeme něco, co není jasné, jak dopadne, myslí tím dotaci, respektive, dotace 

povede k tomu, že budeme vracet půjčku, proč rozpočtovou úpravu neschválíme až po obdržení 

půjčky? 

Odpověděl pan starosta - půjčku už máme a půjčka nám umožní zpracovat uvedené položky do 

rozpočtu MČ tak aby se mohla seriozně vyvíjet. Půjčka nám umožní realizaci projektů vyžadující čas, 

jsou důležité pro získání možných dotací. Pokud dotaci nedostaneme, tak půjčku budeme splácet po 

dobu cca 7 let. 

Dále v diskusi vystoupili: Ing. Semecký, Ing. Semeniuk. 

 

Pan Kallasch - proč se rozhodlo o vyjmutí položky pronájem pozemku? 

Odpověděl pan starosta - jsou nutné další rozbory, jaké záměry by bylo možno na tomto pozemku 

realizovat 

Dále v diskusi vystoupili: Mgr. Štěpánková, pan Knotek. 

 

Pan Koutský - jak byl seznam vytvořený, kdo jej zpracovával, existuje nějaká koncepce, podle které 

jsou projekty navrženy včetně jejich ceny? 

Odpovědi zajistili: pan starosta, Ing. Semeniuk, pan Knotek, Ing. Pařízek, Mgr. Kosař, Ing. Semecký. 

 

ZMČ schválilo rozpočtové úpravy s tím, že 

a) zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu ve výši 40 000 000 Kč se nemění  

b) u snížení výdajů se změní částka na prvním řádku na - 36 180 000 Kč s tím že bude vynechána 

položka „Pronájem pozemku (zimní bruslení a další sportovní akce)“ ve výši 1 440 000 Kč, 

hlasováním 16:1:7. 

 

Francová  Kosař Koutský Král Lagner Štěpánková  

z z - z z z 
 

 

6. Majetkové záležitosti 

6.1 Přijmutí daru pozemků parc. č. 219/974 a parc. č. 219/984 v k. ú. Pitkovice od společnosti 

CENTRAL GROUP Nové Pitkovice III. a. s. 

Materiál byl promítán a objasněn jeho předkladatelem ZS panem Knotkem.  

Na MČ Praha 22 byla doručena žádost společnosti CENTRAL GROUP Nové Pitkovice III. a. s.           

o přijmutí daru pozemku parc. č. 219/974 o výměře 48 m2 a pozemku parc. č. 219/984 o výměře 6 m2 

oba v k.ú. Pitkovice. Tyto pozemky vznikly dělením parcel při dokončování obytného souboru 

Májovková. Pozemek parc. č. 219/974 je součástí parku, který má již ve svěřené správě MČ. Pozemek 

parc. č. 219/984 je součástí komunikace a byl oddělen tak, aby chodník při ulici Penízovková na 

pozemku, který bude darován MČ po dokončení komunikací, navazoval do pozemku ve vlastnictví 

MČ a ne do pozemku společenství vlastníků (parc. č. 219/943).  

S přijmutím daru souhlasila RMČ na svém 54. zasedání dne 30. 1. 2017.  

 

V průběhu hlasování byl mimo zasedací místnost zastupitel pan Doležal - počet členů 23 

přítomných. 

 

ZMČ schválilo přijmutí daru pozemku parc. č. 219/974 a pozemku parc. č. 219/984 v k. ú. Pitkovice 

od společnosti CENTRAL GROUP Nové Pitkovice III. a. s., hlasováním 23:0:0. 

 

Na zasedání se vrátil pan Doležal - počet členů 24 přítomných. 
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6.2  Prodej části pozemku parc. č. 1884/250 o výměře 23 m2 v k. ú. Uhříněves  
Materiál byl promítán a objasněn jeho předkladatelem ZS panem Knotkem.  

Na MČ Praha 22 se obrátila p… s žádostí o koupi části pozemku parc. č. 1884/250 v k. ú. Uhříněves. 

Žadatelka je vlastníkem pozemku parc. č. …, na kterém má postavený rodinný dům. V současné době 

má žadatelka oplocenu i část pozemku, kterou má zájem koupit a chtěla by tedy narovnat majetkové 

vztahy.  Cena pozemku parc. č. 1884/250 je v cenové mapě pro rok 2017 uvedena ve výši 5 500 Kč/m2 

a žadatelka tuto cenu respektuje. Celková cena tedy bude ve výši 126 500 Kč.  

S prodejem souhlasila RMČ na svém 54. zasedání dne 30. 1. 2017.  
 
V rozpravě vystoupili:  

RNDr. Král - je změna zapsána v KN? 

Odpověděli pan Knotek a pan starosta - vlastnictví se mění až po zápisu do KN, oddělovací plán se 

připraví jako návrh a změna bude provedena v katastru až po podepsáním Kupní smlouvy. 
 

V průběhu hlasování byl mimo zasedací místnost zastupitel pan Koutský - počet členů 23 

přítomných. 
 

ZMČ schválilo přímý prodej části pozemku parc. č. 1884/250 o výměře 23 m2 v k. ú. Uhříněves       

p… za cenu 126 500 Kč, hlasováním 23:0:0. 
 

Na zasedání se vrátil pan Koutský - počet členů 24 přítomných. 
 
6.3 Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě směnné č. 151/2013 MK - 48 

Materiál byl promítán a objasněn jeho předkladatelem ZS panem Knotkem ve spolupráci s V OSM                         

Ing. Kovaříkovou. 

V souvislosti se stavbou obytného souboru „Vivus Uhříněves“ uzavřela MČ Praha 22 se společností 

Vivus Uhříněves v roce 2013 Smlouvu o budoucí smlouvě směnné č. 151/2013 MK - 48, jejímž 

předmětem byla  směna části pozemku parc. č. 1900/82 o výměře cca 634 m2, který má ve správě MČ 

za část pozemku parc. č. 1060 o výměře cca 443 m2 a část pozemku prac. č. 1900/91 o výměře cca 

1161 m2. Vzhledem k některým změnám, ke kterým dochází v průběhu výstavby požádala společnost 

Vivus Uhříněves s.r.o. o uzavření Dodatku ke smlouvě č. 151/2013 MK - 48. Změna spočívá 

v úpravách směňovaných pozemků.  

S uzavřením dodatku souhlasila RMČ na svém 54. zasedání dne 30.1.2017. 
 
ZMČ schválilo uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí směnné č. 151/2013 MK - 48, 

hlasováním 23:0:1. 
 

Francová  Kosař Koutský Král Lagner Štěpánková  

+ + z + + + 
 

V 17:36 hod. pan starosta vyhlásil 20 minutovou přestávku. 

 
Po přestávce v 17:55 hod. zahájil pan starosta zasedání s tím, že požádal zastupitelstvo o doplnění 
jednoho bodu do programu zasedání s názvem „Reorganizace Rady MČ Praha 22“, který se bude 
týkat organizační struktury a personálního obsazení rady. 
O jeho návrhu se hlasovalo na základě JŘ ZMČ Praha 22, článek VI., bod 6. 
 
ZMČ schválilo zařazení nového bodu programu „Reorganizace RMČ Praha 22“, hlasováním 14:8:2 

byl návrh přijat. 
 

Francová  Kosař Koutský Král Lagner Štěpánková  

- - - - - - 
 
 

7. Reorganizace Rady MČ Praha 22 

Pan starosta otevřel tento bod s tím, že navrhl do budoucna 7 člennou radu a dal návrh na odvolání 

Mgr. Erbsové z rady. 

Ing. Langer dal protinávrh na odvolání pana starosty Ing. Martina Turnovského. 

Hlasováním 6:16:2 nebyl návrh přijat. 
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Francová  Kosař Koutský Král Lagner Štěpánková  

+ + + + + + 
 

Dotaz Mgr. Erbsové proč ji pan starosta odvolává a na základě čeho? 

Po celkovém shrnutí pan starosta konstatoval, že radě nevyhovuje současný stav. 

V rozpravě vystoupili: Mgr. Štěpánková, Mgr. Erbsová, pan starosta, pan Koutský, Mgr. Matyášek, 

pan Kallasch, RNDr. Král, Ing. Semecký, Ing. Langmajer, pan Knotek, Ing. Pařízek. 

 

Bc. Selinger dal návrh na ukončení rozpravy. 

Hlasováním 14:10:0 byl návrh přijat 

 

Francová  Kosař Koutský Král Lagner Štěpánková  

- - - - - - 

 

Pan starosta vyval zastupitele k hlasování o odvolání Mgr. Erbsové. 

S technickou poznámkou ke způsobu hlasování vystoupil Ing. Pařízek a požádal pana starostu o určení 

způsobu hlasování. 

Pan starosta dal návrh na hlasování aklamací. 

Ing. Pařízek dal protinávrh na tajné hlasování. 

Hlasováním 10:12:2 nebyl návrh přijat. 

 

Francová  Kosař Koutský Král Lagner Štěpánková  

+ + + + + + 

 

Pan starosta dal hlasovat o odvolání Mgr. Erbsové z funkce radní MČ Praha 22. 

ZMČ odvolalo radní Mgr. Kateřinu Erbsovou z funkce neuvolněné členky RMČ Praha 22, 

hlasováním 14:8:2. 

 

Francová  Kosař Koutský Král Lagner Štěpánková  

- - z - - - 
 

Pan starosta dal hlasovat o 7 členné RMČ Praha 22. 

ZMČ schválilo 7 člennou RMČ Praha 22 v souladu s § 95, zákona č.131/2000 Sb., o hl. m. Praze, 

hlasováním 16:2:6. 

 

Francová  Kosař Koutský Král Lagner Štěpánková  

+ z z + z + 
 

Mgr. Matyášek vystoupil s dotazem na ZS Ing. Pařízka - jak si myslí, že bude fungovat koalice TOP  

09 v RMČ? 

V rozpravě vystoupili: Ing. Pařízek, pan starosta, RNDr. Král. 

Na základě výsledku rozpravy dal Mgr. Matyášek návrh na odvolání z funkce ZS a radního                

Ing. Pařízka. 

 

Dále v rozpravě vystoupili: Mgr. Erbsová, RNDr. Král, pan Koutský, Mgr. Matyášek. 

 

V 18:40 hod. pan starosta navrhl 15 minutovou přestávku. 

Hlasováním 15:9:0 byla schválena 15 minutová přestávka do 19:00 hod. 

 

Francová  Kosař Koutský Král Lagner Štěpánková  

- - - + - - 
Po přestávce pokračovala rozprava k návrhu Mgr. Matyáška na odvolání Ing. Pařízka z funkce ZS a 

radního.        

V rozpravě vystoupili: Bc. Selinger, Mgr. Erbsová, pan Knotek, Mgr. Štěpánková, Ing. Pařízek,        

Ing. Langmajer, Ing. Semeniuk, pan Coller, pan Koutský, Ing. Semecký, pan Kallasch. 
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Pan starosta dal návrh na ukončení rozpravy. 

Hlasováním 15:5:4 byl návrh přijat. 

 

Francová  Kosař Koutský Král Lagner Štěpánková  

- - z z - - 
 

Pan starosta dal hlasovat o návrhu Mgr. Matyáška na odvolání Ing. Pařízka z funkce ZS a radního     

MČ Praha 22. 

ZMČ odvolalo zástupce starosty a radního Ing. Jiřího Pařízka z funkce neuvolněného zástupce 

starosty a člena RMČ Praha 22, hlasováním 14:8:2. 

 

Francová  Kosař Koutský Král Lagner Štěpánková  

- - z - - - 
 
8. Zápis z 8. jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 22 ze dne 2. 11. 2016 
Materiál byl předložen písemně. Předseda KV Mgr. Kosař, informoval o hlavních bodech programu 
projednávaných na KV. 
ZMČ vzalo na vědomí zápis z jednání Kontrolního výboru ze dne 2. 11. 2016. 

 

9. Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 22 za 2. pololetí roku 2016 (období 1. 7. - 31. 12. 2016) 
Materiál byl předložen písemně. 
Rada MČ předkládá Zastupitelstvu MČ zprávu o své činnosti v souladu s  § 70, odst. 4, zákona              

č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů. Materiál byl projednán a vzat na vědomí 

na 54. zasedání RMČ dne 30. 1. 2017. Zápisy z RMČ jsou zveřejněny na webu MČ Praha 22 

v anonymizované podobě z důvodu dodržení zákona na ochranu osobních údajů, a to vždy v zákonné 

lhůtě, tj. do 7 dnů od konání zasedání.  

ZMČ vzalo na vědomí Zprávu o činnosti Rady městské části Praha 22 za období 1. 7. - 31. 12. 2016. 

 

10. Petice proti zprůjezdnění ul. Františka Diviše - Ke Kříži 
Materiál předložen písemně a objasněn panem starostou. 

Petice byla doručena na Úřad MČ dne 31. 10. 2016. Na adresu petičního výboru byl dne 2. 11. 2016 

odeslán dopis starosty MČ, který popsal postup zpracování petice všemi orgány. Petice splňuje 

všechny náležitosti dle zákona č.85/1990 Sb., o petičním právu. 

Na 13. jednání Komise výstavby a územního plánu, konané dne 30. 11. 2016, předseda komise 

přítomné členy informoval o petici s tím, že o ní dále bude jednat dopravní komise. Na 12. zasedání 

Komise dopravy, konané dne 12. 12. 2016, byli přítomní členové komise V OV Mgr. Vinklářovou 

seznámeni s historií průjezdnosti komunikace Františka Diviše. Usnesení Komise dopravy doporučuje 

dokončení projektu v původním rozsahu, tedy včetně propojení komunikace Ke Kříži s komunikací 

Františka Diviše.  

Po projednání v příslušných komisích a doručení předběžného vyjádření Policie ČR byl kompletní 

materiál předložen na 54. zasedání RMČ dne 30. 1. 2017, kde bylo schváleno zprůjezdnění ulice 

Františka Diviše, a to za podmínek navržení zóny 30 se zvýšenými prahy.  

 

Pan starosta za MČ přislíbil, že komunikace nebude otevřena dříve, než budou vybudovány a 

zkolaudovány chodníky a komunikace bude bezpečná pro chodce a zajištěn bezpečný provoz po celé 

komunikaci.          

 

V rozpravě vystoupili: 

pan Koutský - dotaz zda budou hotovy chodníky v celé délce komunikace ul . Fr. Diviše tzn.                

k Vivusu? 

Odpověděl Ing. Semeniuk - chodníky od Vivusu k ul. Sušilova + jeden nový chodník, oba chodníky 

by měli být hotovy v létě 2017. 

pan Koutský - otázka zda se také řeší výjezdy na obě komunikace tzn. do ulice Ke Kříži a do              

ul. Františka Diviše? Jak bude zajištěna plynulost provozu? 

Odpověděli Ing. Semeniuk, pan starosta a pan Knotek - samozřejmě, že se vše řeší se všemi dotčenými 

orgány. 

 

V průběhu hlasování byl mimo zasedací místnost zastupitel Ing. Matyášek - počet členů 23 

přítomných. 
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ZMČ souhlasilo s tím, aby došlo k zprůjezdnění ulice Františka Diviše, a to za podmínek navržení 

zóny 30 se zvýšenými prahy, hlasováním 19:3:1.   
 

 

11. Návrh na jmenování kronikáře MČ Praha 22 

Materiál byl objasněn jeho předkladatelem panem starostou. 

V současné době tuto funkci vykonává v souladu s uvedeným zákonem, z pověření RMČ zaměstnanec 

ÚMČ Ing. Michal Klich, který se práce ujal po zemřelé kronikářce paní Evě Škrdlové. V minulosti se 

nepodařilo získat nikoho z místních rodáků a pamětníků. Pan Ing. Klich tuto práci vykonává rád a 

dobře, proto by bylo vhodné, aby jej ZMČ Praha 22 jmenovalo kronikářem a stanovilo mu roční 

odměnu, která mu bude vyplácena v návaznosti na objednávku MČ Praha 22. 

RMČ Praha 22 tuto věc projednala na svém 54. zasedání dne 30. 1. 2017 a doporučuje zastupitelstvu 

jmenovat Ing. Michala Klicha kronikářem MČ Praha 22, neboť již praxe prokázala, že tuto činnost 

vykonává rád, zodpovědně, ochotně a pečlivě v souladu se zákonem. Roční odměnu navrhuje pro 

kronikáře MČ Praha 22 ve výši 24 000 Kč.  

 
V průběhu hlasování byl mimo zasedací místnost zastupitel Ing. Matyášek - počet členů 23 

přítomných. 

 
ZMČ jmenovalo kronikářem MČ Praha 22 pana Ing. Michala Klicha, hlasováním 21:0:2. 

 

Francová  Kosař Koutský Král Lagner Štěpánková  

+ + + + z + 

 

ZMČ schválilo roční odměnu panu Ing. Michalu Klichovi, který je jmenován kronikářem MČ Praha 

22 ve výši 24 000 Kč, hlasováním 20:0:3. 

 

Francová  Kosař Koutský Král Lagner Štěpánková  
+ + z + z + 

 

Na zasedání se vrátil Ing. Matyášek  - počet členů 24 přítomných. 

 

12. Různé 
12.1  Dotazy členů ZMČ 
 

Mgr. Štěpánková -  s dotazem kdy se bude volit další člen rady, neuvolněný 7 člen RMČ 

Odpověděl pan starosta - rada je zvolena sedmičlenná s tím, že jedno místo je neobsazené, zatím musí 

rada rozdělit kompetence a pak bude zvolen nový člen/členka rady. 

V rozpravě dále vystoupili: pan Coller a pan Knotek. 

 

Mgr. Erbsová - dala návrh na zvolení Ing. Michala Klicha radním. 

Ing. Klich - poděkoval a návrh nepřijal 

Mgr. Erbsová - dala nový návrh na zvolení pana Libora Čermáka radním. 

Pan Čermák - poděkoval a návrh nepřijal. 

 

Mgr. Kosař - se dotázal na spolupráci s další AK Jansta a Kostka, proč potřebujeme další AK když 

máme AK Červinka? 

Odpověděl pan Knotek - další AK byla přijata vzhledem k novým vznikajícím projektům v MČ a 

k potřebě různých právních posudků na jednu věc. 

V rozpravě dále vystoupili: pan starosta, Mgr. Erbsová,  

 

RNDr. Král - který se dotazoval na stejné otázky jako pan Zelenka (emailem ze dne 20. 1. 2017), 

panem starostou mu bylo přislíbeno zaslání stejné odpovědi emailem, kterou zajistí V OKVO Ing. 

Ptáček. 
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12.2  Dotazy, připomínky a podněty občanů MČ Praha 22 

 

Občan pan Blažek 

- obchodní infrastruktura v Uhříněvsi - kdy to bude, jak je to zajištěno, co to bude a kde to bude? 

Odpověděl pan starosta ve spolupráci v V OV Mgr. Vinklářovou: 

- bylo vydáno územní rozhodnutí na výstavbu PENNY Marketu, teď nabývá právní moci,           

o stavební rozhodnutí nebylo dosud požádáno, investor by rád stavbu dokončil do konce roku 

2017, 

- BILLA u Vivusu - zatím nejsou všechny doklady k podání územního rozhodnutí na výstavbu 

IV. etapy, která zahrnuje obchod, Vivus nemá všechna povolení k zahájení projektu. 

Občan Blažek - investorem je BILLA?  

Odpověděl pan starosta - ne, investorem je Vivus, BILLA bude v nájmu. 

 

- rekonstrukce komunikace Přátelství směr k Říčanům - kdy to začne, kdy bude ukončeno, jak 

bude regulována doprava, dotkne se tato situace také linek MHD? 

Odpověděl pan starosta - komunikace bude opravována po pásech, nebude celá uzavřená, bude 

otevřený jeden pruh a to na Říčany. 

V OŽPD Ing. Sopoušková  - informovala o veřejném projednávání pro občany, ve středu 22. 2. 2017 

od 18 hodin ve 3. patře radnice. 

 

  

Pan starosta poděkoval všem přítomným v jednacím sále za účast, popřál všem hezký večer a ukončil 

zasedání 13. ZMČ Praha 22 ve 20:10 hodin. 
 

 

 
Zapsala: Monika Kubšová 
Vyhotoveno dne: 19. 2. 2017 
 

 

Ověřovatelé zápisu: 
 

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

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

 

 

 

……………………………..………..................... 
Ing. Martin Turnovský, starosta MČ Praha 22 

 

 

 

 

 

 

 

 
*/ Vysvětlivky k hlasování v tabulce: 

+ pro 

-             proti 

z zdržel/la se 
 


