Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 14. 6. 2017
v zasedací místnosti radnice ve 3. patře
Přítomni:
Mandátový výbor:
Návrhový výbor:
Ověřovatelé zápisu:

viz prezenční listina
Mgr. Pavel Kosař, Ing. Jiří Pařízek
Mgr. Jitka Rothová Mgr. Ivana Vodičková
Bc. Michal Selinger, Mgr. Jiří Matyášek

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 23 a omluveni jsou pan Coller a pan Doležal. 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.
2.
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.
Pan Koutský navrhl za ověřovatele zápisu pana Ondřeje Kallasche který s nominací souhlasil.
O protinávrhu se hlasovalo 11:0:12, protinávrh nebyl přijat.
Hlasováním 13:9:1 byli zvoleni starostou navržení, výše uvedení, ověřovatelé zápisu.
Schválení programu
Pan starosta požádal před vlastním schválením programu, který měli zastupitelé k dispozici o zařazení
materiálu “Přijmutí daru částí pozemků parc. č. 1796/1, 1796/2 a 1796/6 v k. ú. Uhříněves včetně
chodníku k hřbitovu, budovaného v rámci stavby „Prodejna Praha - Uhříněves“ od společnosti A+R
s.r.o.”, který byl předložen na stůl.
Požádal předkladatele materiálu ZS pana Knotka o zdůvodnění.
Jedná se o výstavbu PENNY Marketu a s touto informací byli zastupitelé seznámeni na 8. ZMČ.
Společnost A+R s.r.o. v současné době řeší stavební povolení a územní rozhodnutí. V rámci plánované
výstavby bylo MČ Prahou 22 požadováno darování stavby chodníku přístupové cesty
k uhříněveskému hřbitovu. Splněním tohoto požadavku je také podmíněno vydání stavebního
povolení.
Hlasováním 23:0:0 byl materiál zařazen jako řádný bod programu 15. zasedání ZMČ.
Pan starosta vyzval ostatní zastupitele, aby předložili své návrhy k programu 15. ZMČ.
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Pan Zelenka - požádal o zařazení „Petice proti výstavbě velkých bytových projektů a proti
rozšiřování zastavitelného území v MČ Praha 22“ (dále jen Petice), která byla doručena na úřad
5. 4. 2017 a byla rozeslána zastupitelům emailem.
Petiční výbor požádal o větší zapojení zastupitelů do připomínkování stavebních, ale i jiných projektů,
které jsou vedeny v rámci územního řízení, tzn. nastartovat diskusi o obsahu petice.
Pan starosta vystoupil s protinávrhem, pokud nebude navrhováno žádné usnesení, můžeme Petici
zařadit v bodě Různém.
Technická poznámka Mgr. Kosaře, pokud by Petice nebyla projednávána jako samostatný bod, ale
v bodě Různém, zda by se Petice v rámci petičního zákona dala brát jako projednaná.
Vyjádření Mgr. Šlosara - obě varianty jsou k projednání možné
V rozpravě o zařazení bodu do programu vystoupili: Ing. Pařízek, Mgr. Matyášek, pan Zelenka, pan
Knotek, Mgr. Kosař, Mgr. Vodičková
Mgr. Vodičková vystoupila s protinávrhem zařadit jako bod 9.1 „Projednání petice“.
Hlasováním 21:0:2 byla Petice zařazena jako řádný bod 9.1 programu 15. zasedání ZMČ.
Francová
+

Kosař
+

Koutský
+

Král
+

Lagner
+

Štěpánková
+

Zelenka
+

Pan ZS Knotek požádal o stažení bodu 5.1 „Smlouva o spolupráci MČ Praha 22 a Římskokatolické
farnosti kostela Všech svatých v Uhříněvsi“ z programu zasedání.
Pan starosta dal hlasovat o upraveném programu jako celku.
1.
Zahájení
2.
Volba mandátového a návrhového výboru a ověřovatelů zápisu, schválení programu
3.
Plnění úkolů ze ZMČ
4.
Ekonomické záležitosti
4.1 Zápis z 11. jednání Finančního výboru ZMČ Praha 22 ze dne 29. 5. 2017
4.2 Plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti k 31. 3. 2017
5.
Majetkové záležitosti
5.1 Zrušení usnesení 8. zasedání ZMČ ze dne 24. 2. 2016 - „Prodej pozemku parc. č. 398 o výměře
156 m2 v k. ú. Uhříněves paní J. L.“
5.2 Přijmutí daru částí pozemků parc. č. 1796/1, 1796/2 a 1796/6 v k. ú. Uhříněves včetně chodníku
k hřbitovu, budovaného v rámci stavby „Prodejna Praha - Uhříněves“ od společnosti A+R s.r.o.
6.
Informace radního Ing. Semeniuka „Navýšení kapacity ZŠ U Obory“
7.
Závazné stanovisko EIA - záměr „Novostavba mola a dráhy se zázemím pro vodní lyžování,
lokalita Podleský rybník, parc. č. 1692 v k. ú. Uhříněves“
8.
Znak a vlajka městské části Praha 22
9.
Různé
9.1 Projednání petice
9.2 Dotazy členů ZMČ
9.3 Dotazy, připomínky a podněty občanů MČ Praha 22
ZMČ schválilo doplněný program hlasováním 23:0:0.
3.
Plnění úkolů ze ZMČ
3a) Plnění usnesení ze ZMČ bylo vyhotoveno písemně a bylo projednáno na 62. RMČ dne 31. 5.2017.
3b)
Kontrola usnesení z 13. ZMČ ze dne 15. 2. 2017
K vyhotovenému usnesení neměli zastupitelé žádné připomínky a z řad občanů nebyly doručeny žádné
podněty.
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3c) Kontrola zápisu z 13. ZMČ ze dne 15. 2. 2017
K vyhotovenému zápisu starosta informoval o uplatněné námitce k zápisu pana zastupitele Zelenky a
pana zastupitele Kallasche k bodu 7.2 - Výkup pozemku parc. č. 1758/3 v k. ú. Uhříněves, k hlasování
hnutí STAN.
Pan Kallasch - poznamenal, že se jedná o stejnou námitku, kterou předložil pan Zelenka.
Pan Zelenka - po hlasování k bodu 7.2 na zastupitelstvu vznesl prosbu, aby bylo do zápisu
k hlasování uvedeno, z jakého důvodu se zástupci STAN zdrželi hlasování.
Ing. Pařízek požádal, aby projednání závěrečné zprávy za rok 2015 auditorem, bylo předložena jako
bod na zářijové zasedání ZMČ.
Mgr. Kosař požádal, aby rezignační dopis na členství pana Koutského z KV ZMČ byl zveřejněn jako
příloha zápisu z 14. ZMČ.
Technická poznámka Mgr. Matyáška - podle našeho JŘ je nutné si k námitkám vyžádat stanovisko
ověřovatelů zápisu.
Vystoupili: Bc. Selinger, pan Zelenka, Mgr. Štěpánková, Mgr. Erbová, pan Koutský, pan Čermák,
Mgr. Matyášek, pan Kallasch
Mgr. Kosař navrhl ukončení diskuse.
Hlasováním 22:1:0 byla diskuse ukončena.
Francová
+

Kosař
+

Koutský
+

Král
+

Lagner
-

Štěpánková
+

Zelenka
+

O uplatnění námitky pana Zelenky do zápisu dal pan starosta hlasovat.
Hlasováním 10:9:4 nebyla námitka pana Zelenky přijata.
Francová
+

Kosař
+

Koutský
+

Král
+

Lagner
+

Štěpánková
+

Zelenka
+

4.
Ekonomické záležitost
4.1 Zápis z 11. jednání Finančního výboru ZMČ Praha 22 ze dne 29. 5. 2017
Materiál byl předložen písemně. Předseda FV Mgr. Matyášek, informoval o hlavních materiálech
projednávaných na FV, zejména o rozpočtových úpravách za období od 11. 4. 2017 do 29. 5. 2017,
zprávě o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. čtvrtletí 2017 a hospodaření ZŠ, MŠ a ŠJ
za I. čtvrtletí 2016.
V rozpravě k obsahu zápisu vystoupili: Mgr. Erbsová, Mgr. Matyášek, Ing. Pařízek, Mgr. Štěpánková,
Ing. Wetter, Ing. Semeniuk, pan Koutský, Ing. Semecký.
Pan Knotek navrhl ukončení diskuse.
Hlasováním 20:2:1 byla diskuse ukončena.
Francová
+

Kosař
+

Koutský
+

Král
+

Lagner
-

Štěpánková
+

Zelenka
+

ZMČ vzalo na vědomí zápis z jednání Finančního výboru.
4.2 Plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti k 31. 3. 2017
Materiál byl předložen písemně a objasněn radním Mgr. Matyáškem. Plnění rozpočtu vychází
z bilančního výkazu, plnění plánu hospodářské činnosti vychází z výkazu zisku a ztráty.
ZMČ vzalo na vědomí zprávu o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti k 31. 3. 2017.
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Pan starosta se omluvil a předal řízení zasedání 15. ZMČ panu Mgr. Matyáškovi.
5.
Majetkové záležitosti
5.1 Zrušení usnesení 8. zasedání ZMČ ze dne 24. 2. 2016 - „Prodej pozemku parc. č. 398
o výměře 156 m2 v k. ú. Uhříněves paní J. L.“
Materiál byl předložen písemně a objasněn předkladatelem ZS panem Knotkem.
Na základě žádosti paní L. o odkup pozemku parc. č. 398 z listopadu 2015 byl na 8. ZMČ dne
24. 2. 2016 schválen prodej pozemku za cenu dle cenové mapy stavebních pozemků pro rok 2016 ve
výši 3 400 Kč/m2. V současné době došlo k rapidnímu nárůstu ceny pozemku dle cenové mapy
z 3 400 Kč/m2 na 4 670 Kč/m2. Vzhledem k dlouhému časovému úseku od usnesení schvalujícího
prodej a výrazné změně podmínek je třeba usnesení 8. ZMČ zrušit, neboť za podmínek dle usnesení
8. ZMČ již nelze pozemek prodat. O dalším postupu v dané věci bude rozhodnuto ve spolupráci s AK
na základě jednání s paní L. Se zrušením usnesení 8. ZMČ souhlasila RMČ na 62. zasedání dne
31. 5. 2017.
V rozpravě vystoupili: Mgr. Kosař, Ing. Feďková, Ing. Pařízek, pan Knotek.
ZMČ schválilo zrušení usnesení 8. zasedání ZMČ ze dne 24. 2. 2016 pod bodem 6.1 - Prodej
pozemku parc. č. 398 o výměře 156 m2 paní J. L., hlasováním 22:0:0.
V průběhu hlasování byl mimo zasedací místnost zastupitel pan Koutský - počet členů 22
přítomných.
Francová
+

Kosař
+

Koutský
nepřítomen

Král
+

Lagner
+

Štěpánková
+

Zelenka
+

5.2
Přijmutí daru částí pozemků parc. č. 1796/1, 1796/2 a 1796/6 v k. ú. Uhříněves včetně
chodníku k hřbitovu, budovaného v rámci stavby „Prodejna Praha - Uhříněves“ od společnosti
A+R s.r.o.
Materiál byl předložen písemně, objasněn předkladatelem ZS panem Knotkem.
Na 8.ZMČ dne 24. 2. 2016 byla zastupitelům předložena na vědomí informace ohledně plánované
výstavby maloobchodní velkoprostorové prodejny s pekárnou a řeznictvím PENNY Market - prodejna
Praha - Uhříněves. V rámci plánované výstavby bylo MČ Praha 22 požadováno darování stavby
chodníku přístupové cesty k uhříněveskému hřbitovu. Součástí daru budou i pozemky pod touto
stavbou a pozemek vedoucí od chodníku k ulici Přátelství tj. části pozemků parc. č. 1796/1, 1796/2 a
1796/6 v k. ú. Uhříněves. Splněním tohoto požadavku je také podmíněno vydání stavebního povolení.
12. 6. 2017 byla na MČ doručena žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací. Rozsah
daru je zakreslen na situačním plánku. S přijmutím daru souhlasila RMČ Praha 22 na svém
63. zasedání dne 14. 6. 2017.
ZMČ schválilo přijmutí daru částí pozemků parc. č. 1796/1, 1796/2 a 1796/6 v k. ú. Uhříněves včetně
stavby chodníku k hřbitovu, budovaného v rámci stavby „Prodejna Praha - Uhříněves“ od společnosti
A+R s.r.o., se sídlem Počernická 257, 250 73 Radonice, IČ 2674600.
K návrh usnesení vystoupil RNDr. Král s poznámkou, jak to, že přijímáme dar části pozemku, který
není oddělen od zbylých pozemků, tzn není vůbec jasné, co dostaneme jako dar, když to není
geodeticky odděleno.
Odpověděl pan starosta: jedná se o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí, není tedy možno přesně
stanovit výměru.
Protinávrh na úpravu usnesení v bodě č. 2 navrhl pan Koutský: „ZMČ ukládá RMČ uzavřít smlouvu
o smlouvě budoucí darovací“.
Pan předsedající dal hlasovat o upraveném usnesení:
1. ZMČ schválilo přijmutí daru částí pozemků parc. č. 1796/1, 1796/2 a 1796/6 v k. ú. Uhříněves
včetně stavby chodníku k hřbitovu, budovaného v rámci stavby „Prodejna Praha - Uhříněves“ od
společnosti A+R s.r.o., se sídlem Počernická 257, 250 73 Radonice, IČ 2674600.
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2. ZMČ ukládá RMČ uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí darovací.
Hlasováním 22:0:1 byl protinávrh na úpravu usnesení přijat.
Francová
+

Kosař
+

Koutský
+

Král
+

Lagner
+

Štěpánková
+

Zelenka
+

6.
Informace radního Ing. Semeniuka „Navýšení kapacity ZŠ U Obory“
K připravované stavbě, která bude nejvýznamnější investiční akcí naší MČ v letošním roce, podal
Ing. Semeniuk následující informace:
Výběrové řízení bylo ukončeno a vítězem a dodavatelem stavby bude Polabská stavební, s.r.o., která
se umístila na druhém místě, ale společnost MARHOLD, a. s, která byla na prvním místě, nesplnila
kvalifikační ukazatele a na základě toho byla z VŘ vyloučena. Z důvodu jejího vyloučení byla tudíž na
základě nejnižší ceny vybrána Polabská stavební. Minulý pátek uplynula doba, kdy se ostatní účastníci
řízení mohli odvolat nebo vznést nějaké námitky. Nikdo se neodvolal. Žádost MČ o dotaci postoupila
do druhé kola. Smlouva s Polabskou stavební by mohla být podepsána do konce tohoto týdne.
V rozpravě k předaným informacím vystoupili: Ing. Pařízek, Ing. Semeniuk, Bc. Selinger, pan Mošna
Ing. Pařízek poděkoval, požádal, zda by na dalším zasedání ZMČ, mohl být předložen písemný
materiál včetně harmonogramu a financí.
ZMČ vzalo na vědomí informaci k navýšení kapacity ZŠ U Obory.
Pan přesedající Mgr. Matyášek v 17:31 hod. navrhl 15 minutovou přestávku.
Začátek jednání stanovil na 17:46 hod.
7.
Závazné stanovisko EIA - záměr „Novostavba mola a dráhy se zázemím pro vodní
lyžování, lokalita Podleský rybník, parc. č. 1692 v k. ú. Uhříněves“
Materiál byl předložen písemně, předkladatel materiálu RNDr. Loula informoval, že na dnešní
zasedání přizval budoucího potencionálního provozovatele pana Mrštného, který ostatní zastupitele
blíže seznámí s problematikou novostavby. Pan Mrštný vystoupil s krátkou prezentací záměru.
Po prezentaci RNDr. Loula zhodnotil záměr z pohledu životního prostředí.
Dne 19. 5. 2017 obdržela Městská část Praha 22 závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení
záměru „Novostavba mola a dráhy se zázemím pro vodní lyžování, lokalita Podleský rybník, parc. č.
1692 v k. ú. Uhříněves“ na životní prostředí. Jedná se o souhlasné stanovisko s řadou podmínek pro
fázi přípravy, výstavby a provozu záměru. Celý průběh procesu EIA včetně všech dokumentů je
zveřejněn na stránkách agentury CENIA (www.cenia/eia) pod kódem OV1163. Městská část Praha 22
bude v následném územním řízení účastníkem řízení, a proto je třeba projednat její stanovisko
k realizaci předmětného záměru.
V rozpravě vystoupili: pan Kallasch, pan Koutský, pan Kosař, Ing. Pařízek, Mgr. Štěpánková, pan
Zelenka, Ing. Langmajer, pan starosta, Mgr. Erbsová, RNDr. Loula, Ing. Lagner.
ZMČ souhlasí s mimořádnou diskusí občanů MČ Praha 22 a všech, o kterých to JŘ připouští, po
zastupitelích v bodě č. 7, hlasováním 23:0:0.
Občan Nečas - Záměr je posuzován z hlediska EIA jen na vodní ploše, ale záměr se týká i toho co je
okolo (parkoviště, domek) - má se do budoucna rozšířit o parkoviště elektromobilu - jak se toto bude
řešit - dotaz byl z EIA vyjmut. Odpověď zajistil pan Mrštný.
Technická poznámka pana Zelenky k návrhu usnesení č. 1 a č. 2
Podal protinávrh k navrženému usnesení ve znění:
1. ZMČ nesouhlasí s realizací záměru „Novostavba mola a dráhy se zázemím pro vodní lyžování,
lokalita Podleský rybník, parc. č. 1692 v k. ú. Uhříněves“.
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2. ZMČ ukládá starostovi předložit ZMČ stanovisko MČ Praha 22, které bude uplatněno v rámci
vedeného územního řízení po jeho zahájení.
Technické poznámky:
pan starosta a Bc. Selinger - nedá se to časově stihnout.
Mgr. Vodičkové – navrhla, aby se hlasování rozdělilo na dva samostatné body a o každém usnesení se
hlasovalo zvlášť.
Mgr. Kosař - když neprojde návrh nesouhlasí, musíme navrhnout rovnou souhlasí.
pan starosta - pro zjednodušení navrhl - když si předkladatel materiálu osvojí protinávrh, můžeme
hlasovat přímo o něm. RNDr. Loula souhlasil.
Druhý protinávrh - Mgr. Kosař
ZMČ souhlasí s realizací záměru „Novostavba mola a dráhy se zázemím pro vodní lyžování, lokalita
Podleský rybník, parc. č. 1692 v k. ú. Uhříněves“.
Hlasováním 5:11:5 protinávrh nebyl přijat.
V průběhu hlasování byl mimo zasedací místnost zastupitelé Ing. Semecký a Ing. Klich - počet členů
21 přítomných.
Francová
+

Kosař
+

Koutský
+

Král
+

Lagner
-

Štěpánková
+

Zelenka
+

Předsedající dal hlasovat o protinávrhu pana Zelenky a zároveň o společném návrhu k usnesení č. 1:
ZMČ nesouhlasilo s realizací záměru „Novostavba mola a dráhy se zázemím pro vodní lyžování,
lokalita Podleský rybník, parc. č. 1692 v k. ú. Uhříněves“.
Hlasováním 15:0:8 byl návrh přijat.
Francová
z

Kosař
z

Koutský
z

Král
z

Lagner
-

Štěpánková
z

Zelenka
z

Předsedající dal hlasovat o protinávrhu pana Zelenky k usnesení č. 2:
ZMČ uložilo starostovi předložit ZMČ stanovisko MČ Praha 22, které bude uplatněno v rámci
vedeného územního řízení po jeho zahájení.
Hlasováním 7:9:7 nebyl protinávrh přijat.
Francová
+

Kosař
+

Koutský
+

Král
z

Lagner
+

Štěpánková
z

Zelenka
+

Předsedající dal hlasovat o návrhu předkladatele.
ZMČ uložilo starostovi uplatnit stanovisko ZMČ Praha 22 v územním řízení.
Hlasováním 16:1:6 byl návrh přijat.
Francová
+

Kosař
+

Koutský
+

Král
z

Lagner
-

Štěpánková
+

Zelenka
+

Přesedající Mgr. Matyášek v 19:06 hod. navrhl 10 minutovou přestávku.
Začátek jednání stanovil na 19:16 hod.
8.
Znak a vlajka městské části Praha 22
Materiál byl předložen písemně a objasněn panem starostou.
Odbor živnostenský a občanskosprávní Magistrátu hl. m. Prahy zjistil nesoulad údajů uvedených v jím
vedené evidenci znaků a vlajek městských částí hl. m. Prahy a v registru komunálních symbolů
(REKOS). Po provedeném šetření a oslovení odborníků z oboru byl pan starosta MČ Praha 22
(dopisem č.j. MHMP 269503/2017) požádán o vložení blasonu (slovního popisu) a vyobrazení
historického znaku městské části Praha 22 do REKOS a o udělení vlajky městské části Praha 22
předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V souladu s usnesením 57. RMČ Praha 22 byla
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žádost pod č.j. P22 3186/2017 SEK1 01 odeslána předsedovi Podvýboru pro heraldiku a vexilologii
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Žádost o vložení znaku byla kladně vyřízena
(č.j. 0524/7VO/17/PhHaV).
V případě vlajky městské části (příloha č. 1) je nutné, pokud se MČ Praha 22 s její podobou v klenotu
znaku hl. m. Prahy identifikuje, zajistit její oficiální schválení v ZMČ Praha 22. Následně zaslat žádost
o její udělení prostřednictvím odboru živnostenského a občanskosprávního Magistrátu hl. m. Prahy
Zastupitelstvu hl. m. Prahy. Po jeho kladném usnesení pak hlavní město Praha návrh na udělení
předloží předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, kterým může být tento symbol udělen.
Tímto bude napraven omyl, kterým byla užívaná vlajka MČ Praha 22 vložena do REKOS
rozhodnutím ze dne 21. 2. 1991 ze strany správce této databáze.
RMČ na svém 62. zasedání dne 31. 5. 2017 stávající podobu vlajky městské části Praha 22, jejíž list
tvoří čtyři vodorovné pruhy: modrý, červený, bílý a zelený, poměr šířky k délce listu 2 : 3
odsouhlasila.
ZMČ schválilo podobu vlajky městské části Praha 22 v klenotu znaku hl. m. Prahy, jejíž list tvoří
čtyři vodorovné pruhy: modrý, červený, bílý a zelený, poměr šířky k délce listu 2 : 3, podle přílohy
č. 1, hlasováním 23:0:0.
9.
Různé
9.1 Projednání petice
Pan Zelenka seznámil zastupitele s důvodem, proč byla petice podána a co má být jejím obsahem.
Informoval o tom, že petiční výbor zmapoval tři projekty, které probíhaly v MČ a v kterých z jejich
pohledu RMČ selhala, co se týká připomínkování projektů, např. v rámci vedeného územního řízení.
Z tohoto důvodu by hnutí STAN požadovalo, aby jim RMČ např. na příštím zasedání ZMČ předložila
návrh nebo opatření, aby zastupitelstvo mohlo projekty, alespoň nějakým způsobem připomínkovat a
nedocházelo k chybám, které jsou prezentovány předkladatelem petice.
Hnutí STAN, požaduje, aby se zastupitelé do budoucna mohli k projektům vyjádřit takovým
způsobem, aby připomínky mohly být uplatněny v rámci připomínkového řízení.
V rámci široké diskuse vystoupili: Mgr. Matyášek, Ing. Langmajer, pan starosta, Mgr. Vinklářová, pan
Zelenka, Mgr. Vodičková, Mgr. Kosař, pan Koutský, Bc. Selinger, pan Knotek, Ing. Pařízek,
RNDr. Loula
Ing. Langmajer - co budeme projednávat příště, zda tuto petici nebo jinou.
Pan Zelenka navrhl usnesení.
ZMČ ukládá RMČ, zařadit na jednání dalšího ZMČ materiál navazující na diskusi v bodě 9.1
Protinávrh od návrhového výboru.
ZMČ ukládá RMČ zařadit jako bod na příští jednání ZMČ materiál navazující na dnešní diskusi
jednání ZMČ 14. 6. 2017 v bodě 9.1.
Ing. Pařízek dal návrh na ukončení diskuse, hlasováním 23:0:0 byla diskuse ukončena.
Ing. Semecký podal protinávrh na usnesení
ZMČ ukládá RMČ zařadit jako bod řádného programu, materiál navazující na diskusi v bodě 9.1
jednání ZMČ 14. 6. 2017 za předpokladu, že bude některým ze zastupitelů v řádném termínu
předložen.
Hlasováním 14:5:4 byl protinávrh přijat.
Francová
+

Kosař
+

Koutský
+

Král
+
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Lagner
+

Štěpánková
+

Zelenka
+

9.2 Dotazy členů ZMČ
Informace pana starosty - možnost výkupu pozemků v Pitkovicích.
MČ Praha 22 , v případě že by se jí podařilo dotáhnout rozhovory na výkup pozemků s MHMP, by
ráda zakoupila pozemky parc. č. 219/5, 219/6 a 219/11 v k. ú. Pitkovice. Pozemky jsou v ploše V pro
školská zařízení. Majitelky se na MČ obrátily s návrhem, že by je MČ mohla odkoupit za cenu 2 500
Kč/m2. Zatím není žádná cenová mapa ani není zpracován znalecký posudek. Území je velké asi 1,2
ha. Informace je zatím pouze informativní z důvodu chybějících finančních prostředků. Výstavba na
pozemcích by nemusela být pro školská zařízení, ale např. na sociální a seniorské zařízení.
ZMČ informaci bere na vědomí.
Ing. Pařízek - bude na jednání ZMČ předložena také účelovost tohoto pozemku?
- požaduje k materiálu předložit také návrh smlouvy
Pan starosta - ano bude.
Pan Zelenka - požadavek k bodu 4.1, aby bylo navrženo usnesení v tomto znění:
ZMČ ukládá OKVO informovat emailem zastupitele o připravovaných jednáních KV a FV, a to
včetně termínu, místa, času a programu zasedání těchto výborů.
Hlasováním 16:0:5 byl požadavek přijat.
V průběhu hlasování byli mimo zasedací místnost zastupitelé Ing. Langmajer a Ing. Semecký počet členů 21 přítomných.
Francová
+

Kosař
+

Koutský
+

Král
+

Lagner
+

Štěpánková
+

Zelenka
+

Mgr. Rothová - v krátkosti se vrátila k diskusi o prázdninovém provozu MŠ a vyjádřila nesouhlas
k návrhu na prázdninový provoz ŠD
V diskusi vystoupili: Mgr. Erbsová a pan starosta.
Ing. Pařízek - požádal o odpovědi na otázky:
1. Kdy budou samouzavírací dveře do LD?
Pan Knotek - dveře do LD a lékárny byly schváleny na dnešní 63. RMČ a během měsíce
července bude realizováno.
2. Jak se dozvím jako zastupitel kdy se konají jednotlivé komise?
Pan starosta - předseda/předsedkyně komise úkoluje tajemníka komise, který obvolává
všechny členy, není problém, aby o termínu informoval i zastupitele. Upozornil, že jednání
komisí jsou neveřejná a zastupitel si musí svoji účast na jednání domluvit s předsedou komise.
V diskusi vystoupili: pan Koutský, Mgr. Erbsová, Bc. Selinger, pan Knotek, Mgr. Matyášek,
Ing. Pařízek, Ing. Langmajer.
3. Požádal o písemnou zprávu na další ZMČ ve věci investiční akce „Park Pitkovické
rybníky“ - Ing. Semeniuk sdělí informaci ústně.
Ing. Pařízek požádal o písemnou odpověď v souladu se zákonem o svobodném přístupu
k informacím.
RNDr. Král - dotaz k fungování komisí
- Proč byl odvolán Ing. Pařízek z pozice předsedy Komise dopravy
- Proč byl odvolán pan Zelenka z Komise dopravy
- Proč byl jmenován pan Doležal předsedou Komise dopravy, jakou má odbornost?
Dotazy nebyly zodpovězeny.
RNDr. Král požádal o písemnou odpověď (emailem) do 30 dnů. Odpověď přislíbil Bc. Selinger.
Mgr. Kosař - informoval o termínů konání KV a nabídl zastupitelům možnost, zaslat své dotazy
k projednání na KV, emailem na jeho adresu.
Mgr. Erbsová - k programu KV (právní služby)
V diskusi vystoupili: pan Knotek, Mgr. Matyášek, Mgr. Kosař
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Pan Koutský dal návrh na prodloužení zasedání o 30 minut.
Technická poznámka pana starosty, který dal protinávrh na přednostní hlasování občanů před
zastupiteli.
ZMČ určuje přednostní vystoupení občanů MČ Prahy 22 v bodě Různé, projednáno 21:0:2.
Francová
+

Kosař
+

Koutský
+

Král
+

Lagner
+

Štěpánková
+

Zelenka
+

Mgr. Erbsová vznesla návrh k prodloužení zasedání o 30 minut.
ZMČ schvaluje, že jednání zastupitelstva bude prodlouženo o 30 minut, tzn skončí v 21:30 hod.,
hlasováním 10:7:5, návrh nebyl přijat.
V průběhu hlasování byl mimo zasedací místnost zastupitel Ing. Klich - počet členů 22 přítomných.
Předsedající vyzval občana k položení dotazu.
9.3 Dotazy, připomínky a podněty občanů MČ Praha 22
Občan pan Nečas
 Kde budou veřejná WC
Odpověděl pan Knotek - veřejné WC bude umístěno za budovou radnice, u DPS II.

Pan radní Mgr. Matyášek poděkoval všem přítomným v jednacím sále za účast, popřál všem hezký
večer a ukončil 15. zasedání ZMČ Praha 22 ve 21:02 hodin.

Zapsala: Monika Kubšová
Vyhotoveno dne: 17. 6. 2017

Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Jiří Matyášek

………………………………...

Bc. Michal Selinger

……………….………………..

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

*/ Vysvětlivky k hlasování v tabulce:
+
pro
proti
z
zdržel/la se
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