
 1 

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 16. 5. 2018 

v zasedací místnosti radnice ve 3. patře 

 

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

Návrhový výbor:  Mgr. Jitka Rothová Mgr. Ivana Vodičková 
Ověřovatelé zápisu: Bc. Michal Selinger, Ing. Petr Semeniuk 

Omluveni: pan Coller, Ing. Martin Langmajer, Ing. Jiří Pařízek  
  

 
1. Zahájení zasedání zastupitelstva 
Zasedání zastupitelstva MČ Praha 22 zahájil v 16:00 hodin pan starosta Ing. Martin Turnovský (dále 

jako „starosta“). Konstatoval, že jednání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno, na zasedání je 

přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva, takže ZMČ je usnášení schopné. Starosta přivítal 

všechny přítomné zastupitele v celkovém počtu 20, omluveni jsou pan Coller, Ing. Martin Langmajer 

a Ing. Jiří Pařízek a konstatoval, že Bc. Daniela Francová a pan Vojtěch Zelenka dorazí později. 

Přivítal Mgr. Martina Šlosara, právního zástupce MČ Praha 22, zaměstnance/kyně Úřadu MČ Praha 

22 a občany a majitelé nemovitostí MČ Praha 22 

Starosta všechny přítomné zastupitele a občany upozornil, 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 20:0:0 byl zvolen mandátový výbor.  

 

Hlasováním 20:0:0 zvolen návrhový výbor. 

 

Pan Koutský navrhl za ověřovatele zápisu Mgr. Kosaře, který s nominací souhlasil. 

O protinávrhu se hlasovalo 8:0:12, protinávrh nebyl přijat. 

 

Francová  Kosař Koutský Král Lagner Štěpánková  Zelenka 

nepřítomna + + + + + nepřítomen 

 

Hlasováním 14:4:2 byli zvoleni starostou navržení a výše uvedení, ověřovatelé zápisu.  

 

Francová  Kosař Koutský Král Lagner Štěpánková  Zelenka 

nepřítomna - - - - z nepřítomen 

 

Schválení programu 

Starosta požádal zastupitele o doplnění programu 19. ZMČ zařazením svého materiálu „Vyjádření 

městské části ke stavbě Pražského okruhu č. 511 (DÚR)“, který jim byl předložen na stůl z časových 

důvodů. 

Navrhl jeho zařazení jako bod 7 s tím, že ostatní body programu budou posunuty.  

Nikdo jiný ze zastupitelů nepředložil návrh k doplnění programu 19. ZMČ. 

Hlasováním 18:1:0 byl materiál „Vyjádření městské části ke stavbě Pražského okruhu č. 511 (DÚR)“ 

zařazen do programu jako bod 7. 

 

V době hlasováni byl mimo zasedací místnost zastupitel Mgr. Kosař - počet členů 19 přítomných.. 

Francová  Kosař Koutský Král Lagner Štěpánková  Zelenka 

nepřítomna nehlasoval + + + + nepřítomen 

http://www.praha22.cz/
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Pan starosta dal hlasovat o doplněném 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 15. jednání Finančního výboru ZMČ Praha 22 ze dne 25. 4. 2018 

4.2 Závěrečný účet MČ Praha 22 za rok 2017 

4.3 Účetní závěrka MČ Praha 22 za rok 2017     

4.4 Plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti k 31. 3. 2018 

5. Majetkové záležitosti 

5.1 Prodej pozemku parc. č. 148/2 o výměře 44 m2 v k. ú. Hájek u Uhříněvsi společnosti                    

KOT NEMOVITE s.r.o. 

5.2 Inventarizace majetku a závazků MČ Praha 22 k 31. 12. 2017 
6. Přidělení dotace z Programu MČ Praha 22 na podporu sportovních činností nestátních 

neziskových organizací pro rok 2018 
7. Vyjádření městské části ke stavbě Pražského okruhu č. 511 (DÚR) 
8. Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním - Nesouhlas s umístěním 

zpomalovacího prahu před domem Františka Diviše 1321/54a 
9. Zápis z 12. jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 22 ze dne 1. 2. 2018 a zápis z 13. jednání 

Kontrolního výboru ZMČ Praha 22 ze dne 4. 4. 2018 
10. Různé 

10.1 Dotazy členů ZMČ  

10.2 Dotazy, připomínky a podněty občanů MČ Praha 22 

 

ZMČ schválilo program, hlasováním 19:0:0. 

 

V době hlasováni byl mimo zasedací místnost zastupitel Mgr. Kosař - počet členů 19 přítomných.. 

Francová  Kosař Koutský Král Lagner Štěpánková  Zelenka 

nepřítomna nehlasoval + + + + nepřítomen 

 

3.  Plnění úkolů ze ZMČ 
3a) Plnění usnesení ze ZMČ bylo vyhotoveno písemně a bylo projednáno na 82. RMČ                      

dne 2. 5. 2018. 

Mgr. Erbsová - vznesla připomínku k plnění usnesení 12.1 z 18. ZMČ s tím, že toto usnesení není 

řádně plněno.  

Navrhla plnění prověřit KV ZMČ Praha 22 usnesením: 

ZMČ ukládá Kontrolnímu výboru ZMČ Praha 22 prověřit plnění usnesení 12.1 z 18. zasedání ZMČ. 

Hlasováním 10:1:9 nebyl tento návrh přijat. 

 

Francová  Kosař Koutský Král Lagner Štěpánková  Zelenka 

nepřítomna + + + + + nepřítomen 

 

3b)   Kontrola usnesení z 18. ZMČ ze dne 28. 2. 2018 a z pokračování dne 7. 3. 2018 
K vyhotovenému usnesení neměli zastupitelé žádné připomínky a z řad občanů nebyly doručeny žádné 

podněty. 

3c)  Kontrola zápisu z 18. ZMČ ze dne 28. 2. 2018 a z pokračování dne 7. 3. 2018 
K vyhotovenému zápisu neměli zastupitelé žádné připomínky. 

 

4. Ekonomické záležitosti 

4.1 Zápis z 15. jednání Finančního výboru ZMČ Praha 22 ze dne 25. 4. 2018 

Materiál byl předložen písemně a objasněn předsedou FV Mgr. Jiřím Matyáškem. 

Ve smyslu § 100 odst. 1 zákona o hl. m. Praze projednal Finanční výbor ZMČ Praha 22 materiály 

podle schváleného programu:  

1. Návrh závěrečného účtu MČ Praha 22 za rok 2017 

 2. Zprava o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za I. čtvrtletí 2018 

 3. Rozpočtové úpravy za období od 1. 1. do 25. 4. 2018 

 4. Hospodaření ZŠ, MŠ a ŠJ za I. čtvrtletí 2018   

ZMČ vzalo na vědomí zápis z 15. jednání FV ZMČ Praha 22 ze dne 25. 4. 2018. 
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4.2 Závěrečný účet MČ Praha 22 za rok 2017  

Materiál byl předložen písemně a objasněn předkladatelem radním Mgr. Matyáškem.  

Návrh závěrečného účtu za rok 2017 byl projednán na 15. FV ZMČ dne 25. 4. 2018 a na 82. RMČ dne 

2. 5. 2018. FV i RMČ doporučuje, aby ZMČ vyjádřilo s navrženým závěrečným účtem souhlas 

s výhradou dle přílohy B „Zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2017“. Návrh závěrečného účtu 

byl tak, jak ukládá zákon zveřejněn na Úřední desce. V souladu s §17, odst. 5, zákona č. 250/2000 Sb. 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů je součástí závěrečného účtu zpráva o výsledku 

přezkoumání hospodaření.   

  

V rozpravě vystoupili:  

Mgr. Erbsová s dotazem na položku strategie komunikace, kde bylo utraceno 500 000 Kč a zda se 

peníze mohly použít jinde. 

Odpověděl V OE Ing. Wetter - jedná se o účelovou dotaci a peníze nemohou být použity na nic jiného, 

na co byla dotace vypsána. 

 

ZMČ souhlasilo se závěrečným účtem MČ Praha 22 za rok 2017 s výhradou, dle přílohy B „Zprávy     

o přezkoumání hospodaření za rok 2017“, hlasováním 13:0:7. 

 

Francová  Kosař Koutský Král Lagner Štěpánková  Zelenka 

nepřítomna z z z z z nepřítomen 

 

4.3 Účetní závěrka MČ Praha 22 za rok 2017 

Materiál byl předložen písemně a objasněn předkladatelem radním Mgr. Matyáškem. 

Účetní závěrka MČ Praha 22 za rok 2017 byla sestaven dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a 

prováděcí vyhlášky č. 410/2009 Sb. v souladu s vyhláškou č. 220/2013 o požadavcích na schvalování 

účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek. Oprava chyby uvedené ve „Zprávě                

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017“ byla průkazně provedena v účetním období roku 

2018. Z tohoto důvodu v souladu s § 6 odstavce 2 vyhlášky č. 220/2013 Sb. o požadavcích na 

schvalování účetních závěrek FV doporučuje, aby ZMČ vyjádřilo se sestavenou účetní závěrkou za 

rok 2017 souhlas.    

 

ZMČ schválilo účetní závěrku sestavenou ke dni 31. 12. 2017, hlasováním 13:0:7. 

 

Francová  Kosař Koutský Král Lagner Štěpánková  Zelenka 

nepřítomna z z z z z nepřítomen 

 

4.4 Plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti k 31. 3. 2018 

Materiál byl předložen písemně a objasněn předkladatelem 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. 2018. 

 

5. Majetkové záležitosti 

5.1 Prodej pozemku parc. č. 148/2 o výměře 44 m2 v k. ú. Hájek u Uhříněvsi společnosti                    

KOT NEMOVITE s.r.o.  

Materiál byl předložen písemně a objasněn předkladatelem místostarostou panem Knotkem. 

Na MČ Praha 22 se obrátila společnost KOT NEMOVITE s.r.o. s žádostí o koupi pozemku parc. č. 

148/2 - zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Hájek u Uhříněvsi o výměře 44 m2. Společnost je 

vlastníkem sousedního pozemku parc. č. 148/1, na kterém stojí rodinný dům. V současné době je 

oplocený i pozemek parc. č. 148/2 a na části pozemku je postavena kůlna přiléhající k rodinnému 

domu. Dle náhledu do aplikace MISYS vznikla tato situace již v dřívějších dobách, minimálně před 

rokem 2000.  Společnost KOT NEMOVITE s.r.o. koupila dům na pozemku parc. č. 148/1 od 

původních majitelů a měla by zájem vyřešit situaci s oplocením a stavbou na pozemku MČ Praha 22.  

S prodejem souhlasila 81. RMČ dne 18. 4. 2018.   

 

V rozpravě vystoupili: 

Pan Koutský s technickou poznámkou k pojmenování stavby na pozemku. 

Pan Kalasch - jak je možné, že stavba stojí na pozemku, který je ve vlastnictví HMP. 
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Odpověděl Mgr. Kosař -  v minulosti existovaly tři evidence, jde o historii a takových případů je 

mnoho po celé republice. 

 

ZMČ schválilo přímý prodej pozemku parc. č. 148/2 o výměře 44 m2 v k. ú. Hájek u Uhříněvsi 

společnosti KOT NEMOVITE s.r.o., Bellušova 1852/20, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČ 04899351, za 

cenu dle cenové mapy pro rok 2018 ve výši 3 760 Kč/m2, celkem tedy za 165 440 Kč, hlasováním 

19:0:1. 

 

Francová  Kosař Koutský Král Lagner Štěpánková  Zelenka 

nepřítomna + + + + + nepřítomen 

 

V 16:44 hod. dorazila na zasedání Bc. Francová - počet členů 21 přítomných. 
 

5.2 Inventarizace majetku a závazků MČ Praha 22 k 31. 12. 2017 

Materiál byl předložen písemně a objasněn předkladatelem místostarostou panem Knotkem. 

V souladu s obsahem usnesení Rady HMP č. 2460 ze dne 17. 10. 2017, Pokynem tajemnice č. 2/2017 

ze dne 24. 10. 2017 k inventarizaci majetku a závazků MČ Praha 22 a Směrnicí pro provádění 

inventarizace majetku a závazků MČ Praha 22, schválené na 67. RMČ dne 18. 9. 2013 byla k           

31. 12. 2017 provedena inventarizace majetku a závazků MČ Praha 22 ve všech inventurních 

střediscích - MČ Praha 22: 200178, MŠ Za Nadýmačem: 500287, MŠ Sluneční: 502090,                   

MŠ Pitkovice: 501117, ZŠ Vachkova: 500240, ZŠ Náměstí bratří Jandusů: 500241 a ŠJ Nové náměstí: 

501034. Inventarizace při fyzických i dokladových částech potvrdila, že ve všech střediscích jsou 

dodržovány všechny platné legislativní závěry o evidenci hmotného a nehmotného majetku a 

inventury proběhly v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, v souladu s usnesení Rady 

HMP č. 2460 ze dne 17. 10. 2017, a Pokynem tajemnice č. 2/2017 ze dne 24. 10. 2017.  

Na základě výsledků dílčích inventarizací dospěla HIK k závěru, že nebyly za celé hlavní 

inventarizační místo MČ Praha 22 zjištěny žádné rozdíly. 

 

ZMČ vzalo na vědomí výsledek inventarizace majetku a závazků Městské části Praha 22              

k 31. 12. 2017. 

 

6.  Přidělení dotace z Programu MČ Praha 22 na podporu sportovních činností nestátních 

neziskových organizací pro rok 2018 

Materiál byl předložen písemně a objasněn předkladatelem místostarostou Bc. Selingerem. 

Na základě usnesení 76. RMČ ze dne 7. 2. 2018 byl vyhlášen Program MČ Praha 22 na podporu 

sportovních činností nestátních neziskových organizací pro rok 2018 za účelem úhrady neinvestičních 

výdajů souvisejících s organizovanou sportovní činností mládeže. Celkový objem peněžních 

prostředků ve schváleném rozpočtu MČ Praha 22 na rok 2018 činí 500 000 Kč, které jsou vyčleněny 

na podporu programu z účelové neinvestiční dotace z HMP -  podílu odvodu z VHP na území MČ.  

Na zasedání ZMČ je předloženo ke schválení přidělení dotace pro: 

 Sportcentrum Uhříněves, z. s., IČ 01539850 ve výši 70 000 Kč  

(příspěvky pro děti a mládež na týdenní letní tenisový kemp a tenisovou halovou sezónu) 

 DDM Praha 10 - Dům UM, IČ 45241945 ve výši 70 000 Kč  

(sportovní činnost klubu Wizards, turnaje a soustředění) 

 SK Čechie Uhříněves, z. s., IČ 15268551 ve výši 95 000 Kč 

(pravidelná sportovní činnost a letní soustředění mládeže) 

 SHM Klub Uhříněves-Kolovraty, z. s., IČ 63834481 ve výši 60 000 Kč 

(turnaje, sportovní vybavení)  

 Studio Sport, z. s., IČ 26585146 ve výši 70 000 Kč 

(sportovní soustředění dětí, pořádání mistrovských soutěží)  

 

Po úvodním slovu předkladatele vystoupil pan starosta s poznámkou, že v tomto bodě se zdrží 

hlasování při udělování dotace pro Sportcentrum Uhříněves z důvodu možného střetu zájmů. 

Zároveň vystoupil se stejnou poznámkou zastupitel pan Čermák, který sdělil, že se zdrží hlasování 

při udělování dotace pro SHM Klub Uhříněves-Kolovraty, kde je v zaměstnaneckém poměru a tedy 

z důvodu možného střetu zájmů. 

Návrhovým výborem bylo navrženo hlasování po jednotlivých neziskových organizací z důvodu 

přehlednosti. 
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V rozpravě vystoupili: 

Pan Benda s poznámkou, zda jsou organizace s výší dotace seznámeny a souhlasí s ní? 

RNDr. Král s technickou poznámkou k přehlednosti materiálu. 

 

ZMČ schválilo přidělení dotace na podporu sportovní činnosti nestátních neziskových organizací pro 

rok 2018 pro Sportcentrum Uhříněves, z. s., IČ 01539850 ve výši 70 000 Kč, hlasováním 19:0:2. 

Při hlasování se zdržel pan starosta z důvodu možného středu zájmů.  

Francová  Kosař Koutský Král Lagner Štěpánková  Zelenka 

+ + z + + + nepřítomen 

 
ZMČ schválilo přidělení dotace na podporu sportovní činnosti nestátních neziskových organizací pro 

rok 2018 pro: 

 DDM Praha 10 - Dům UM, IČ 45241945 ve výši 70 000 Kč, hlasováním 21:0:0. 

 
 SK Čechie Uhříněves, z. s., IČ 15268551 ve výši 95 000 Kč, hlasováním 21:0:0. 

 

 SHM Klub Uhříněves-Kolovraty, z. s., IČ 63834481 ve výši 60 000 Kč, hlasováním 20:0:1. 

Při hlasování se zdržel pan Čermák z důvodu možného středu zájmů.  

Francová  Kosař Koutský Král Lagner Štěpánková  Zelenka 

+ + + + + + nepřítomen 

 

 Studio Sport, z. s., IČ 26585146 ve výši 70 000 Kč, hlasováním 21:0:0. 

 

ZMČ uložilo RMČ vyrozumět žadatele s rozhodnutím ZMČ o přidělení dotace a připravit smlouvu 

o poskytnutí dotace k podpisům smluvních stran, hlasováním 21:0:0. 

 

7. Vyjádření městské části ke stavbě Pražského okruhu č. 511 (DÚR) 

Materiál byl předložen na stůl a objasněn předkladatelem panem starostou. 

MČ Praha 22 obdržela dne 15. 2. 2018 žádost Ateliéru projektování inženýrských staveb s r.o., 

Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 o vyjádření městské části k územnímu řízení ke stavbě „Silniční okruh 

kolem Prahy, stavba 511 Běchovice - dálnice D1“. K žádosti byl přiložen koncept dokumentace 

k územnímu řízení. Po jejím prostudování byla svolána schůzka k projednání nejasností. Na základě 

požadavků městské části uplatněných na schůzce byla dokumentace doplněna dopisy ze dne              

19. 3 a 13. 4. 2018. 
 

V rozpravě vystoupili: 

Ing. Lagner s otázkami: 

1. Zda omezení tranzitní dopravy bude platit i pro Metrans? 

 Odpověděl pan starosta - ano omezení platí i pro Metrans. 

 

2. Co se stane, když nám nevyjdou vstříc, tak my zablokujeme územní řízení a výstavbu? 

 Odpověděl pan starosta - nic tím neblokujeme, pouze MČ bojuje proti tranzitní dopravě 

 

Pan Koutský - požádal, aby RMČ podpořila závěry Komise ŽPD na umístění značek v této lokalitě.  

 

Mgr. Erbsová - proč je materiál předkládán na stůl, když podle data na žádosti, je na úřadě již od 

února? 

Odpověděl pan starosta - jde o postupný vývoj, v únoru přišla žádost, pak nastala jednání, kde MČ 

vznesla své požadavky, dokumentace tedy byla přepracována, nejsme v prodlení. 

 

ZMČ souhlasilo se stanoviskem ke stavbě Pražského okruhu č. 511 uvedeným v příloze č. 3: 

K doplněné dokumentaci nemá MČ Praha 22 připomínky, upozorňuje však, že MČ Praha 22 bude 

podmiňovat vydání ÚR: 

1. Zamezením tranzitní nákladní dopravy nad 12t po ulici Přátelství umístěním dopravního značení 

zakazujícím výjezd z křižovatky MÚK Říčany po ulici Přátelství. Stejné dopravní značení bude 

požadovat MČ Praha 22 umístit na výjezd z kruhového objezdu na ulici Přátelství z kruhového 

objezdu křižovatky Přátelství x Podleská směrem na Říčany.   
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2. Zamezením odbočení a nájezdu na D0511 a z D0511 v  MÚK Uhříněves do doby zprovoznění 

Hostivařské spojky pro veškerou dopravu.  
Hlasováním 21:0:0. 
 

8. Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním - Nesouhlas s umístěním 

zpomalovacího prahu před domem Františka Diviše 1321/54a (dále jen petice) 

Petice byla předložena písemně a objasněna předsedou KV ZMČ Praha 22 Mgr. Kosařem. 

Petice byla doručená na podatelnu ÚMČ dne 22. 3. 2018 a vedená pod zn.: MC22P003VKO3, byla 

v souladu s Pravidly pro přijímání a vyřizování petic a stížností podaných orgánům městské části 

Praha 22 čl. 3 odst. 3 na 80. RMČ Praha 22 dne 4. 4. 2018 vzata na vědomí a následně předána 

k vyřízení předsedovi KV ZMČ Praha 22 panu Mgr. Pavlu Kosařovi.  

Zástupce petičního výboru byl o tomto kroku písemně informován dopisem OKVO dne 9. 4. 2018 a 

následně ještě jedním dopisem Mgr. Kosaře dne 23. 4. 2018, kde mu bylo sděleno, že petice bude 

projednána na nejbližším zasedání ZMČ. 

 
V rozpravě vystoupili: 

V OŽPD Ing. Sopoušková zastupitelům objasnila,  jaký je postup při instalování zpomalovacích 

prahů na komunikace. Na žádost občanů vydá OŽPD rozhodnutí o umístění prahu, které potom 

nainstaluje vlastník komunikace. V případě komunikace Františka Diviše je vlastníkem TSK. 

Obdobným způsobem se postupuje i při odstranění prahu z komunikace. 

 

Dále probíhala široká diskuse k situaci v ulici Františka Diviše: k hlučnosti zpomalovacích prahů, 

k nevyužívání chodníků, k chůzi občanů po komunikaci, k parkování kamiónů na komunikaci, 

k odstranění prahů popř. k jejich instalování na jiném místě, ve které vystoupili: pan starosta, pan 

Koutský, pan Čermák, V OKÚ Ing. Petr, V ORS pan Mošna. 

 

Na konci rozpravy pan starosta doporučil celou záležitost ještě jednou projednat v  komisi dopravy 

v kontextu s dobudováním nového chodníku v ulici Františka Diviše. Předseda KD pan Doležal toto 

přislíbil. 

 

V 17:22 hod. dorazil na zasedání pan Zelenka - počet členů 22 přítomných. 
 
9. Zápis z 12. jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 22 ze dne 1. 2. 2018 a zápis z 13. 
jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 22 ze dne 4. 4. 2018 

Zápisy byly předloženy písemně a objasněny předsedou KV Mgr. Pavlem Kosařem. 

Mgr. Kosař informoval o tom, že v rozhodném období se konala dvě zasedání kontrolního výboru a 

seznámil zastupitele s jejich průběhem. 

 

V rozpravě vystoupili: pan starosta, Mgr. Erbsová, Mgr. Štěpánková, Mgr. Vodičková, 
 
ZMČ vzalo na vědomí zápis z 12. jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 22 ze dne 1. 2. 2018 a 
zápis z 13. jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 22 ze dne 4. 4. 2018. 

10. Různé 

10.1 Dotazy členů ZMČ  

Mgr. Erbsová - požádala o odpověď na 3 otázky: 

1. „Obec přátelská seniorům“ kde se MČ umístila na 2. místě a obdržela neinvestiční dotaci ve 

výši 800 000 Kč, za co byla tato dotace utracena? 

Odpověděla V OSVZ Mgr. Žaludová - zastupitelé mají před sebou shrnující brožuru k této 

neinvestiční dotaci, kde jsou uvedeny aktivity, které byly pořádány. 

 

2. Proč byla udělena výjimka ze směrnice o zadávání veřejných zakázek při zadání zakázky 

„Administrace projektu Navýšení kapacity ZŠ U Obory“ a zakázka byla přímo zadána 

společnosti CAUTUS PROJECTS, a.s.?  

Písemnou odpověď zajistí radní Ing. Semeniuk. 

 

3. Proč je v UZ zakázána politická inzerce? Na základě jakého zákona a kdo a podle čeho bude 

určovat co je a co není politická inzerce? Prosím také o zaslání písemného právní stanoviska, 

které měla RMČ při svém rozhodování k dispozici.  

Písemnou odpověď zajistí šéfredaktor RR UZ. 
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Pan Zelenka - zda si RR UZ zjišťovala, zda je možné zakázat politickou inzerci, zda se neporušuje tiskový 
zákon 
Odpověděli pan starosta a pan Mgr. Šlosar, který k tomuto podával i stanovisko AK. 

 

Mgr. Štěpánková  

1. Jak pokračují jednání ohledně ulice K Dálnici, jestli už je nějaké stanovisko, zda bude ulice 

uzavřena apod.? 

Odpověděl pan starosta - jednání proběhlo včera a vzhledem ke koordinaci, a vzhledem 

k opravě mostu v Pitkovicích, který se bude opravovat přes prázdniny, tak se tato akce odkládá 

cca na říjen - listopad 2018. 

 

2. Chodníky v ulici K Dálnici - kdy budou dokončeny, zda radnice jedná s TSK, který je jejich 

majitelem, jak budou řešeny vjezdy k nemovitostem? 

V ORS pan Mošna - jednání s TSK jsou složitá, MČ o tomto jednala i na MHMP, situace se 

snad vyřeší se stavbou vody v této ulici 

 V OŽPD Ing. Sopoušková - ohledně vjezdů k nemovitostem  
 
Pan Zelenka - s otázkou na detaily na pozemky u NORMY, v jaké je to aktuálním stavu? Činila 

společnost FISOLTA PLUS kroky k tomu, aby vykoupila pozemek parkoviště? 

Odpověděli: 

pan Knotek a pan starosta - se spol.  FISOLTA PLUS proběhlo osobní jednání, ze kterého vyplynul 

nesouhlas s odkupem ze strany MČ. 

Mgr. Matyášek - toto téma bylo diskutováno také s občany na kulatém stolu. 

 

 

10.2 Dotazy, připomínky a podněty občanů MČ Praha 22 

Občan pan Schwarzmayer - parkování u Lékařského domu, vymezená místa pro lékaře a pacienti 

nemají kde zaparkovat. 

Poznámka zapsána a situaci prověří OŽPD. 

 

Občanka Brůžková 

1. Zda bude realizována lávka na železničním viaduktu, schodiště u viaduktu je v havarijním 

stavu. 

Odpověděl starosta - k lávce MČ až nyní obdržela kompletní dokumentaci po stavební 

povolení, kvůli majetkoprávním prodlevám s fa SŽDC, stavební povolení by mohlo být 

získáno do konce roku a do konce roku by mohlo být také vyhlášeno VZ na zhotovitele. Lávka 

byla projektování na straně blíže k Novému náměstí - I. Etapa 

 

2. Jaký bude průběh plánování parku za ZŠ - byl udělán projekt a poté proběhla anketa mezi 

občany, zda se jejich náměty do projektu promítnou? 

Odpověděl starosta a paní Vaňková - Park - architektonická fa zpracovala prvotní skici parku a 

s její pomocí byl zahájen i průzkum od občanů. V UZ bude MČ informovat. 

 

3. Zda proběhne rekonstrukce chodníků v ulici Lnářská a Pardubická? 

Odpověděl pan Knotek - informoval o celkovém rozboru všech chodníků v celé městské části 

a o zahájení etapizace oprav chodníků. 

 

Občanka Motlochová  

1. Jak velké bude fotbalové hřiště v parku? 

Odpověděl starosta - asi stejně velké jako je stávající hřiště u ZŠ bří Janusů 

 

2. Nové VŘ na Tělocvičnu ZŠ Bří Janusů - jaká kritéria se budou změkčovat oproti původnímu VŘ? 

Písemnou odpověď zajistí radní Ing. Semeniuk až po vyhlášení kritérií. 

 

3. Havarijní stav ŠJ a její špatná kvalita, nízká kapacita jídelny, zatékání do budovy a jak to 

vypadá s přístavbou ŠJ? 
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Odpověděli: 

Pan starosta, který se za zřizovatele proti námitce na havarijní stav ŠJ ohradil a požádal 

V OSM Ing. Kovaříkovou, aby objasnila současný stav ŠJ. Ing. Kovaříková informovala           

o provedených lokálních opravách a opravě střechy 

 Radní Ing. Semeniuk - s rozšířením se začne na přelomu roku 2018-2019. 

 

Občan Urban 

1. Jestli MČ plánuje rekonstrukci lávky v oboře a pokud ano, tak kdy? 

Písemnou odpověď zajistí radní RNDr. Loula. 

 

2. Parkoviště u Nádraží - jestli MČ uvažuje o motivaci lidí na parkování na tomto parkovišti, aby 

lidé neparkovali v přilehlých ulicích. 

Obsáhlou odpověď zajistil pan starosta a pan Knotek. 

 

Občanka Andersová 

1. Jak to vypadá s výstavbou nové ZŠ Romance? 

Odpověděl starosta - v červu by mělo být zahájeno územní řízení na stavbu, pak následuje 

proces vydání územního rozhodnutí, získání stavebního povolení, výběru zhotovitele a 

zahájení vlastní stavby, předpoklad dokončení přelom roku 2021 - 2022. 

 

2. Jak to vypadá s výstavbou prodejny BILLA ve Vivusu? 

Odpověděl starosta - výstavba je zahájena, kolaudace v září 2019 

 
Občanka Paličková 

1. Zápis do mateřských škol/MŠ Pitkovice 

Odpověděl starosta - všechny děti budou přijaty do mateřských škol.  

 

2. Jaký je časový harmonogram pro výstavbu MŠ V Bytovkách?  

Odpověděl pan Knotek - nová školka bude dokončena v příštím roce 

 

 

 

Pan starosta poděkoval všem zastupitelům za účast a v 18:30 hodin ukončil 19. zasedání zastupitelstva. 

 

 

Zapsala: Monika Kubšová 

Vyhotoveno dne 20. 5. 2018  

 

 

 

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 


