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Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 22 

konaného dne 6. 5. 2020 distanční formou přes aplikaci Webex  

 

 

Místo konání: on-line forma 

Zahájení jednání: 17:00 hod. 

Ukončení zasedání: 18:50 hod. 

Přítomni: ověřeno dle on-line spojení 

Předsedající: pan Vojtěch Zelenka 

Skrutátoři: Mgr. Veronika Špalková-Kuželová, Mgr. Jakub Randák 

Návrhový výbor:  Bc. Martin Březina, pan Ondřej Kallasch 

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Jitka Rothová, pan Radovan Koutský  

 

Zahájení jednání bylo přítomno 20 zastupitelů MČ Praha 22 a zasedání řídil pan starosta 

Vojtěch Zelenka distanční formou přes aplikaci Webex. 

 

1. Zahájení zasedání zastupitelstva 
Zasedání zastupitelstva MČ Praha 22 (dále jen ZMČ) zahájil v 17:00 hodin pan starosta Vojtěch 

Zelenka (dále jako „předsedající nebo starosta“) a upozornil, že zastupitelstvo je již nahráváno. On-

line forma zasedání zastupitelstva nijak neomezuje práva zastupitelů, která vychází ze Zákona o hl. 

městě Praze. Zastupitelé mohou uplatňovat svá stanoviska v rámci rozpravy, mohou žádat o zařazení 

nových bodů na program ZMČ, je umožněno hlasování, prezentace materiálů, a to prostřednictvím 

sdílené obrazovky. 

Starosta informoval, že prezence bude dělána formou audiovizuálního záznamu, a to tím způsobem, že 

budou postupně čtena jména zastupitelů. Konkrétnímu zastupiteli či zastupitelce vždy bude zapnut 

mikrofon a bude požádán, aby svou účast potvrdil slovem „přítomen“. Po ukončení zastupitelstva 

budou ještě zastupitelé požádáni, aby svým podpisem stvrdili svou přítomnost v prezenční listině. 

Starosta konstatovat, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. Dále seznámil zastupitele s pokyny 

k zasedání. 

V 17:15 hodin starosta oficiálně zahájil historicky první on-line zasedání Zastupitelstva MČ Praha 22. 

Přivítal nejen členy zastupitelstva, ale také veřejnost a zástupce úřadu MČ. Konstatoval, že dle 

prezence je na tomto zasedání přítomno 20 členů zastupitelstva. Omluvil Mgr. Ivanu Vodičkovou, 

pana Ondřeje Čermáka, MBA, Ing. Turnovského a JUDr. Miroslava Štorkána. Zastupitel                

Mgr. Matyášek se odmítl k zasedání zastupitelstva připojit webkamerou. Vzhledem ke zvolenému 

způsobu hlasování a přihlašování se do rozpravy pomocí hlasovacích karet, které zastupitelé 

umísťovali do záběru svých webkamer, nemohl předsedající účast zastupitele Mgr. Matyáška uznat 

jako plnohodnotnou, jelikož jím zvolená forma účasti neumožňovala adekvátní plnění funkce 

zastupitele. Po celou dobu jednání ZMČ měl zastupitel Mgr. Matyášek možnost se předem určeným 

způsobem do on-line zasedání zapojit. Tuto možnost nevyužil. 

Konstatoval, že jednání zastupitelstva bylo řádně svoláno a dne 27. 4. 2020 bylo zveřejněno na Úřední 

desce ÚMČ Praha 22. Oznámení obsahovalo i informaci, že vzhledem k nouzovému stavu bude ZMČ 

probíhat distanční formou.  
Ze zasedání zastupitelstva je pořizován audiovizuální záznam, který bude umístěn na webové stránky 

www.praha22.cz a dále je zastupitelstvo přenášeno na FB stránkám MČ Praha 22. Do 18:00 hodin 

bude otevřen bod k dotazům veřejnosti, posléze bude zasedání pokračovat dle programu. 

Čas v audio záznamu: 00 -22:46 

 

2. Určení skrutátorů, volba návrhového výboru a ověřovatelů zápisu, schválení programu 

Předsedající určil skrutátory a dal zvolit návrhový výbor a ověřovatele zápisu (s jejich souhlasem) 

podle platného JŘ ZMČ Praha 22. 

Skrutátoři: Mgr. Veronika Špalková-Kuželová, Mgr. Jakub Randák 

                                      

Návrhový výbor:  Bc. Martin Březina, pan Ondřej Kallasch   

Hlasování: PRO: 20  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

 

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Jitka Rothová, pan Radovan Koutský  

Hlasování: PRO: 20  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 
 

Čas v audio záznamu: 22:50 - 26:07 

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

Předsedající sdělil návrh programu, který byl schválen Radou MČ Praha 22. Dotázal se přítomných 

zastupitelů, zda mají nějaké pozměňovací návrhy. 

 

Mgr. Ing. Lagner jako předkladatel bodu č. 7 a bodu č. 8 požádal o jejich předřazení z důvodu jeho 

účasti na zasedání zastupitelstva MČ Praha - Křeslice, kde bude zdůvodňovat změnu ÚP 

v přeprojektované trase tzv. Horácké stezky. 

 bod č. 7 Memorandum mezi městskou částí Praha 22 a městskou částí Praha - Dolní 

Měcholupy, nově zařazen jako bod č. 4 

 bod č. 8 Memorandum mezi městskou částí Praha 22 a městskou částí Praha - Královice 

nově zařazen jako bod č. 5 

 

Starosta nechal hlasovat o upraveném programu jako celku: 

Pravidelný bod programu zařazený pevně na 18 hodinu - Dotazy a připomínky občanů  

1. Zahájení  

2. Určení skrutátorů, volba návrhového výboru a ověřovatelů zápisu, schválení programu  

3. Plnění úkolů ze ZMČ  

4. Memorandum mezi městskou částí Praha 22 a městskou částí Praha - Dolní Měcholupy 
5. Memorandum mezi městskou částí Praha 22 a městskou částí Praha - Královice 
6. Ekonomické záležitosti 

6.1 Účetní závěrka MČ Praha 22 za rok 2019 

6.2 Inventarizace majetku a závazků MČ Praha 22 k 31. 12. 2019 

7. Přidělení dotace z Programu MČ Praha 22 na podporu kulturních a společenských aktivit 

v roce 2020 

8. Přidělení dotace z Programu MČ Praha 22 na podporu sportovní činnosti v roce 2020 
9. Různé 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo MČ Praha 22 schválilo upravený program:  

Hlasování: PRO: 20  PROTI: 0   ZDRŽEL SE: 0   

Čas v audio záznamu: 26:07 - 27:07 

 

3.  Plnění úkolů ze ZMČ 
3a) Plnění usnesení ze ZMČ bylo vyhotoveno písemně a bylo projednáno na 36. RMČ dne 16. 4. 2020. 

Zastupitelstvo MČ Praha 22 vzalo na vědomí plnění úkolů ze Zastupitelstva MČ Praha 22. 

 

3b)   Kontrola usnesení ze 7. zasedání ZMČ Praha 22 ze dne 20. 2. 2020. 
K vyhotovenému usnesení neměli zastupitelé žádné konkrétní připomínky. 

 

3c)  Kontrola o zápisu ze 7. zasedání ZMČ Praha 22 ze dne 20. 2. 2019. 
K vyhotovenému zápisu neměli zastupitelé žádné konkrétní připomínky. 
 

4.  Memorandum mezi městskou částí Praha 22 a městskou částí Praha - Dolní Měcholupy 

Materiál byl objasněn radním Mgr. Ing. Ondřejem Lagnerem, Ph.D. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo MČ Praha 22 schválilo uzavření Memoranda mezi městskou částí Praha 22 a 

městskou částí Praha - Dolní Měcholupy.        
Zastupitelstvo MČ Praha 22 uložilo starostovi podepsat Memorandum za městskou část Praha 22, 

dle bodu 1 

Hlasování: PRO: 20 PROTI: 0 ZDRŽEL SE:  0 
Čas v audio záznamu: 27:12 - 31:28 

 

 
5. Memorandum mezi městskou částí Praha 22 a městskou částí Praha - Královice 
Materiál byl objasněn radním Mgr. Ing. Ondřejem Lagnerem, Ph.D. 

V rozpravě vystoupili:  

Ing. Langmajer - vystoupil s dotazem k textu memoranda 

Pan Knotek - zda je s MČ předjednáno podílet se na realizaci cyklostezky 
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Odpovědi zajistili radní Mgr. Ing. Lagner a pan Zmátlo 

Čas rozpravy v audio záznamu: 33:49 – 37:44 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo MČ Praha 22 schválilo uzavření Memoranda mezi městskou částí Praha 22 a 

městskou částí Praha - Královice.        
Zastupitelstvo MČ Praha 22 uložilo starostovi podepsat Memorandum za městskou část Praha 22, 

dle bodu 1. 

Hlasování: PRO: 20  PROTI: 0 ZDRŽEL SE:  0 
Čas v audio záznamu: 32:32 - 28:34 
 

6. Ekonomické záležitosti 

6.1 Účetní závěrka MČ Praha 22 za rok 2019 

Materiál byl objasněn radním panem Štěpánem Zmátlem. 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo MČ Praha 22 schvaluje účetní závěrku MČ Praha 22 sestavenou ke dni 31. 12. 2019. 

Hlasování: PRO: 19  PROTI: 0 ZDRŽEL SE:  0 

(V době hlasování – nehlasoval Ing. Krátký, počet celkem 19 zastupitelů) 

Čas v audio záznamu: 38:40 - 41:42 

 

6.2 Inventarizace majetku a závazků MČ Praha 22 k 31. 12. 2019 
Materiál byl objasněn místostarostou Mgr. Pavlem Kosařem 

 

Usnesení: 

Zastupitelstvo MČ Praha 22 bere na vědomí výsledky inventarizace majetku a závazků               

MČ Praha 22 k 31. 12. 2019. 

Čas v audio záznamu: 41:53 - 43:45 

 

7. Přidělení dotace z Programu MČ Praha 22 na podporu kulturních a společenských aktivit 

v roce 2020 
Materiál byl objasněn 1. místostarostkou Mgr. Kateřinou Erbsovou. 
 

V rozpravě týkající se dotací přidělených na akce, které nebudou moci být v rámci trvající pandemie 

Covid-19 realizovány vystoupili: pan Knotek, Ing. Semecký, Mgr. Erbsová, pan Kallasch, pan Roth, 

pan starosta, pan Zmátlo, Ing. Langmajer, RNDr. Král. 

Zastupitelé se shodli na doplnění usnesení o bod č. 2 ve znění: vzhledem k trvající pandemii Covid-19 

se akce, které byly plánované v termínu vládních opatření, posunou nebo se přejmenují tak, aby mohly 

být schválené prostředky použity.  

Čas rozpravy v audio záznamu: 46:30 -1:05:19 
 

Usnesení: 

7.1 Zastupitelstvo MČ Praha 22 schvaluje přidělení dotace na podporu kulturních a 

společenských aktivit v roce 2020 pro:  

  DPS Jiskřička, z.s., IČ 68407874    ve výši  71 500 Kč 

 Dům Um Praha 10, IČ 45241945    ve výši  51 000 Kč 

 Naše Pitkovice z.s., IČ 05825016    ve výši  81 000 Kč 

 SHM Klub Uhříněves - Kolovraty, z.s., IČ 63834481 ve výši  97 000 Kč 

 Spolek občanů Hájků, IČ 03710947   ve výši 106 300 Kč 

7.2 Zastupitelstvo MČ Praha 22 ukládá Radě MČ Praha 22 vyrozumět žadatele  

 - s rozhodnutím ZMČ o přidělení dotace a připravit smlouvu o poskytnutí dotace k podpisům 

smluvních stran, 

 - že vzhledem k trvající pandemii Covid-19 se akce, které byly plánované v termínu vládních 

opatření, posunou nebo se přejmenují tak, aby mohly být schválené prostředky použity.  

Hlasování: PRO: 20 PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0   

Čas v audio záznamu: 43:53 - 1:07:19 
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Pravidelný bod programu zařazený pevně na 18 hodinu - Dotazy a připomínky občanů  

Pan starosta se dotázal, zda je přítomen v zasedací místnosti někdo z občanů. Nikdo nebyl 

přítomen a tak zasedaní pokračovalo dalším bodem. 
8. Přidělení dotace z Programu MČ Praha 22 na podporu sportovní činnosti v roce 2020 
Materiál byl objasněn 1. místostarostkou Mgr. Kateřinou Erbsovou. 
 
V rozpravě týkající se navrženého usnesení vystoupili: Ing. Semecký, RNDr. Král, Mgr. Erbsová a 
pan Kaněra, který požádal o rozdělení usnesení č. 1 na dvě části, kdy v druhé části se zdrží hlasování 
z důvodu možného střetu zájmů. 

Čas rozpravy v audio záznamu: 1:09:49 – 1:13:00 
 
Usnesení: 
8.1.1 Zastupitelstvo MČ Praha 22 schvaluje přidělení dotace na podporu sportovní činnosti v roce  

2020 pro:  

Studio Sport z.s., IČ 26585146      ve výši 65 000 Kč 

Dům UM Praha 10, IČ 45241945    ve výši 100 000 Kč 

SHM Klub Uhříněves - Kolovraty, z.s., IČ 63834481 ve výši 100 000 Kč 

Hlasování: PRO: 20  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 

 

8.1.2 Zastupitelstvo MČ Praha 22 schvaluje přidělení dotace na podporu sportovní činnosti v roce  

2020 pro:  

SK Čechie Uhříněves, z.s., IČ 15268551    ve výši 70 000 Kč 

SK Čechie Uhříněves, z.s., IČ 15268551    ve výši 70 000 Kč 

SK Čechie Uhříněves, z.s., IČ 15268551   ve výši 105 000 Kč 

Hlasování: PRO: 19  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1 

/Hlasování se zdržel pan zastupitel Kaněra z důvodu možného střetu zájmů. 

 

8.2 Zastupitelstvo MČ Praha 22 ukládá Radě MČ Praha 22 vyrozumět žadatele  

 - s rozhodnutím ZMČ o přidělení dotace a připravit smlouvu o poskytnutí dotace k podpisům 

smluvních stran, 

 - že vzhledem k trvající pandemii Covid-19 se akce, které byly plánované v termínu vládních 

opatření, posunou nebo se přejmenují tak, aby mohly být schválené prostředky použity.  

Hlasování: PRO: 20  PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0  
Čas v audio záznamu: 1:07:29 - 1:15:55 
 

9. Různé   

Pan Kaněra  

1. Legalizaci víceúčelové hřiště Uhříněves -  Blšanecká, jak věc dále postupuje? 

 Odpověděl starosta: U hřiště se vyřizuje vodoprávní řízení a schválení a od policie umístění 

 dvou předepsaných parkovacích míst. Po získání těchto rozhodnutí bude hřiště zkolaudováno. 

 

1. Přechod u prodejny Krůtí svět - od roku 2007 se snažíme mezi PENNY a krůťárnou udělat 

přechod, vždy bylo to zamítáno ze strany policie i MHMP a najednou se v UZ píše, že 

přechod bude, kdo chodník inicioval? 

 Odpověděl pan Zmátlo a pan Kallasch - k historii se nebudeme vyjadřovat, pustili jsme se do 

 toho ve spolupráci s panem Kallaschem, byly zpracovány podklady do projektu BESIP 

 s rozsáhlou důvodovou zprávou, vše bylo předloženo i samosprávě na HLMP, oficiální 

 schválení tohoto projektu máme od MHMP v emailové podobě 

2. Umístění 3 nových radarů - Kdo rozhodl o umístění třech radarů a proč jsou zrovna v těchto 

místech, našla by se i další místa pro další potřebné radary. 

Odpověděl pan Zmátlo - bylo vytipováno více míst, tyto radary nejsou z programu BESIP, 

radary jsou hrazeny z rozpočtu MČ, vše vyplynulo z diskuse na Komisi dopravy. 

 

Bc. Roth - tři dotazy: 

1. Hřiště Uhříněves - Blšanecká - Má hřiště provozní řád? Je to pojištěné? Jakým způsobem je 

hřiště zabezpečené? 

Odpověděl starosta: provozní řád není a bude, až bude hřiště zkolaudováno, je tam umístěna 

cedule Zákaz vstupu, na hřiště vstupují občané na vlastní nebezpečí. 
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2. Webex - Kolik stála placená verze, na jak dlouho jsme ji zaplatili a jaké bude její další využití? 

Odpověděl starosta - placená verze byla pořízena z důvodu, že umožňuje streamování na 

facebook, je nastaveno předplatné, které se dá kdykoli zrušit, měsíčně cca 14 Eur, pokud bude 

možné příští zasedání uskutečnit klasickou formou, vrátíme se zpět k té neplacené verzi. 

3. Smlouva o spolupráci s Ekospolem - různé ceny (cena dle pravidel, cena podle cenové mapy 

(vyhlášková cena), cena zprůměrovaná dle znaleckých posudků) 

 V rozpravě vystoupili a odpovídali: starosta, Ing. Langmajer, Ing. Semecký, pan Zmátlo,      

 Mgr. Kosař 

 

Pan Knotek - Hřiště v ulici Kašperská - Podleská - Kdo rozhodl o tom, že se odstraní skatepark, 

aniž by bylo postupováno podle stavebního zákona, hřiště bylo zbouráno na černo, MČ chybí 

dokumenty k likvidaci odpadu. 

Odpověděl starosta a Mgr. Kosař: Již jednou bylo opovězeno v rámci Vaší žádosti podle Zákona 106, 

o jeho odstranění rozhodla Rada MČ. Skatepark odstraněn z důvodu havarijního stavu. K odstranění 

zvoleným způsobem došlo proto, že nebyl respektován umístěný Zákaz vstupu a došlo i k lehčím 

zraněním. 
 
Čas v audio záznamu: 1:16:02 - 1:48:20 

 

Pan starosta poděkoval všem za účast na historicky prvním on-line 8. zasedání Zastupitelstva             

MČ Praha 22 a v 18:50 hodin zasedání ukončil 

 

Zapsala: Monika Kubšová 

Vyhotoveno dne:12. 5. 2020  

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

   Mgr. Jitka Rothová  ………………………………... 

   

 

   Radovan Koutský  ……………….……………….. 

 

 

 

……………………………..………..................... 

Vojtěch Zelenka, starosta MČ Praha 22 


