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Zápis z  9. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 18. 5. 2016 

v zasedací místnosti radnice ve 3. patře 

 

 
Přítomni: viz prezenční listina 

Omluveni: Bc. Daniela Francová, pan Michal Doležal  

Mandátový výbor:  Ing. Michal Klich, Ing. Ondřej Lagner 

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 Michala Doležala a Bc. Danielu 

Francovou a konstatoval, že drobné zpoždění bude mít pan Libor Čermák.  Dále přivítal Mgr. Šlosara, 

právního zástupce MČ Praha 22, občany 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, návrhového výboru a ověřovatele zápisu 

s jejich souhlasem. 

Hlasování členů hnutí STAN bude zaznamenáváno jmenovitě. 

 

Hlasováním 22:0:0 byl zvolen mandátový výbor. 

 

Hlasováním 22:0:0 byl zvolen návrhový výbor. 

 

Mgr. Kosař požádal o změnu ověřovatelů zápisu, z důvodu střetu zájmu obou navrhovaných u 

některých dnes projednávaných materiálů. 

Navrhl jako ověřovatele zápisu ZS Ing. Pařízka a Mgr. Štěpánkovou. 

ZS Ing. Pařízek z důvodu své funkce neuvolněného radního návrh nepřijal. 

Dále zkusil navrhnout pana starostu nebo pana ZS Knotka - oba oslovení návrh nepřijali. 

Mgr. Kosař se navrhl jako ověřovatel zápisu. 

Pan starosta dal hlasovat o protinávrhu, aby ověřovateli zápisu byli zvoleni Mgr. Kosař a                

Mgr. Štěpánková. 

 

Před hlasováním o protinávrhu Mgr. Kosaře se na zasedání dostavil pan Libor Čermák, počet 

přítomných členů ZMČ - 23. 

 

O protinávrhu se hlasovalo 9:0:14, protinávrh nebyl přijat. 

 

 Kosař Koutský Král Lagner Štěpánková  Zelenka 

+ + + + + + 
 

Hlasováním 13:7:3 byli zvoleni starostou navržení, výše uvedení, ověřovatelé zápisu. 

 

 Kosař Koutský Král Lagner Štěpánková  Zelenka 

- - - - - - 
 

 

 

http://www.praha22.cz/
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Schválení programu 
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu 9. zasedání ZMČ, který měli všichni zastupitelé 

k dispozici.  

Pan starosta požádal o doplnění programu o nový bod „Návrh na zrušení usnesení č. 4.4.3 ze               

7. zasedání ZMČ Praha 22 ze dne 9. 12. 2015“, který bude zařazen za bod č. 3.  

Hlasováním 22:0:1 byl návrh přijat. 

 

Kosař Koutský Král Lagner Štěpánková  Zelenka 

+ + + + + + 
 

Dále pan starosta informoval o dvou obdržených návrzích od zastupitelů na zařazení materiálů. 

1) Návrh materiálu od zastupitele RNDr. Krále „Návrh na zajištění hlasovacího zařízení 

s nadstavbovými funkcemi“. Požádal o zařazení tohoto materiálů jako poslední bod č. 11 před 

bod Různé 

Hlasováním 23:0:0 byl návrh přijat. 

 

2) Návrh od pana zastupitele Koutského na diskusi s gesčním radním k dokumentaci o vlivech 

záměru „Novostavba mola a dráhy se zázemím pro vodní lyžování, lokalita Podleský rybník, 

parc. č. 1692, k. ú. Uhříněves“.  

Pan starosta panu zastupiteli doporučil, aby bylo toto zařazeno do bodu Různé, neboť se 

nejedná o žádný materiál, jedná se o návrh na diskusi. 

  

Nově odsouhlasené body byly zařazeny do programu 9. ZMČ následovně: 

 Bod   4  -  Návrh na zrušení usnesení č. 4.4.3 ze 7. zasedání ZMČ Praha 22 ze dne 9. 12. 2015 

 Bod 11 -  Návrh na zajištění hlasovacího zařízení s nadstavbovými funkcemi 

 

Pan starosta nechal hlasovat o programu jako celku. 

ZMČ schválilo následující doplněný program hlasováním 23:0:0. 

 

1. Zahájení 

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

3. Plnění úkolů ze ZMČ 

4. Návrh na zrušení usnesení č. 4.4.3 ze 7. zasedání ZMČ Praha 22 ze dne 9. 12. 2015 

5. Ekonomické záležitosti 

5.1 Zápis z 6. jednání Finančního výboru ZMČ Praha 22 ze dne 20. 4. 2016 

5.2 Závěrečný účet MČ Praha 22 za rok 2015 
5.3 Účetní závěrka MČ Praha 22 za rok 2015 
6. Majetkové záležitosti 
6.1 Přijmutí daru části pozemku v k. ú. Uhříněves, včetně stavby komunikace a dešťové kanalizace 

od Ing. L. P. 
6.2 Výkup části pozemku parc. č. 1796/4 v k. ú. Uhříněves za účelem výstavby budoucího 

školského zařízení - uzavření kupní smlouvy 

6.3 Nákup NP za účelem zřízení lékařských ordinací - uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní 

se společností Vivus Uhříněves s. r. o. 

6.4 Inventarizace majetku a závazků MČ Praha 22 k 31. 12. 2015 
7. Přidělení dotace z Programu MČ Praha 22 na podporu sportovních činností nestátních 

neziskových organizací pro rok 2016 
8 Zápis z 5. jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 22 ze dne 11. 4. 2016 
9. Návrh na změnu tajemníka Kontrolního výboru ZMČ Praha 22 
10. Doplnění Jednacího řádu Kontrolního výboru ZMČ Praha 22 
11. Návrh na zajištění hlasovacího zařízení s nadstavbovými funkcemi 
12. Různé 

12.1 Dotazy členů ZMČ  

12.2 Dotazy, připomínky a podněty občanů MČ Praha 22 

 

3. Plnění úkolů ze ZMČ 

3a) Plnění usnesení ze ZMČ bylo vyhotoveno písemně a bylo projednáno na 37. RMČ dne               

27. 4. 2016. 
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3b) Kontrola usnesení z 8. ZMČ ze dne 24. 2. 2016 
K vyhotovenému usnesení neměli zastupitelé žádné připomínky. 

 

3c) Kontrola zápisu ze 8. ZMČ ze dne 24. 2. 2016 
K vyhotovenému zápisu neměli zastupitelé žádné připomínky.  

 

3d) Kontrola zápisu z 1. mimořádného ZMČ ze dne 25. 4. 2016 

S námitkou vystoupil pan zastupitel Koutský, který požadoval vyřazení druhého odstavce ze zápisu     

1. MIM ZMČ s odůvodněním, že úvodní slovo pana starosty nebylo v rámci žádné diskuse, rozpravy a 

ani nebylo na programu jednání.  

Hlasováním 8:0:15 nebyl návrh, na hlasování o námitce, přijat. 

 

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

Mgr. Matyášek, pan Zelenka, Bc. Selinger a Mgr. Šlosar. 

 

Kosař Koutský Král Lagner Štěpánková  Zelenka 

+ + + + + + 
 

4. Návrh na zrušení usnesení č. 4.4.3 ze 7. zasedání ZMČ Praha 22 ze dne 9. 12. 2015 

Materiál, který byl předložen písemně, objasnil pan starosta a požádal o vyjádření pana radního.  

 

ZMČ zrušilo usnesení č. 4.4.3 ze 7. zasedání ZMČ Praha 22 ze dne 9. 12. 2015, hlasováním 19:1:3. 

 

Kosař Koutský Král Lagner Štěpánková  Zelenka 

+ + + + + + 
 

ZMČ uložilo RMČ uzavřít splátkový kalendář s Ing. Petrem Semeniukem na vrácení finančního daru 

ve výši 120 000 Kč, hlasováním 19:0:4 

 

Kosař Koutský Král Lagner Štěpánková  Zelenka 

+ + + + + + 
 

 

5. Ekonomické záležitosti 

5.1 Zápis z 6. jednání Finančního výboru ZMČ Praha 22 ze dne 20. 4. 2016 
Materiál byl předložen písemně. Předseda FV Mgr. Matyášek, informoval o hlavních podkladech 

projednávaných na FV, zejména o návrhu závěrečného účtu MČ za rok 2015, rozpočtových úpravách 

v období 1. 1. 2016 - 20. 4. 2016, zprávě o plnění rozpočtu v hlavní i hospodářské činnosti za              

1. čtvrtletí 2016 a hospodaření školských zařízení za 1. čtvrtletí 2016. 

ZMČ vzalo na vědomí zápis z jednání Finančního výboru. 

 

5.2 Závěrečný účet MČ Praha 22 za rok 2015 

Materiál byl předložen písemně. Pan ZS Ing. Pařízek informoval, že návrh závěrečného účtu za rok 

2015 byl projednán na FV ZMČ dne 20. 4. 2016 a na 37. RMČ dne 27. 4. 2016. FV i RMČ 

doporučuje, aby ZMČ vyjádřilo s navrženým závěrečným účtem souhlas, a to s výrokem bez výhrad. 

Návrh závěrečného účtu byl, tak jak ukládá zákon zveřejněn na úřední desce po dobu 15 dnů. 

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: 

Dotaz Mgr. Kosaře - výdaje spojené s Divadlem U22 - výdaje za energie ve výši 400 000 Kč 

Odpověď V OE Ing. Wetter - je to zcela opačně, na základě NS divadlo platí MČ nájem ve výši 

400 000 Kč a MČ nese výdaje za energie 

 

Dotaz pana Zelenka - dar od Skansky - jde o dar 6,5 mil. nebo o proti plnění 

Odpověď V OE Ing. Wetter - jde o účelový dar na infrastrukturu 

Dále vystoupili: pan starosta, Ing. Semecký, Ing. Pařízek  
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Pan Zelenka - odměny, mají být na speciálním účtu a ne v kategorii odměny 

Odpověď V OE Ing. Wetter - ze zprávy auditu, vyplývá, že odměny jsou zaúčtovány správně 

  

Pan Zelenka - výkazy zisků a ztrát, položka 26 - manka a škody  

Odpověď V OE Ing. Wetter - nejde o manka, ale o odpisy DHM, konkrétně akce, které MČ začala a 

TSK dokončila, je v majetku hl. m. Prahy. 

 

V rozpravě dále ještě vystoupili: pan Koutský, Mgr. Matyášek, pan Zelenka, paní tajemnice, pan 

starosta 

 

ZMČ souhlasilo se závěrečným účtem MČ Praha 22 za rok 2015, a to bez výhrad, hlasováním 18:1:4. 

 

Kosař Koutský Král Lagner Štěpánková  Zelenka 

+ z + - z z 
 

5.3  Účetní závěrka MČ Praha 22 za rok 2015 

Materiál byl předložen písemně a objasněn jeho předkladatelem Ing. Pařízkem. 

Byla sestavena účetní závěrka MČ Praha 22 za rok 2015 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. Účetní závěrka za rok 2015 byla projednána 

na FV ZMČ dne 20. 4. 2016 a FV doporučuje, aby ZMČ vyjádřilo se sestavenou účetní závěrkou za 

rok 2015 souhlas.    

 

ZMČ schválilo účetní závěrku sestavenou ke dni 31.12.2015, hlasováním 21:0:2. 

 

Kosař Koutský Král Lagner Štěpánková  Zelenka 

+ z + z + + 

 

V 17:20 hod. pan starosta vyhlásil 30 minutovou přestávku. 

Pokračování zasedání stanovil na 17:50 hod.  

 

Před zahájením bodu 6. pan starosta omluvil Ing. Pařízka, který se ze zasedání omluvil                    

ze zdravotních důvodů - počet členů se snížil na 22 přítomných. 

 

 

6. Majetkové záležitosti 
6.1 Přijmutí daru části pozemku v k. ú. Uhříněves, včetně stavby komunikace a dešťové  

kanalizace od Ing. L. P. 

Materiál byl předložen písemně, promítán a objasněn jeho předkladatelem panem Knotkem. 

Na MČ Praha 22 byla doručena žádost Ing. P. o bezúplatný převod pozemku, na kterém se nachází 

stavba komunikace a dešťové kanalizace vybudované v rámci stavby „RD Uhříněves - ulice 

Soumarská, 2. Etapa - komunikace a inženýrské sítě“. Jedná se o novou veřejně přístupnou 

komunikaci IV. tř. v prodloužení stávající komunikace Soumarská, se slepým zakončením na 

křižovatku s ulicí Jezerská. Součástí komunikace je 7 podélných parkovacích stání, propojovací 

chodník do ulice Františka Diviše a sjezdy k šesti stavebním pozemkům. K užívání komunikace byl 

17. 12. 2015 odborem výstavby Úřadu MČ Praha 22 vydán kolaudační souhlas. Předmětem daru 

nebudou jiné inženýrské sítě ani veřejné osvětlení. S přijmutím daru souhlasila 32. RMČ dne             

17. 2. 2016. Záměr přijmutí daru byl zveřejněn na úřední desce a byl bez připomínek.  
 

V rozpravě vystoupili: pan Zelenka - ul. Soumarská nebude propojená na ul. Františka Diviše - zda 

není možné dokončit uliční síť, jaký je důvod  

Odpověděla V OV Mgr. Vinklářová - zřejmě se jedná o problémy s parcelací vlastníka 

 

ZMČ schválilo přijmutí daru pozemku v k. ú. Uhříněves včetně komunikace a dešťové kanalizace     

od Ing. L. P., hlasováním 21:0:1. 
 

Kosař Koutský Král Lagner Štěpánková  Zelenka 

+ + + z + + 



 5 

 

6.2 Výkup části pozemku parc. č. 1796/4 v k. ú. Uhříněves za účelem výstavby budoucího 

školského zařízení - uzavření kupní smlouvy 

Materiál byl předložen písemně, promítán a objasněn jeho předkladatelem panem Knotkem. 

Dne 14. 4. 2016 byla na základě smlouvy č. 49/2016 MK - 13 na MČ Praha 22 doručena výzva 

společnosti MERNHORN Trade, SE k uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc. č. 1796/4 v     

k. ú. Uhříněves o velikosti 6 802 m2. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní schválilo dne        

24. 2. 2016 na svém 8. zasedání ZMČ. Kupovaný pozemek bude sloužit MČ pro výstavbu nového 

školského zařízení. Konečná kupní smlouva musí být dle smlouvy budoucí podepsána nejpozději do 

30. 9. 2016.  

 

ZMČ schválilo  uzavření kupní smlouvy dle přílohy č. 3 na odkoupení části pozemku parc. č. 1796/4 

v k. ú. Uhříněves o výměře 6 802 m2 za cenu 3 726 Kč/m2
, celkem tedy za cenu 25 344 252 Kč, od 

společnosti MERNHORN Trade, SE, se sídlem Revoluční 1082/8, 110 00 Praha - Nové Město,          

IČ 29129087, výhradně za účelem výstavby budoucího školského zařízení, hlasováním 15:1:6. 
 

Kosař Koutský Král Lagner Štěpánková  Zelenka 

z z z z z z 
 

ZMČ schválilo zřízení zástavního práva pro zajištění pohledávky kupní ceny, hlasováním 21:0:1 

 

Kosař Koutský Král Lagner Štěpánková  Zelenka 

+ + + + + + 

 

V rozpravě vystoupili: Mgr. Kosař, pan Knotek, Ing. Feďková, Ing. Kovaříková, pan starosta, pan 

Zelenka, Bc. Selinger, Mgr. Matyášek, RNDr. Král, Ing. Semecký 

 

6.3 Nákup NP za účelem zřízení lékařských ordinací - uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 

kupní se společností Vivus Uhříněves, s. r. o. 

Materiál byl předložen písemně, promítán a objasněn jeho předkladatelem panem Knotkem. 

ZMČ na svém 8. zasedání dne 24. 2. 2016 schválilo záměr odkoupení nebytových prostor pro účely 

zřízení lékařských ordinací. Záměr byl od 7. 3. 2016 do 22. 3. 2016 zveřejněn na úřední desce a byl 

bez připomínek. Nyní je třeba na základě tohoto záměru uzavřít se společností Vivus Uhříněves, s.r.o. 

smlouvu o smlouvě budoucí kupní na odkup nebytových prostor budovaných v rámci výstavby           

2. etapy developerského projektu Obytný soubor Vivus Uhříněves. Předmětem smlouvy bude nákup     

4 jednotek o celkové velikosti cca 288,80 m2 za celkovou cenu 15 000 000 Kč vč. DPH.  

 

ZMČ schválilo uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě dle přílohy č. 2, jejímž předmětem bude 

nákup 4 nebytových jednotek, budovaných v rámci projektu „Obytný soubor Vivus Uhříněves“ pro 

účely zřízení lékařských ordinací se společností Vivus Uhříněves s. r. o., hlasováním 17:0:5. 

 
Kosař Koutský Král Lagner Štěpánková  Zelenka 

+ z z z z z 

 

V rozpravě vystoupili: pan Zelenka, pan starosta, Mgr. Matyášek, RNDr. Král. 

  

6.4 Inventarizace majetku a závazků MČ Praha 22 k 31. 12. 2015 
Materiál byl předložen písemně a objasněn jeho předkladatelem panem Knotkem. 

V souladu s obsahem usnesení Rady HMP č. 2642 ze dne 27. 10. 2015, Pokynem tajemnice č. 5/2015 

k inventarizaci majetku a závazků MČ Praha 22 a Směrnicí pro provádění inventarizace majetku a 

závazků městské části Praha 22, schválené na 67. zasedání RMČ dne 18. 9. 2013 byla k 31. 12. 2015 

provedena inventarizace majetku a závazků. 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 MČ Praha 22 k 31. 12. 2015. 
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7. Přidělení dotace z Programu MČ Praha 22 na podporu sportovních činností nestátních 
neziskových organizací pro rok 2016 

Materiál byl předložen písemně a objasněn Bc. Selingerem. 
Na základě usnesení 31. RMČ ze dne 3. 2. 2016 byl vyhlášen Program MČ Praha 22 na podporu 

sportovních činností nestátních neziskových organizací pro rok 2016 za účelem úhrady neinvestičních 

výdajů souvisejících s organizovanou sportovní činností mládeže. Do termínu odevzdání přihlášek 

byly podány celkem 3 žádostí, dále byla z programu na podporu projektů v oblasti společenských 

aktivit v roce 2016 přeřazena žádost č. 6 - Sportcentrum Uhříněves a akce OPEN turnaje ze žádosti     

č. 10 - Dům UM, které svým obsahem patří do podpory sportovní činnosti. Na ZMČ je předloženo      

ke schválení přidělení dotace pro SK Čechie Uhříněves, z. s., IČ 15268551 ve výši 70 000 Kč 

(sportovní akce Běh oborou, sportovní den pro děti a rodiče, soustředění fotbalového oddílu). 
 
ZMČ schválilo přidělení dotace na podporu sportovní činnosti nestátních neziskových organizací pro 
rok 2016 pro SK Čechie Uhříněves, z. s., hlasováním 21:0:0 (pan Zelenka byl v průběhu hlasování 
mimo zasedací místnost). 
 

Kosař Koutský Král Lagner Štěpánková  Zelenka 

+ + + + + nehlasoval 
 
 
8. Zápis z 5. jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 22 ze dne 11. 4. 2016 
Materiál byl předložen písemně. Předseda KV Mgr. Kosař informoval o programu jednání kontrolního 
výboru - odměny Ing. Semeniuka. 
 
RNDr. Loula - vystoupil s poznámkou, že nesouhlasí z vyhotoveným zápisem s formulací usnesení  
V rozpravě vystoupili: 
Starosta  - ohradil se proti emailu od Mgr. Kosaře všem zastupitelům 
Mgr. Vodičková - konstatovala, že souhlasí se sdělením pana Louly a informovala, že nedostala reakci 
na svoji žádost o svolání nového jednání KV  
Dále vystoupili: pan Knotek, pan Koutský, Mgr. Kosař, Bc. Selinger, Mgr. Matyášek, RNDr. Král, 
Mgr. Šlosar.  
Mgr. Matyášek navrhl, aby se KV opětovně sešel, přijme nové usnesení a zajistí ověřený nový zápis 
z jednání. 
Dále probíhala diskuse ke svolání nového jednání kontrolního výboru a zajištění nového zápisu. 
 
Mgr. Matyášek navrhl ukončit rozpravu a nechat hlasovat o svém návrhu v tomto znění: 

 

ZMČ ukládá Kontrolnímu výboru MČ Praha 22, potažmo jejímu předsedovi, aby do 14 dnů, svolal 

zasedání kontrolního výboru, které projedná a změní právně vadný, neověřený zápis z KV ZMČ   

Praha 22, který byl předložený dnešnímu ZMČ a nový zápis je kontrolní výbor povinen předložit na 

příštím zasedání ZMČ.   

Hlasováním 22:0:0 byl návrh přijat. 
 
 
9. Návrh na změnu tajemníka Kontrolního výboru ZMČ Praha 22 
Materiál byl předložen písemně. 
Od 1. 1. 2016 došlo ke sloučení odboru ŽP a odboru dopravy. Do tohoto odboru byl také převeden 

z OKÚ Mgr. Martin Frisch na pozici odborného referenta OŽPD, jemuž stále zůstala v kompetenci 

agenda krizového řízení a archivu úřadu. Z důvodu pracovní vytíženosti tohoto zaměstnance a 

z důvodu jeho žádosti o rozvázání PP, byla celá záležitost projednána na 37. RMČ dne 27. 4. 2016 a 

RMČ změnu tajemníka KV doporučuje ZMČ schválit.  

 
ZMČ jmenovalo tajemníkem KV ZMČ Praha 22 dnem 19. 5. 2016 pana Bc. Radima Pokorného, 
hlasováním 21:0:0 (pan Vrubel byl v průběhu hlasování mimo zasedací místnost). 

 
Kosař Koutský Král Lagner Štěpánková  Zelenka 

+ + + + + + 
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10. Doplnění Jednacího řádu Kontrolního výboru ZMČ Praha 22 
Materiál byl předložen písemně a objasněn Bc. Selingerem. 
Jelikož v jednacím řádu Kontrolního výboru absentuje možnost svolat Kontrolní výbor na základě 
žádosti nadpoloviční většiny všech jeho členů, navrhuji jednací řád Kontrolního výboru doplnit tak, 
jak je uvedeno v návrhu usnesení. Stávající stav dává předsedovi výboru možnost svolat výbor dle 
jeho požadavků a zároveň je mu dána možnost nerespektovat žádost členů výboru o jeho svolání. 
Navrhované doplnění jednacího řádu, je v tomto ohledu demokratičtější. 

 
V rozpravě vystoupili: 
Mgr. Štěpánková - změna bude pouze u KV nebo i u jiných výborů, kdo změnu určil? 

Pan Koutský - citoval usnesení o schválení JŘ KV z roku 2012, porovnání s jinými JŘ 

Bc. Selinger - doplnění vyplynulo ze vzniklé situace - žádost na svolání KV 

RNDr. Král - žádná Praha nemá tuto klauzuli ve svém JŘ 

Mgr. Erbsová - jedná se o demokratické řešení  

Mgr. Matyášek - nesvolá-li předseda FV na jakoukoliv žádost nové jednání FV, na příštím zasedání 

okamžitě složí funkci předsedy FV - požádal o zanesení této věci do zápisu 

Dále v rozpravě vystoupili: pan Knotek, Mgr. Kosař, pan Zelenka, Mgr. Vodičková, Mgr. Erbsová, 

Bc. Selinger, RNDr. Loula  

 

ZMČ souhlasila s doplněním jednacího řádu kontrolního výboru a to tak, že do článku II. Jednání 

výboru, bod 3, se doplňuje za stávající větu věta nová, která zní:  

„Požádá-li nadpoloviční většina členů výboru předsedu kontrolního výboru o svolání výboru, je 

předseda výboru povinen do 15 dnů od podání žádosti členů výboru, jednání výboru svolat. Žádost 

se podává tak, aby bylo prokazatelné, kdy a proč byla podána.“, hlasováním 13:7:2. 

 
Kosař Koutský Král Lagner Štěpánková  Zelenka 

- - - - - - 

 

 
11. Návrh na zajištění hlasovacího zařízení s nadstavbovými funkcemi 

Materiál byl předložen písemně a objasněn jeho předkladatelem RNDr. Králem.  

V průběhu minulých zasedání ZMČ došlo několikrát k problémům při sčítání výsledků hlasování. 

Důsledkem pak bylo několik zmatečných hlasování a zbytečných prodlev při sčítání hlasů. Dalším 

podstatným nedostatkem současného stavu je jakási kolektivní odpovědnost části zastupitelů, neboť 

v zápise ze zasedání není zřejmé, jak kdo hlasoval. Hlasovací zařízení by mělo zajistit jmenovité 

výsledky hlasování, které by byly začleněny do zápisu. Souhrn všech přijatých usnesení v online 

provedení přístupné zastupitelům na místě. 

 

RNDr. Loula přednesl protinávrh k navrhovanému usnesení, v tomto znění: 

 

ZMČ ukládá RMČ prověřit možnosti pořízení hlasovacího zařízení a předložit návrh řešení               

na příštím zasedání ZMČ. 

Hlasováním 18:1:1 byl protinávrh schválen (Mgr. Štěpánkován a Ing. Semeniuk byli v průběhu 

hlasování mimo zasedací místnost). 
 

Kosař Koutský Král Lagner Štěpánková  Zelenka 

+ + - + nehlasovala + 
 

 

12. Různé 

12.1 Dotazy členů ZMČ 

Pan Koutský - požádal radního Ing. Semeniuka o bližší informace k dokumentaci o vlivech záměru 

„Novostavba mola a dráhy se zázemím pro vodní lyžování, lokalita Podleský rybník“. 

Požádal o umístění na web MČ do Aktuálních informací, informace popř. prezentaci vizualizace 

záměru pro představu občanů MČ. 

 

Odpověděli:  

Ing. Semeniuk - sdělil, že zatím není skončena EIA a tak akce nemůže být spuštěna, projedná 

s provozovatelem, jaký bude další záměr. 
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V OKÚ Ing. Petr - prověřit proč nefungují stránky pro občany s materiály pro zastupitele a nefungují 

videa ze zasedání ZMČ. 

 

Pan Koutský - v komisi výstavby byl prezentován projekt na výstavbu panelových domů v okolí 

Normy, občané jsou proti výstavbě. 

Navrhuje proklamaci, ujištění pro občany ohledně tohoto projektu. 

 

V rozpravě vystoupili: 

pan starosta - jde o velice naddimenzovaný projekt, nehlasovalo se o žádných závěrech 

Ing.. Semecký - závěr komise byl, že pokud nebude obchvat, není záměr vhodný 

Ing. Semeniuk - každý kdo požádá, má možnost vystoupit se svojí prezentaci na této komisi 

Mgr. Štěpánková - s otázkou proč byty, proč ne MŠ 

pan Coller - dlouho probíhají diskuse, aby se s okolím něco udělalo, modernizace Normy, popř. 

výstavba MŠ, navrhovaný postup pana Koutského není možný, není možné bránit jakékoliv jiné 

výstavbě nevhodným prohlášením, např. stavební uzávěrou na výstavbu na pozemku v okolí Normy 

Ing. Klich - i na něj se obracejí důchodkyně s otázkami, zda se bude bourat prodejna Norma 

 

Pan starosta - obrátili se na něj zástupci JV Gut - starousedlíci rodiny Pirklových, zděšení jak se         

v MČ zachází s jejich investicí, s jejich historickým majetkem a s jejich podnikáním. 

Jedná se o podnět zastupitele pana Zelenky, který zaslal na Magistrát hl. m. Prahy - Žádost                   

o přezkoumání rozhodnutí stavebního úřadu ve věci stavby tiskárny v lokalitě Za Nadýmačem. 

Podněty komplikuji práci podnikatelů v MČ. 

V rozpravě vystoupili: 

Občan Pirkl - informoval o historii majetku, minulosti založení firmy, o současném podnikání 

tiskárny, podnět vede k znejistění ve splácení úvěru, ke zkolaudování stavby apod. 

Občan Schwarzmayer – vystoupil s podporou pana Pirkla 

Dále vystoupili: pan Zelenka, pan starosta, RNDr. Král, paní tajemnice, Mgr. Rothová,                   

Mgr. Matyášek, V OV Mgr. Vinklářová, pan Knotek, Ing. Semeniuk 

 

Mgr. Matyášek - petice STOP kamionům - požádal zastupitele, aby svými podpisy přispěli k této 

petici opozičního zastupitele z Prahy 11 ke stavbě 511. Petice bude k dispozici do konce května v OIC 

a jde hlasovat i na internetu. 

Pan starosta informoval o dopisu 16 starostů MČ a okolních obcí na předsedu vlády - podpora 

Pražského okruhu. 

 

Mgr. Erbsová - vyjádřila svůj názor k vrácení odměn Ing. Semeniuka, aby peníze vrátili ti zastupitelé, 

kteří odměnu Ing. Semeniukovi odsouhlasili. 

V rozpravě vystoupili: Mgr. Kosař, pan Koutský, Ing. Semeniuk, pan starosta 

 

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

9. ZMČ Praha 22 ve 20:55 hodin. 

 
Zapsala: Monika Kubšová 

Vyhotoveno dne: 24. 5. 2016 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

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

    

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

 

 

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

Ing. Martin Turnovský, starosta MČ Praha 22 

 
*/ Vysvětlivky k hlasování v tabulce: 

+ pro 

- proti 

z zdržel/la se 


