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Zápis z 32. zasedání RMČ, které se konalo dne 17. 2. 2016 
od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice 

 
Přítomni:   Viz Prezenční listina 
Ověřovatelé zápisu:  Bc. Michal Selinger, Ing. Petr Semeniuk 
Omluven:   pan Milan Coller 
 
  
Jednání zahájil pan starosta v 9:00 hodin přivítáním přítomných. Byli zvoleni výše uvedení 
ověřovatelé zápisu.  
 
Hlasováním 7:0:0 byl schválen PROGRAM: 

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu 
2. Kontrola zápisu z 31. zasedání RMČ ze dne 3. 2. 2016 
3. „Rozšíření areálu METRANS a.s.“ - dokumentace k procesu EIA 
4. Veřejná zakázka malého rozsahu na služby pod názvem „Navýšení kapacity ZŠ U Obory 

- zpracování PD" - vyhodnocení zadávacího řízení 
5. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 68/8 a 237/134 v  k. ú. Hájek            

u Uhříněvsi ve prospěch společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a. s. 
6. Pronájem části pozemku parc. č. 1399/5 v k. ú. Uhříněves za účelem instalace reklamního 

zařízení společnosti CENTRAL GROUP Nad Volyňkou a. s.  
7. Prodej části pozemku parc. č. 2178 o výměře 62 m2 v k. ú. Uhříněves společnosti                  

CWI DELTA s. r. o. 
8. Přijmutí daru části pozemku parc. č. 1920/13 v k. ú. Uhříněves, včetně stavby 

komunikace a dešťové kanalizace od Ing. Lubomíra Procenka 
9. Zrušení výpovědi z nájmu bytu a prominutí poplatků z prodlení S. A. a J. A, Praha 22 
10. Zápis z 8. jednání Komise dopravy ze dne 8. 2. 2016 - na stůl 
11. Změna návrhu obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy ke školským obvodům základních 

škol 

12. Organizace a úplata za předškolní vzdělávání ve školním roce 2016/2017 v mateřských 

školách, které zřizuje MČ Praha 22 

13. Návrh na vyhlášení konkurzního řízení na funkci ředitele/ředitelky Mateřské školy 

Pitkovice, příspěvkové organizace, Praha 10, Hlívová  

14. Situace v základním školství po zápisech do prvních tříd pro školní rok 2016/2017  

15. Přehled čerpání finančních prostředků z účtu Uhříněveského muzea za rok 2015 a návrh 

čerpání v roce 2016 
16. Projekt: „Zdraví 2016“ spolupráce MČ Praha 22 s Ústavem metodiky první pomoci,               

z. ú., Zhodnocení projektu „Zdraví 2015“ 
17. Potravinová banka – pomoc osobám a rodinám v tísni - MČ Praha 22 ve spolupráci          

s PONTE D22, z. ú. 
18. Zápis z Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 3. 2. 2016 
19. Operační program MPSV - Zaměstnanost: Výzva pro územní samosprávné celky -                 

hl. m. Prahy 
20. Různé 

 
 
2. Kontrola zápisu z 31. zasedání RMČ ze dne 3. 2. 2016 
31/2,30/2,29/2,28/2,27/2,26/2,25/2,24/2,23/2,22/2,21/2,20/2,19/2,18/217/2,16/2,15/2,14/2,13/2,12
/2,11/2,10/2,9/2,8/2,6/3,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,92/2,91/2,90/2,89/2,88/2,7MIM/8(7MIM RMČ ze dne                
6. 8. 2014) 14. Výzva OPPK - 2b)Multifunkční dětské hřiště Jezera - rozhodnutí je připraveno 
na OV k vydání; nebyl uhrazen správní poplatek, ani nebylo požádáno o jeho snížení - trvá 
31/2,30/2,29/2,28/2,27/2,26/2,25/2,24/2,23/2,22/5 (22. RMČ dne 16. 9. 2015) - Zřízení ÚVB 
k pozemkům parc.č. 1049/1, 1049/2, 1049/11 a 2049 v  k. ú. Uhříněves ve prospěch Česká 
telekomunikační infrastruktura a. s. - splněno 
31/2,30/2,29/2,28/2,27/2,26/2,25/2,24/2,23/2,22/6 (22. RMČ dne 16. 9. 2015) - Zřízení ÚVB 
k pozemkům parc. č. 1793/5, 1793/35, 1793/36 a 1793/59 v  k. ú. Uhříněves ve prospěch 
Česká telekomunikační infrastruktura a. s. - smlouva je od 11. 12. 2015 na KN  - trvá 
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31/2,30/2,29/2,28/2,27/2,26/2,25/2,24/2,23/4 (23. RMČ dne 30. 9. 2015) - Virtuální prezentace              
MČ P22 - návrh materiálu byl předán pí. Vaňkovou panu ZS Ing. Pařízkovi; materiál bude 
předložen po schválení R2016 - trvá 
31/2,30/2,29/2,28/2,27/2,26/2,25/2,24/2,23/5 (23. RMČ dne 30. 9. 2015) - Pronájem části 
pozemku    parc. č. 2184/25  v k. ú. Uhříněves od České dráhy - smlouva se připravuje - řeší 
ORS - trvá 
31/2,30/2,29/2,28/2,27/2,26/2,25/2,24/6 (24. RMČ dne 14. 10. 2015) - Zřízení ÚVB 
na pozemku parc. č. 1793/35 v k. ú. Uhříněves ve prospěch PREdistribuce, a. s. - dne 27. 1. 
2016 podáno na KN - trvá 
31/2,30/2,29/2,28/2,27/2,26/13 (26. RMČ dne 11. 11.2015) - Zřízení BVB k pozemku parc. č. 
3/2 v k. ú. Pitkovice ve prospěch MČ P22 - Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení BVB byla 
podepsána 9. 2. 2016 - splněno  
31/2,30/2,29/2,28/2,27/2,26/14 (26. RMČ dne 11. 11.2015) - Zřízení ÚVB na pozemcích parc. 
č. 107/3, 109/6, 109/7, 135/4, 146/7, 147, 151 a 261/5 vše v k. ú. Pitkovice ve prospěch 
PREdistribuce - smlouva připravena k podání na KN - trvá 
31/2,30/2,29/2,28/2,27/2,26/15 (26. RMČ dne 11. 11.2015)  - Zřízení BVB k pozemku parc. č. 
227/3 v k. ú. Pitkovice ve prospěch MČ Praha 22 - Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení BVB  
byla podepsána dne 9. 2. 2016 - splněno 
31/2,30/2,29/2,28/2,27/3 (27. RMČ ze dne 25. 11. 2015) - VZMR na dodávky pod názvem 
„Přístřešky stanic MHD BUS“ - vyhodnocení zadávacího řízení - kupní smlouva byla zaslána 
spol. Inform, v.o.s. k podpisu   - trvá 

31/2,30/2,29/2,28/2,27/13 - Vánoční trhy – finanční náročnost: FA za mobilní WC = 2 460 Kč + 

FA JEZL = 40 000 Kč. 
31/2,30/2,29/2,28/6 (28. RMČ ze dne 9. 12. 2015) - VZMR na služby pod názvem „Navýšení 
kapacity ZŠ U Obory - zpracování PD“ - vyhodnocení dnes v materiálech - bod 4 
31/2,30/2,29/2,28/9 (28. RMČ ze dne 9. 12. 2015) - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 2140 a 
2141 v k. ú. Uhříněves ve prospěch Dial Telecom - smlouva podepsána - splněno 
31/2,30/2,29/2,28/10 (28. RMČ ze dne 9. 12. 2015) - Zřízení ÚVB na pozemku parc. č. 238/6 
v k. ú. Pitkovice ve prospěch PREdistribuce - smlouva připravena k podání na KN - trvá 
31/2,30/2,9/2,28/12 (28. RMČ ze dne 9. 12. 2015) - Ukončení NS s paní S. A. - zrušení výpovědi 

dnes v materiálech jako bod 9 
31/2,30/2,29/2,28/23 (28. RMČ ze dne 9. 12. 2015) - Struktura ÚMČ P22 - rok 2016 - úkol TAJ 
předložit materiál k optimalizaci úřadu s termínem k 1. 7. 2016 - trvá 
31/2,30/2,29/3 (29. RMČ ze dne 6. 1. 2016) - Zřízení ÚVB na pozemku parc. č. 1835/8 v k. ú. 
Uhříněves ve prospěch PREdistribuce, a. s. - žadatel informován, čeká se na zaslání 
smlouvy - trvá 
31/2,30/2,29/4 (29. RMČ ze dne 6. 1. 2016) - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 42/8, 2076, 
2077 a 2070 v k. ú. Uhříněves ve prospěch HMP, zastoupeného TSK HLMP - žadatel 
informován, čeká se na zaslání smlouvy - trvá 
31/2,30/7 (30. RMČ ze dne 20. 1. 2016) - VZMR na služby pod názvem „Komplexní 
protipovodňová opatření v generelu Říčanského potoka na k. ú. Uhříněves - zpracování PD“ 
ve stupni DUR, DSP a DPS“ - schválení zadávacích podmínek - VZ byla zveřejněna 28. 1. 
2016, hodnotící komise bude zasedat dne 17. 2. 2016 - trvá 
31/2,30/8 (30. RMČ ze dne 20. 1. 2016) - Zřízení VB k pozemku parc. č. 1435/7 v k. ú. 
Uhříněves ve prospěch PREdistribuce - žadatel informován, čeká se na zaslání smlouvy - trvá 
31/2,30/9 (30. RMČ ze dne 20. 1. 2016) - Zřízení ÚVB na pozemku parc. č. 2017 v k. ú. 
Uhříněves ve prospěch PREdistribuce - smlouva podepsána, zaslána na MHMP - trvá 
31/2,30/10 (30. RMČ ze dne 20. 1. 2016) - Zřízení ÚVB na pozemku parc. č. 2083 v k. ú. 
Uhříněves ve prospěch PREdistribuce - smlouva podepsána, zaslána na MHMP - trvá 
31/2,30/11 (30. RMČ ze dne 20. 1. 2016) - Ukončení NS č. 182/2012 MN - 48 na pronájem 
části pozemku parc. č. 2125 v k. ú. Uhříněves za účelem umístění rekl. zařízení - NS bude 
ukončena k 29. 2. 2016 - probíhá 
31/2,30/12 (30. RMČ ze dne 20. 1. 2016) - Pronájem NP č. 5a o velikosti 54,09 m2                                 

v Polyfunkčním domě v č. p. 1257 - NS podepsána - splněno 
31/2,30/17 (30. RMČ ze dne 20. 1. 2016) - Řešení režimu parkování v okolí železniční stanice 
Praha - Uhříněves - zpracovávají se zadávací podmínky VZ na vypracování studie, požádáno o 
podklady z MHMP, trvá 

31/4 - VZMR na služby pod názvem „Park Pitkovické rybníky - zpracování PD" ve stupni 

DUR a DSP - vyhodnocení zadávacího řízení – OŽPD umístí informační tabuli o 
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nedokončeném projektu po upřesnění obsahu – trvá; uchazeči byli seznámeni s výsledkem 

zadávacího řízení; jednání o uzavření smlouvy o dílo byla ORSem zahájena - trvá 

31/6, 7, 8, 9, 12, 13 - materiály do 8. ZMČ byly zpracovány a jsou již distribuovány zastupitelům 

31/10 - Inflační doložka za rok 2015 – splněno 
31/11 - Rovné příležitosti /GM/ - Podpora Projektu „Vzdělávací program pro ženy                      
z MČ Prahy 22 - jak uspět na trhu práce“  - ZS pan Knotek byl radou pověřen jako garant 
projektu; 1. termín semináře proběhne 21. 3. 2016, zveřejněno v UZ; faktury za nájem v divadle 
budou hrazeny průběžně - splněno 

31/14 - Programy MČ P22 na rok 2016 - programy vyhlášeny na úřední desce a v UZ 3/2016. 

Konkrétní termín zasedání (po 29. 3.) projedná s členy radní Bc. Selinger - trvá 
31/15 - Zápis z 6. zasedání Komise zájmových organizací a sportu ze dne 27. 1. 2016 - 

personální změny provedeny, na webu zveřejněno  

31/16 - Návrh OZV hl. m. Prahy - Závazná část Plánu odpadového hospodářství HMP  – 

zasláno na MHMP - splněno 

31/18 - Zápis ze 7. zasedání KK ze dne 28. 1. 2016 – bod 2) darovací smlouva pro DS UCHO 

TJ Sokol připravena k podpisu; bod 3) návrh na zařazení nového místa do projektu "Turistické 

vizitky" byl odeslán, včetně podkladů pro zpracování vizitek naší MČ, cca za měsíc již budou 

turistické vizitky v OIC - splněno  
31/19 - Návrh programu 8. zasedání ZMČ, které se uskuteční dne 24. 2. 2016 - oznámení o 
konání a distribuce materiálů - zajištěno, na webu materiály zveřejněny - splněno  
31/20 - Revokace usnesení 23. zasedání RMČ ze dne 30. 9. 2015 - změna zahájení provozu MŠ 
Pitkovice zveřejněna v UZ 3/2016 - splněno 

31/21 - Různé - A/ Mapa MČ Praha 22 - mapy objednány 
 
3. „Rozšíření areálu METRANS a.s.“ - dokumentace k procesu EIA 
Písemně předložený materiál objasnil pan starosta. Občané MČ budou informováni v UZ. K bodu 
se široce diskutovalo. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s realizací záměru „Rozšíření manipulačních a skladovacích ploch 

v areálu společnosti METRANS, a. s.“ popsaného v dokumentaci EIA z roku 2015 za 

následujících podmínek: 

 Při provozu areálu bude pravidelně měřena hladina hlukové zátěže: Společnost 

METRANS, a.s. poskytne na požádání MČ údaje o výsledcích autorizovaného 

terénního měření hluku z provozu areálu v chráněném venkovním prostoru zástavby. 

 Nebude navyšována skladovací kapacita areálu a nebude překračován počet 

nákladních automobilů vjíždějících do areálu ve srovnání s rokem 2014: Společnost 

METRANS a.s. na požádání poskytne MČ informace o aktuální kapacitě překladiště 

a počtu nákladních automobilů přijíždějících do areálu. 

 Bude zachována trasa sběrné komunikace uvedená v ÚP: V dalším stupni 

dokumentace METRANS a.s. předloží situaci širších vztahů se zakreslením v 

územním plánu vymezené sběrné komunikace městského významu, která s řešeným 

územím bezprostředně sousedí. 

 Bude realizován projekt náhradní výsadby zeleně: Součástí projektu pro územní 

řízení bude i projekt výsadby náhradní zeleně ve funkční ploše ZMK, která je ve 

vlastnictví společnosti METRANS a. s. 

 MČ Praha 22 bude v rámci územního řízení požadovat uzavření smlouvy, ve které 

bude jednoznačně ošetřen závazek společnosti METRANS a. s., k nepřekročení 

počtu vjezdu nákladních automobilů do areálu ve srovnání s rokem 2014. 

2. RMČ ukládá starostovi zaslat stanovisko MČ Praha 22 k záměru „Rozšíření 

manipulačních a skladovacích ploch v areálu společnosti METRANS, a. s.“ odboru 

ochrany prostředí MHMP. 

/7:0:0/ 
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4. Veřejná zakázka malého rozsahu na služby pod názvem „Navýšení kapacity                  
ZŠ U Obory - zpracování PD" - vyhodnocení zadávacího řízení 
Písemně předložený materiál objasnil radní Ing. Semeniuk. K bodu se diskutovalo. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 11. 2. 2016 a 

doporučení hodnotící komise. 

RMČ rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče:  

Pikaz s. r. o., Oldřichova 97/51, 120 00 Praha 2, IČ 47117745, 

za cenu 1 150 000 Kč bez DPH. 

2. RMČ rozhoduje  

a) o vyloučení uchazeče Projekce CZ s. r. o., Tovární 290, 537 01 Chrudim                   

z účasti v zadávacím řízení z důvodu nepředložení harmonogramu plnění, který měl 

být nedílnou přílohou smlouvy o dílo, 

b) o vyloučení uchazeče STATIKA-DYNAMIKA s. r. o., Havlenova 20, 639 00 Brno 

z účasti v zadávacím řízení z důvodu nedodržení požadovaného procentního podílu 

pro určení výše jednotlivých částí ceny za dílo, 

c) o vyloučení uchazeče ROZS - studio s. r. o., Petrská 1426/1, 110 00 Praha 1 

z důvodu, že uchazeč ve Smlouvě o dílo v čl. VI. Cena za dílo nevyplnil tabulku, 

která představuje výši jednotlivých částí ceny za dílo. 

3. RMČ ukládá starostovi  

a) písemně seznámit uchazeče s výsledkem výběrového řízení, 

b) zahájit ve spolupráci s ORS jednání o uzavření smlouvy o dílo a smlouvu o dílo 

uzavřít v souladu s rozpočtovými pravidly. 
/7:0:0/ 
 
5. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 68/8 a 237/134 v  k. ú.      
Hájek u Uhříněvsi ve prospěch společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a. s. 
Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek. 
Pražská plynárenská Distribuce je vlastníkem  stavby plynárenského zařízení - STL plynovodní 

řad, která se nachází mimo jiné na pozemcích parc. č. 68/8 a 237/134 v  k. ú. Hájek u Uhříněvsi. 

Společnost se obrátila na MČ s žádostí o narovnání majetkoprávních vztahů a uzavření smlouvy   

o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno se zřídí jako úplatné.  
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zřízením úplatného věcného břemene k pozemkům  parc. č. 68/8 a 

237/134 v  k. ú. Hájek u Uhříněvsi ve prospěch spol. Pražská plynárenská Distribuce, a.s., 

U Plynárny 500, 145 08 Praha 4, za cenu 48 800 Kč + DPH. 

2. RMČ ukládá 

a) OSM informovat žadatele a připravit smlouvu o zřízení věcného břemene, 

b) starostovi MČ uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene. 
/7:0:0/ 
 

6. Pronájem části pozemku parc. č. 1399/5 v k. ú. Uhříněves za účelem instalace 

reklamního zařízení společnosti CENTRAL GROUP Nad Volyňkou a. s.  
Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek. 
Na MČ se obrátil zástupce CENTRAL GROUP Nad Volyňkou, se žádostí o pronájem části 

pozemku parc. č. 1399/5 v k. ú. Uhříněves za účelem instalace reklamního zařízení, které se bude 

z části nacházet na pozemku parc. č. 1399/5 v k. ú. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 

31. 12. 2017.  
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 1399/5 

v k. ú. Uhříněves o výměře 9,7 m2 za účelem umístění reklamního zařízení, nájemné        

2 200 Kč/m2/rok + DPH, nájem na dobu určitou do 31. 12. 2017, s firmou CENTRAL 

GROUP Nad Volyňkou a. s., Na strži 1702/65, 140 00 Praha 4 - Nusle. 

2. RMČ ukládá OSM informovat žadatele a zajistit uzavření nájemní smlouvy.  
/7:0:0/ 
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7. Prodej části pozemku parc. č. 2178 o výměře 62 m2 v k. ú. Uhříněves společnosti                  
CWI DELTA s. r. o. 
Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek. K projednávanému bodu byla přizvána 
V OSM Ing. Kovaříková, která zodpověděla dotazy radních. K bodu se diskutovalo.  
Usnesení: 
RMČ přerušuje projednávání tohoto bodu do příštího řádného zasedání RMČ.  
/7:0:0/ 
 
8. Přijmutí daru části pozemku parc. č. 1920/13 v k. ú. Uhříněves, včetně stavby 
komunikace a dešťové kanalizace od Ing. L. P. 
Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek.  
Na MČ Praha 22 byla doručena žádost Ing. P. o bezúplatný převod části výše uvedeného pozemku 
o výměře 2601 m2. Na pozemku se nachází stavba komunikace a dešťové kanalizace vybudované 
v rámci stavby „RD Uhříněves - ulice Soumarská, 2. Etapa  - komunikace a inženýrské sítě“.        
V rámci uvažované budoucí výstavby bude investorovi ze strany účastníka řízení (MČ) předem 
stanovena podmínka, že veškeré komunikace a přilehlé chodníky budou uvedeny v případě 
poškození do původního stavu. K bodu se diskutovalo. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s přijmutím daru části pozemku parc. č. 1920/13 v k. ú. Uhříněves včetně 

komunikace a dešťové kanalizace od Ing. L. P., Praha 22.  

2. RMČ ukládá OSM vyvěsit záměr a připravit materiál do ZMČ. 
/7:0:0/ 
 
9. Zrušení výpovědi z nájmu bytu a prominutí poplatků z prodlení S. A. a J. A., Praha 22 
Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí  

a) se zrušením výpovědi na byt Praha - Uhříněves, jehož nájemci jsou manželé A., 

b) s prominutím poplatků z prodlení ve výši 7 049 Kč. 

2. RMČ ukládá OSM informovat nájemce o usnesení.  

/7:0:0/ 
 
10. Zápis z 8. jednání Komise dopravy ze dne 8. 2. 2016  
Písemně předložený materiál objasnil ZS Ing. Pařízek. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí zápis z 8. jednání Komise dopravy ze dne 8. 2. 2016. 

2. RMČ souhlasí s projektem „rozšíření manipulačních a skladovacích ploch v areálu 

společnosti METRANS, a. s.“ pouze za podmínek: 

1. Prokazatelné snížení hlukové zátěže a emisí z provozu areálu 

Požadavek: Společnost METRANS, a. s. zajistí na požádání MČ autorizované terénní 

měření hluku z provozu areálu v chráněném venkovním prostoru zástavby. 

2. Garantované nenavýšení celkové intenzity nákladní automobilové dopravy 

společnosti METRANS, a. s. na území MČ Praha 22 

Požadavek: Společnost METRANS, a. s. na požádání poskytne MČ informace o 

aktuální kapacitě překladiště a počtu nákladních automobilů přijíždějících do areálu. 

3. Zachování prostoru pro územním plánem vymezenou sběrnou komunikaci 

městského významu vedenou západně od areálu 

Požadavek: V dalším stupni dokumentace METRANS, a. s. předloží situaci širších 

vztahů se zakreslením v územním plánu vymezené sběrné komunikace městského 

významu, která s řešeným územím bezprostředně sousedí. 

/7:0:0/ 
 
 
K objasnění materiálů č. 11., 12., 13. a 15. za nepřítomného radního pana Collera, byl panem 
starostou vyzván V OKÚ Ing. Petr, který zastupoval omluvenou paní tajemnici.  
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11. Změna návrhu obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy ke školským obvodům 

základních škol 

Materiál byl předložen písemně. 
Usnesení: 
RMČ  souhlasí s předloženým návrhem školských obvodů ZŠ U Obory, Praha 10, Vachkova 630 
a ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2, tak jak byl předložen v příloze důvodové zprávy. 
/7:0:0/ 

 

12. Organizace a úplata za předškolní vzdělávání ve školním roce 2016/2017 v mateřských 

školách, které zřizuje MČ Praha 22 

Materiál byl předložen písemně. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí  
a) výši úplaty na školní rok 2016/2017 za předškolní vzdělávání v MŠ, Praha 10,           

Za Nadýmačem 927 a v MŠ, Praha 10, Sluneční 1550/20, stanovené ředitelkami 

mateřských škol dle důvodové zprávy, 

b) termíny zápisu, odevzdávání žádostí o přijetí dětí, evidenčních listů do MŠ, Praha 10, 

Za Nadýmačem 927 a do MŠ Sluneční, Praha 10, Sluneční 1550/20, včetně způsobu 

oznámení zápisu a postupu pro přijímání dětí pro školní rok 2016/2017 stanovených 

ředitelkami mateřských škol. 

2. RMČ souhlasí s organizací předškolního vzdělávání, tj. 28 dětí v jedné třídě ve školním 

roce 2016/2017 za podmínky dodržení kvality výchovy a vzdělávání. 

3. RMČ ukládá  

a) OKÚ seznámit s usnesením ředitelky mateřských škol, které zřizuje MČ Praha 22, 

b) ředitelkám mateřských škol v místě obvyklým způsobem zveřejnit informace              

o zápisu dětí na školní rok 2016/2017, včetně postupu přijímání a úplatě za 

vzdělávání v mateřských školách. 
/7:0:0/ 

 

13. Návrh na vyhlášení konkurzního řízení na funkci ředitele/ředitelky Mateřské školy 

Pitkovice, příspěvkové organizace, Praha 10, Hlívová  

Materiál byl předložen písemně. 
Usnesení: 

1. RMČ vyhlašuje konkurzní řízení na funkci ředitele/ ředitelky Mateřské školy Pitkovice, 

Praha 10, Hlívová ve znění, tak jak je uvedeno v příloze č. 2. 

2. RMČ bere na vědomí harmonogram konkurzního řízení na ředitele/ředitelku Mateřské 

školy, příspěvkové organizace, Praha 10, Hlívová, tak jak je uveden v příloze - důvodové 

zprávě. 

3. RMČ ukládá OKÚ zajistit náležitosti ke konkursnímu řízení na ředitele/ředitelku 

Mateřské školy, příspěvkové organizace, Praha 10, Hlívová.  
/7:0:0/ 

 
Materiál č. 14. za nepřítomného radního pana Collera objasnil pan starosta. 
V průběhu projednávání tohoto bodu se z jednání omluvil ZS Ing. Pařízek, počet členů rady se tak 

snížil na 6. 

 

14. Situace v základním školství po zápisech do prvních tříd pro školní rok 2016/2017  

Materiál byl předložen písemně. Pan starosta radní blíže informoval o návrzích na zvýšení 

kapacity školní jídelny - varny a jídelny.   K věci se široce diskutovalo. 
Usnesení: 
RMČ souhlasí s podáním žádosti o zápis změny údajů v rejstříku škol a školských zařízení, a to 
o změnu nejvyššího povoleného počtu dětí na 550 v Základní škole U Obory, Praha 10, Vachkova 
630 s účinností od 1. 9. 2016. 
/6:0:0/ 
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15. Přehled čerpání finančních prostředků z účtu Uhříněveského muzea za rok 2015 a 

návrh čerpání v roce 2016 

Materiál byl předložen písemně. 

Na základě zápisu ze zasedání Komise kultury ze dne 28. 1. 2016, jehož součástí byl návrh 

čerpání finančních prostředků z fondu muzea v roce 2016, je radě předkládán ke schválení návrh 

této komise.               
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí přehled čerpání finančních prostředků z účtu Uhříněveského 

muzea za rok 2015. 

2. RMČ souhlasí s navrženým čerpáním finančních prostředků z účtu Uhříněveského 

muzea v roce 2016. 
/6:0:0/ 

 
16. Projekt „Zdraví 2016“ spolupráce MČ Praha 22 s Ústavem metodiky první pomoci, z. ú.              

Zhodnocení projektu „Zdraví 2015“ 
Písemně předložený materiál objasnil radní Bc. Selinger. 
V roce 2015 byla započata úspěšná spolupráce MČ Praha 22 s Ústavem metodiky první pomoci 
na tomto projektu. V rámci projektu dostalo téměř 200 občanů MČ možnost, za finanční podpory 
4 980 Kč/měsíc, plynoucí z rozpočtu obce, zúčastnit se zdarma přednášek na různá témata se 
zaměřením na neodkladnou pomoc v život ohrožujících situacích. 
Radě byl předložen návrh na možnost pokračování tohoto projektu pod názvem Zdraví 2016 
s důrazem na rovné příležitosti. V letošním roce ÚMPP nabízí vzdělávání v této oblasti rodičům 
malých dětí a to s vazbou na předškolní zařízení. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s pokračováním projektu Zdraví 2016 ve spolupráce s Ústavem metodiky 

první pomoci, z. ú.  

2. RMČ ukládá  

a) OKÚ vyhotovit pro radního Bc.Selingera pověření k zastupování MČ ve výše 

uvedené záležitosti, 

b) OSVZ organizačně zajistit průběh Projektu a po jeho skončení předložit RMČ 

zhodnocení,  

c) OE ukládá zajistit financování projektu „Zdraví 2016“ pravidelně v měsíčních 

splátkách 4 980 Kč, vyjma 7 a 8/2016 (v době letních prázdnin), po schválení 

rozpočtu MČ na rok 2016, 

c) OKÚ zajistit medializaci akce v místních tištěných i elektronických médiích. 
/6:0:0/ 
 
17. Potravinová banka - pomoc osobám a rodinám v tísni - MČ Praha 22 ve spolupráci          
s PONTE D22, z. ú. 
Písemně předložený materiál objasnil radní Bc. Selinger. 

V rámci pomoci osobám v tísni OSVZ oslovil potravinovou banku a požádal o spolupráci. 

Předmětem spolupráce s potravinovou bankou je zajištění bezplatné distribuce potravin, které 

zdarma poskytuje potravinová banka klientům v tísni.  Po projednání naší možné budoucí 

spolupráce se zástupcem potravinové banky vyšlo najevo, že partnerem nemůže být MČ, ale 

pouze nezisková organizace, jejíž činnost je zaměřená na pomoc lidem v tísni. OSVZ projednal 

možnou spolupráci s registrovaným poskytovatelem soc. služeb na území naší městské části - 

PONTE D22, z. ú. (dříve Dolly).  
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s finanční podporou PONTE z. ú. ve výši 3 000 Kč roční poplatek            

za spolupráci s potravinovou bankou, splatné po předložení podepsané smlouvy mezi MČ 

Praha 22 a PONTE z. ú. 

2. RMČ ukládá  
a) OKÚ vyhotovit pro radního Bc. Selingera pověření k zastupování MČ ve výše 

uvedené záležitosti,   

b) OE zajistit financování po schválení rozpočtu MČ na rok 2016, 

c) OSVZ úzce spolupracovat s PONTE z. ú. při zajištění potravinové pomoci osobám a 

rodinám v tísni.                /6:0:0/ 
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18. Zápis z Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 3. 2. 2016 
Písemně předložený materiál objasnila paní šéfredaktorka Mgr. Erbsová. K bodu se diskutovalo. 
Usnesení: 

RMČ bere na vědomí  

a) zápis z Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 3. 2. 2016, 

b) rezignaci doc. Kašíka na členství v RR ke dni  4. 2. 2016 z důvodu dalších pracovních 

aktivit. 
 
Materiál č. 19. za omluvenou paní tajemnici objasnil V OKÚ Ing. Petr. 
 
19. Operační program MPSV - Zaměstnanost: Výzva pro územní samosprávné celky -                 
hl. m. Prahy 
Materiál byl předložen písemně. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zajištěním konzultačních a poradenských služeb u Evropské rozvojové 

agentury, s.r.o., Na Čihadle 55, Praha 6, IČ 28441907 pro zpracování neinvestičního 

projektu OP Zaměstnanost ve Výzvě pro územní samosprávné celky hl. m. Prahy 

(03_15_034) podle předložené nabídky a s požadovaným termínem dokončení nejpozději 

do 11. 4. 2016  

2. RMČ ukládá OKÚ vystavit na odsouhlasené služby objednávku po schválení rozpočtu 

MČ na rok 2016. 
/6:0:0/ 
 
20. Různé 
Informace radního Bc. Selingera 
a) Pozvánka na výroční členskou schůzi ZO SDČR Senioři Praha 22 - pan radní Selinger 

informoval o schůzi seniorů, která se uskuteční v sobotu 20. 2. 2016 od 14 hodin        
v Divadle U22. Pozvánky obdrželi radní osobně.  

 
b) Pozvání na masopust do Hájku na sobotu 20. 2. 2016 od 14:00 hodin. 
       Obou akcí se zúčastní zástupci MČ Praha 22. RMČ pozvání vzala na vědomí. 

 
c) Podnět ze setkání pracovních skupin komunitního plánování  

Pan radní Bc. Selinger informoval, že na základě dotazníkového šetření PONTE D22 z. ú.  
vzešel od občanů MČ Praha 22 zájem o zřízení 
-  „Veřejného ohniště“ - ze dvou lokalit, byla vybrána lokalita u pláže Podleského rybníka 

(u Kynologického centra). Z informace ředitelky PONTE pí. Hájkové by byla tato akce 
financována z přidělených dotací. RMČ informaci vzala na vědomí.  

- „Aleje pro rodiče“ - jde o zájem rodičů k vysazení stromu po narození potomka. 
Vysázení stromků by bylo možné podél nových cyklostezek. Bude nutné s OŽPD 
projednat vhodná místa k vysázení a druhy stromů. RMČ informaci vzala na vědomí. 

 
 

 
Zasedání bylo ukončeno v 10:45 hod 
Zapsala:  Monika Kubšová 
 
 
Ověřovatelé zápisu:   Bc. Michal Selinger ………………………………….. 

                   
 

Ing. Petr Semeniuk ………………………………….. 
 
 
 
Ing. Martin Turnovský, starosta MČ Praha 22 ……………………………….  
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Použité zkratky: 

VZ veřejná zakázka  

VZMR veřejná zakázka malého rozsahu  

ZD zadávací dokumentace 

PD projektová dokumentace 

TDI technický dozor investora  

UR územní rozhodnutí  

DUR dokumentace pro územní rozhodnutí  

DSP dokumentace pro stavební povolení  

DPS dokumentace provedení stavby  

DSPS dokumentace skutečného provedení stavby  

SP stavební povolení  

DIO dopravně inženýrské opatření 

DIR dopravně inženýrské rozhodnutí 

VO veřejné osvětlení 

DK dešťová kanalizace 

SK splašková kanalizace 

AD autorský dozor 

 IA         investiční akce 

 

 

 


