
 
 

Zápis z 1. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 11. 2014 
od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice 

 
 

Přítomni:   Viz Prezenční listina 
Ověřovatelé zápisu:  pan Jiří Knotek, Bc. Michal Selinger 
  
Jednání zahájil pan starosta v 9:00 hodin přivítáním přítomných. Hlasováním 8:0:0 byl schválen 
následující PROGRAM: 
 

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu 
2. Kontrola zápisu 92. zasedání RMČ ze dne 22. 10. 2014 a kontrola usnesení a zápisu       

1. ustavujícího zasedání ZMČ ze dne 10. 11. 2014 
3. Stanovení pravomocí RMČ Praha 22 
4. Ověřovací doložka dle § 43 Zákona č. 131/2000 Sb. 
5. Bezpečnostní rada a krizový štáb MČ Praha 22 
6. Pověření k jednání ve veškerých záležitostech spojených s operačními programy a fondy 

Evropské unie, s hospodářskou a vnitřní správou, s informatikou a k podepisování 
veškerých souvisejících písemností a dokumentů, smluv a závazků 

7. Pověření k zastupování MČ Praha 22 v řízeních týkajících se vydávání povolení ke 
kácení dřevin na pozemcích MČ a ve věci vydávání souhlasu s umístěním náhradních 
výsadeb na pozemky MČ 

8. Pověření k zastupování MČ Praha 22 v řízeních o udělení souhlasu k provozování 
zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů 

9.   Změna podnikatelského subjektu v NP v čp. 1432/21 - Dům policie na Novém náměstí, 
Praha 22 

10. Odejmutí svěřené správy pozemků parc. č. 47/2 a 2008 v k. ú. Uhříněves 
11. Zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 1793/35 v k. ú. Uhříněves ve prospěch 

společnosti PREdistribuce, a. s. 
12. Zřízení úplatného věcného břemene na pozemcích parc. č. 956/3, 2075, 2076, 2081, 

2088/2, 2174 v k. ú. Uhříněves ve prospěch společnosti PREdistribuce, a. s. 
13. Jmenování hodnotících komisí 
14. Zimní údržba ulic Lnářská, Ke Kříži 
15. Nákup nového motorového vozidla pro výkon pečovatelské služby OSVZ 
16. Skupinová pojistná smlouva  
17. Finanční kontroly v organizacích zřizovaných MČ Praha 22 - (Mateřské škole, Praha 10, 

Za Nadýmačem 927, MŠ Sluneční, Praha 10, Sluneční 1550/20, Základní škole, Praha 
10, nám. Bří Jandusů 2, Základní škole U Obory, Praha 10, Vachkova 630, Školní jídelně, 
Praha 22, Nové náměstí 1100) 

18. Volby do Školských rad při základních školách, které zřizuje MČ Praha 22 
19. Výroční zprávy základních a mateřských škol za školní rok 2013/2014 
20. Zřízení komisí RMČ Praha 22, předsedů a jejich členů 
21. Termíny RMČ a ZMČ - do konce roku 2014 

 
2a) Kontrola zápisu z 92. zasedání RMČ ze dne 22. 10. 2014 
92/,91/2,90/2,89/2,88/2,7MIM/2,87/2,86/2,85/2,84/2,83/2,82/2,81/2,80/2,79/2,78/2,77/2,76/2,75/
6 - Zpracování PD pro územní řízení (DÚR), řízení o povolení stavby (DSP) a dokumentace 
pro provádění stavby s názvem „Výstavba MŠ Pitkovice“  - a) v návaznosti na výzvu OKÚ 
bylo dne 30. 10. 2014 zasláno stanovisko od AK JUDr. Červinky s vyjádřením, že AK by byla 
v případě zastupování MČ P22 v nepřípustné kolizi zájmů (viz materiály) - RMČ vzala na 
vědomí; b) zpracovávání zadávacích podmínek k VZ - probíhá; c) dodatek s AK DPP byl 
podepsán  - splněno. Celkově se k záležitosti hovořilo, MČ by v této věci měla zastupovat AK 
DPP, která celou VZ zajišťovala. 
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Usnesení: 
RMČ pověřuje pana radního Ing. Semeniuka k dalšímu jednání s AK DPP a se zástupci spol. 
Polabská stavební CZ, s.r.o. /8:0:0/ 
92/2,91/2,90/2,89/2,88/2,7MIM/2,87/2,86/2,85/2,84/2,83/4 - Zřízení služebnosti IS 
k pozemkům parc. č. 158/1, 158/3 a 159  v k. ú. Uhříněves ve prospěch MČ P22 a dalších 
spoluvlastníků vodního toku - smlouva je připravena k podpisu - trvá 
92/2,91/2,90/2,89/2,88/2,7MIM/2,87/2,86/4 - Zřízení BVB k pozemku parc. č. 1655/1 v k. ú. 
Uhříněves ve prospěch MČ P 22 - smlouva zaslána na MHMP - trvá 
92/,91/2,90/2,89/2,88/2,7MIM/2,87/2,86/5 - Zřízení BVB k pozemku parc. č. 1666/8 v k. ú. 
Uhříněves ve prospěch MČ P 22 - smlouva zaslána na MHMP - trvá 
92/2,91/2,90/2,89/2,88/2,7MIM/2,87/2,86/6 - Zřízení BVB k pozemku parc. č. 1666/10 v k. ú. 
Uhříněves ve prospěch MČ P 22 - smlouva zaslána na MHMP - trvá 
92/2,91/2,90/2,89/2,88/2, 7MIM/8 - 14. Výzva OPPK -  
1a) Záměr Park Pitkovické rybníky - výsledky dendrologického průzkumu a zaměření dřevin 
budou OŽP předloženy 8. 12. 2014. Na jejich základě budou připraveny zadávací podmínky pro 
veřejnou zakázku zpracování projektové dokumentace - trvá 
2b)Multifunkční dětské hřiště Jezera - MČ tuto IA přebírá, pan radní Ing. Semeniuk, předloží  
PD a rozpočet  na příští RMČ - trvá       
92/2,91/2,90/2,89/2,88/5 - VZMR na stavební práce „Oprava soustavy rybníků Vodice - 
Nadýmač v k. ú. Uhříněves po povodni v červnu 2013 - výběr zhotovitele - 20. 10. bylo 
objednáno geodetické zaměření, dodáno - splněno; VZ se připravuje, zpracovává se zadávací PD,  
92/2,91/2,90/2,89/4 - VZMR na služby „Lávka ul. Ke Kříži“ - výběr zhotovitele na 
zpracování PD pro stavební povolení - ORS zajistí VZMR na výběr zhotovitele na zpracování 
PD pro stavební povolení, PD pro provedení stavby vč. zajištění inženýrské činnosti pro získání 
stavebního povolení a autorského dozoru pro akci „Lávka ul. Ke Kříži“ - připravuje se - trvá  
92/2,91/2,90/2,89/8 - Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na odkup části pozemku, 
který je ve vlastnictví VÚŽV č. parc. 1758/1 k. ú. Uhříněves ve prospěch MČ Praha 22 - info 
pana starosty o záporném stanovisku lesů ČŘ a dále o posunu trasy, proto nebude, zatím 
předkládám materiál do ZMČ - trvá 
92/2,91/2,90/2,89/9 - Zřízení ÚVB na pozemku parc. č. 168/2 v k. ú. Pitkovice ve prospěch 
spol. PREdistribuce, a. s. – smlouva je uzavřena a odeslána na MHMP, nyní čekáme na podpis 
doložek (po 2. ZMČ) - trvá 
92/2,91/2,90/3,89/2,88/4 - VZ „Komunikace a chodníky MČ Praha 22“ - investiční záměr na 
výběr zhotovitele - schválení způsobu zadání zadávacích podmínek a hodnotící komise - 
ORS oslovil celkem pět společností, z toho dvě se písemně omluvily, že se výběrového řízení 
nezúčastní.  Dne 13. 10. 2014 se sešla hodnotící komise za účelem vyhodnocení nabídek, 
vzhledem k tomu, že nebyla doručena žádná nabídka, předseda hodnotící komise jednání komise 
ukončil; náklady na opravy je třeba zařadit do R 2015  
92/2,91/2,90/5 - VZMR „Výstavba MŠ Pitkovice“ - záměr na výběr zhotovitele PD pro 
stavební povolení (DSP) - administrace VZ byla objednána u AK DPP - trvá 
92/2,91/2,90/8 - Uzavření smlouvy o VB služebnosti k provozování stavby „Cyklostezky MČ 
Praha 22 Netluky - Uhříněves - Křeslice, I. etapa, 1. část“ na pozemku parc. č. 1704 k. ú. 
Uhříněves - smlouva předána na VÚŽV JUDr. Tůmové - trvá 
92/2,91/2,90/10 - Dotace ze SFŽP zateplení veřejné budovy - Energetické úspory objektu ZŠ 
Jandusů (Zateplení přístavby ZŠ Jandusů) - zpracovává se zadávací PD - trvá  
92/2,91/2,90/11 - Dotace ze SFŽP zateplení veřejné budovy - Zlepšení tepelně technických 
vlastností ZŠ a ŠD (Zateplení objektu čp. 803 ul. V Bytovkách) - VZ se připravuje - trvá 
92/2,91/3 - Žádost MO ČRS - smlouva je  podepsána - splněno 
92/2,91/6 - Zřízení VB  k pozemku parc. č. 1/6 v k. ú. Pitkovice ve prospěch spol. T-Mobile 
Czech Republic a. s. - smlouva zaslána k podpisu na T-Mobile - trvá 
92/2,91/7 - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 80/1, 80/4 a 254/9 v  k. ú. Hájek u Uhříněves 
ve prospěch spol. Pražská plynárenská Distribuce, a. s. – smlouva zaslána na Pražskou 
plynárenskou - trvá 
92/2,91/8 - VZ „Komplexní protipovodňová opatření v generelu Říčanského potoka na k. ú. 
Uhříněves“ - návrh smlouvy odeslán do AK JUDr. Červinky k právnímu posouzení - trvá 
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92/2,91/10 - Pronájem části objektu čp. 78 ul. Přátelství, Praha 22 za účelem umístění 
reklamního poutače firmě ČSOB, a. s. - zaslán návrh smlouvy k odsouhlasení - trvá 
92/2,91/11 - Žádost o SK pí K. L. - SK je podepsán, klientka platí  - splněno 
92/2,91/14 - Konání Uhříněveské pouti dne 1. 11. 2014 - paní TAJ informovala radu o dotazech 
pana ing. Klepetáře, věc bude řešit kompetenčně pan radní Bc. Selinger - předáno 
92/3 - Zřízení ÚVB na pozemcích parc. č. 1562/7 a 2140 v k. ú. Uhříněves ve prospěch spol.  
PREdistribuce, a. s. - žadatel informován, smlouva se připravuje - trvá 
92/4 - Záměr přímého pronájmu části pozemku parc. č. 1793/5 v k. ú. Uhříněves 
Společenství pro dům čp. 1540, Praha 22  - záměr zveřejněn na ÚD 3. - 18. 11. 2014, pan radní 
Knotek předloží materiál na příští RMČ - trvá 
92/5 - Oprava bytu č. 2, Přátelství čp. 356, Praha 22 - práce probíhají - trvá 
92/6 - Ukončení NS č. 46/2014 MN - 44  na byt č. 3 v čp. 356 ul. Přátelství s panem R. P. - NS 
ukončena  - splněno 
92/7 - Zápis z 29. jednání BK s návrhem na uzavření NS k bytu - a) NS s pí. B. podepsána - 
splněno; b) NS s pí. K. připravena k podpisu od 1. 12. 2014 - trvá 
92/9 - Navýšení počtu kontejnerů na sběr oděvů, obuvi a hraček - OŽP projednal nová 
stanoviště kontejnerů s OD a PČR, nyní jedná se společností POTEX, s.r.o. o dodatku smlouvy o 
poskytnutí částí pozemků - trvá 
 
2b) Kontrola usnesení a zápisu 1. ustavujícího zasedání ZMČ ze dne 10. 11. 2014  
Paní tajemnice informovala radní o některých reakcích občanů (kladné i záporné), kteří se 
nedostali na zasedání z důvodu kapacity jednacího sálu ZMČ. RMČ vzala na vědomí. 
 
3. Stanovení pravomocí RMČ Praha 22 
Na základě dohody radních byly kompetence rozděleny následovně: 
 
Ing. Martin Turnovský - starosta 
agenda starosty podle § 97, zákona č. 131/2000 Sb. o Hl. městě Praze, územní plán a rozvoj obce, 
kdy zastupuje MČ Praha 22 jako účastníka v územních řízeních 
Ing. Jiří Pařízek - zástupce starosty  
finanční politika, evropské fondy, doprava 
pan Jiří Knotek - zástupce starosty 
bytová politika, správa majetku, rovné příležitosti 
pan Milan Coller - uvolněný radní  
kultura a školství  
Bc. Michal Selinger - uvolněný radní  
zdravotnictví, neziskové organizace, sociální politiku, čistota obce 
Mgr. Kateřina Erbsová - neuvolněná radní   
šéfredaktorka Uhříněveského zpravodaje 
RNDr. Ing. Bohumil Loula, CSc. - neuvolněný radní 
životní prostředí a informační technologie 
Ing. Petr Semeniuk - neuvolněný radní 
investice a infrastruktura MČ 
 
4. Ověřovací doložka dle § 43 Zákona č. 131/2000 Sb. 

Písemně předložený materiál objasnil pan starosta. Dle § 43 zák. č. 131/2000 Sb. je třeba právní 

úkon městské části, který je podmíněn předchozím zveřejněním, schválením nebo souhlasem 

ověřit doložkou, kterou je opatřena listina osvědčující tento právní úkon. V návaznosti na volby 

musí být schváleni jiní zastupitelé na ZMČ. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s navržením následujících členů RMČ Praha 22 k podepisování ověřovací 
doložky dle § 43 zák. č. 131/2000 Sb. 

 Ing. Jiří Pařízek - zástupce starosty 
 Jiří Knotek  - zástupce starosty 
 Milan Coller - radní 
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 Bc. Michal Selinger - radní 
 Mgr. Kateřina Erbsová - radní 
 RNDr. Ing. Bohumil Loula, CSc. - radní 
 Ing. Petr Semeniuk - radní 

2. RMČ ukládá OSM připravit materiál do 2. ZMČ.  
/8:0:0/ 
 
5. Bezpečnostní rada a krizový štáb MČ Praha 22 
Písemně předložený materiál objasnil pan starosta. V souvislosti s volbami, je třeba jmenovat 
nové složení bezpečnostní rady a krizového štábu MČ Praha 22, počet musí být lichý. K věci se 
diskutovalo. 
Usnesení: 
RMČ bere na vědomí informaci o nutnosti jmenování nového složení bezpečnostní rady a 
krizového štábu MČ Praha 22 od 10. 11. 2014.   
RMČ navrhuje doplnění BR a KŠ MČ Praha 22 o dva členy: pana radního Bc. Michala Selingera 
a pana radního Ing. Petra Semeniuka. 
/8:0:0/ 
 
6. Pověření k jednání ve veškerých záležitostech spojených s operačními programy a 
fondy Evropské unie, s hospodářskou a vnitřní správou, s informatikou a k podepisování 
veškerých souvisejících písemností a dokumentů, smluv a závazků 
Písemně předložený materiál objasnil pan starosta. 
Usnesení: 

1. RMČ pověřuje zástupce starosty Ing. Jiřího Pařízka k zastupování MČ Praha 22 k 
jednání ve veškerých záležitostech spojených s operačními programy a fondy Evropské 
unie, s hospodářskou a vnitřní správou, s informatikou a k podepisování veškerých 
souvisejících písemností a dokumentů, smluv a závazků.  

2. RMČ ukládá OKÚ vyhotovit pro Ing. Jiřího Pařízka pověření k zastupování ve výše 
uvedené záležitosti. 

/8:0:0/ 
 
7. Pověření k zastupování MČ Praha 22 v řízeních týkajících se vydávání povolení ke 
kácení dřevin na pozemcích MČ a ve věci vydávání souhlasu s umístěním náhradních 
výsadeb na pozemky MČ 
Písemně předložený materiál objasnil pan starosta. 
Usnesení: 

1. RMČ pověřuje RNDr. Ing. Bohumila Loulu, CSc. zastupováním MČ Praha 22 v řízeních 
týkajících se vydávání povolení ke kácení dřevin na pozemcích MČ a ve věci vydávání 
souhlasu s umístěním náhradních výsadeb na pozemky MČ, souhlasu vlastníka s kácením 
dřevin a možnosti udělit plnou moc třetí osobě k zastupování MČ v řízeních o povolení 
kácení dřevin. 

2. RMČ ukládá OKÚ vyhotovit pro RNDr. Ing. Bohumila Loulu, CSc. pověření k 
zastupování ve výše uvedené záležitosti. 

/8:0:0/ 
 
8. Pověření k zastupování MČ Praha 22 v řízeních o udělení souhlasu k provozování 
zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů 
Písemně předložený materiál objasnil pan starosta. 
Usnesení: 

1. RMČ pověřuje RNDr. Ing. Bohumila Loulu, CSc. zastupováním MČ Praha 22 v řízeních 
o udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů dle zákona        
č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů. 

2. RMČ ukládá OKÚ vyhotovit pro RNDr. Ing. Bohumila Loulu, CSc. pověření k 
zastupování ve výše uvedené záležitosti. 

/8:0:0/ 
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9. Změna podnikatelského subjektu v NP v čp. 1432/21 - Dům policie na Novém náměstí, 
Praha 22 
Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek, který informoval o žádosti zástupce MP      
o změnu nájemní smlouvy na NP v čp. 1432/21 na Novém náměstí, Praha 22, v souvislosti 
s transformací organizace Správa služeb Městské policie hl. m. Prahy na HMP. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. 150/2008 MN - 56 na NP v čp. 1432/21 

na Novém náměstí, Praha 22 se Správou služeb Městské policie hlavního města Prahy, se 

sídlem Korunní 98, 101 00 Praha 10. 

2. RMČ souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na NP v čp. 1432/21 na Novém náměstí, 

Praha 22 s Hlavním městem Praha, se sídlem Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1. 

3. RMČ ukládá  

a) OSM informovat žadatele a připravit smlouvy, 

b) starostovi MČ podepsat smlouvy.  
/8:0:0/ 
 
10. Odejmutí svěřené správy pozemků parc. č. 47/2 a 2008 v k. ú. Uhříněves 
Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek, který informoval o tom, že se jedná o 
pozemky, na kterých byl v rámci rekonstrukce ulic V Kuťatech a Rozdělená vybudován 
propojovací chodník mezi těmito ulicemi. Rekonstrukci provádělo pro hl. m. Prahu TSK hl. m. 
Prahy.  Zájmem hl. m. Prahy je sjednocení vlastnictví a správy pozemků se stavbou chodníku.  
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s odejmutím svěřené správy Městské části  Praha 22 u pozemků parc. č. 

47/2 a 2008 v k. ú. Uhříněves.  

2. RMČ ukládá OSM připravit materiál do ZMČ. 
/8:0:0/ 
 
11. Zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 1793/35 v k. ú. Uhříněves ve prospěch 
společnosti PREdistribuce, a. s. 
Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek, který informoval o žádosti spol. 
PREdistribuce o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, z důvodu 
zájmu realizovat stavbu kabelového vedení, která se bude nacházet mimo jiné na pozemku parc. 
č. 1793/35 v k. ú. Uhříněves. K bodu se diskutovalo 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zřízením věcného břemene k pozemku parc. č. 1793/35 v k. ú. 

Uhříněves ve prospěch společnosti PREdistribuce, a. s., Svornosti 3199/19a, 150 00 

Praha 5, za cenu dle znaleckého posudku + DPH. 

2. RMČ ukládá  

a) OSM informovat žadatele a připravit smlouvu o smlouvě budoucí, 

b) starostovi MČ uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.  
/8:0:0/ 
 
12. Zřízení úplatného věcného břemene na pozemcích parc. č. 956/3, 2075, 2076, 2081, 
2088/2, 2174 v k. ú. Uhříněves ve prospěch společnosti PREdistribuce, a. s. 
Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek, který informoval o tom, že spol. 
PREdistribuce vybudovala stavbu podzemního kabelového vedení 22 kV a optotrubky mimo jiné 
na pozemcích parc. č. 956/3, 2075, 2076, 2081, 2088/2, 2125, 2174 v k. ú. Uhříněves a s MČ 
Praha 22 chce na tyto pozemky uzavřít smlouvu o zřízení úplatného věcného břemene. K bodu se 
diskutovalo. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zřízením úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 956/3, 

2075, 2076, 2081, 2088/2, 2125, 2174 v k. ú. Uhříněves ve prospěch společnosti 

PREdistribuce, a. s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5, za cenu 244 575 Kč + DPH. 
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2. RMČ ukládá  

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

b) starostovi MČ uzavřít smlouvu o zřízení úplatného věcného břemene. 
/8:0:0/ 
 
13. Jmenování hodnotících komisí 
Písemně předložený materiál objasnil pan radní Ing. Semeniuk, kdy v souvislosti s volbami je 
nutné jmenovat nové členy hodnotících komisí. K bodu se diskutovalo. 
Usnesení: 

1. RMČ jmenuje nové členy a náhradníky hodnotících komisí v tomto složení: 

 

Oprava soustavy rybníků  Vodice - Nadýmač v k.ú. Uhříněves po povodni z června 2013        

-  výběr zhotovitele 

Členové: Ing. Petr Semeniuk Náhradníci: Jiří Knotek 

Mgr. Lukáš Kohout   Jiří Rösler 

               Petr Mošna    Jana Frydrychová  

 

Lávka ul. Ke Kříži – výběr zhotovitele na zpracování PD pro stavební povolení 

Členové: Ing. Petr Semeniuk Náhradníci: Jiří Knotek 

Petr Mošna    Jana Frydrychová 

Jiří Rösler    Zdeňka Majerová 

 

Výstavba MŠ Pitkovice - výběr zhotovitele na zpracování navazující PD, tj. PD pro stavební 

povolení, inženýrská činnost a zajištění stavebního povolení, dokumentace pro provedení 

stavby, vč. výkazu výměr, kontrolního rozpočtu a autorského dozoru  

Členové: Ing. Petr Semeniuk Náhradníci: Jiří Knotek 

Petr Mošna    Jana Frydrychová 

Mgr. Lukáš Kohout   Jiří Rösler  

Ing. Jiří Pařízek    Ing. Roman Petr 

Mgr. Kateřina Erbsová   Ing. František Wetter   

  

Energetické úspory objektu ZŠ Jandusů (Zateplení přístavby ZŠ Jandusů) - výběr 

zhotovitele 

Členové: Ing. Petr Semeniuk Náhradníci: Jiří Knotek 

Milan Coller    Bc. Michal Selinger 

Petr Mošna    Jana Frydrychová 

Mgr. Lukáš Kohout   Zdeňka Majerová 

Jiří Rösler    Ing. František Wetter 

 

Zlepšení tepelně technických vlastností ZŠ a ŠD (Zateplení objektu čp. 803 ul. V Bytovkách) 

- výběr zhotovitele  

Členové: Ing. Petr Semeniuk Náhradníci: Jiří Knotek 

Milan Coller    Bc. Michal Selinger 

Petr Mošna     Jana Frydrychová 

Mgr. Lukáš Kohout   Zdeňka Majerová 

            Jiří Rösler    Ing. František Wetter 

 

2.  RMČ ukládá starostovi jmenovat členy a náhradníky hodnotících komisí v souladu se 

závěry tohoto usnesení.  
/8:0:0/ 
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14. Zimní údržba ulic Lnářská, Ke Kříži 
Písemně předložený materiál objasnil pan radní Bc. Selinger, který informoval o tom, že 
vzhledem k nutnosti zajištění sjízdnosti v zimním období v ulicích Lnářská a Ke Kříži, 
které má MČ ve správě, se od roku 2006 každý rok obnovuje smlouva se zajišťovatelem 
těchto služeb a to s TSK hl. m. Prahy, která je na tuto činnost kapacitně, technicky, 
materiálově i organizačně vybavena. Městská část jako správce nemá potřebnou techniku 
k udržování těchto komunikací a je nutné zejména z důvodu provozu MHD ve 
zmíněných úsecích danou údržbu provádět. K bodu se diskutovalo. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se závazkem zhotovitele - TSK hl. m. Prahy zajišťovat pro správce 

místních komunikací sjízdnost komunikace Lnářská a Ke Kříži v zimním období od        

1. 12. 2014 do 31. 3. 2015. 

2.  RMČ ukládá panu starostovi podepsat smlouvu.  
/8:0:0/ 
 
15. Nákup nového motorového vozidla pro výkon pečovatelské služby OSVZ 
Písemně předložený materiál objasnil pan radní Bc. Selinger, který informoval o tom, že 
z důvodu autonehody na služebním voze, který byl využíván pro úkony pečovatelské služby je 
nezbytně nutné zakoupení nového služebního vozidla vhodného i pro zajištění převozu klientů 
pečovatelské služby. K bodu se diskutovalo. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí   

a) se záměrem nákupu nového motorového vozidla pro výkon pečovatelské služby OSVZ 

s rozpočtem do 300 000 Kč včetně DPH, 

b) s výzvou, ve které musí být uvedeny technické parametry a další podmínky ve smyslu 

směrnice č. 5/2012, 

2. RMČ souhlasí s použitím prostředků ve výši 300 000 Kč z položky „SPOD“ (doplatek za 

rok 2013) na nákup nového vozidla.  

3. RMČ souhlasí s návrhem složení komise pro otevírání obálek a pro vyhodnocení  

nabídek ve složení: 

1. Bc. Michal Selinger  náhradníci: Ing. Jana Kovaříková 

2. Mgr. Zdeňka Žaludová               Mgr. Jolana Nováčková  

3. Bc. Radim Pokorný                            pan Ladislav Škába 

4. RMČ ukládá OHS zajistit VZ  malého rozsahu na nákup nového motorového vozidla 

v souladu se směrnicí č. 5/2012. 
/8:0:0/ 
 
16. Skupinová pojistná smlouva  
Písemně předložený materiál objasnil pan radní Bc. Selinger, který informoval o tom, že k 
zajištění komplexního pojištění vozového parku MČ Praha 22 je nutné uzavřít odpovídající 
pojištění pro rok 2015. Jedná se o skupinové (flotilové) pojištění zahrnující: povinné ručení, 
havarijní pojištění, připojištění čelního skla, úrazové pojištění osob ve vozidle. K bodu se 
diskutovalo. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí   

a)   s pojištěním vozidel v předloženém rozsahu, viz tabulka č. 1,    

b) s nejnižší cenovou nabídkou (149 262 Kč) pro rok 2015 od společnosti Česká 

podnikatelská pojišťovna a. s., na základě výběrového řízení provedeného smluvním 

partnerem firmou Petrisk, viz tabulka č. 2. 

2. RMČ ukládá  

a) OHS zajistit uzavření smlouvy s ČPP a. s. 

b) starostovi podepsat smlouvu 
/8:0:0/ 
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17. Finanční kontroly v organizacích zřizovaných MČ Praha 22 - (Mateřské škole, Praha 
10, Za Nadýmačem 927, MŠ Sluneční, Praha 10, Sluneční 1550/20, Základní škole, Praha 10, 
nám. Bří Jandusů 2, Základní škole U Obory, Praha 10, Vachkova 630, Školní jídelně, Praha 
22, Nové náměstí 1100) 
Písemně předložený materiál objasnil pan starosta. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí výsledek finanční kontroly. 

2. RMČ ukládá  

a)  řediteli(kám) základních škol, mateřských škol a školní jídelny řídit se doporučeními a 

závěry finanční kontroly, 

b) OKÚ seznámit ředitele(ky) základních škol, mateřských škol a školní jídelny 

s usnesením. 
 
18. Volby do Školských rad při základních školách, které zřizuje MČ Praha 22 
Písemně předložený materiál objasnil pan starosta. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí složení ŠR z řad zákonných zástupců žáků a z řad pedagogických 

zaměstnanců při Základní škole U Obory, Praha 10, Vachkova 630 

2. RMČ jmenuje za zřizovatele tyto navržené kandidáty do ŠR: 

při Základní škole, Praha 10, nám Bří Jandusů 2 

 Ing. Jiří Pařízek 

 Pan Milan Coller 

při Základní škole U Obory, Praha 10, Vachkova 630  

 Ing. Jiří Pařízek 

 Pan Milan Coller 

3. RMČ ukládá  

a)  ředitelům škol svolat první jednání školské rady a informovat OKÚ ÚMČ Praha 22 o 

zvolení předsedů ŠR. 

b) OKÚ ÚMČ vydat přílohy (seznam členů ŠR) ke zřizovacím listinám Školských rad při 

Základní škole, Praha 10, nám Bří Jandusů 2 a ZŠ U Obory, Praha 10, Vachkova 630.  
/8:0:0/ 
 
19. Výroční zprávy základních a mateřských škol za školní rok 2013/2014 
Písemně předložený materiál objasnil pan starosta. 
Usnesení: 

RMČ bere na vědomí  

a)  Výroční zprávy ZŠ U Obory, Praha 10, Vachkova 630; ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2; MŠ, 

Praha 10, Za Nadýmačem 927 a MŠ Sluneční, Praha 10, Sluneční 1550/20 za školní rok 

2013/2014, 

b)  Souhrnné výroční zprávy MŠ a ZŠ za SO Praha 22 za školní rok 2013/2014. 
 
20. Zřízení komisí RMČ Praha 22, předsedů a a jejich členů pro VO 2014 - 2018 
Materiál byl předložen písemně. K záležitosti se široce diskutovalo. 
Usnesení: 

1. RMČ ruší stávající komise Rady MČ Praha 22. 
2. RMČ zřizuje jako své poradní orgány následující komise: 

 

Bytová komise            
Knotek Jiří – předseda PP       

Ing. Feďková Kateřina – tajemnice     

Čermák Ondřej, MBA – člen TOP 

Šubertová Jitka – členka PP 

Benda Aleš – člen ODS 
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Linhart Svatopluk – člen ODS 

Mgr. Kosař Pavel – člen STAN 

Ing. Jakub Goliáš - člen 

Ing. Kovaříková Jana – stálý host 

 

Komise sociálních věcí, zdravotnictví a komunitního plánování 
Bc. Selinger Michal – předseda ČSSD    

Mgr. Žaludová Zdeňka – tajemnice     

MUDr. Klemenc Vladislav – člen ODS 

Mgr. Erbsová Kateřina – členka TOP 

Benda Aleš – člen ODS 

MUDr. Pročke Michal – člen PP 

Mgr. Kaňoková Kateřina – členka PP 

Mgr. Alena Mešková – členka ČSSD 

Bc. Francová Daniela – členka STAN 

Mgr. Růžičková Miroslava – členka ČSSD 

 

Komise kultury  

Mgr. Rothová Jitka – předsedkyně PP    

Čepičková Vlasta – tajemnice     

Coller Milan – člen PP 

Ing. Klich Michal člen PP 

Šubertová Jitka – členka PP 

Pirkl Pavel – člen  

Hráská Blahynková Eva, DiS – členka PP 

Urbanec Roman – člen 

Veverka Pavel – člen 

Mgr. Kaňoková Kateřina – členka PP 

Mgr. Pröllerová Marcela – členka PP 

Bc. Kuželová Veronika – členka STAN 

Knotek Jiří – stálý host 

 

Komise zájmových organizací a sportu 

Bc Selinger Michal – předseda ČSSD     

Škába Ladislav – tajemník      

Mgr. Erbsová Kateřina – členka TOP 

Mikolajský Lubomír – člen ČSSD 

Pavlicki Milan – člen PP 

Knotek Jiří – člen PP 

Mgr Kosař Pavel – člen STAN 

Vlasák Tomáš - člen SOUSEDÉ 

 

Redakční rada 

Mgr. Erbsová Kateřina – šéfredaktorka TOP   

Ing. Petr Roman, MPA – tajemník      

Coller Milan – člen PP 

Mgr. Kaňoková Kateřina – členka PP 

Ing. Jandová Olga - členka 

Veverka Pavel – člen 

Ing. Klich Michal – člen PP 

Čermák Libor – člen ČSSD 

Mgr. Průša Viktor – člen SOUSEDÉ 
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MgA. Holič Štěpán – člen 

doc. Ing. Kašík Milan, CSc. – člen 

Ing. Krátký Ivo – člen STAN 

 

Školská komise 

Mgr. Rothová Jitka – předsedkyně PP    

Harantová Pavlína – tajemnice     

Coller Milan – člen PP 

Mgr. Petrová Markéta – členka 

Mgr. Šormová Ivana – členka 

Mgr. Vodičková Ivana – členka PP 

Mgr. Měchura Jiří - člen 

Vojtěchovská Alena – členka  

Pecáková  Renáta - členka 

Bc. Vrbová Hana – členka 

Hráská Blahynková Eva, DiS – členka PP 

Čermák Libor – člen ČSSD 

PhDr. Trojan Václav, Ph.D. – člen 

Mgr. Vaňkátová Eva – členka STAN 

Ing. Petr Roman, MPA – stálý host 

 

Komise životního prostředí 

RNDr. Ing. Loula Bohumil, CSc. – předseda SOUSEDÉ    

RNDr. Marková Kateřina – tajemnice     

Ing. Semeniuk Petr – člen SOUSEDÉ 

Ing. Ptáček Radek – člen PP 

Ing. Kraus Jiří – člen 

Ing. Zíková Eva – členka ČSSD 

Vávra Jiří – člen PP 

Koutský Radovan – člen STAN 

Kallasch Ondřej – člen PIRÁT 

Pirkl Pavel – člen PP 

Ing. Sopoušková Dana – stálý host 

 

Komise dopravy 

Ing. Jiří Pařízek – předseda TOP      

Bc. Pulda Jindřich – tajemník                       

Ing. Goliáš Jakub – člen 

Ing. Gemerle Petr – člen ČSSD 

Knotek Jiří – člen PP 

Nickmann Petr – člen PP 

Ing. Turnovský Martin – člen PP 

Ing. Vinter Martin – člen PP 

Penížek Radek – člen PP 

Kříž František – člen ČSSD 

Vorlíček Jan – člen ODS 

Vávra Jiří – člen PP 

Lejnar Jiří – člen TOP 

Zelenka Vojtěch – člen STAN 

 

Komise výstavby a územního plánování 

Ing. Semeniuk Petr – předseda SOUSEDÉ    
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Ing. Máslová Julie – tajemnice      

Růžička Zdeněk – člen ČSSD 

Ing. Turnovský Martin – člen PP 

Knotek Jiří – člen PP 

Linhart Svatopluk – člen ODS 

Ing. Moravec Miroslav – člen PP 

Ing. arch. Starčevič Petr – člen 

Ing. Vinter Martin – člen PP 

Vorlíček Jan – člen ODS 

Musil Jaroslav – člen PP 

Běhal Stanislav – člen SOUSEDÉ 

Ing. Langmajer Martin – člen ODS 

Ing. Semecký Ondřej – člen PP 

RNDr. Marková Kateřina – členka 

Doležal Michal – člen TOP 

Žižka Milan – člen TOP 

Ing. Lagner Ondřej – člen STAN 

 

Komise pro sociální a právní ochranu dětí 

Mgr. Erbsová Kateřina – předsedkyně TOP    

Mgr. Nováčková Jolana – tajemnice     

MUDr. Herčíková Milena – členka 

Mgr. Neklapilová Vladimíra – členka 

Mgr. Vodičková Ivana – členka PP 

PaedDr. Ptáček Petr – člen 

Mgr. Měchura Jiří – člen 

nprap. Mgr. Tříska Jaroslav – člen 

 
3. RMČ ukládá OKÚ doplnění kontaktů a zveřejnění v UZ a na webu MČ. 

/8:0:0/ 
 
21. Termíny RMČ a ZMČ - dokonce roku 2014 
Rada se dohodla na následujících termínech: 
2. RMČ ve čtvrtek 27. 11. 2014 od 9:00 hod - bude předložen program 2. ZMČ 
3. RMČ ve středu 10. 12. 2014 od 15:00 hod  
4. RMČ ve středu 17. 12. 2014 od 9:00 hod - bude předložen harmonogram zasedání RMČ a 

ZMČ na I. pol. 2015 
 

2. ZMČ ve středu 10. 12. 2014 od 17:00 hod 
 
 
Zasedání bylo ukončeno v 11:15 hodin. 
Zapsala:  Monika Kubšová 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 

pan Jiří Knotek   ………………………………. 
 
 
Bc. Michal Selinger   ………………………………. 
 
 

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


