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Zápis z 10. zasedání RMČ, které se konalo dne 18. 3. 2015 
od 14:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice 

 
 

Přítomni:   Viz Prezenční listina 
Ověřovatelé zápisu:  pan Jiří Knotek, Ing. Jiří Pařízek 
Omluven:   pan Milan Coller 
 
  
  
Jednání zahájil pan starosta ve 14:00 hodin přivítáním přítomných. Byli zvoleni výše uvedení 
ověřovatelé zápisu.  
Hlasováním 7:0:0 byl schválen následující PROGRAM: 
 

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu 
2. Kontrola zápisu 9. zasedání RMČ ze dne 4. 3. 2015, 2. MIM RMČ ze dne 10. 3 2015 a 

kontrola usnesení 3. zasedání ZMČ ze dne 9. 3 2015 
3. Standardy kvality při poskytování sociálně právní ochrany 
4. Zápis z  jednání Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 10. 3. 2015 
5. Záměr opravy bytu č. 1, Semanského čp. 78, Praha 22 
6. Spolupráce MČ Prahy 22 s Domovem pro seniory Centrin CZ s. r. o. 
7. Záměr výstavby denního stacionáře 
8. Odstoupení od smlouvy o dílo na realizaci stavby "Energetické úspory objektu               

ZŠ Jandusů" 
9. Různé 

 
 
2a) Kontrola zápisu z 9. zasedání RMČ ze dne 4. 3. 2015 a 2 MIM RMČ ze dne 10. 3. 2015 
9/2,8/2,7/4,6/3,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,92/2,91/2,90/2,89/2,88/2,7MIM/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 
9/2,8/2,7/4,6/3,5/2,4/2,3/2,2,2,1/2,92/2,91/2,90/2,89/2,88/2,7MIM/2,87/2,86/4-Zřízení BVB               
k  pozemku parc. č. 1655/1 v k. ú. Uhříněves ve prospěch MČ P22 - smlouva zaslána na 
katastr, požadavek o doplnění údajů - trvá 
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 - 14. Výzva OPPK  

1a) Záměr Park Pitkovické rybníky - bylo objednáno zpracování žádosti o finanční podporu 

projektu v rámci 2. výzvy Programu SFŽP podpora sídelní zeleně u spol. Finanční poradenství  
2b)Multifunkční dětské hřiště Jezera - spol. EKOSPOL připravuje záležitost až k podání 
žádosti o ÚŘ na OV (předpokládaný termín je v březnu 2015) a pak bude věc předána MČ - trvá  
9/2,8/2,7/4,6/3,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,92/2,91/2,90/2,89/4 - VZMR na služby „Lávka ul. Ke Kříži“ 
- výběr zhotovitele na zpracování PD pro stavební povolení - akce schválena v rozpočtu 2015, 
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  
9/2,8/2,7/4,6/3,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,92/2,91/2,90/2,89/8 - 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  - (Cyklostezka Netluky - Uhříněves - Kolovraty) – náklady na odkup  
v rozpočtu 2015 schváleny, k věci informoval starosta, radní Ing. Semeniuk dále jedná - trvá 
9/2,8/2,7/4,6/3,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,92/2,91/2,90/3,89/2,88/4 - VZ „Komunikace a chodníky MČ 
P22 - IZ MČ -  náklady na IA v rozpočtu 2015 byly schváleny, k věci informoval starosta - trvá 
9/2,8/2,7/4,6/3,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,92/2,91/2,90/8 - 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 zaslána na KN - trvá 
9/2,8/2,7/4,6/3,5/2,4/2,3/2,2/2,1/9 - Změna podnikatelského subjektu v NP v čp. 1432/21 - DP 
na NN - čeká se na podpis smlouvy druhé strany - urgováno - trvá 
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9/2,8/2,7/4,6/3,5/2,4/2,3/2,2/2,1/12 - Zřízení ÚVB na pozemcích parc. č. 956/3, 2075, 2076, 
2081, 2088/2, 2174 v k. ú. Uhříněves ve prospěch PREdistribuce - podáno na KN - trvá 
9/2,8/2,7/4,6/3,5/2,5/5 - Zřízení ÚVB na pozemcích parc. č. 1653/4, 2135 a 2254 v k. ú. 
Uhříněves ve prospěch PREdistribuce - žadatel informován, čeká se na zaslání smlouvy - trvá 
9/2,8/2,7/4,6/3,5/2,5/6 - Zřízení ÚVB na pozemku parc. č. 2135 v k. ú. Uhříněves ve prospěch 
PREdistribuce - žadatel informován, čeká se na zaslání smlouvy - trvá 
9/2,8/3 - Vyhodnocení činnosti Divadla U22 za období 07-12/2014 - o možnosti zřízení kina se 
bude rada zabývat, až se uskuteční další jednání pana ředitele Urbance s radním RNDr. Loulou - 
probíhá 

9/2,8/7 - VZ „Organizátor VZ pro MČ Praha 22“ - VZ byla vyhlášena dne 25. 2. 2015, 

otevírání obálek se uskuteční 23. 3. 2015 v 10 hodin v zasedací místnosti 113, byla jmenována 

hodnotící komise - trvá 

9/2,8/14 - Žádost ČRS, MO Uhříněves - radní Ing. Semeniuk informoval o uskutečněné schůzce 

s panem starostou Říčan. Bylo přislíbeno zajištění monitorování kvality vody v Říčanském potoce 

při provádění revitalizace vodních děl v Říčanech.  Ing. Semeniuk bude zván na kontrolní dny a 

dojde k zapůjčení elektrického aerátoru k provzdušňování vody. Další jednání budou pokračovat  

9/3 - VZMR „Výstavba MŠ Pitkovice“ - výběr zhotovitele PD pro stavební povolení (DSP) - 

starosta jmenoval nového náhradníka hodnotící komise pana Miroslava Šaška dne 16. 3. 2015 - 

splněno 
9/4 - Dohoda o vypořádání vzájemných vztahů s paní M. H. - starosta podepsal Dohodu           

o vypořádání vzájemných vztahů dne 16. 3. 2015 - splněno               
9/5 - Změna nájemce zahrádky u domu čp. 380 Husovo náměstí - žadatelé informováni, 
smlouvy připraveny k podpisu 
9/6 - Pietní akce k 70. výročí konce 2. světové války - přípravy probíhají 
9/8 - Záměr nákupu svozového vozidla bioodpadu - žádost o podporu bude podána 19. 3. 2015 
na SFŽP po podpisu potřebných dokumentů - trvá 
9/11 - Podlimitní VZ na stavební práce s názvem „Přístavba pavilonu ZŠ Jandusů - výběr 
zhotovitele“ - starosta písemně seznámil uchazeče s výsledkem VŘ  - splněno 
9/12 - Návrh „technické novely“ Pražských stavební předpisů - vyjádření za MČ bylo 
vypraveno ve stanovené lhůtě, tj. do 6. 3. 2015 - splněno 
9/13 - Různé - A/a) Otevření OIC slavnostně proběhne v úterý 7. 4. 2015 v 10:00 hod -  radní 
byli seznámeni s pozvánkou a soupisem hostů  
b) Dohoda o spolupráci MČ P22 s ČD - dohoda se připravuje k podpisu  

 

2 MIM/2 - VZ „Přístavba pavilonu ZŠ Jandusů - výběr zhotovitele“, opakované zadávací 

řízení  -  schválení způsobu zadání, zadávacích podmínek a hodnotící komise - ORS             

ve spolupráci s AK DPP vyhlásilo dne 12. 3. 2015 opakované zadávací řízení. Jednání hodnotící 

komise (otevírání obálek) proběhne dne 8. 4. 2015 v 10:00 hod - trvá; starosta dne 16. 3. 2015 

jmenoval členy a náhradníky hodnotící komise - splněno 
 

2b) Kontrola usnesení z 3. zasedání ZMČ ze dne 9. 3 2015  

Paní tajemnice informovala o tom, že usnesení je již podepsané a zveřejněné a zápis je dle 

zákonné lhůty zveřejněn na webu „neověřený“, neboť ověřování probíhá. Úkoly ze ZMČ jsou 

odbory zajišťovány. RMČ vzala informace na vědomí. 
 
 

3. Standardy kvality při poskytování sociálně právní ochrany 

Písemně předložený materiál objasnil pan radní Bc. Selinger. 

Usnesení: 

RMČ bere na vědomí zpracovanou závaznou metodiku - Standardy kvality sociálně právní 

ochrany při poskytování sociálně právní ochrany orgány sociálně právní ochrany, dle které úsek 

SPOD od 1. 1. 2015 pracuje a kterou se jako závazným předpisem řídí. 
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4. Zápis z  jednání Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 10. 3. 2015 
Písemně předložený materiál objasnila šéfredaktorka UZ a radní paní Mgr. Erbsová. RMČ zápis 
bere na vědomí. 
 
 
5. Záměr opravy bytu č. 1, Semanského čp. 78, Praha 22 
Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek. Byla zdůrazněna nutnost opravy z důvodu 
vysoké úrovně stavu poškození bytové jednotky. 

Usnesení: 

1. RMČ  souhlasí: 

a) se záměrem opravy bytu č. 1. Semanského čp. 78, 

b) s výzvou včetně uvedení požadavků na opravu ve smyslu Pokynu tajemnice č. 5. 

2. RMČ ukládá odboru správy majetku zajistit veřejnou zakázku malého rozsahu na opravu 

bytu č. 1, ul. Semanského čp. 78 v souladu s Pokynem tajemnice č. 5/2012. 

/7:0:0/ 
 

6. Spolupráce MČ Prahy 22 s Domovem pro seniory Centrin CZ s. r. o. 

Písemně, na stůl, předložený materiál objasnil pan radní Bc. Selinger. Jedná se o možnost řešení 

umístit v případě nutnosti seniory, kteří jsou bez rodinných příslušníků v zařízení Domov pro 

seniory Centrin CZ ve Zruči nad Sázavou. Pan radní informoval o návštěvě zařízení a předložil 

zprávu z návštěvy. K věci se diskutovalo.  

Usnesení: 

RMČ pověřuje radního Bc. Selingera k jednání s jednatelkou Mgr. Franclovou DS Centrin, za 

účelem uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku městskou částí Praha 22. 

/7:0:0/ 
 
 
7. Záměr výstavby denního stacionáře 

Písemně, na stůl,  předložený materiál objasnil pan radní Bc. Selinger. Jedná se i o možnost získat 

dotace hl. m. Prahy na vybudování „sociálního bydlení“, celou záležitostí se dále bude zabývat 

pan radní. K bodu se diskutovalo.  

Usnesení: 

RMČ bere na vědomí potřebu výstavby denního stacionáře v Uhříněvsi. 
 
 

8. Odstoupení od smlouvy o dílo na realizaci stavby "Energetické úspory objektu            
ZŠ Jandusů" 

Písemně, na stůl,  předložený materiál objasnil pan radní Ing. Semeniuk. K bodu byl přizván pan 

Mošna, který seznámil radní s dopisem zástupce zhotovitele fi REVIT projekt s.r.o. K věci se 

dikutovalo. 

Usnesení: 
1. RMČ  souhlasí s odstoupením objednatele MČ Praha 22 od uzavřené Smlouvy o dílo      

č. 5/2015 D-3 ze dne 14. 1. 2015 na realizaci stavby "Energetické úspory objektu           
ZŠ Jandusů".  

2. RMČ  ukládá  
a) starostovi odstoupení od smlouvy podepsat,  
b) radnímu Ing. Semeniukovi zajistit vyčíslení a vymáhání případně vzniklé škody           

ve spolupráci s pověřenou AK. 
/7:0:0/ 
 
 
 
 
 



 4 

9. Různé 
 

- pan ZS informoval o připravované akci „Pálení čarodějnic“ - ve spolupráci s TJ Uhříněves 
a místními hasiči - bude příště na radě v zápise z KK (30. 4. 2015) 

- pan Bc. Selinger a Mgr. Erbsová informovali o připravované akci „Běh“ - ve spolupráci 
s místními rybáři (koncem května) 

- pan starosta informoval o možném termínu dětského dne na Rychetách  
- pan Ing. Semeniuk informoval o akci každoroční akci rybářů „Uhříněveský splávek“  -       

6. 6. 2015 
- tajemnice informovala o usnesení RHMP č. 109 - plán kontrol výkonu přenesené 

působnosti st. správy na r. 2015 - na MČ P22 proběhne 2. dílčí a závěrečné přezkoumání  
hospodaření roku 2014. 

 
 
Všechny informace byly vzaty na vědomí. 

 
 
 
 
 
  

Zasedání bylo ukončeno v 15:15 hodin. 
Zapsala:  Monika Kubšová 
  
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
 
 

pan Jiří Knotek   ………………………………. 
 
 
Ing. Jiří Pařízek   ………………………………. 
 
 
 
 
 

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


