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Zápis z 11. zasedání RMČ, které se konalo dne 1. 4. 2015 
od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice 

 
 

Přítomni:   Viz Prezenční listina 
Ověřovatelé zápisu:  Ing. Jiří Pařízek, Ing. Petr Semeniuk 
Omluveni:   pan Milan Coller, Bc. Michal Selinger 
 
  
Jednání zahájil pan starosta v 9:00 hodin přivítáním přítomných. Byli zvoleni výše uvedení 
ověřovatelé zápisu.  
Hlasováním 6:0:0 byl schválen následující PROGRAM: 
 

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu 
2. Kontrola zápisu 10. zasedání RMČ ze dne 18. 3. 2015  
3. Veřejná zakázka „Organizátor veřejných zakázek pro MČ Praha 22“ 
4. Veřejná zakázka malého rozsahu „Výkon činnosti TDI při provádění stavby - Opravy 

soustavy rybníků Vodice - Nadýmač v k. ú. Uhříněves po povodni z června 2013“ - 
vyhodnocení výběrového řízení 

5. Opakovaná veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovitele stavby „Energetické úspory 
objektu ZŠ Jandusů“ - schválení způsobu zadání, zadávacích podmínek a hodnotící 
komise 

6. Příprava návrhu obecně závazné vyhlášky 

7. Zřízení věcného břemene  k pozemkům parc. č. 1835/2 a 1835/8 v k. ú. Uhříněves ve 

prospěch společnosti PREdistribuce, a. s. 
8. Zhodnocení práce ředitelů, včetně návrhu poskytnutí odměn za I. pololetí školního roku 

2014/2015 
9. Zápis ze zasedání Komise kultury ze dne 12. 3.2015 
10. Zápis z  jednání Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 24. 3. 2015 
11. Zápis z 2. zasedání Komise zájmových organizací a sportu ze dne 25. 3. 2015 

12. Zápis z jednání Komise pro sociálně-právní ochranu dětí ze dne 25. 3. 2015 

13. Změna v odměňování členů zastupitelstva 
14. Různé 

A/ Prázdninový provoz v mateřských školách MČ Praha 22 
B/ Informace pana starosty 
C/ Informace ZS pana Knotka 
D/ Informace Mgr. Erbsové 

 
2. Kontrola zápisu z 10. zasedání RMČ ze dne 18. 3. 2015  
10/2,9/2,8/2,7/4,6/3,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,92/2,91/2,90/2,89/2,88/2,7MIM/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 připravena k podpisu - 
trvá 
10/2,9/2,8/2,7/4,6/3,5/2,4/2,3/2,2,2,1/2,92/2,91/2,90/2,89/2,88/2,7MIM/2,87/2,86/4-Zřízení BVB                 
pozemku parc. č. 1655/1 v k. ú. Uhříněves ve prospěch MČ P22 - smlouva zaslána na katastr, 
požadavek o doplnění údajů - trvá 
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 - 14. Výzva OPPK  

1a) Záměr Park Pitkovické rybníky - žádost o finanční podporu projektu v rámci 2. výzvy 

Programu SFŽP podpora sídelní zeleně byla spol. Finanční poradenství, podána 30. 3. 2015 - trvá 
2b)Multifunkční dětské hřiště Jezera - spol. EKOSPOL připravuje záležitost až k podání 
žádosti o ÚŘ na OV a pak bude věc předána MČ - trvá  
10/2,9/2,8/2,7/4,6/3,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,92/2,91/2,90/2,89/4 - 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 - trvá 
10/2,9/2,8/2,7/4,6/3,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,92/2,91/2,90/2,89/8 - Uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí kupní na odkup části pozemku, který je ve vlastnictví VÚŽV č. parc. 1758/1 k. ú. 
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Uhříněves ve prospěch MČ P22 (Cyklostezka Netluky - Uhříněves - Kolovraty) - náklady na 
odkup v rozpočtu 2015 schváleny, radní Ing. Semeniuk dále jedná - trvá 
10/2,9/2,8/2,7/4,6/3,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,92/2,91/2,90/3,89/2,88/4 - VZ „Komunikace a chodníky 
MČ P22 - náklady na IA v rozpočtu 2015 byly schváleny, věc řeší radní ing. Semeniuk – trvá 
10/2,9/2,8/2,7/4,6/3,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,92/2,91/2,90/8 - Uzavření smlouvy o VB služebnosti 
k provozování stavby „Cyklostezky MČ P22 Netluky - Uhříněves - Křeslice, I. etapa,            
1. část“ na pozemku parc. č. 1704 k. ú. Uhříněves - smlouva byla z KN vrácena, ORS zajišťuje 
ověření podpisu zástupce Lesů ČR, následně opět předá OSM - trvá 
10/2,9/2,8/2,7/4,6/3,5/2,4/2,3/2,2/2,1/9 - Změna podnikatelského subjektu v NP v čp. 1432/21 - 
DP na NN - čeká se na podpis smlouvy druhé strany - urgováno - trvá 
10/2,9/2,8/2,7/4,6/3,5/2,4/2,3/2,2/2,1/12 - 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 
10/2,9/2,8/2,7/4,6/3,5/2,5/5 - Zřízení ÚVB na pozemcích parc. č. 1653/4, 2135 a 2254 v k. ú. 
Uhříněves ve prospěch PREdistribuce - smlouva podepsána, kompletní podklady zaslány na 
MHMP - trvá 
10/2,9/2,8/2,7/4,6/3,5/2,5/6 - Zřízení ÚVB na pozemku parc. č. 2135 v k. ú. Uhříněves             
ve prospěch PREdistribuce - smlouva podepsána, kompletní podklady zaslány na MHMP - trvá 
10/2,9/2,8/3 - Divadlo U22 - zřízení kina - ředitel Dům UM (provozovatel) vyhlásil VŘ na kin, 
dnes vyhodnocení nabídek ve 14 hod, za MČ P22 je pověřen k účasti radní RNDr. Loula, CSc. 
10/2,9/2,8/7 - VZ „Organizátor veřejných zakázek pro MČ Praha 22“ - VZ byla vyhlášena 

dne 25. 2. 2015, otevírání obálek se uskutečnilo 23. 3. 2015, vyhodnocení ze dne 24. 3. 2015 dnes 

na programu materiál jako bod 3 

10/2,9/2,8/14 - 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 - trvá 

10/2,9/3 - VZMR „Výstavba MŠ Pitkovice“ - výběr zhotovitele PD pro stavební povolení 

(DSP) - otevírání obálek se konalo dne 24. 3. 2015, komise si vyžádala doplnění nabídek u dvou 

uchazečů, hodnotící komise se sejde dne 1. 4. 2015 v 11,30 hodin - trvá  
10/2,9/6 - Pietní akce k 70. výročí konce 2. světové války - přípravy probíhají 
10/2,9/8 - Záměr nákupu svozového vozidla bioodpadu - žádost o podporu bude podána          
19. 3. 2015 na SFŽP po podpisu potřebných dokumentů - trvá 
10/2,9/13 - Různé - 

A/b) Dohoda o spolupráci MČ P22 s ČD - dohoda je u podpisu ČD  

10/2,2MIM/2 - VZ „Přístavba pavilonu ZŠ Jandusů - výběr zhotovitele“, opakované 

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

jednání hodnotící komise (otevírání obálek) proběhne dne 8. 4. 2015 v 10:00 hod - trvá 

10/5 - Záměr opravy bytu č. 1, Semanského čp. 78, Praha 22 - zadávací podmínky VZ jsou 

zveřejněny, OSM čeká se na nabídky - probíhá 
10/6 - Spolupráce MČ P22 s Domovem pro seniory Centrin CZ s. r. o. – proběhla schůzka 

s paní ředitelkou DS a vedením, pan radní Bc. Selinger připravuje smlouvu - trvá 
10/8 - Odstoupení od SoD na realizaci stavby "Energetické úspory objektu ZŠ Jandusů" -
dne 24. 3. 2015 bylo spol. REVIT projekt s.r.o. doporučenou poštou i datovou schránkou zasláno 
odstoupení od smlouvy o dílo č. 5/2015 - splněno; radní Ing. Semeniuk zajistí vyčíslení a 
vymáhání případné vzniklé škody ve spolupráci s pověřenou AK - dnes materiál pod bodem 5 
10/9 - Různé - dle informace Ing. Semeniuka se mění termín každoroční akce rybářů 
„Uhříněveský splávek“  - 13. 6. 2015 - vzato na vědomí. 

 
3. Veřejná zakázka - „Organizátor veřejných zakázek pro MČ Praha 22“ 
Písemně předložený materiál objasnil radní Ing. Semeniuk. K bodu se diskutovalo. Je vyžádáno 
právní stanovisko AK. 

Usnesení: 

RMČ přerušuje projednávání tohoto bodu. 
/6:0:0/ 
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4. Veřejná zakázka malého rozsahu „Výkon činnosti TDI při provádění stavby - Opravy 
soustavy rybníků Vodice - Nadýmač v k. ú. Uhříněves po povodni z června 2013“ - 
vyhodnocení výběrového řízení 
Písemně předložený materiál objasnil radní Ing. Semeniuk. 

Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí Zprávu o veřejné zakázce dne 25. 3. 2015 a doporučení hodnotící 

komise. 

2. RMČ rozhoduje o přidělení zakázky jako nejvhodnějšímu uchazeči společnosti 

                   3L studio s.r.o., Pobřežní 78, 186 00 Praha 8 za cenu 49 000 Kč (bez DPH).        

3. RMČ ukládá starostovi MČ 

a) písemně seznámit uchazeče s výsledkem výběrového řízení,  

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

zavřít. 
/6:0:0/ 
 
5. Opakovaná veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovitele stavby „Energetické 
úspory objektu ZŠ Jandusů“ - schválení způsobu zadání, zadávacích podmínek a hodnotící 
komise 
Písemně předložený materiál objasnil radní Ing. Semeniuk. K bodu se diskutovalo. 

Usnesení: 

RMČ nesouhlasí se zajištěním opakovaného výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu 

na zhotovitele stavby „Energetické úspory objektu ZŠ Jandusů“. 

/6:0:0/ 

 

6. Příprava návrhu obecně závazné vyhlášky  
Písemně předložený materiál objasnil ZS Ing. Pařízek. MČ má právo v připomínkovém řízení 
uplatnit připomínky k návrhu OZV, kterou se stanoví místa a čas, kde lze provozovat loterie a jiné 
podobné hry. K bodu se široce diskutovalo. Bylo by vhodné předložit problematiku hracích 
automatů k diskusi na ZMČ. Termín uplatnění připomínek je do 22. 4. 2015. 

Usnesení: 

1. RMČ neuplatňuje připomínky k zařazení míst vyhovujících podmínkám zákona a 

podmínkám obecných pravidel do přílohy návrhu připravované vyhlášky, kterou se 

stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a podobné hry. 

2. RMČ ukládá ZS Ing. Pařízkovi zpracovat materiál s problematikou VHP na ZMČ. 

/6:0:0/ 
 

7. Zřízení věcného břemene  k pozemkům parc. č. 1835/2 a 1835/8 v k. ú. Uhříněves                 

ve prospěch společnosti PREdistribuce, a. s. 
Písemně předložený materiál objasnil zástupce starosty pan Knotek. PREdistribuce má zájem 
realizovat stavbu kabelového vedení pod označením „Praha 22 - Uhříněves, V Kuťatech, TS 
8459, přeložka VOTS, kVN“, která se bude nacházet mimo jiné na pozemcích parc. č. 1835/2 a 
1835/8 v k. ú. Uhříněves. Z tohoto důvodu se PREdistribuce obrátila na MČ P22 s žádostí               
o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.  

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zřízením věcného břemene k pozemkům parc. č. 1835/2 a 1835/8          

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.  
/6:0:0/ 
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8. Zhodnocení práce ředitelů, včetně návrhu poskytnutí odměn za I. pololetí školního roku 
2014/2015 
Písemně předložený materiál objasnil pan starosta. 

Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí zhodnocení práce ředitelů/ředitelek za I. pololetí školního roku 

2014/2015. 

2. RMČ schvaluje  

a) odměny pro ředitele/ředitelky ZŠ, MŠ a ŠJ dle návrhu v důvodové zprávě, 

b) vyplacení odměn z finančních prostředků, tak jak je uvedeno v důvodové zprávě. 

3. RMČ ukládá OKÚ seznámit s unesením ředitele/ředitelky ZŠ, MŠ, ŠJ. 
/6:0:0/ 
 
9. Zápis ze zasedání Komise kultury ze dne 12. 3. 2015 
Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek, který požádal o finanční příspěvek na 
kulturně společenskou akci „Čarodějnice“, která se bude konat v areálu SK Čechie Uhříněves dne 
30. 4. 2015. Tajemnice konstatovala k bodu 3) zápisu, že otevírací dobu muzeu není upravena 
Statutem fondu muzea, ale Provozním řádem, který je zveřejněn na webu MČ. Případná nutná  
přítomnost na nedělních akcích bude zabezpečena v rámci OKÚ. 

Usnesení: 
1. RMČ  bere na vědomí zápis ze zasedání Komise kultury ze dne 12. 3. 2015. 
2. RMČ souhlasí s poskytnutím finanční částky ve výší 20 000 Kč z rozpočtu MČ (z VHP) 

na akci „Čarodějnice“. 
/6:0:0/ 

 
10. Zápis z  jednání Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 24. 3. 2015 
Písemně předložený materiál objasnila šéfredaktorka UZ a radní Mgr. Erbsová. RMČ zápis bere 
na vědomí. 
 

11. Zápis z 2. zasedání Komise zájmových organizací a sportu ze dne 25. 3. 2015 
Písemně předložený materiál objasnila radní Mgr. Erbsová. RMČ zápis bere na vědomí. 
 

12. Zápis z jednání Komise pro sociálně-právní ochranu dětí ze dne 25. 3. 2015 
Písemně předložený materiál objasnila radní Mgr. Erbsová. RMČ zápis bere na vědomí. 
 

13. Změna v odměňování členů zastupitelstva 

RMČ bere na vědomí písemně předloženou informaci paní tajemnice o nařízení vlády č. 52/2015 

Sb., ze dne 16. března 2015, kterým dochází ke změně výše odměn členů ZMČ Praha 22             

od 1. 4. 2015, s tím, že změny budou zpracovány personálním úsekem OKÚ.  
 
14. Různé  
A/ Prázdninový provoz v mateřských školách MČ Praha 22 
RMČ bere na vědomí písemně předloženou informaci o zajištění prázdninového provozu 
v mateřských školách Praha 22. 
 
B/ Informace pana starosty:  

a) Otevření informačního centra dne 7. 4. 2015 - termín pro potvrzení účasti pozvaných 
hostů je během dnešního dne na sekretariát starosty.  

 
b) Záměr na přístavby ZŠ U Obory - pan starosta požádal o zpracování studie Přístavby              

ZŠ  U Obory. 
Usnesení: 
RMČ ukládá radnímu Ing. Semeniukovi připravit materiál na příští RMČ. 
/6:0:0/ 
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c) Dětský den na Rychetách - pan starosta požádal o stanovení termínu tradičního dětského 
dne na Rychetách, návrh programu včetně návrhu rozpočtu připravované akce. 
Usnesení: 
RMČ ukládá radnímu panu Collerovi předložit materiál do RMČ. 
/6:0:0/ 

 
d) Petice občanů MČ P22 - pan starosta seznámil radu s obsahem petice „Nesouhlas se 

záměrem developera EKOSPOL a. s.“, která byla adresována panu starostovi a 
předsedovi KVaÚP Ing. Semeniukovi. 
RMČ konstatuje, že záležitost bude projednána na KVaÚP (15. 4. 2015) a dále na          
13. RMČ (29. 4. 2015). 

  /6:0:0/ 
 
C/ ZS Knotek se informoval, zda zateplení 803 je v rozpočtu na rok 2015, na termín a zda 
součástí bude i výměna vstupních dveří. Prověří paní tajemnice. 
 
D/ Radní Mgr. Erbsová informovala o podnětu pana zastupitele Lagnera, aby na stránce 
časopisu  UZ - Názory zastupitelů bylo pro zastupitele vymezeno více prostoru.  

Usnesení: 
RMČ konstatuje, že byly schváleny Pravidla pro uveřejňování nevyžádaných názorů zastupitelů. 
/6:0:0/ 
 
 
 
Zasedání bylo ukončeno v 11:00 hodin. 
Zapsala:  Monika Kubšová 
  
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
 
 

Ing. Jiří Pařízek   ………………………………. 
 
 
Ing. Petr Semeniuk   ………………………………. 
 
 
 
 
 

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


