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Zápis z 12. zasedání RMČ, které se konalo dne 15. 4. 2015 
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. Byli zvoleni výše uvedení 
ověřovatelé zápisu.  
Hlasováním 8:0:0 byl schválen následující PROGRAM: 
 
 

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu 
2. Kontrola zápisu 11. zasedání RMČ ze dne 1. 4. 2015 a 3. MIM RMČ ze dne 7. 4 2015 
3. Veřejná zakázka malého rozsahu na zpracování „Studie proveditelnosti zvýšení kapacity 

ZŠ U Obory  
4. Veřejná zakázka malého rozsahu na služby „Výkon činnosti TDI při provádění stavby - 

Přístavba pavilonu ZŠ Jandusů“ - výběr poskytovatele 
5. Inventarizace majetku a závazků MČ Praha 22 k 31. 12. 2014 
6. Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací zřizovaných městskou částí      

Praha 22 k 31. 12. 2014 
7. Zápis z Komise dopravy ze dne 30. 3. 2015 
8. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 1793/59, 1793/36, 1793/5 a 

1793/35 v k. ú. Uhříněves ve prospěch společnosti O2 Czech Republic, a. s. 
9. Knihovní řád Městské knihovny MČ Praha 22 - Dodatek č. 1/2015 
10. Předběžná informace k zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ Sluneční, Praha 10, 

Sluneční 1550/20MŠ, Praha 10, Za Nadýmačem 927 pro školní rok 2015/2016 
11. Zápis z Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 8. 4. 2015 
12. Jmenování a stanovení platu vedoucí OŽ 
13. Pokyn tajemnice ÚMČ Praha 22 č. 3/2015 - Sazebník úhrad za poskytnutí informace     

dle zákona č. 106/1999 SB., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů 

14. Petice proti změnám územního plánu v rámci katastrálního území Uhříněves a Pitkovice 

15. Personální záležitosti - na stůl 

16. Různé 

A/ Informace Ing. Semeniuka 

B/ Informace Mgr. Erbsové 

C/ Informace tajemnice 
 
 

2. Kontrola zápisu z 11. zasedání RMČ ze dne 1. 4. 2015 a 3. MIM RMČ ze dne 7. 4 2015 
11/2,10/2,9/2,8/2,7/4,6/3,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,92/2,91/2,90/2,89/2,88/2,7MIM/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 
11/2,10/2,9/2,8/2,7/4,6/3,5/2,4/2,3/2,2,2,1/2,92/2,91/2,90/2,89/2,88/2,7MIM/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 
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 - 14. Výzva OPPK  

1a) Záměr Park Pitkovické rybníky - žádost o finanční podporu projektu byla podána, případné 

přiznání dotace se předpokládá v červnu 2015. Po rozhodnutí bude předložen nový materiál.  
2b)Multifunkční dětské hřiště Jezera - spol. EKOSPOL připravuje záležitost až k podání 
žádosti o ÚŘ na OV a pak bude věc předána MČ - trvá  
11/2,10/2,9/2,8/2,7/4,6/3,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,92/2,91/2,90/2,89/4 - VZMR na služby „Lávka    
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ul. Ke Kříži“ - výběr zhotovitele na zpracování PD pro stavební povolení - prostředky jsou v 
rozpočtu MČ na rok 2015, ORS po přípravě prioritních akcí zajistí VZMR na výběr zhotovitele 
na zpracování PD - trvá 
11/2,10/2,9/2,8/2,7/4,6/3,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,92/2,91/2,90/2,89/8 - Uzavření smlouvy o smlouvě 

budoucí kupní na odkup části pozemku, který je ve vlastnictví VÚŽV č. parc. 1758/1 k. ú. 

Uhříněves ve prospěch MČ P22 (Cyklostezka Netluky - Uhříněves - Kolovraty) - náklady na 

odkup jsou v rozpočtu MČ na rok 2015, dle usnesení 89. RMČ (10. 9. 2014) měl být materiál o 

odkupu předložen na zasedání ZMČ, zatím nebylo předloženo z důvodu revize a aktualizace 

projektu, v případě žádosti MČ o příspěvek ze SFDI pro rok 2016 je třeba majetkoprávně dořešit - 

trvá 
11/2,10/2,9/2,8/2,7/4,6/3,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,92/2,91/2,90/3,89/2,88/4 - VZ „Komunikace            
a chodníky MČ P22 - prostředky jsou v rozpočtu MČ pro rok 2015, ORS po přípravě prioritních 
akcí zajistí VZMR na zhotovitele díla - trvá 
11/2,10/2,9/2,8/2,7/4,6/3,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,92/2,91/2,90/8 - 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, zástupce Lesů ČR komunikuje přímo s KN - 
trvá 
11/2,10/2,9/2,8/2,7/4,6/3,5/2,4/2,3/2,2/2,1/9 - Změna podnikatelského subjektu v NP           
v čp. 1432/21 - DP na NN - čeká se na podpis smlouvy druhé strany - urgováno - trvá 
11/2,10/2,9/2,8/2,7/4,6/3,5/2,5/5 - Zřízení ÚVB na pozemcích parc. č. 1653/4, 2135 a 2254       
v k. ú. Uhříněves ve prospěch PREdistribuce - smlouva podepsána, zasláno na MHMP - trvá 
11/2,10/2,9/2,8/2,7/4,6/3,5/2,5/6 - Zřízení ÚVB na pozemku parc. č. 2135 v k. ú. Uhříněves             
ve prospěch PREdistribuce - smlouva podepsána, zasláno na MHMP - trvá 

11/2,10/2,9/2,8/14 - 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 

11/2,10/2,9/3 - VZMR „Výstavba MŠ Pitkovice“ - výběr zhotovitele PD pro stavební 

povolení (DSP) – na 2. jednání hodnotící komise (1. 4. 2015) posoudila doplnění nabídek u dvou 

uchazečů a doporučila zadavateli nejvhodnější nabídku – viz plnění 3. mim. RMČ.  
11/2,10/2,9/6 - Pietní akce k 70. výročí konce 2. světové války - přípravy probíhají 
11/2,10/2,9/8 - Záměr nákupu svozového vozidla bioodpadu - žádost o podporu byla podána          
na SFŽP – rozhodnutí o dotaci by mělo být v červnu - trvá 
11/2,10/2,9/13 - Různé - 

11/2,10/2,2MIM/2 - VZ „Přístavba pavilonu ZŠ Jandusů - výběr zhotovitele“, opakované 

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

jednání hodnotící komise (otevírání obálek) se konalo 8. 4. 2015 v 10:00 hod., komise si vyžádala 

doplnění nabídky u jednoho uchazeče, hodnotící komise se sejde 16. 4. 2015 v 14:00 hod. - trvá 

11/2,10/5 - Záměr opravy bytu č. 1, Semanského čp. 78, Praha 22 - výběrová komise - 

otevírání obálek 17. 4. 2015 - trvá 

11/2,10/6 - 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 
 
11/3 - VZ - „Organizátor VZ pro MČ Praha 22“ - písemná informace dnes v materiálech 
včetně právního stanoviska. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zrušením VZ s předmětem plnění „Organizátor veřejných zakázek pro  

MČ Praha 22“ v souladu s čl. 13 odst. 5 zadávací dokumentace. 

2. RMČ ukládá radnímu Ing. Petru Semeniukovi oznámit zrušení VZ  uchazečům.  

/8:0:0/ 
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11/4 - VZMR „Výkon činnosti TDI při provádění stavby - Opravy soustavy rybníků Vodice 
- Nadýmač v k. ú. Uhříněves po povodni z června 2013“ - vyhodnocení VŘ - uchazeči byli 
seznámeni s výsledkem výběrového řízení - splněno; jednání o uzavření příkazní smlouvy se 
společností 3L studio s.r.o., Česká Lípa - připravuje se -  trvá  
11/5 - Opakovaná VZMR na zhotovitele stavby „Energetické úspory objektu ZŠ Jandusů“ -  

- RMČ nesouhlasila s opakováním VŘ, neboť bude probíhat IA dostavby ZŠ. Je třeba dopisem 

starosty MČ písemně oznámit na SFŽP, že v termínu do 30. 6. 2015 nebude nová SoD na 

zhotovitele předložena. Zdůvodnění připraví ORS, s tím, že bude sděleno, že MČ požádá o dotaci 

z Operačního programu ŽP v předpokládané výši 2,747.273 Kč pro rok 2016 – vzato na vědomí. 

11/7 - Zřízení VB  k pozemkům parc. č. 1835/2 a 1835/8 v k. ú. Uhříněves ve prospěch 

PREdistribuce - žadatel informován, smlouva se připravuje - trvá 

11/14 - Různé  
B/b - Záměr na přístavby ZŠ U Obory - dnes na programu jako samostatný bod 3 
B/c - Dětský den na Rychetách – info radního p. Collera - termín je 7. 6. 2015, návrh programu 
připravuje paní Heidi Janků, rozpočet bude znám až po sestavení konečného programu - trvá 
B/d - Petice občanů MČ P22 - „Nesouhlas se záměrem developera EKOSPOL a. s. - dnes 
písemná informace  

3MIM/2 - VZMR „Výstavba MŠ Pitkovice - výběr zhotovitele na zpracování navazující 

projektové dokumentace“ - vyhodnocení výběrového řízení - uchazeči byli dne 8. 4. 2015 

seznámeni s výsledkem výběrového řízení - splněno, jednání o uzavření SoD s Ing. Markem  

Richterou, Všetaty  - připravuje se – trvá 
 
 
3. Veřejná zakázka malého rozsahu na zpracování „Studie proveditelnosti zvýšení 
kapacity ZŠ U Obory  ̋
Písemně předložený materiál objasnil radní Ing. Semeniuk. K bodu se diskutovalo 
Usnesení: 
RMČ přerušuje projednávání tohoto bodu z důvodu zjištění finanční náročnosti zpracování studie. 
V tomto bodu se bude dále pokračovat po zjištění cenových relací na zpracování studie. 
/8:0:0/ 
 
4. Veřejná zakázka malého rozsahu na služby „Výkon činnosti TDI při provádění stavby - 
Přístavba pavilonu ZŠ Jandusů“ - výběr poskytovatele 
Písemně předložený materiál objasnil radní Ing. Semeniuk. K bodu se diskutovalo. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zajištěním výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na výběr 

poskytovatele služby „Výkon činnosti TDI při provádění stavby - Přístavba pavilonu     

ZŠ Jandusů“. 

2. RMČ  schvaluje způsob zadání a zadávací podmínky. 

3. RMČ  ukládá starostovi jmenovat členy a náhradníky hodnotící komise v souladu se 

závěry tohoto usnesení. 

/8:0:0/ 
 
5. Inventarizace majetku a závazků MČ Praha 22 k 31. 12. 2014 

Písemně předložený materiál objasnil pan starosta. Na základě výsledků dílčích inventarizací 

dospěla HIK k závěru, že nebyly za celé hlavní inventarizační místo MČ Praha 22 zjištěny žádné 

rozdíly. 

Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí výsledek inventarizace majetku a závazků Městské části Praha 22                

k 31. 12. 2014. 

2. RMČ ukládá starostovi předložit informaci o výsledku inventarizace majetku a závazků 

Městské části Praha 22 za rok 2014 na 4. ZMČ. 

/8:0:0/ 
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6. Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací zřizovaných městskou částí 
Praha 22 k 31. 12. 2014 
Písemně předložený materiál objasnil ZS Ing. Pařízek. 
Usnesení: 

1. RMČ schvaluje účetní závěrku k 31. 12. 2014 u příspěvkových organizací zřizovaných 

městskou částí Praha 22:  

 Základní školy, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 

 Základní školy U Obory, Praha 10, Vachkova 630 

 Mateřská školy, Praha 10, Za Nadýmačem 927 

 Mateřská škola Sluneční, Praha 10, Sluneční 1550/20,  

 Školní jídelna, Praha 22, Nové náměstí 1100 

2. RMČ ukládá VED OKÚ zajistit organizaci schvalování účetních závěrek u zřízených PO 

do 25. 5. 2015 podle metodického pokynu. 

/8:0:0/ 
 
7. Zápis z Komise dopravy ze dne 30. 3. 2015 
Písemně předložený materiál objasnil ZS Ing. Pařízek. RMČ zápis bere na vědomí. 
 
8. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 1793/59, 1793/36, 1793/5 a 
1793/35 v k. ú. Uhříněves ve prospěch společnosti O2 Czech Republic, a. s. 
Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek. Společnost O2 Czech Republic má zájem 
realizovat  stavbu podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě pod označením 
„11010-053766, GPON Romance-F_OK“ v jejímž rámci dojde k umístění stavby mimo jiné do 
pozemků parc. č. 1793/59, 1793/36, 1793/5 a 1793/35 vše v k. ú. Uhříněves. O2 se proto obrátila 
na MČ Praha 22 s žádostí o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení úplatného věcného 
břemene na tyto pozemky. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zřízením úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 1793/59, 

1793/36, 1793/5 a 1793/35 vše v k ú.  Uhříněves ve prospěch společnosti O2 Czech 

Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, 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/ 
 
9. Knihovní řád Městské knihovny MČ Praha 22 - Dodatek č. 1/2015 
Písemně předložený materiál objasnil radní pan Coller. V dodatku je navrženo zrušení úhrad za 
připojení k internetu v knihovně a úpravu platby za tisk dokumentů shodně s OIC. Důvodem je 
zřízení bezplatného přístupu k internetu pro občany na radnici, na Novém náměstí a v DPS II 
v rámci projektu „Služby e-Governmentu pro občany MČ Praha 22“. K bodu se diskutovalo.      
Usnesení: 
RMČ schvaluje Dodatek č. 1/2015 Knihovního řádu Městské knihovny MČ Praha 22 
v předloženém znění s účinností od 16. 4. 2015. 
/8:0:0/ 
 

10. Předběžná informace k zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ Sluneční,     

Praha 10, Sluneční 1550/20MŠ, Praha 10, Za Nadýmačem 927 pro školní rok 2015/2016 
Písemně předložený materiál objasnil radní pan Coller. K bodu se diskutovalo. RMČ informaci 
bere na vědomí.  

 
11. Zápis z Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 8. 4. 2015 
Písemně předložený materiál objasnila šéfredaktorka UZ a radní Mgr. Erbsová. K bodu se 
diskutovalo ohledně doporučení RR k nákupu nového softwarového vybavení pro sazbu UZ. 
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1. RMČ bere na vědomí zápis z Redakční rady UZ 

2. RMČ souhlasí s pořízením SW v ceně maximálně do 30 000 Kč. 

3. RMČ ukládá šéfredaktorce UZ Mgr. Erbsové realizovat přijaté usnesení.  

/8:0:0/ 

 
12. Jmenování a stanovení platu vedoucí OŽ 
Písemně předložený materiál objasnila paní tajemnice. 
Usnesení: 

1. RMČ jmenuje paní Lucii Blahovou, DiS vedoucí odboru živnostenského                           

s účinností od 1. 5. 2015. 

2. RMČ souhlasí s platovým zařazením s platností od 1. 5. 2015: 

 11 TT 

 příplatek za vedení ve výši 30% TT  

3. RMČ ukládá tajemnici zajistit jmenovací dekret a veškeré doklady související 

s nástupem nové vedoucí odboru živnostenského od 1. 5. 2015. 

/8:0:0/ 
 

13. Pokyn tajemnice ÚMČ Praha 22 č. 3/2015 - Sazebník úhrad za poskytnutí informace 

dle zákona č. 106/1999 SB., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů 
Písemně předložený materiál objasnila paní tajemnice. K bodu se diskutovalo. 
Usnesení: 

1. RMČ schvaluje Pokyn tajemnice ÚMČ Praha 22 č. 3/2015 - Sazebník úhrad za 

poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů. 

2. RMČ ukládá tajemnici pokyn vydat a zveřejnit 

/8:0:0/ 

 

14. Petice proti změnám ÚPn v rámci k. ú. Uhříněves a Pitkovice 
Písemně předloženou petici objasnil pan starosta, který konstatoval, že podnět bude projednán na 
dnešním jednání KVaÚP, stanovisko komise bude uvedeno v zápise a následně předloženo na       
13. RMČ. K bodu se diskutovalo. RMČ podnět bere na vědomí. 

 

15. Personální záležitosti 
Písemně předložený materiál objasnila paní tajemnice. 

Usnesení: 

1. RMČ schvaluje rozdělení finanční rezervy mzdových prostředků, vzniklé za období 3.Q 

roku 2014 ve výši 360 000 Kč vedoucím zaměstnancům/kyním. 

2. RMČ ukládá tajemnici zajistit výplatu odměn vedoucím zaměstnancům/kyním ve 

výplatním termínu za měsíc duben. 

/8:0:0/ 

 

 

16. Různé 
A/ Radní Ing. Semeniuk - informoval o písemné rezignaci člena Komise výstavby a územního 
plánování  pana Zdeňka Růžičky ke dni 14. 4.2015. K věci se diskutovalo. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí rezignaci pana Zdeňka Růžičky ke dni 14. 4. 2015 a odvolává ho 
z komise VaÚPn ke dni 15. 4. 2015. 

2. RMČ jmenuje členem komise VaÚPn pana Bc. Michala Selingera ke dni 15. 4. 2015. 
/7:0:1/ 
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B// Radní Mgr. Erbsová - informovala o možnosti spravování Portálu Prahy 22, který je již 
zavedený a je úspěšný, další nabídkou je vytvoření facebooku MČ; personálně s paní P. V. bude 
věc řešit tajemnice úřadu. 
 
C/ Informace tajemnice 

a) Výstava „ Umění v Dubči“ - jedná se o žádost MČ Praha-Dubeč o prezentaci výstavy, 
která se bude konat 16. - 17. 5. 2015 v prostorách historického špejcharu v Dubči.  
Usnesení:  
RMČ souhlasí s vyvěšením letáků výstavy na vývěskách MČ Praha 22 a se zveřejněním 
v UZ. 
/8:0:0/ 

 
b) Využití uvolněné kanceláře po bývalé podatelně – požadavek V OSVZ, po dohodě 

s panem radním bude akceptován. Místnost bude využívána pro jednání s klienty např. 
s tlumočníkem či pro jiné komplikované případy, vyžadující oddělenou místnost. RMČ 
informaci bere na vědomí. 

 
c) Poradenství v OIC - provozní hodiny v dubnu 2015 + rozšíření provozní doby v OIC je 

třeba intenzivně prezentovat (czech-point, ověřování). Je na webu a bude zveřejněno 
vždy v UZ. RMČ informaci bere na vědomí.  
 

d) Rozpočtové opatření MHMP - paní tajemnice informovala o poskytnutí účelových 
investičních a neinvestičních dotací MČ z rozpočtu hl. m. Prahy. MČ Praha 22 byla 
schválena částka ve výši 24 000 000 Kč na investiční akce „Výstavba MŠ Pitkovice“ a 
„Přístavba pavilonu ZŠ Jandusů“. RMČ informaci bere na vědomí. 

 
e) Kontrolního výboru ZMČ - paní tajemnice informovala o konání druhého jednání KV 

ZMČ, které se uskuteční dne 29. 4. 2015 od 17 hod. v 1. patře radnice, zasedací místnost 
č. 108. Program jednání byl pozvaným zaslán tajemníkem výboru emailem. RMČ 
informaci bere na vědomí. 

 
 
 
Zasedání bylo ukončeno v 11:10 hodin. 
Zapsala:  Monika Kubšová 
  
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
 
 

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

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


