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Zápis z 13. zasedání RMČ, které se konalo dne 29. 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 
Omluven:   Ing. Petr Semeniuk 
 
  
Jednání zahájil pan starosta v 9:00 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 12. zasedání RMČ ze dne 15. 4. 2015 a 4. MIM RMČ ze dne 22. 4 2015 
3. VZMR na zpracování „Studie proveditelnosti zvýšení kapacity ZŠ U Obory“ 
4. Rozhodnutí o poskytnutí dotace a návrh smlouvy o poskytnutí podpory v rámci akce 

„Zlepšení tepelně technických vlastností ZŠ a školní družiny“ 
5. Pořizování změn územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy ve smyslu § 55 zákona              

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a posouzení záměrů výstavby -          
3. jednání Komise výstavby a územního plánu ze dne 15. 4. 215 

6. Rozpočtové úpravy 
7. Regulace hazardních her 
8. Přijmutí daru pozemků parc. č. 6/2, 6/7, 238/83 a 238/108 v k. ú. Pitkovice, včetně 

pozemní komunikace a dětského hřiště od společností CENTRAL GROUP                     
17. investiční a. s., CENTRAL GROUP uzavřený investiční fond, a.s. a společnosti 
CENTRAL GROUP technická infrastruktura s. r. o. 

9. Prodloužení nájemní smlouvy č. 160/2005 MN 40 na pronájem části pozemku parc.         
č. 1529/1 v k. ú. Uhříněves za účelem umístění reklamního zařízení 

10. Pronájem části pozemku parc. č. 1803/9 v k. ú. Uhříněves za účelem umístění zařízení 
staveniště pro společnost Skanska Reality a. s. 

11. Záměr MČ odkoupit od spol. Central Group a. s. nebytové prostory v rámci výstavby                
- Obytný areál v Uhříněvsi - ul. Nad Volyňkou 

12. Narovnání duplicitního zápisu vlastnictví na LV 1870 pro k. ú. Pitkovice 
13. Vyhodnocení VZ „Oprava bytu č. 1, Semanského čp. 78“ 
14. Ukončení nájemní smlouvy č. 248/2003 MN - 107  na byt v Praze 22 s panem D. B.   
15. Úprava nájemních vztahů k bytům v majetku MČ Praha 22  
16. Zápis z 2. jednání Komise sociálních věcí, zdravotnictví a komunitního plánování ze dne      

22. 4. 2015 
17. Zápis z Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 27. 4. 2015 
18. Návrh programu 4. zasedání ZMČ, které se uskuteční dne 20. 5. 2015 
19. Různé 

 
 

2. Kontrola zápisu z 12. zasedání RMČ ze dne 15. 4. 2015 a 4. MIM RMČ ze dne             
22. 4 2015 
12/2,11/2,10/2,9/2,8/2,7/4,6/3,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,92/2,91/2,90/2,89/2,88/2,7MIM/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  
12/2,11/2,10/2,9/2,8/2,7/4,6/3,5/2,4/2,3/2,2,2,1/2,92/2,91/2,90/2,89/2,88/2,7MIM/2,87/2,86/4 - 
Zřízení BVB pozemku parc. č. 1655/1 v k. ú. Uhříněves ve prospěch MČ P22 – smlouva je 
uzavřena - splněno 
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/8-14.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.  
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2b)Multifunk ční dětské hřiště Jezera - spol. EKOSPOL připravuje záležitost až k podání 
žádosti o ÚŘ na OV a pak bude věc předána MČ - trvá   
12/2,11/2,10/2,9/2,8/2,7/4,6/3,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,92/2,91/2,90/2,89/4 - VZMR na služby „Lávka    
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 
12/2,11/2,10/2,9/2,8/2,7/4,6/3,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,92/2,91/2,90/2,89/8 - 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 
12/2,11/2,10/2,9/2,8/2,7/4,6/3,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,92/2,91/2,90/3,89/2,88/4 - 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  

12/2,11/2,10/2,9/2,8/2,7/4,6/3,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,92/2,91/2,90/8 - 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 je uzavřena - splněno 
12/2,11/2,10/2,9/2,8/2,7/4,6/3,5/2,4/2,3/2,2/2,1/9 - 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 
12/2,11/2,10/2,9/2,8/2,7/4,6/3,5/2,5/6 - Zřízení ÚVB na pozemku parc. č. 2135 v k. ú. 
Uhříněves ve prospěch PREdistribuce - smlouva podepsána, zasláno na MHMP - trvá 
12/2,11/2,10/2,9/2,8/14 - 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 
12/2,11/2,10/2,9/6 - Pietní akce k 70. výročí konce 2. světové války - přípravy probíhají - trvá 
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 
12/2,11/2,10/2,2MIM/2 - VZ „P řístavba pavilonu ZŠ Jandusů - výběr zhotovitele“, 
opakované zadávací řízení  -  schválení způsobu zadání, zadávacích podmínek a hodnotící 
komise - komise si vyžádala doplnění nabídky u jednoho uchazeče, sešla se dne 16. 4. 2015              
a doporučila zadavateli nejvhodnější nabídku uchazeče PRADAST, spol. s.r.o., předloženo             
k vyhodnocení na 4. mim. RMČ dne 22. 4. 2015 - viz plnění 4. mim rady 

12/2,11/2,10/5 - Záměr opravy bytu č. 1, Semanského čp. 78, Praha 22 - dnes materiál 
v programu jako bod 13 
12/2,11/2,10/6 - Spolupráce MČ P22 s Domovem pro seniory Centrin CZ s. r. o. - pan radní 
Bc. Selinger ve spolupráci s AK připravuje smlouvu - trvá  
12/2,11/3 - VZ - „Organizátor VZ pro M Č Praha 22“ - dopisy o zrušení VZ byly 16. 4. 2015 
uchazečům odeslány - splněno 
12/2,11/4 - 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 
spol. 3L studio s.r.o., Česká Lípa – smlouva byla podepsána - splněno 
12/2,11/5 - Opakovaná VZMR na zhotovitele stavby „Energetické úspory objektu                
ZŠ Jandusů“ - starosta dopisem ze dne 22. 4. 2015 informoval SFŽP o odstoupení MČ od 
daného projektu s možností opakovaného podání nové žádosti o dotaci ze SFŽP na rok 2016 - 
splněno 

12/2,11/7 - Zřízení VB  k pozemkům parc. č. 1835/2 a 1835/8 v k. ú. Uhříněves ve prospěch 
PREdistribuce - smlouva u podpisu PRE - trvá 
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12/2,11/14 - Různé  
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, pozvánka 
bude zveřejněna v UZ/5 - trvá  
B/d - Petice občanů MČ P22 - „Nesouhlas se záměrem developera EKOSPOL a. s. – podání ze 
dne 31. 3. 2015 zařazeno na program 4. RMČ – viz bod 18 
12/2,3MIM/2 - VZMR „Výstavba MŠ Pitkovice - výběr zhotovitele na zpracování navazující 
PD“ - vyhodnocení VŘ - jednání  o uzavření SoD s Ing. Richterou, Všetaty - smlouva byla 
podepsána 21. 4. 2015 - splněno 

12/3 - VZMR na zpracování „Studie proveditelnosti zvýšení kapacity ZŠ U Obory – materiál 
předložen včetně doplňující informace dnes pod bodem 3 
12/4 - VZMR na služby „Výkon činnosti TDI při provádění stavby - Přístavba pavilonu ZŠ 
Jandusů“ - výběr poskytovatele - VZ byla vyhlášena 21. 4. 2015, hodnotící komise bude 
zasedat dne 7. 5.2015 v 10:00 hod. - trvá; starosta jmenoval členy a náhradníky hodnotící 
komise, komise zasedne 7. 5. 2015 v 10 hod. - splněno    
12/5 - Inventarizace majetku a závazků MČ Praha 22 k 31. 12. 2014 - materiál na 4. ZMČ 
připraven 
12/6 - Schválení účetních závěrek k 31. 12. 2014 u PO zřizovaných MČ P 22 - úkol OKÚ, 
termín do 25. 5. 2015 - probíhá 
12/8 - Zřízení ÚVB 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. - žadatelé informování, čeká se na 
podpis smlouvy - trvá 
12/9 - Knihovní řád Městské knihovny MČ Praha 22 - Dodatek č. 1/2015 - Knihovní řád 
vyvěšen v předloženém znění s účinností od 16. 4. 2015 - splněno 
12/11 - Zápis z RR Uhříněveského zpravodaje ze dne 8. 4. 2015 - pořízení SW k vybavení pro 
sazbu UZ - objednávka vystavena /cena 28 798 Kč/ - probíhá 
12/13 - Pokyn TAJ ÚMČ Praha 22 č. 3/2015 - Sazebník úhrad za poskytnutí informace dle 
zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - sazebník zveřejněn - splněno 
12/14 - Petice proti změnám ÚPn v rámci k. ú. Uhříněves a Pitkovice - zápis z KVaÚP dnes na 
programu jako bod 5 
4 MIM/2 - Podlimitní VZ na stavební práce „Přístavba pavilonu ZŠ Jandusů - výběr 
zhotovitele“ - vyhodnocení opakovaného zadávacího řízení - starosta písemně seznámil 
uchazeče s výsledkem výběrového řízení 22. 4. 2015 - splněno;  jednání o uzavření SoD se spol. 
PRADAST, spol. s.r.o. - připravuje se - trvá  
4MIM/3 - Zápis z 3. zasedání Komise zájmových organizací a sportu ze dne 15. 4. 2015 - 
vyhlášené grantové programy uveřejněny na úředních deskách + bude v UZ/5 - splněno 
 
 
3. VZMR na zpracování „Studie proveditelnosti zvýšení kapacity ZŠ U Obory“ 
Materiál byl opětovně předložen (bod 3 z 12. RMČ ze dne 15. 4. 2015 - přerušeno projednávání) 
včetně písemné informace o finanční náročnosti. Blíže záležitost objasnil pan starosta. K věci se 
diskutovalo. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zajištěním veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování „Studie 
proveditelnosti zvýšení kapacity ZŠ U Obory ) 

2. RMČ ukládá ORS zajistit zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování „Studie  
proveditelnosti zvýšení kapacity ZŠ U Obory )  v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22        
č. 5/2012, Dodatku č. 1/2013 ke Směrnici ÚMČ Praha 22 č. 5/2012 a Pokynem tajemnice 
ÚMČ Praha 22 č. 5/2012. 

/7:0:0/ 
 
4. Rozhodnutí o poskytnutí dotace a návrh smlouvy o poskytnutí podpory v rámci akce 
„Zlepšení tepelně technických vlastností ZŠ a školní družiny“  
Písemně předložený materiál objasnil pan starosta. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s Rozhodnutím o poskytnutí dotace. 



 4 

2. RMČ ukládá  
a) panu starostovi podepsat Smlouvu č. 14194143 o poskytnutí podpory ze SFŽP 

v rámci Operačního programu Životního prostředí,  
b) ORS doručit exemplář číslo 1 smlouvy o podpoře s ověřeným podpisem a opatřeným 

doložkou podle § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze. 
/7:0:0/ 
 
5. Pořizování změn územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy ve smyslu § 55 zákona              
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a posouzení záměrů výstavby -  
zápis z  3. jednání Komise výstavby a územního plánu ze dne 15. 4. 2015 
Písemně předložený materiál objasnil pan starosta. K bodu se diskutovalo. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí zápis z 3. jednání Komise VaÚP ze dne 15. 4. 2015 s tím, že bod     
č. 4 zápisu KVaÚPn - Podání ze dne 31. 3. 2015 čj. MC22P0032AMS - Záměr výstavby 
OS v ul. Fr. Diviše společností EKOSPOL a. s. bude zařazeno na program 4. ZMČ (viz 
bod 18). Bude přizván Ing. Herštík (za petiční výbor)  - zajistí OKÚ. 

2. RMČ ukládá radnímu Ing. Semeniukovi připravit podklady k veřejné prezentaci k bodu    
č. 3 zápisu KVaÚPn - Podání ze dne 1. 4. 2015 čj. MC22P00329PK - Změna ÚP 
Z 2938/00 

/7:0:0/ 
 
6. Rozpočtové úpravy 
Písemně předložený materiál objasnil ZS Ing. Pařízek. 
Usnesení: 
1. RMČ schvaluje  
a) Přijaté dotace        
        
zvýšení příjmů        

Text ř. Od.Par Pol. ÚZ ORJ ORG Částka 
Dotace na výkon pěstounské péče 01 6330 4137 00013010 0518 - 196 000 
Dotace na MŠ Pitkovice převod z roku 2014 03 - 8115 00000090 0480 42186 4 923 700 
Dotace na podporu vzdělávání 04 6330 4137 00000081 10XX - 50 500 
Dotace pro knihovnu 05 6330 4137 00000081 0610 - 52 500 
Dotace na integraci žáků 06 6330 4137 00000091 041X - 273 300 
Dotace na posílení mzdových prostředků ve školství 07 6330 4137 00000096 0412 - 701 700 

Dotace na sociální služby 08 6330 4137 00013305 0518 - 445 000 

              6 642 700 
zvýšení výdajů        

Text ř. Od.Par Pol. ÚZ ORJ ORG Částka 
Výkon pěstounské péče 01 4339 5XXX 00013010 0518 - 196 000 
Výstavba MŠ Pitkovice 03 3111 6121 00000090 0480 42186 4 923 700 
Převod dotace na MŠ Sluneční 04 3111 5336 00000081 0412 - 16 500 
Převod dotace na ZŠ Jandusů   3113 5336 00000081 0414 - 34 000 
Neinvestiční výdaje místní knihovny 05 3314 51XX 00000081 0610 - 52 500 
Převod dotace na integraci školám - ZŠ Jandusů 06 3113 5336 00000091 0414 - 190 100 
                                                        - ZŠ U Obory   3113 5336 00000091 0415 - 83 200 
Dotace na mzdy ve školství - MŠ Sluneční 07 3111 5336 00000096 0412 - 47 500 
                                            - MŠ Za Nadýmačem   3111 5336 00000096 0413 - 156 100 
                                            - ZŠ Jandusů   3113 5336 00000096 0414 - 234 900 
                                            - ZŠ U Obory   3113 5336 00000096 0415 - 187 900 
                                            - Školní jídelna   3141 5336 00000096 0416 - 75 300 

Mzdové náklady pečovatelské služby 08 4351 5XXX 00013305 0518 - 445 000 

              6 642 700 
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b) Zapojení fondu muzea do rozpočtu        
        
Zvýšení příjmů        

Text ř. Od.Par Pol. ÚZ ORJ ORG  Částka 
Zapojení finančních prostředků z fondu muzea 01 - 8115 - 1090 -  2 000 
        
Zvýšení výdajů        

Text ř. Od.Par Pol. ÚZ ORJ ORG  Částka 
Muzeum - nákup knih 01  3315 5136 - 0610  - 2 000 
 
2. RMČ bere na vědomí 
a) Přijaté dotace        
        
zvýšení příjmů        

Text ř. Od.Par Pol. ÚZ ORJ ORG Částka 
Dotace na výstavbu MŠ Pitkovice 02 6330 4137 00000084 0480 42186 9 000 000 
                 přístavbu pavilonu ZŠ Jandusů   6330 4137 00000084 0480 80021 15 000 000 
       24 000 000 
zvýšení výdajů        

Text ř. Od.Par Pol. ÚZ ORJ ORG Částka 
Výstavba MŠ Pitkovice 02 3111 6121 00000084 0480 42186 9 000 000 
Výstavba pavilonu ZŠ Jandusů   3113 6121 00000084 0480 80021 15 000 000 
       24 000 000 
        
b) Snížení výdajů a snížení financování rozpočtu        
        
Snížení výdajů        

Text ř. Od.Par Pol. ÚZ ORJ ORG  Částka 
Výstavba MŠ Pitkovice 01 3111 6121 - 0480 42186 -13 000 000 
Výstavba pavilonu ZŠ Jandusů   3113 6121 - 0480 -  -11 000 000 
       -24 000 000 
Snížení financování        

Text ř. Od.Par Pol. ÚZ ORJ  ORG Částka 
Zapojení fondu rozvoje a rezerv do rozpočtu 01 - 8115 10 1090  - -12 000 000 
Zapojení finančních prostředků minulých období   - 8115 - 1090  - -12 000 000 
              -24 000 000 

        
3. RMČ ukládá ZS Ing. Pařízkovi předložit uvedené rozpočtové změny na 4. ZMČ ke schválení. 
 /7:0:0/ 
 
7. Regulace hazardních her 
Písemně předložený materiál objasnil ZS Ing. Pařízek. K bodu se diskutovalo. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí důvodovou zprávu k regulaci provozován hazardních her na 
území MČ Praha 22. 

2. RMČ ukládá ZS Ing. Pařízkovi předložit na 4. ZMČ rozhodnutí o uplatnění tzv. nulové 
tolerance vůči provozování hazardních her na území MČ Praha 22. 

/7:0:0/ 
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8. Přijmutí daru pozemků parc. č. 6/2, 6/7, 238/83 a 238/108 v k. ú. Pitkovice, včetně 
pozemní komunikace a dětského hřiště od společností CENTRAL GROUP 17. investiční a. s., 
CENTRAL GROUP uzavřený investiční fond, a.s. a společnosti CENTRAL GROUP 
technická infrastruktura s. r. o. 
Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek. K bodu se diskutovalo. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s přijmutím daru pozemků parc. č. 6/2, 6/7, 238/83 a 238/108 v k. ú. 
Pitkovice včetně pozemní komunikace a dětského hřiště od společnosti CENTRAL 
GROUP 17. investiční, a. s., se sídlem Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4, společnosti 
CENTRAL GROUP uzavřený investiční fond a. s., se sídlem Na Strži 65/1702, 140 00 
Praha 4 a společnosti CENTRAL GROUP technická infrastruktura s. r. o., se sídlem Na 
Strži 65/1702, 140 00 Praha 4.  

2. RMČ ukládá OSM vyvěsit záměr a připravit materiál do 4. ZMČ. 
/7:0:0/ 
 
9. Prodloužení nájemní smlouvy č. 160/2005 MN 40 na pronájem části pozemku parc.        
č. 1529/1 v k. ú. Uhříněves za účelem umístění reklamního zařízení 
Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy č. 160/2005 MN - 40 s firmou Czech 
Outdoor s. r. o., Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4 - Nusle, na dobu určitou a to do         
31. 12. 2020, za cenu 2 200 Kč/m2/rok + DPH.   

2. RMČ ukládá OSM informovat žadatele a připravit dodatek k NS 160/2005 MN - 40.   
/7:0:0/ 
 
10. Pronájem části pozemku parc. č. 1803/9 v k. ú. Uhříněves za účelem umístění zařízení 
staveniště pro společnost Skanska Reality a. s. 
Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 1803/9 v k. ú. Uhříněves za účelem 
umístění zařízení staveniště pro společnost Skanska Reality a.s., Líbalova 1/2348, 149 00 
Praha 4 - Chodov, za cenu 85 Kč/m2/rok na dobu určitou od 4. 5. 2015 do 3. 8. 2016.  

2. RMČ ukládá  
a) OSM informovat žadatele a připravit nájemní smlouvu,  
b) starostovi podepsat nájemní smlouvu.  

/7:0:0/ 
 
11. Záměr MČ odkoupit od spol. Central Group a. s. nebytové prostory v rámci výstavby                
- Obytný areál v Uhříněvsi - ul. Nad Volyňkou 
Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek.  K bodu se diskutovalo. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zrušením záměru odkoupení objektu č. 59 - ul. Žampionová, Praha 22          
- Pitkovice pro účely „Komunitního centra“.                                     

2. RMČ souhlasí se záměrem odkoupení nebytového prostoru v rámci projektu „Obytný areál 
v Uhříněvsi - ul. Nad Volyňkou od spol. Central Group a. s. za cenu 30 000 Kč za m2 + DPH 
pro účely zřízení „Kliniky lékařů“. 

3. RMČ ukládá  
a) OSM zveřejnit záměr na úřední desce, 
b) OSM připravit materiál do 5. ZMČ 

/7:0:0/ 
 
 
 
 
 
 



 7 

12. Narovnání duplicitního zápisu vlastnictví na LV 1870 pro k. ú. Pitkovice 
Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek.   
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s výslovným uznáním vlastnictví k pozemku parc. č. 98/2 zahrada            
o výměře 95 m2 v k. ú. Pitkovice pro spoluvlastníky paní M. B., bytem Praha 22 a paní  
H. D., bytem Praha 2. 

2. RMČ ukládá OSM připravit materiál do 4. ZMČ. 
/7:0:0/ 
 
13. Vyhodnocení VZ „Oprava bytu č. 1, Semanského čp. 78“ 
Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek. 
Usnesení: 

1. RMČ  souhlasí s vítězem veřejné zakázky firmou Jan Vagenknecht Před oborou 204, Praha 10   
na „Oprava bytu č. 1, Semanského čp. 78“ za cenu  118 812,25 Kč včetně DPH.  

2. RMČ ukládá OSM zajistit objednávku na opravu bytu č. 1, Semanského 78 podle zadání VZ 
pro firmu Jan Vagenknecht, Před oborou 204, Praha 10, za cenu 118 812,25 Kč včetně DPH.  

/7:0:0/ 
 
14. Ukončení nájemní smlouvy č. 248/2003 MN - 107  na byt v Praze 22 s panem D. B.   
Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s ukončením NS č. 248/2003 MN - 107  na pronájem bytu v Praze 22 
s panem D. B. dohodou ke dni 30. 6. 2015. 

2. RMČ ukládá  
a) OSM informovat žadatele a připravit dohodu o ukončení NS, 
b) starostovi MČ podepsat dohodu o ukončení NS. 

/7:0:0/ 
 
15. Úprava nájemních vztahů k bytům v majetku MČ Praha 22  
Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s prodloužením nájemních smluv na pronájem bytů dle „Zásad pronájmu 
obecních bytů v majetku MČ Praha 22“ s nájemci uvedenými v příloze č. 1, která tvoří 
nedílnou součást tohoto materiálu.  

2. RMČ ukládá 
a) OSM informovat žadatele a připravit dodatky k nájemním smlouvám, 
b) starostovi MČ uzavřít dodatky k nájemním smlouvám. 

/7:0:0/ 
 
16. Zápis z 2. jednání Komise sociálních věcí, zdravotnictví a komunitního plánování ze 
dne 22. 4. 2015 
Písemně předložený materiál objasnil radní Bc. Selinger. RMČ zápis bere na vědomí. 
 
17. Zápis z Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 27. 4. 2015 
Písemně předložený materiál objasnila šéfredaktorka UZ a radní Mgr. Erbsová. RMČ zápis bere 
na vědomí. 
 
18. Návrh programu 4. zasedání ZMČ, které se uskuteční dne 20. 5. 2015 
Návrh programu byl předložen písemně, jednotlivé materiály byly projednány a do programu 
byly zařazeny návrhy materiálů od zastupitelů STAN (p. Zelenka, RNDr. Král a Mgr. Kosař), 
které byly panu starostovi doručeny mailem předchozí den. 
Usnesení: 
RMČ souhlasí s návrhem programu 4. zasedání ZMČ, které se bude konat ve středu 20. 5. 2015 
od 17 hodin ve velké zasedací místnosti ve 3. patře. Oznámení o konání 4. zasedání ZMČ a 
distribuce materiálů - zajistí OKÚ a OHS v souladu se zákony v pondělí 11. 5. 2015. 
/7:0:0/ 
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19. Různé 
Informace pana starosty 
A/ Návrh odměny pro Ing. arch. Petra Starčeviče - pan starosta předložil návrh na odměnu pro 
pana architekta za jeho dlouhodobě přínosnou práci pro MČ. 
Paní tajemnice zjistí do příští RMČ jakou formou bude odměna vyplacena. 
 
B/ Žádost Jaroslava Šíma - pan starosta informoval o nabídce pana Šímy - propagovat MČ 
Praha 22 na cestě do Afriky. Pan Šíma je světoznámý cestovatel na motorce a s MČ dlouhodobě 
spolupracuje (výstavy, přednášky v muzeu a v ZŠ).  K věci se diskutovalo.  
RMČ ukládá OKÚ (Ing. Klich) a OE zpracovat materiál do RMČ.   
/7:0:0/ 
 
 
 
 
Zasedání bylo ukončeno v 11:05 hodin. 
Zapsala:  Monika Kubšová 
  
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
 
 

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

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


