
Zápis z 14. mimořádného zasedání RMČ, které se konalo dne 18. 7. 2017 
od 10:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice 

 
Přítomni:  Viz Prezenční listina 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Petr Semeniuk, Bc. Michal Selinger 
Omluveni:  Mgr. Jiří Matyášek 
 
Jednání zahájil pan starosta v 10:00 hodin přivítáním přítomných, uvedl důvod svolání 14. 
zasedání mimořádné rady. Byli zvoleni výše uvedení ověřovatelé zápisu.  
 
Hlasováním 6:0:0 byl schválen PROGRAM: 
 

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu 
2. Rozpočtové úpravy 
3. Seznam akcí požadovaných k zařazení do rozpočtu HMP na rok 2018 
4. VZMR s názvem „Veřejné WC – dodavatel stavby“ 
5. Záměr výkupu pozemku parc. č. 1646/29 v k. ú. Uhříněves 
6. Pronájem nebytového prostoru č. 343 o velikosti 78,77 m2 v Polyfunkčním domě v čp. 

1257 na Novém náměstí v Praze – Uhříněvsi 
7. Různé 

A/ Návrh změny obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 
55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města, ve znění 
pozdějších předpisů 

B/   Krá-Ko-D-Uh  
C/   Dovybavení MŠ Pitkovice 
D/   Informace radního Ing. Semeniuka 

 
 

2.  Rozpočtové úpravy 
Materiál byl předložen písemně. 
Usnesení: 
RMČ schvaluje rozpočtové úpravy dle přílohy. 
/6:0:0/ 
 
3. Seznam akcí požadovaných k zařazení do rozpočtu HMP na rok 2018  
Písemný materiál objasnil radní Ing. Semeniuk. K bodu se diskutovalo. 
Usnesení: 

1. RMČ schvaluje předložený seznam investičních akcí. 
2. RMČ ukládá ORS uplatnit požadavky MČ na dotace z rozpočtu HMP ve stanoveném 

termínu. 
/6:0:0/ 
 
4. VZMR s názvem „Veřejné WC - dodavatel stavby“ 
Písemný materiál objasnil ZS pan Knotek. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí Zprávu o veřejné zakázce a doporučení hodnotící komise. 
2. RMČ rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče: 

WIZYR s.r.o.,  Hostýnská 520/14, 108 00 Praha 10, IČ 018 60 798, 
za cenu 2 891 591,18 Kč včetně DPH 21 %. 

3. RMČ ukládá starostovi 
a) písemně seznámit uchazeče s výsledkem výběrového řízení, 
b) zahájit ve spolupráci s OSM jednání o uzavření smlouvy o dílo a smlouvu uzavřít. 

/6:0:0/ 
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5. Záměr výkupu pozemku parc. č. 1646/29 v k. ú. Uhříněves 
Písemný materiál objasnil ZS pan Knotek. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se záměrem odkoupení pozemku parc. č. 1646/29 v k. ú. Uhříněves o 
výměře 1 828 m2 za cenu 2.050,- Kč/m2, tj. celkem za 3 747 400 Kč. 

2. RMČ schvaluje zvýšení výdajů rozpočtu o 3 747 400 Kč na nákup pozemku prac.            
č. 1646/29 v k. ú. Uhříněves. Náklad bude financován snížením stavu krátkodobých 
prostředků (položka 8115). 

3. RMČ ukládá OSM připravit materiál „Výkup pozemku parc. č. 1646/29 v k. ú. 
Uhříněves za účelem rozšíření kapacit MŠ“ do 65. RMČ.  

/6:0:0/ 
 
6. Pronájem nebytového prostoru č. 343 o velikosti 78,77 m2 v Polyfunkčním domě v čp. 
1257 na Novém náměstí v Praze - Uhříněvsi 
Písemný materiál objasnil ZS pan Knotek. 
Celkem byly ve stanoveném termínu doručeny 2 nabídky. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s pronájmem nebytového prostoru č. 343 v 1. nadzemním podlaží 
Polyfunkčního domu v čp. 1257 na Novém náměstí v Praze - Uhříněvsi o velikosti 78,77 
m2 za cenu 3 400,- Kč/m2/rok: paní Stanislavě Štokové, U svodnice 113, 104 00 Praha – 
Královice, IČO: 67794190  

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

/6:0:0/ 
 
7. Různé: 
A/ Návrh změny obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 

55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města, ve znění pozdějších 
předpisů, která je dána změnou právních předpisů v oblasti krizového řízení. Hlavní město 
Praha plní úkoly podle zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování 
(branný zákon) a podle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, které 
byly v roce 2016 změněny v důsledku přijetí zákona č. 47/2016 Sb. Navržené úpravy Statutu 
nemají koncepční charakter, většinou jde jen o zpřesnění či úpravu formulace dosavadních 
kompetencí.  
RMČ informaci bere na vědomí. 

 
B/ Krá-Ko-D-Uh – pan starosta předložil dodatečnou žádost předsedy TJ Slavoj Koloděje pana 

Erbena na úhradu zakoupených pohárů na tradiční triatlon Královic, Kolodějí, Dubče a 
Uhříněvsi, na který naše MČ každoročně přispívá. Příspěvek bude hrazen z obdrženého 
odvodu z VHP.   

  Usnesení: 
 RMČ souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 6 000 Kč na úhradu 

zakoupených pohárů na 5. ročník triatlonu Krá-Ko-D-Uh. 
 /6:0:0/ 
 
C/ Dovybavení MŠ Pitkovice - pro radu byl doručen dopis ředitelky MŠ Pitkovice Mgr. 

Zdobinské s prioritními návrhy na využití finančních prostředků určených na dovybavení 
MŠ Pitkovice ve schváleném rozpočtu MČ na rok 2017. 
1. RMČ bere na vědomí dopis paní ředitelky Mgr. Zdobinské. 
2. RMČ souhlasí s pořízením vozidla do MŠ určeného na dovoz stravy, s telefonickým 

propojením tříd a budov, se zprovozněním zvonků u branek a brány a s venkovními 
zastíňovacími prvky.  
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3. RMČ ukládá  
a) OHS zajistit pro MŠ Pitkovice vodidlo na dovoz stravy   
b) ORS realizovat v MŠ Pitkovice telefonické propojení tříd a budov, zprovoznění 

zvonků u branek a brány a instalaci venkovních zastíňovacích prvků.  
c) OKÚ informovat ředitelku MŠ s přijatým usnesením  

/6:0:0/  
 
D/    Informace radního Ing. Semeniuka 

1. Dešťová kanalizace v MČ Praha 22 
Členové rady byli informováni o jednání s PVS, a. s., ohledně pilotního projektu v naší 
MČ, který se týká monitoringu dešťové kanalizace, případných oprav a jejího následného 
převodu ze svěřeného majetku MČ Praha 22 na PVK, a. s. K zahájení vlastní činnosti 
předloží PVS, a. s., MČ Praha 22 v průběhu 14 dní návrh smlouvy o spolupráci.      
RMČ informaci bere na vědomí. 

 
2. Konání Uhříněveského krosu 

Tradiční 3. Uhříněveský kros, který bude pořádat MČ Praha 22, se uskuteční opět v areálu 
rybářů, Za Nadýmačem 1090 v Uhříněvsi. 
RMČ nesouhlasí s použitím loga Uhříněveského krosu a s označením „3. Uhříněveský 
kros“ jiným subjektem  

        /6:0:0/ 
 
Zasedání bylo ukončeno v 11.15 hodin. 
Zapsal: Ing. Roman Petr, MPA 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Bc. Michal Selinger   ………………………………… 
 
 
 
   Ing. Petr Semeniuk    ……………………………….. 
             
 
 
 
Ing. Martin Turnovský, starosta MČ Praha 22 ………………………………………… 
 


