Zápis z 15. mimořádného zasedání RMČ, které se konalo dne 9. 8. 2017
od 10:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice
Přítomni:
Ověřovatelé zápisu:

Viz Prezenční listina
Ing. Petr Semeniuk, Bc. Michal Selinger

Jednání zahájil pan starosta v 10:00 hodin přivítáním přítomných, uvedl důvod svolání
15. zasedání mimořádné rady. Byli zvoleni výše uvedení ověřovatelé zápisu.
Hlasováním 7:0:0 byl schválen PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu
Nařízení HMP, kterým se vymezují zóny placeného stání (ZPS) v Praze
Uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 3 v čp. 369 ul. Přátelství
VZMR „Snížení imisní zátěže MČ Praha 22“ (vozidla na alternativní pohon)
VZMR „II. Etapa - Zkvalitnění nakládání s bioodpadem městská část Praha 22 - Uhříněves“
(nakladač bioodpadu)
Navýšení kapacity ZŠ U Obory - zálohová faktura
Park Pitkovické rybníky - stavební práce“ - vícepráce č. 1
Výjimka v počtu žáků ve třídách I. ročníku ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2
Navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v Základní škole U Obory, Praha 10, Vachkova
630 od 1. 9. 2017
Čerpání úplaty za předškolní vzdělávání MŠ Pitkovice, příspěvkové organizace, Praha 10,
Hlívová 303/4
Různé
A/ Prominutí dluhu
B/ Pronájem modulů ZŠ U Obory
C/ Informace ZS Bc. Selingera
D/ Informace RAD Ing. Semeniuka
E/ Informace ZS pana Knotka

2. Nařízení HMP, kterým se vymezují zóny placeného stání (ZPS) v Praze
Písemný materiál objasnil pan starosta.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s návrhem Nařízení HMP, kterým se vymezují oblasti HMP, ve kterých lze
místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými
předpisy s tím, že požaduje zařadit mezi vymezená místa v městské části Praha 22 i nově
vybudované veřejné parkoviště v ulici Františka Diviše, parc. č. 1058, 1059 v k. ú.
Uhříněves.
2. RMČ ukládá starostovi zaslat vyjádření k návrhu výše uvedeného Nařízení HMP včetně
žádosti o zřízení zóny placeného stání v ulici Františka Diviše na veřejném parkovišti, parc.
č. 1058, 1059 v k. ú. Uhříněves na MHMP do 23. 8. 2017.
/7:0:0/
3. Uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 3 v čp. 369 ul. Přátelství
Písemný materiál objasnil ZS pan Knotek.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 3 o velikosti 1+1
v čp. 369 ul. Přátelství v Praze - Uhříněvsi s panem Andreiem Mezentevem,
nar.: 19. 7. 1984, bytem Kolmá 673/7, 190 00 Praha - Vysočany, doba nájmu dva roky
s možností dalšího prodloužení, nájemné 89 Kč/m2/měsíc.
2. RMČ ukládá OSM uzavřít nájemní smlouvu v souladu s usnesením RMČ.
/7:0:0/

4. VZMR „Snížení imisní zátěže MČ Praha 22“ (vozidla na alternativní pohon)
Písemný materiál objasnil ZS Bc. Selinger.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí
a) s vyhlášením VZMR ke schválenému projektu na nákup vozidel na alternativní pohon,
b) s výzvou, ve které musí být uvedeny technické parametry a další podmínky ve smyslu
směrnice č. 2/2016
2. RMČ schvaluje seznam účastníků, kteří budou vyzváni k podání nabídky.
3. RMČ souhlasí s návrhem složení komise pro otevírání obálek a pro vyhodnocení nabídek:
členové: Bc. Michal Selinger
náhradníci: p. Jiří Knotek
Bc. Radim Pokorný
pí. Renáta Hübnerová
Ing. Dana Sopoušková
RNDr. Kateřina Marková
Ing. Jana Kovaříková
Ing. Kateřina Feďková
Ing. František Wetter
pí. Kateřina Doleží
4. RMČ ukládá OHS zajistit VZMR na nákup vozidel na alternativní pohon v souladu se
směrnicí č.2/2016 a rozhodnutím o poskytnutí dotace.
/7:0:0/
5. VZMR „II. Etapa - Zkvalitnění nakládání s bioodpadem městská část Praha 22 Uhříněves“ (nakladač bioodpadu)
Písemný materiál objasnil ZS Bc. Selinger.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí
a) s vyhlášením VZMR ke schválenému projektu na nákup nakladače pro manipulaci
s bioodpadem s rozpočtem do 1 450 000 Kč bez DPH, dle struktury financování,
b) s výzvou, ve které musí být uvedeny technické parametry a další podmínky ve smyslu
směrnice č.2/2016
2. RMČ schvaluje seznam účastníků, kteří budou vyzváni k podání nabídky.
3. RMČ souhlasí s návrhem složení komise pro otevírání obálek a pro vyhodnocení nabídek:
členové: Bc. Michal Selinger
náhradníci: p. Jiří Knotek
Bc. Radim Pokorný
pí. Renáta Hübnerová
Ing. Dana Sopoušková
RNDr. Kateřina Marková
4. RMČ ukládá OHS zajistit VZMR nakladače pro manipulaci s bioodpadem v souladu se
směrnicí č.2/2016.
/7:0:0/
6. Navýšení kapacity ZŠ U Obory - zálohová faktura
Písemný materiál objasnil radní Ing. Semeniuk. K bodu se diskutovalo.
Usnesení:
1. RMČ schvaluje uhrazení zálohové faktury ve výši 7 860 000 Kč bez DPH společnosti
Polabská stavební CZ, s.r.o.
2. RMČ ukládá VED OE uhradit zálohovou fakturu společnosti Polabská stavební CZ, s.r.o.
ve výši 7 860 000 Kč bez DPH.
/6:0:1/
7. Park Pitkovické rybníky - stavební práce“ - vícepráce č. 1
Písemný materiál objasnil radní Ing. Semeniuk.
Usnesení:)
1. RMČ schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 190/2016 D-19 na akci „Park
Pitkovické rybníky stavební práce“.
2. RMČ ukládá starostovi podepsat Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 190/2016 D-19 na
akci „Park Pitkovické rybníky - stavební práce“.
/7:0:0/
2

8. Výjimka v počtu žáků ve třídách I. ročníku ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2
Materiál byl předložen písemně.
Usnesení:
RMČ souhlasí ve školním roce 2017/2018 s povolením výjimky v počtu žáků ve všech třídách
I. ročníku ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 dle důvodové zprávy za předpokladu dodržení
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví.
/7:0:0/
9. Navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v Základní škole U Obory, Praha 10,
Vachkova 630 od 1. 9. 2017
Materiál byl předložen písemně.
Usnesení:
RMČ souhlasí s účinností od 1. 9. 2017 u Základní školy U Obory, Praha 10, Vachkova 630:
a) s navýšením nejvyššího povoleného počtu žáků na 670,
b) s podáním žádostí o zápis změny v údajích v rejstříku škol a školských zařízení dotčených
orgánů, které vedou školský rejstřík.
/7:0:0/
10. Čerpání úplaty za předškolní vzdělávání MŠ Pitkovice, příspěvkové organizace,
Praha 10, Hlívová 303/4
Písemný materiál objasnil Ing. Petr.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s použitím úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ Pitkovice tak, jak je
uvedeno v důvodové zprávě.
2. RMČ ukládá OKÚ seznámit s usnesením ředitelku MŠ Pitkovice Mgr. Vlastu Zdobinskou.
/7:0:0/
11. Různé
A/ Prominutí dluhu - zrušením darovacích smluv č. 157/2015 MK-25 a č. 156/2015 MK-24
vznikla městské části Praha 22 pohledávka za obdarovanými v celkové výši 40 000 Kč. Vzhledem
k okolnostem vzniku pohledávky se RMČ rozhodla přistoupit k prominutí výše uvedené
pohledávky.
Usnesení:
RMČ souhlasí
a) s prominutím dluhu na vrácení daru ve výši 20 000 Kč obdarovanému ze smlouvy
č. 157/2015 MK-25,
b) s prominutím dluhu na vrácení daru ve výši 20 000 Kč obdarované ze smlouvy č. 156/2015
MK-24.
/5:0:2/
B/ Pronájem modulů ZŠ U Obory - pan starosta informoval o obdržené ústní informaci od
jednatele společnosti pana Pachmana a o emailu od pana Ing. Kosnara o nedodržení termínů pro
umístění modulů. O stanovisko bude požádána AK Červinka.
Usnesení:
1. RMČ nesouhlasí s prodloužením termínů a trvá na dodržení termínu pro umístění modulů
nejpozději do 15. 8. 2017, tak jak je uvedeno v Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě
č. 101/2017 MN - 17.
2. RMČ ukládá starostovi toto rozhodnutí sdělit písemně společnosti WAREX s. r. o.
/7:0:0/
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C/ Informace ZS Bc. Selingera
A. Nákup vozidla pro MŠ Pitkovice Vozidlo na dovoz stravy do MŠ Pitkovice, jehož pořízení bylo odsouhlaseno na 14. MIM
RMČ dne 18. 7. 2017, je potřeba předat MŠ do začátku školního roku 2017/2018, proto bude
zakoupeno v souladu s odst. 4.5.2. Směrnice ÚMČ č. 2/2016 o zadávání VZ napřímo.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s pořízením vozidla do MŠ Pitkovice v souladu s odst. 4.5.2.
Směrnice ÚMČ č. 2/2016 o zadávání VZ.
2. RMČ ukládá OHS nákup vozidla pro MŠ Pitkovice zajistit do začátku školního
roku 2017/2018.
/6:0:1/
B. „Babí léto v Uhříněvsi 2017“ dne 16. 9. 2017
Na zajištění kompletního kulturního a doprovodného programu této akce MČ Praha 22 bude
v souladu s odst. 4.5.2. Směrnice ÚMČ č. 2/2016 o zadávání VZ uzavřena smlouva
s Mgr. Zdeňkem Podhůrským, IČ 66458501.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí se zajištěním VZMR na kompletní kulturní a doprovodný program
akce MČ „Babí léto v Uhříněvsi 2017“ dne 16. 9. 2017 Mgr. Zdeňkem Podhůrským,
IČ 66458501.
2. RMČ ukládá ZS Bc. Selingerovi na základě vystavené plné moci podepsat smlouvu
o realizaci této kulturní akce MČ Praha 22.
/6:0:1/
C. Pořízení mobilní klimatizace - pan zástupce informoval o žádosti OSVZ, na pořízení
mobilní klimatizace do jednací místnosti (místnost pro klienty v přízemí budovy).
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s pořízením mobilní klimatizace v celkové částce max. 10 000 Kč.
2. RMČ ukládá OSM pořízení mobilní klimatizace.
/7:0:0/
D/ Informace RAD Ing. Semeniuka
A. ZŠ Romance
o protihluková studie bude vyhotovena do 10. 9.
o žádost o územní rozhodnutí bude podána formou odsouhlasené studie - předpoklad
vydání UR 4 měsíce
o žádost o stavební povolení - předpoklad vydání do konce května 2018
o protihlukový val - ORS obdržel rozpočet + projekt (v pondělí 14. 8.)
o
B. Podleský rybník
o možnost pronájmu MČ P22 od ESOX, spol. s.r.o. Tábor - dopisem jednatele

společnosti

o protipovodňová a sportovně rekreační oblast - byl by využit v rámci
protipovodňových opatření a zahrnut v revitalizaci rekreační oblasti
o pro městskou část je důležitým zájmových územím - okolí Hostivařské spojky
C. Generel dešťové kanalizace
o velkou část generelu kanalizace MČ P22 dostala od PVS a. s.
o městská část objedná doplnění tohoto generelu u VRV a. s.
D. Komise výstavby a územního plánování - RAD Ing. Semeniuk pozval přítomné radní na
zasedání komise, která se bude konat dnes 9. 8. od 17 hodin ve 3. patře, velké zasedací
místnosti radnice. Zároveň je seznámil s programem a jednotlivými body zasedání.
RMČ informace bere na vědomí.
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E/ Informace ZS pana Knotka
Parkoviště P+R u nádraží
o bylo zadáno zpracování studie na parkoviště u nádraží
o financování studie z vlastních zdrojů MČ P22
o ostatní finance z rozpočtu HMP a TSK
o parkoviště P + R /návrh 60% veřejné a 40% rezidenti/
RMČ informaci bere na vědomí.

Zasedání bylo ukončeno v 12:45 hodin.
Zapsala: Monika Kubšová

Ověřovatelé zápisu:

Bc. Michal Selinger

…………………………………

Ing. Petr Semeniuk

………………………………..

Ing. Martin Turnovský, starosta MČ Praha 22

…………………………………………
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