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Zápis z 15. zasedání RMČ, které se konalo dne 27. 5. 2015 
od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice 

 
 

Přítomni:   Viz Prezenční listina 
Ověřovatelé zápisu:  Ing. Jiří Pařízek, Bc. Michal Selinger 
Omluveni:   pan Jiří Knotek, Ing. Petr Semeniuk 
 
  
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 14. zasedání RMČ ze dne 13. 5. 2015 a kontrola usnesení 4. zasedání 

ZMČ ze dne 20. 5. 2015  
3. Veřejná zakázka malého rozsahu na zpracování „Studie proveditelnosti zvýšení kapacity       

ZŠ U Obory“ 
4. Objednávka pro VRV, a. s., Nábřežní 4, Praha 5 - Smíchov na zpracování finanční 

rozvahy a na monitoring a přípravu žádosti při zajištění dotace v rámci protipovodňových 
opatření v MČ Praha 22 

5. Plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti k 31. 3. 2015 
6. Přijmutí daru částí pozemků parc. č. 1399/3, 1400/4 a 1400/12 v k. ú. Uhříněves včetně 

stavby komunikace vybudované v rámci výstavby „Obytný areál v Uhříněvsi,                 
ul. Nad Volyňkou“ od společnosti CENTRAL GROUP Nové Pitkovice, a. s. 

7. Zateplení a fasáda bytového domu čp. 369 Přátelství, Praha 22 
8. Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně, Praha 22 
9. Ukončení nájemní smlouvy č. 304/2000  na byt v Praze 22 s paní S. Z.   
10. Živý plot u bytového domu v ulici V bytovkách čp. 742 - 744 
11. Dodavatel mobilní aplikace pro realizaci „Služby e-Governmentu v MČ Praha 22“ 
12. Nabídka na zřízení předškolního zařízení nebo ordinace lékařů pro potřeby MČ Praha 22 
13. Zápis z 3. zasedání Kulturní komise ze dne 14. 5. 2015 
14. Návrh na jmenování hodnotících komisí 
15. Zápis z 3. jednání Komise sociálních věcí, zdravotnictví a komunitního plánování ze dne      

21. 5. 2015 
16. Zápis z Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 13. 5. 2015 
17. Podnět člena ZMČ 
18. Různé 

A/ Informace starosty 

B/ Informace radního Bc. Selingera 

C/ Informace paní tajemnice 

 
2A) Kontrola zápisu z 14. zasedání RMČ ze dne 13. 5. 2015 a kontrola usnesení 4. zasedání 
ZMČ ze dne 20. 5. 2015  
14/2,13/2,12/2,11/2,10/2,9/2,8/2,7/4,6/3,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,92/2,91/2,90/2,89/2,88/2,7MIM/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 - trvá 
14/2,13/2,12/2,11/2,10/2,9/2,8/2,6/3,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,92/2,91/2,90/2,89/2,88/2,7MIM/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 - trvá 
2b)Multifunkční dětské hřiště Jezera - žádost o územní rozhodnutí byla společností EKOSPOL 
podána dne 15. 9. 2014. V současné době je územní řízení přerušeno  - doplnění dokladů - trvá 

14/2,13/2,12/2,11/2,10/2,9/2,8/2,7/4,6/3,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,92/2,91/2,90/2,89/4 - VZMR na 
služby „Lávka ul. Ke Kříži“ - výběr zhotovitele na zpracování PD pro stavební povolení -  
ORS zajistí VZMR na výběr zhotovitele na zpracování PD, předpoklad 06/2015 - trvá 
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14/2,13/2,12/2,11/2,10/2,9/2,8/2,7/4,6/3,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,92/2,91/2,90/2,89/8 - Uzavření sml.   

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

v  k. ú. Uhříněves ve prospěch MČ P22 (Cyklostezka Netluky - Uhříněves - Kolovraty) - 29. 4. 

2015 byla PD vč. kopie stavebního povolení předána na MHMP Mgr. Švihelové s tím, že bude 

akce realizována prostřednictvím TSK, čekáme další informace - trvá 
14/2,13/2,12/2,11/2,10/2,9/2,8/2,7/4,6/3,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,92/2,91/2,90/3,89/2,88/4-VZ 
Komunikace a chodníky MČ P22 - ORS zajistí VZMR na zhotovitele díla, předpoklad 06/2015, 
realizace 08-09/2015 - trvá 
14/2,13/2,12/2,11/2,10/2,9/2,8/2,7/4,6/3,5/2,4/2,3/2,2/2,1/9 - Změna podnikatelského subjektu 
v NP v čp. 1432/21 - DP na NN – smlouva podepsána - splněno 
14/2,13/2,12/2,11/2,10/2,9/2,8/2,7/4,6/3,5/2,5/5 - Zřízení ÚVB na pozemcích parc. č. 1653/4, 
2135 a 2254 v k. ú. Uhříněves ve prospěch PREdistribuce – smlouva podaná na KN - trvá 
14/2,13/2,12/2,11/2,10/2,9/2,8/2,7/4,6/3,5/2,5/6 - Zřízení ÚVB na pozemku parc. č. 2135 v k. ú. 
Uhříněves ve prospěch PREdistribuce - smlouva podaná na KN - trvá 

14/2,13/2,12/2,11/2,10/2,9/2,8/14 - 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 
14/2,13/2,12/2,11/2,10/2,9/8 - Záměr nákupu svozového vozidla bioodpadu - žádost o podporu 
byla podána a byla písemně SFŽP akceptována – rozhodnutí o dotaci by mělo být v červnu - trvá 

14/2,13/2,12/2,11/2,10/6 - Spolupráce MČ P22 s Domovem pro seniory Centrin CZ s. r. o. - 

dnes se uskuteční schůzka s ředitelkou Centrinu - trvá 
14/,13/2,12/2,11/5 - Opakovaná VZMR na zhotovitele stavby „Energetické úspory objektu                
ZŠ Jandusů“ - po vyhlášení nových programů pro rok 2016 zajistí ORS nové podání žádosti o 
dotaci, nyní se ještě prověřuje možnost rozšíření projektu o dotaci na zateplení střechy - trvá 
14/2,13/2,12/2,11/7 - Zřízení VB  k pozemkům parc. č. 1835/2 a 1835/8 v k. ú. Uhříněves ve 

prospěch PREdistribuce - smlouva u podpisu PRE - trvá 
14/2,13/2,12/8 - 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. - smlouva podepsána - splněno 
14/2,13/2,4MIM/2 - Podlimitní VZ na stavební práce „Přístavba pavilonu ZŠ Jandusů - 
výběr zhotovitele“ - vyhodnocení opakovaného zadávacího řízení - SoD byla dne 26. 5. 2015 
podepsána, předpoklad předání staveniště a zahájení prací 1. 6. 2015 - splněno 
14/2,13/3 - VZMR na zpracování „Studie proveditelnosti zvýšení kapacity ZŠ U Obory“ -  
- schválení zadávacích podmínek pro zadání VZMR - předloženo na dnešní jednání RMČ - viz 

samostaný bod č. 3 
14/2,13/9 - Prodloužení NS č. 160/2005 MN 40 na pronájem části pozemku parc.  č. 1529/1 
v k. ú. Uhříněves za účelem umístění reklamního zařízení - dodatek podepsán - splněno 
14/2,13/11 - Záměr MČ odkoupit od Central Group a. s. NP v rámci výstavby - Obytný areál 

v Uhříněvsi - ul. Nad Volyňkou - záměr zveřejněn, materiál do 5. ZMČ  připravuje OSM - trvá 
14/2,13/13 - Oprava bytu č. 1, Semanského čp. 78 - oprava zahájena - probíhá      
14/2,13/14 - Ukončení NS č. 248/2003 MN - 107 na byt č. 2 o velikosti 3+1 v čp. 77                         

ul. Semanského s p. D. B. - žadatel informován, dohoda o ukončení připravena k podpisu 
14/2,13/15 - Úprava nájemních vztahů k bytům v majetku MČ Praha 22 - dodatky ke 

smlouván podepsány - splněno 
14/2,13/19 -  Různé B/ Žádost J. Š.  - darovací smlouva vyhotovena a odeslána - trvá  
14/3 – VZMR „Výkon činnosti TDI při provádění stavby - Přístavba pavilonu ZŠ Jandusů“ 
- vyhodnocení zadávacího řízení - starosta písemně seznámil uchazeče s výsledkem výběrového 
řízení - splněno; smlouva byla dne 26. 5. 2015 podepsána - splněno 
14/4 - Zlepšení technických vlastností ZŠ a ŠD, ul. V Bytovkách 803, Praha 10, k. ú. 
Uhříněves -vícepráce č. 1 - dne 20. 5. 2015 byl společnosti PEKA zateplení budov zaslán 
Dodatek č. 2 k SoD č. 6/2015 D-4 k podpisu, předpoklad zahájení prací 15. 6. 2015 -  trvá  
14/5 - Zřízení ÚVB na pozemku parc. č. 141/1 v k. ú. Hájek u Uhříněvsi ve prospěch 
PREdistribuce, a. s. - žadatel informován, smlouva u podpisu pana starosty - trvá 
14/6 - Zřízení VB k pozemkům parc. č. 1793/5, 1793/35, 1793/36 a 1793/62 v  k. ú. Uhříněves 
ve prospěch PREdistribuce, a. s. - žadatel informován, smlouva se připravuje - trvá 
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14/7 - Zřízení věcného břemene  k pozemkům parc. č. 2140 v k. ú. Uhříněves ve prospěch 
společnosti PREdistribuce, a. s. - žadatel informován, smlouva se připravuje - trvá 
14/8 - Výměna RTN a kalorimetrů v domech na Novém náměstí čp. 1440, 1257 a 1270 - VZ 
vyhlášena, OSM očekává nabídky - trvá 
14/9 - Pronájem části pozemku parc. č. 761 v k. ú. Uhříněves o výměře 62 m2 za účelem 
zřízení zahrádky - žadatel informován, NS je u podpisu - trvá 
14/10 - Pronájem části pozemku parc. č. 761 v k. ú. Uhříněves o výměře 161 m2 za účelem 
zřízení zahrádky - žadatel informován, NS je u podpisu - trvá 
14/11 - Ukončení NS č. 153/2009 MN - 54  na byt č. 3 na NN s paní Š.  - žadatelka 
informována, dohoda o ukončení NS připravena k podpisu - trvá 
14/12 - Dětský den na Rychetách dne 7. 6. 2015  -  probíhá příprava 
14/13 - Spolupráce s rádii Kiss 98 a Signál - mediální zástupce radií byl s usnesením seznámen  
14/14 - Živý plot u bytového domu v ulici V bytovkách čp. 742 - 744 - dnes na programu jako 
samostatný bod č. 10 

14/18 - Různé 
A/ Informace pana starosty 

a) Pověření pro STAVOKONTROL s. r. o. - splněno 
b) Model výstavby VIVUS v OIC - model zveřejněn, info na webu, na poradě vedení bylo 

dohodnuto, co je třeba ze strany úřadu zajistit na veřejnou besedu 22. 6. 2015 od 17 hod 
B/ Informace radního Ing. Semeniuka - Objednávka pro VRV, a. s. - dnes na programu jako 
samostatný bod č. 4 
 
 
2B) Kontrola usnesení 4. zasedání ZMČ ze dne 20. 5. 2015  

Paní tajemnice informovala o tom, že usnesení je již podepsané a zápis bude podepsán během 

dneška. Zveřejnění proběhne během dnešního dne. Úkoly ze ZMČ jsou odbory zajišťovány dle 

kompetencí. RMČ vzala informace na vědomí 

 

K úkolu č. 7.2 – paní tajemnice mailem odeslala dne 21. 5. 2015 podrobný rozpis výpočtu částky 

22 626 p. Koutskému, všem členům rady a předsedovi KV ZMČ. Výpočet v materiálu 4. ZMČ 

byl uveden správně. 

 

K úkolu č. 9 - ZMČ ukládá RMČ a členům zastupitelstva ve spolupráci s petičním výborem 

připravit a zpracovat do 29 dnů podklad - důvody pro budoucí rozhodnutí. 

Usnesení: 

RMČ pověřuje radního Ing. Semeniuka ve spolupráci s OV připravit podklady do příští RMČ. 

/6:0:0/ 

 

K úkolu č. 13 - ZMČ ukládá RMČ a zastupiteli Mgr. Pavlu Kosařovi zpracovat nová závazná 

pravidla pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách MČ Praha 22 a tyto předložit                  

ke schválení  či připomínkám na následném zasedání ZMČ 

Usnesení: 

RMČ pověřuje radního Ing. Semeniuka k předání platné Směrnice ÚMČ Praha 22 č. 5/2012 

k zadávání veřejných zakázek včetně jejich dodatků zastupiteli Mgr. Kosařovi. 

/6:0:0/ 
 
Materiály pod čísly 3. - 4., za nepřítomného radního Ing. Semeniuka objasnil ZS Ing. Pařízek. 
  
3. Veřejná zakázka malého rozsahu na zpracování „Studie proveditelnosti zvýšení 
kapacity ZŠ U Obory“ 
Písemně předložený materiál. 
Usnesení: 

1. RMČ schvaluje způsob zadání a zadávací podmínky. 

2. RMČ ukládá starostovi jmenovat členy a náhradníky hodnotící komise ve složení: 

 Členové:   Náhradníci: 
 Ing. Petr Semeniuk             Jiří Knotek 
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       Petr Mošna                          Jana Frydrychová 

      Miroslav Šašek                    Jan Florián 
/6:0:0/ 
 
4. Objednávka pro VRV, a. s., Nábřežní 4, Praha 5 - Smíchov na zpracování finanční 
rozvahy a na monitoring a přípravu žádosti při zajištění dotace v rámci protipovodňových 
opatření v MČ Praha 22 
Písemně předložený materiál. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zpracováním předběžného posouzení efektivity nákladů ve věci stavby 

„ Protipovodňová opatření na Říčanském potoce v k. ú. Uhříněves  

2. RMČ souhlasí s poradenstvím týkajícího se parametrů technického řešení a 

investorského modelu s ohledem na možnost zajištění zamýšleného spolufinancování 

z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 nebo programu Ministerstva 

zemědělství ČR. 

3. RMČ ukládá radnímu Ing. Semeniukovi  

a) vystavit objednávku pro společnost VRV, a. s. na zpracování finanční rozvahy ve výši 

20 000 Kč bez DPH, 

b) vystavit objednávku pro společnost VRV, a. s. na monitoring a přípravu žádosti při 

zajištění dotace v rámci protipovodňových opatření v MČ Praha 22 ve výši 26 000 Kč 

bez DPH. 

/6:0:0/ 
 
5. Plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti k 31. 3. 2015 
Písemně předložený materiál objasnil ZS Ing. Pařízek. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti               

k 31. 3. 2015. 

2. RMČ ukládá OE zveřejnit zprávu o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti na 

webových stránkách MČ. 

/6:0:0/ 
 
Materiály pod čísly 6. - 9., za nepřítomného pana ZS Jiřího Knotka objasnil pan starosta. 
 
6. Přijmutí daru částí pozemků parc. č. 1399/3, 1400/4 a 1400/12 v k. ú. Uhříněves včetně 
stavby komunikace vybudované v rámci výstavby „Obytný areál v Uhříněvsi, ul. Nad 
Volyňkou“ od společnosti CENTRAL GROUP Nové Pitkovice, a. s. 
Písemně předložený materiál. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s přijmutím daru částí pozemků parc. č.  1399/3, 1400/4 a 1400/12 v k. ú. 

Uhříněves včetně komunikace vybudované v rámci výstavby „Obytný areál v Uhříněvsi, 

ul. Nad Volyňkou“ od společnosti CENTRAL GROUP Nové Pitkovice, a.s., se sídlem Na 

Strži 65/1702, 140 00 Praha 4. 

2. RMČ ukládá OSM vyvěsit záměr a připravit materiál do ZMČ. 
/6:0:0/ 

 
7. Zateplení a fasáda bytového domu čp. 369 Přátelství, Praha 22 
Písemně předložený materiál. 

Usnesení: 
1. RMČ souhlasí  

a) se záměrem zateplení a zhotovení fasády bytového domu čp. 369 Přátelství 
Uhříněves,  

b) s výzvou včetně uvedení požadavků na opravu ve smyslu Pokynu tajemnice č. 5/2012, 
c) s komisí pro otevírání obálek ve složení: 
 Členové:   Náhradníci: 

   Jiří Knotek    Bc. Milan Selinger 
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   Ing. Jana Kovaříková   Ing. František Wetter 
   Ing. Jaroslav Novák   Jan Maňák 

2. RMČ ukládá OSM zajistit veřejnou zakázku malého rozsahu na zateplení a zhotovení 
fasády bytového domu čp. 369 Přátelství Uhříněves v souladu s Pokynem tajemnice        
č. 5/2012. 

/6:0:0/ 
 
8. Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně, Praha 22 
Písemně předložený materiál. 
Usnesení: 

1. RMČ  souhlasí  

a) se záměrem zateplení a zhotovení fasády bytového domu čp. 199 K Sokolovně 

Uhříněves  

b) s výzvou včetně uvedení požadavků na opravu ve smyslu Pokynu tajemnice č. 5/2012 

c) s komisí pro otevírání obálek ve složení: 

Členové:   Náhradníci: 

Jiří Knotek    Ing. Petr Semeniuk 

  Bc. Michal Selinger   Ing. Martin Turnovský 

  Ing. Jana Kovaříková   Ing. Roman Petr 

Ing. František Wetter   Milan Coller 

  Ing. Jaroslav Novák   Jan Maňák 

2. RMČ ukládá OSM zajistit veřejnou zakázku malého rozsahu na zateplení a zhotovení 

fasády bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves v souladu s Pokynem tajemnice   

č. 5/2012 

/6:0:0/ 
 
9. Ukončení nájemní smlouvy č. 304/2000  na byt v Praze 22 paní S. Z.   
Písemně předložený materiál. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s ukončením NS č. 304/2000  na pronájem bytu v Praze 22 s paní S. Z., 

dohodou ke dni 31. 7. 2015. 

2. RMČ ukládá  
a) OSM informovat žadatele a připravit dohodu o ukončení NS, 

b) starostovi podepsat dohodu o ukončení NS. 
/6:0:0/ 
 
10. Živý plot u bytového domu v ulici V bytovkách čp. 742 - 744 
Písemně předložený materiál objasnil radní RNDr. Loula. K bodu se diskutovalo. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se záměrem výsadby živého plotu na pozemku parc. č. 1646/2 v k. ú. 

Uhříněves, jehož vlastníkem je městská část Praha 22. 

2. RMČ ukládá OŽP záměr realizovat na podzim roku 2015. 

/6:0:0/ 
 
11. Dodavatel mobilní aplikace pro realizaci „Služby e-Governmentu v MČ Praha 22“ 
Písemně předložený materiál objasnil radní RNDr. Loula. K bodu se diskutovalo. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele mobilní 

aplikace pro realizaci „Služby e-Governmentu v MČ Praha 22“ podle předložené 

dokumentace. 

2. RMČ jmenuje hodnotící komisi ve složení: 

a) členové: RNDr. Ing. Bohumil Loula, CSc., Ing. Jiří Pařízek, Ing. Olga Jandová,            

Ing. Roman Petr, MPA a pan Martin Holeček 

b) náhradníci: pan Jiří Knotek a pan Daniel Malenovský 
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3. RMČ ukládá projektovému týmu realizaci přijatých usnesení. 
/6:0:0/ 
 
12.  Nabídka na zřízení předškolního zařízení nebo ordinace lékařů pro potřeby MČ P 22 
Písemně předložený materiál objasnil pan radní Coller. K bodu se diskutovalo. Nabízená 
nemovitost je v zástavbě RD a je třeba zjistit případný souhlas majitelů sousedních pozemků       
s  umístěním MŠ. Umístění ordinací lékařů by nebylo vhodné. 
Usnesení: 
RMČ bere na vědomí předloženou nabídku na možnost zřízení předškolního vzdělávání pro 
potřeby MČ Praha 22. 
 
13. Zápis z 3. zasedání Kulturní komise ze dne 14. 5. 2015) 
Písemně předložený materiál objasnil pan radní Coller. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí 
a) zápis ze zasedání KK ze dne 14. 5. 2015 a rezignaci pana Romana Urbance na členství 

v KK ke dni 15. 5.2015 
2. RMČ jmenuje novou členkou KK paní Jaroslavu Kunešovou.   

/6:0:0/ 
 
14. Návrh na jmenování hodnotících komisí 
Písemně předložený materiál objasnil radní pan Bc. Selinger. K bodu se diskutovalo 
Usnesení: 
RMČ jmenuje hodnotící komise pro posuzování podaných žádostí o přidělení dotace 
z vyhlášených programů MČ Praha 22 v roce 2015 ve složení: 

Podpora oblasti č. 1                                 Podpora oblasti č. 2 
Předseda: Bc. Michal Selinger                Předseda: Bc. Michal Selinger        
Členka:    Mgr. Kateřina Erbsová            Člen: Jiří Knotek   
Člen:        Ing. Roman Petr, MPA            Člen: Ing. Roman Petr, MPA 

/6:0:0/ 
 
15. Zápis z 3. jednání Komise sociálních věcí, zdravotnictví a komunitního plánu ze dne 
21. 5. 2015 
Písemně předložený materiál objasnil radní pan Bc. Selinger. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí zápis z 3. jednání KSV,ZaKP ze dne 21. 5. 2015. 
2. RMČ ukládá 

a) OSVZ vyrozumět žadatele o stanovisku RMČ, 
b) OSM uzavřít nájemní smlouvu o pronájem bytu č. 3 v budově DPS II. s paní Olgou 

Peteříkovou, na dobu určitou od 1. 7. 2015 s možností prodloužení. 
/6:0:0/ 
 
16. Zápis z Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 13. 5. 2015 
Písemně předložený materiál objasnila šéfredaktorka UZ a radní Mgr. Erbsová. RMČ zápis bere 
na vědomí. 
 
 
17. Podnět člena ZMČ 
Písemně předložený materiál objasnila paní tajemnice. K bodu se diskutovalo. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí emailový podnět člena ZMČ Praha 22 ze dne 14. 5. 2015. 
2. RMČ ukládá starostovi předložit materiál „Zprávu o činnosti RMČ Praha 22 za              

1. pololetí 2015“ na RMČ k odsouhlasení, a následně zpracovat materiál na ZMČ, které 
se bude konat v září 2015. 

/6:0:0/ 
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18. Různé 
A/ Informace pana starosty 

a) Akce KRÁ-KO-DUH - pan starosta informoval o připravovaném „3. ročníku triatlonu          
KRÁ-KO-DUH“, společné sportovní akci městských částí Královice, Koloděje, Dubeč a 
Uhříněves, které se občané hojně účastní. 
Usnesení: 
RMČ schvaluje finanční příspěvek na ceny pro účastníky maximálně do výše 10 000 Kč.  

 /6:0:0/ 
 

B/ Informace radního Bc. Selingera 
a) Žádost o zakoupení party stanu - pan radní informoval o písemné žádosti paní 

Vokrouhlíkové ze SDH Pitkovice na zakoupení party stanu 3x3 m s bočnicemi, který bude 
využíván i jinými neziskovými organizace. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zakoupením party stanu 3x3 m s bočnicemi. 
2. RMČ ukládá OHS party stan zakoupit a OKÚ dle smlouvy o výpůjčce předat. 

/6:0:0/ 
 

b) Žádost o podporu při pietní vzpomínkové akci na transport Židů z Uhříněvsi a okolí - 
pan radní informoval o žádosti Mgr. Orta o zapůjčení prostor v Legionářském domě pro 
konání koncertu dne 13. 9. 2015 a zároveň o finanční podporu ve výši 2 000 Kč na 
cestovné pěveckého souboru Hlahol z Tábora. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zapůjčením Domu legionářů na výše uvedenou akci. 
2. RMČ schvaluje finanční příspěvek MČ ve výši 2 000 Kč na cestovné.  

/6:0:0/ 
 

C/ Informace paní tajemnice  
a) Kronika za rok 2014 - kronika byla rozeslána emailem dne 26. 5. všem členům RMČ, 

s tím aby poslali své příspěvky do 4. 6. 2015. Materiál se zapracovanými připomínkami 
bude předložen ke schválení na 16. RMČ. RMČ informaci bere na vědomí. 

 
 
Zasedání bylo ukončeno v 10:20 hodin. 
Zapsala:  Monika Kubšová 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
 

Ing. Jiří Pařízek   ………………………………. 
 
 
Bc. Michal Selinger   ………………………………. 
 
 
 

starosta MČ Praha 22 ……………………………….  


