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Zápis z 16. zasedání RMČ, které se konalo dne 10. 6. 2015 
od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice 

 
 

Přítomni:   Viz Prezenční listina 
Ověřovatelé zápisu:  Bc. Michal Selinger, Ing. Petr Semeniuk 
Omluven:   Ing. Martin Turnovský 
  
Jednání zahájil ZS pan Knotek 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 15. zasedání RMČ ze dne 27. 5. 2015 a kontrola zápisu 3. ZMČ ze dne           

9. 3. 2015 včetně pozměňovacích návrhů a kontrola zápisu 4. ZMČ ze dne 20. 5. 2015 
3. „Oprava soustavy rybníků Vodice-Nadýmač v k. ú. Uhříněves po povodní z června 2013“ 

- souhlas se zahájením prací bez poskytnuté dotace 
4. Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovitele akce „Oprava komunikací a chodníků       

MČ Praha 22“  
5. Přijmutí daru části pozemku parc. č. 1400/2 v k. ú. Uhříněves v rámci výstavby „Obytný 

areál v Uhříněvsi, ul. Nad Volyňkou“ od společnosti CENTRAL GROUP Nové Pitkovice, a. s. 
6. Trvané uložení inženýrských sítí na pozemcích parc. č. 1793/35 a 1793/36 v  k. ú. 

Uhříněves ve prospěch společnosti Skanska a. s. 
7. Zápis z 2. jednání bytové komise ze dne 3. 6. 2015 s návrhem na uzavření NS k bytům 
8. Genderový mainstreaming - výsledky soutěže - globální audit RP   
9. Zápis z Komise dopravy ze dne 25. 5. 2015 
10. Pracovní poměr ředitelů škol a školských zařízení 
11. Navýšení kapacity počtu strávníků ve Školní jídelně, Praha 22, Nové náměstí 1250 
12. Návrh zápisu do Kroniky za rok 2014 
13. Použití znaku MČ Praha 22 nadací Hugs foundation, s. r. o. 
14. Přidělení dotace z Programu MČ Praha 22 na podporu sportovní činnosti nestátních 

neziskových organizací - na stůl 
15. Zápis ze zasedání Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 27. 5. 2015 
16. Návrh programu 5. zasedání ZMČ, které se uskuteční dne 24. 6. 2015 
17. Návrh termínů jednání RMČ a ZMČ na II. pololetí. 2015 
18. Různé 

 
 
2A) Kontrola zápisu z 15. zasedání RMČ ze dne 27. 5. 2015 a kontrola zápisu 3. ZMČ          
ze dne 9. 3. 2015 včetně pozměňovacích návrhů a kontrola zápisu 4. zasedání ZMČ ze dne 
20. 5. 2015  
15/2,14/2,13/2,12/2,11/2,10/2,9/2,8/2,7/4,6/3,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,92/2,91/2,90/2,89/2,88/2,7MIM/
2,87/2,86/2,85/2,84/2,83/4(83. RMČ ze dne 14. 5. 2014) - 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 
15/2,14/2,13/2,12/2,11/2,10/2,9/2,8/2,6/3,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,92/2,91/2,90/2,89/2,88/2,7MIM/8 
(7MIM RMČ ze dne 6. 8. 2014) -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 - nově je žadatelem zažádáno o vydání ÚR spol. 
EKOINVEST, která na základě PM zastupuje společnost EKOSPOL. Dne 22. 5. 2015 bylo 
oznámeno zahájení ÚŘ (po dobu 15 dní možnost podání námitek) - probíhá 

15/2,14/2,13/2,12/2,11/2,10/2,9/2,8/2,7/4,6/3,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,92/2,91/2,90/2,89/4(89. RMČ ze 
dne 10. 9. 2014) - 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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15/2,14/2,13/2,12/2,11/2,10/2,9/2,8/2,7/4,6/3,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,92/2,91/2,90/2,89/8(89. RMČ ze 

dne 10. 9. 2014) - 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 
15/2,14/2,13/2,12/2,11/2,10/2,9/2,8/2,7/4,6/3,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,92/2,91/2,90/3,89/2,88/4(88. RMČ 
ze dne 27. 8. 2014) -VZ Komunikace a chodníky MČ P22 - dnes v materiálech jako samostatný 
bod č. 4 
15/2,14/2,13/2,12/2,11/2,10/2,9/2,8/2,7/4,6/3,5/2,5/5(5. RMČ ze dne 7. 1. 2015)  - Zřízení ÚVB 
na pozemcích parc. č. 1653/4, 2135 a 2254 v k. ú. Uhříněves ve prospěch PREdistribuce - 
smlouva podaná na KN - trvá 
15/2,14/2,13/2,12/2,11/2,10/2,9/2,8/2,7/4,6/3,5/2,5/6(5. RMČ ze dne 7. 1. 2015) - Zřízení ÚVB 
na pozemku parc. č. 2135 v k. ú. Uhříněves ve prospěch PREdistribuce - smlouva podaná na 
KN - trvá 

15/2,14/2,13/2,12/2,11/2,10/2,9/2,8/14(8. RMČ ze dne 18. 2. 2015) - 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 
15/2,14/2,13/2,12/2,11/2,10/2,9/8(9. RMČ ze dne 4. 3. 2015) - Záměr nákupu svozového 
vozidla bioodpadu - žádost o podporu byla podána a byla písemně SFŽP akceptována - 
rozhodnutí o dotaci by mělo být v červnu - trvá 

15/2,14/2,13/2,12/2,11/2,10/6(10. RMČ ze dne 18. 3.2015) - Spolupráce MČ P22 s Domovem 

pro seniory Centrin CZ s. r. o. – jednání probíhají - trvá 
15/2,14/,13/2,12/2,11/5(11. RMČ dne 1. 4. 2015) - Opakovaná VZMR na zhotovitele stavby 
„Energetické úspory objektu ZŠ Jandusů“ - po vyhlášení nových programů pro rok 2016 
zajistí ORS nové podání žádosti o dotaci, které bude předem předloženo k odsouhlasení RMČ  
15/2,14/2,13/2,12/2,11/7(11. RMČ ze dne 1. 4. 2015) - Zřízení VB  k pozemkům parc. č. 1835/2 

a 1835/8 v k. ú. Uhříněves ve prospěch PREdistribuce - smlouva se bude měnit na trojstrannou 

- trvá 
15/2,14/2,13/11(13. RMČ ze dne 29. 4. 2015) - Záměr MČ odkoupit od Central Group a. s. NP 

v rámci výstavby - Obytný areál v Uhříněvsi - ul. Nad Volyňkou - materiál do 5. ZMČ  

připraven  
15/2,14/2,13/13(13. RMČ ze dne 29. 4. 2015) - Oprava bytu č. 1, Semanského čp. 78 - oprava 
bytu na ul. Semanského  je dokončena, dnes v materiálech zápis z BK  - návrhy na pronájem bytu 
15/2,14/2,13/14(13. RMČ ze dne 29. 4. 2015) - Ukončení NS č. 248/2003 MN - 107 na byt č. 2 

ul. Semanského s p. D. B. - dohoda o ukončení je připravena k podpisu; dnes v materiálech zápis 

z BK - návrhy na pronájem bytu - bod č. 7 
15/2,14/2,13/19(13. RMČ ze dne 29. 4. 2015) -  Různé B/ Žádost J. Š.  - darovací smlouva 
uzavřena – splněno; dnes se dostaví do rady p. Šíma osobně poděkovat 
15/2,14/4(14. RMČ ze dne 13. 5. 2015) - 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  
15/2,14/5(14. RMČ ze dne 13. 5. 2015) - Zřízení ÚVB na pozemku parc. č. 141/1 v k. ú. Hájek 
u Uhříněvsi ve prospěch PREdistribuce, a. s. – smlouva podepsána a zaslána na MHMP- trvá 
15/2,14/6 (14. RMČ ze dne 13. 5. 2015) - Zřízení VB k pozemkům parc. č. 1793/5, 1793/35, 
1793/36 a 1793/62 v  k. ú. Uhříněves ve prospěch PREdistribuce, a. s. - smlouva je připravena 
k podpisu - trvá 
15/2,14/7 (14. RMČ ze dne 13. 5. 2015) - Zřízení věcného břemene  k pozemkům parc. č. 2140 
v k. ú. Uhříněves ve prospěch společnosti PREdistribuce, a. s. - smlouva připravena k podpisu 
- trvá 
15/2,14/8 (14. RMČ ze dne 13. 5. 2015) - Výměna RTN a kalorimetrů v domech na Novém 
náměstí čp. 1440, 1257 a 1270 - OSM očekává nabídky - trvá 
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15/2,14/9 (14. RMČ ze dne 13. 5. 2015) - Pronájem části pozemku parc. č. 761 v k. ú. 
Uhříněves o výměře 62 m2 za účelem zřízení zahrádky - NS podepsána - splněno 
15/2,14/10 (14. RMČ ze dne 13. 5. 2015)- Pronájem části pozemku parc. č. 761 v k. ú. 
Uhříněves o výměře 161 m2 za účelem zřízení zahrádky - NS podepsána - splněno 
15/2,14/11 (14. RMČ ze dne 13. 5. 2015) - Ukončení NS č. 153/2009 MN - 54  na byt č. 3 na 
NN s paní Š. - NS podepsána - splněno 
15/2,14/12 (14. RMČ ze dne 13. 5. 2015) - Dětský den na Rychetách dne 7. 6. 2015 - proběhl 
Pan radní Coller informoval o velice zdařilé akci „Dětský den“, při kterém se vydařilo i počasí, 
v areálu Rychety se akce zúčastnily tisíce návštěvníků. Vzhledem k tomu, že nad rámec programu 
byli přítomni i profesionální hasiči a policisté s technikou, požádal o oficiální písemné poděkování 
MP hl. m. Prahy,  SDH Horní Měcholupy,  SDH Pitkovice a ostatním dobrovolníkům. 
RMČ ukládá OKÚ zajistit poděkování dopisem pana starosty.  
15/2B - Usnesení 4. ZMČ ze dne 20. 5. 2015 
K bodu č. 9 - pan radní Ing. Semeniuk informoval o jednáních s Ing. Herštíkem; byla dohodnuta 
schůzka dne 8. 6. 2015 od 16 hod, na kterou byl pozván celý Petiční výbor a ostatní členové 
RMČ. Přítomnost V OV nebyla požadována z důvodu, že v uvedené věci bude tento odbor jako 
orgán státní správy vydávat příslušné rozhodnutí dle SZ a jeho účast na jednání se zástupci 
petičního výboru není možná s ohledem na následnou možnost uplatnění námitky podjatosti 
tohoto orgánu v probíhajícím územním řízení; na schůzku přišel pouze Ing. Herštík - splněno 
K bodu č. 13 - Platná směrnice ÚMČ Praha 22 č. 5/2012 k zadávání VZ včetně dodatků je 
zveřejněna na Intranetu úřadu a dnes byla fyzicky předána panu radnímu Ing. Semeniukovi, který 
se dále dohodne s panem Mgr. Kosařem - splněno  
15/3 - VZMR na zpracování „Studie proveditelnosti zvýšení kapacity ZŠ U Obory“ - ORS 
připravuje VZMR - trvá; starosta jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise - připravuje se, 
trvá 
15/4a,b - 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 - byla vystavena - splněno 
15/5 - Plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti k 31. 3. 2015 - zveřejněno na webu MČ 
v odkazu důležité dokumenty-rozpočet-závěrečný účet-plnění rozpočtu - splněno 
15/6 - 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. - záměr vyvěšen, materiál 
do 5. ZMČ připraven - splněno 
15/7 - Zateplení a fasáda BD čp. 369 Přátelství, Praha 22 - VZ vyhlášena, OSM očekává 
nabídky - trvá 
15/8 - Zateplení a fasáda BD čp. 199 K Sokolovně, P22 - VZ vyhlášena, OSM očekává  
nabídky- trvá 
15/9 - Ukončení NS č. 304/2000  na byt č. 12 s paní Zurovou  - žadatelka informována, dohoda 
se připravuje - trvá 
15/10 - Živý plot u BD v ulici V bytovkách čp. 742 - 744 - OŽP odeslal předběžnou objednávku 
výpěstků s odběrem koncem září 2015 - trvá 
15/11 - Dodavatel mobilní aplikace pro realizaci „Služby e-Governmentu v MČ P22“ - 
členové a náhradníci jmenováni a pozváni na jednání komise, které se koná 17. 6. od 10:00 
v zasedací místnosti č. 113; kompletní zadávací dokumentace zveřejněna na úřední desce, webu 
MČ a OPPK od 28. 5. 2015 do 17. 6. 2015 do 10:00, současně mailem vyzváno 5 možným 
uchazečů. Vyhodnocení bude předloženo na nejbližší RMČ - probíhá   
15/12 - Nabídka na zřízení předškolního zařízení nebo ordinace lékařů pro potřeby MČ P22 
- pan Ing. Rojko byl paní tajemnicí informován emailem 
15/14 - Návrh na jmenování hodnotících komisí - dnes na programu vyhodnocení přidělení 
dotace pro sport - bod č. 14 - materiál do 5. ZMČ připraven; komise pro vyhodnocení oblasti č. 1 
se sejde k vyhodnocení doručených žádostí 16. 6. 2015 (po povedu) a na příští RMČ bude 
předložen návrh na přidělení finančních prostředků v oblasti kultury a spol. org.  
15/15 - Zápis z  KSVZaKP ze dne 21. 5. 2015 - OSVZ vyrozuměl žadatelku o souhlasném 
stanovisku k uzavření NS na byt v DPS II.  
15/17 - Podnět člena ZMČ - materiál „Pololetní zpráva o činnosti RMČ“ se připravuje - trvá 
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15/18 - Různé 
B/a) Žádost o zakoupení party stanu - party stan zakoupen a předán SDH Pitkovice, smlouva      
o  výpůjčce uzavřena - splněno 
B/b) Žádost o podporu při pietní vzpomínkové akci na transport Židů z Uhříněvsi a okolí - 
FA za cestovné do výše 2tis Kč bude uhrazena po doručení   
C/c) Kronika za rok 2014 - dnes v materiálech jako bod č. 12 
 
 
2C) Zápis 3. ZMČ ověřený, včetně pozměňovacích návrhů ze dne 9. 3. 2015 - pro RMČ ze 
zápisu nevyplynuly žádné úkoly. 
 
 
2D) Kontrola zápisu 4. zasedání ZMČ ze dne 20. 5. 2015  
Zápis ze 4. ZMČ byl zveřejněn v zákonné lhůtě, avšak byl podepsán až v den konání 15. RMČ 
(27. 5. 2015), proto je předkládán až nyní na 16. RMČ. 
RMČ se předloženým zápisem zabývala a projednala jednotlivé podněty.  
 
Před projednáváním ostatních bodů programu se na zasedání dostavil pan Jaroslav Šíma, aby 
představil svoji cestu „Na opici do Afriky“. Především pan Šíma poděkoval členům Rady MČ za 
podporu a finanční příspěvek. Převzal Uhříněveskou vlajku, kterou na nejvyšším marockém 
vrcholu vztyčí a ukáže světu. Zodpověděl kladené otázky. Zároveň pozval radní na tiskovou 
konferenci, která se uskuteční dne 18. 6. 2015 na lodi Czech Boat za účasti médií. Z cesty bude 
zpracována reportáž a zveřejněna v říjnovém čísle UZ. Slavnostní přivítání proběhne před radnicí 
na Novém náměstí po návratu z cesty cca za 3 měsíce (polovina září 2015). 
 
 

3. „Oprava soustavy rybníků Vodice-Nadýmač v k. ú. Uhříněves po povodní z června 

2013“ - souhlas se zahájením prací bez poskytnuté dotace 
Písemně předložený materiál objasnil radní Ing. Semeniuk, který radu seznámil s celou záležitostí 
a požádal o přerušení projednávání tohoto bodu. K bodu se diskutovalo. 
Usnesení: 

RMČ souhlasí s přerušením projednávání tohoto bodu do příštího zasedání RMČ. 
/7:0:0/ 

 
4. Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovitele akce „Oprava komunikací a chodníků 
MČ Praha 22“  
Písemně předložený materiál objasnil radní Ing. Semeniuk. Na základě provedené každoroční 
kontroly stavu chodníků a povrchů vozovek po zimě 2014/2015, četných stížností a oznámení ze 
strany občanů na jejich špatný stav, provedl ORS výběr nejvíce poškozených úseků komunikací. 
K bodu se diskutovalo. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zajištěním výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na výběr 
zhotovitele akce „Oprava komunikací a chodníků MČ Praha 22“.   

2. RMČ ukládá ORS zajistit zadání veřejné zakázky malého rozsahu na výběr zhotovitele 

akce „Oprava komunikací a chodníků MČ Praha 22“ 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.  

3. RMČ  schvaluje způsob zadání a zadávací podmínky.  

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

Členové:    Náhradníci: 

Ing. Petr Semeniuk             Ing. Jiří Pařízek 

Petr Mošna                              Ing. František Wetter 

Jiří Rösler                                Jan Florián 

Miroslav Šašek                       Jana Frydrychová 
Bc. Michal Selinger                   Petr Bořkovec 

/7:0:0/ 
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5. Přijmutí daru části pozemku parc. č. 1400/2 v k. ú. Uhříněves v rámci výstavby 
„Obytný areál v Uhříněvsi, ul. Nad Volyňkou“ od společnosti CENTRAL GROUP Nové 
Pitkovice, a. s. 
Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s přijmutím daru části pozemku parc. č.  1400/2 v k. ú. Uhříněves 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. 
/7:0:0/ 
 
 
6. Trvané uložení inženýrských sítí na pozemcích parc. č. 1793/35 a 1793/36 v  k. ú. 
Uhříněves ve prospěch společnosti Skanska a. s. 
Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek. K bodu se diskutovalo. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s trvalým uložením sítí k objektu domu F, vybudovanému v rámci stavby 

„Bytové domy ROMANCE II“ na pozemcích parc. č. 1793/35 a 1793/36 v  k. ú. 

Uhříněves ve prospěch společnosti Skanska a. s., Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4,         

za cenu 1 000 Kč. 

2. RMČ ukládá  

a) OSM informovat žadatele a připravit smlouvy o trvalém uložení sítí, 

b) starostovi MČ uzavřít smlouvu o trvalém uložení sítí.  
/7:0:0/ 
 
 
7. Zápis z 2. jednání bytové komise ze dne 3. 6. 2015 s návrhem na uzavření NS k bytům 
Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek. K bodu se diskutovalo. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí  
a) s uzavřením NS na pronájem bytu o velikosti 3+1 v  čp. 77 ul. Semanského v Praze - 

Uhříněvsi s panem J. R., bytem Praha 10, doba nájmu dva roky s možností dalšího 

prodloužení od 1. 7. 2015, nájemné 89 Kč/m2/měsíc s odložením placení nájmu        

po dobu rekonstrukce maximálně však na 6 měsíců, 

b) s uzavřením NS na pronájem bytu o velikosti 1+1 v  čp. 380 na Husově náměstí 

v Praze - Uhříněvsi s paní J. V., Praha 10, doba nájmu dva roky s možností dalšího 

prodloužení od 1. 8. 2015, nájemné 89 Kč/m2/měsíc, 

c) s uzavřením NS na pronájem bytu o velikosti 1+kk v  čp. 1257 na Novém náměstí 

v Praze - Uhříněvsi s panem M. J., bytem Praha 9, doba nájmu jeden rok s možností 

dalšího prodloužení od 1. 7. 2015, nájemné 89 Kč/m2/měsíc, 

d) s uzavřením NS na pronájem bytu o velikosti 1+1 v  čp. 78 ul. Semanského v Praze - 

Uhříněvsi s paní L. Z., bytem Praha - Uhříněves, doba nájmu dva roky s možností 

dalšího prodloužení od 1. 7. 2015, nájemné 89 Kč/m2/měsíc, 

e) s 1. náhradníkem na pronájem bytu o velikosti 1+1 v  čp. 78 ul. Semanského v Praze 

- Uhříněvsi s paní B. B., bytem Praha - Uhříněves,  

f) s 2. náhradníkem na pronájem bytu o velikosti 1+1 v  čp. 78 ul. Semanského v Praze 

s panem O. M., bytem Praha - Uhříněves. 

2. RMČ souhlasí s novými Zásadami pronájmu obecních bytů v majetku MČ Praha 22      

dle přílohy č. 2.  

3. RMČ bere na vědomí ostatní body Zápisu z 2. jednání bytové komise ze dne 3. 6. 2015.  

4. RMČ ukládá OSM 

a) informovat žadatele o usnesení RMČ, 

b) uzavřít nájemní vztahy k bytům v souladu s usnesením RMČ, 

c) zveřejnit nové Zásady pronájmu obecních bytů v majetku MČ Praha 22. 
/7:0:0/ 



 6 

8. Genderový mainstreaming - výsledky soutěže - globální audit RP   
Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek. Záležitost rovných příležitostí dále doplnila 
tajemnice. K bodu se diskutovalo. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí informaci o výsledku soutěže „Úřad půl na půl“.  

2. RMČ souhlasí s globálním auditem RP. 

3. RMČ ukládá  

a) ZS pan Knotkovi zajistit globální audit RP na MČ Praha 22, 

b) tajemnici zajistit součinnost úřadu pro GARP a jeho výsledky předložit na RMČ  
/7:0:0/ 
 
9. Zápis z 3. jednání Komise dopravy ze dne 25. 5. 2015 
Písemně předložený materiál objasnil ZS Ing. Pařízek. RMČ zápis bere na vědomí. 
 
 
10. Pracovní poměr ředitelů škol a školských zařízení 
Písemně předložený materiál objasnil pan radní Coller. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí 

a) novelu školského zákona v oblasti uzavírání pracovních poměrů ředitele a ředitelek 

škol a školní jídelny, 

b) potvrzení pracovních poměrů ředitele a ředitelek škol a školní jídelny, které zřizuje 

MČ Praha 22, na dobu neurčitou s účinností od 1. 5. 2015. 

2. RMČ ukládá OKÚ seznámit s usnesením ředitele a ředitelky školy a školní jídelny. 
/7:0:0/ 
 
 
11. Navýšení kapacity počtu strávníků ve Školní jídelně, Praha 22, Nové náměstí 1100 

Písemně předložený materiál objasnil pan radní Coller, který informoval, že z důvodu zvyšujícího 

se počtu žáků v základních školách a výstavby MŠ Pitkovice je současně nutné zajistit navýšení 

kapacity strávníků ve školní jídelně s účinností od 1. 9. 2015. 

Usnesení: 
RMČ souhlasí s podáním žádosti Krajskému úřadu (odboru školství, mládeže a školství MHMP)    
o zápis změny údajů v rejstříku škol a školských zařízení, a to o změnu nejvyššího povoleného 
počtu strávníků ve Školní jídelně, Praha 22, Nové náměstí 1100 na 2 000 strávníků s účinností od 
1. 9. 2015. 
/7:0:0/ 
 
12. Návrh zápisu do Kroniky za rok 2014 
Písemně předložený materiál objasnil pan radní Coller. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s předloženým návrhem zápisu do kroniky za rok 2014 
2. RMČ souhlasí s vyplacením odměny ve výši 5 000 Kč panu Ing. Klichovi za zpracování 

zápisu do Kroniky za rok 2014. 
 /7:0:0/ 
 
13. Použití znaku MČ Praha 22 nadací Hugs foundation, s. r. o. 
Písemně předložený materiál objasnil radní Bc. Selinger.  
Nadace se na úřad obrátila s žádostí o použití znaku MČ Praha 22. MČ bude uvedena jako 

organizace spolupracující a podporující.  
Usnesení: 
RMČ souhlasí s použitím znaku MČ Praha 22 nadací Hugs foundation, s. r. o. 
/7:0:0/ 
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Před projednáváním bodu č. 4, informoval pan radní Ing. Semeniuk, že v tomto bodě se zdrží 
hlasování, vzhledem ke své funkci v Českém rybářském svazu, místní organizace Uhříněves, kde je 
předsedou. 
 
14. Přidělení dotace z Programu MČ Praha 22 na podporu sportovní činnosti nestátních 
neziskových organizací  
Písemně předložený materiál objasnil radní Bc. Selinger. K bodu se diskutovalo 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí zápis hodnotící komise včetně jejího doporučení na přidělení 

dotace na podporu sportovní činnosti nestátních neziskových organizací.  

2. RMČ schvaluje na základě kritérií přidělení dotace:  

č. 1 - STUDIO SPORT, IČ 26585146 ve výši 35 000 Kč 

č. 3 - Český rybářský svaz, IČ 40615561 ve výši 32 000 Kč 

č. 5 - TJ SOKOL Uhříněves, IČ 49276662 ve výši 28 000 Kč 

č. 7 - SHM Klub Uhříněves a Kolovraty, IČ 63834481 ve výši 40 000 Kč 

3. RMČ souhlasí a doporučuje přidělit dotace: 

č. 6 - SK Čechie Uhříněves, IČ 15268551 ve výši 95 000 Kč  

č. 8 - Sportcentrum Uhříněves, IČ 01539850 ve výši 70 000 Kč 

4. RMČ ukládá radnímu Bc. Selingerovi předložit přidělení dotace uvedeným žadatelům na 

5. ZMČ ke schválení.  

5. RMČ ukládá OKÚ 

a) vyrozumět žadatele s rozhodnutím RMČ o podaných žádostech,  

b) připravit smlouvy o poskytnutí dotace k podpisům smluvních stran.  
/6:0:0/ 
 
 
15. Zápis ze zasedání Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 27. 5. 2015 
Písemně předložený materiál objasnila šéfredaktorka UZ a radní Mgr. Erbsová. RMČ zápis bere 
na vědomí. 
 
 
16. Návrh programu 5. zasedání ZMČ, které se uskuteční dne 24. 6. 2015 
Návrh programu byl předložen písemně, jednotlivé materiály byly projednány a do programu 
byly zařazeny návrhy materiálů od zastupitelů STAN (p. Koutský a p. Zelenka), které byly panu 
starostovi doručeny mailem předchozí den. Byla přizvána V OV Mgr. Vinklářová, která 
přítomným vysvětlila stanoviska OV k materiálům od zástupců STAN. 

Usnesení: 

RMČ souhlasí s návrhem programu 5. zasedání ZMČ, které se bude konat ve středu 24. 6. 2015 

od 16 hodin ve velké zasedací místnosti ve 3. patře. Oznámení o konání 5. zasedání ZMČ a 

distribuci materiálů - zajistí OKÚ a OHS v souladu se zákony v pondělí 15. 6. 2015. 
/7:0:0/ 
 
 
17. Návrh termínů jednání RMČ a ZMČ na II. pololetí. 2015 
Návrh termínů byl předložen písemně. 
Usnesení: 

1. RMČ schvaluje harmonogram zasedání RMČ a ZMČ na II. pololetí 2015. 
2. RMČ ukládá OKÚ zveřejnit termíny na webu a v UZ. 

/7:0:0/ 
 
 
 
 
 
 
 



 8 

18. Různé 
A/ Rozloučení se školním rokem v MŠ Sluneční - paní tajemnice informovala o pozvání na 
slavnostní rozloučení se školním rokem, které se uskuteční dne 11. 6. 2015 od 17:00 hod v Divadle 
U22. Akce se zúčastní pan ZS Knotek. RMČ informaci bere na vědomí. 
 
 
 
Zasedání bylo ukončeno v 11:45 hodin. 
Zapsala:  Monika Kubšová 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
 

Bc. Michal Selinger   ………………………………. 
 
 
Ing. Petr Semeniuk   ………………………………. 
 
 
 
 

Pan Jiří Knotek, zástupce starosty MČ Praha 22 ……………………………….  


