
 
 Zápis z 16. mimořádného zasedání RMČ, které se konalo dne 20. 6. 2018 

od 14:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice 
 

Přítomni:  Viz Prezenční listina 
Ověřovatelé zápisu: Bc. Michal Selinger, Ing. Petr Semeniuk 
 
 
Jednání zahájil pan starosta v 14:00 hodin přivítáním přítomných, uvedl důvod svolání                
16. zasedání mimořádné rady. Byli zvoleni výše uvedení ověřovatelé zápisu.  
 
Hlasováním 7:0:0 byl schválen PROGRAM: 
 

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu 
2. Navýšení kapacity ZŠ U Obory - dodatek č. 3 - prodloužení termínu dokončení 
3. VZMR s názvem „Stavební úpravy čp. 803 na 2 třídy MŠ ul. V Bytovkách“ - schválení 

investičního záměru, způsobu zadání, výjimky ze směrnice a rozpočtové úpravy 

4. Zápis ze 4. jednání Komise kultury ze dne 17. 5. 2018 
5. Různé 

A/ Žádost o poskytnutí dotace pro TJ Sokol Uhříněves 
 

 
2. Navýšení kapacity ZŠ U Obory - dodatek č. 3 - prodloužení termínu dokončení 
Materiál byl předložen písemně a objasněn radním Ing. Semeniukem.  
Usnesení: 

1. RMČ schvaluje prodloužení termínu dokončení díla do 31. 7. 2018. 
2. RMČ ukládá radnímu Ing. Semeniukovi na základě plné moci podepsat Dodatek č. 3 

ke Smlouvě o dílo č. SD 47/2017 (ev. č. zhotovitele 2/Sv/2017) na realizaci projektu pod 
názvem „Navýšení kapacity ZŠ U Obory“.  
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3. VZMR s názvem „Stavební úpravy čp. 803 na 2 třídy MŠ ul. V Bytovkách“ - schválení 

investičního záměru, způsobu zadání, výjimky ze směrnice a rozpočtové úpravy 
Materiál byl předložen písemně a objasněn radním Ing. Semeniukem. K bodu byla přizvána 
V OV Mgr. Vinklářová. 
Usnesení: 

1. RMČ schvaluje investiční záměr na zajištění stavebních úprav čp. 803 na 2 třídy MŠ     
ul. V Bytovkách. 

2. RMČ schvaluje přesun výdajů rozpočtu snížením výdajů na stavbu MŠ V Bytovkách      
o 850 000 Kč, snížením výdajů na výkup pozemků o 4 150 000 Kč (obojí dodatečně 
pokryto dotací z HMP) a zvýšením výdajů na zřízení MŠ v čp. 803 o 5 000 000 Kč. 

3. RMČ souhlasí se zajištěním zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Stavební 
úpravy čp. 803 na 2 třídy MŠ ul. V Bytovkách“. 

4. RMČ schvaluje výjimku ze Směrnice ÚMČ Praha 22 č. 2/2016 a současně způsob 
zadání zakázky dle důvodové zprávy. 

5. RMČ rozhoduje o přímém zadání zakázky pod názvem „Stavební úpravy čp. 803 na       
2 třídy MŠ ul. V Bytovkách“ společnosti Archdozor s.r.o., Počernická 509/85, 108 00 
Praha 10, IČ: 05498643, za cenu 4. 129 755,00 bez DPH, 4. 997 003,55 Kč vč. DPH, dle 
cenové nabídky. 

6. RMČ ukládá starostovi zahájit ve spolupráci s ORS jednání o uzavření smlouvy o dílo a 
smlouvu uzavřít. 
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4. Zápis ze 4. jednání Komise kultury ze dne 17. 5. 2018 
Materiál byl předložen písemně.  
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí zápis ze zasedání kulturní komise dne 17. 5.2018. 
2. RMČ bere na vědomí informaci o získání finanční podpory - účelového grantu HMP 

(III. kolo) na akce k výročí 100 let vzniku samostatného československého státu 
v Praze 22 ve výši 300 000 Kč. 

3. RMČ souhlasí s tím, aby v rámci oslav 100. výročí vzniku samostatné ČSR v pátek    
26. 10. 2018 bylo objednáno dodání pamětního stromu - lípy malolisté o průměru 
kmene 18-20cm a vyrobení informační desky s rozpočtovými náklady do 35 000 Kč u 
firmy Marigreen art s.r.o., Příkopy 209,    39301 Pelhřimov,  IČ 24813222. 

4. RMČ souhlasí s tím, aby v rámci oslav 100. výročí vzniku samostatné ČSR v neděli    
28. 10. 2018 vystoupil „Folklorní soubor Karpaty ze Žiliny“ s rozpočtovými náklady 
do 120 000 Kč. 

5. RMČ souhlasí s tím, aby v rámci oslav 100. výročí vzniku samostatné ČSR v neděli    
28. 10. 2018 byly zapůjčeny kostýmy, historická vozidla a koně s rozpočtovými 
náklady do 35 000 Kč. 

6. RMČ souhlasí s tím, aby v rámci oslav 100. výročí vzniku samostatné ČSR v neděli    
28. 10. 2018 byl objednán ohňostroj s rozpočtovými náklady do 70 000 Kč u Ohňostroje 
Krupička, s.r,o., Ke Křížkám 166,  107 00 Praha 10 - Dubeč, IČ 26454025. 

7. RMČ souhlasí s tím, aby v rámci oslav 100. Výročí vzniku samostatné ČSR v neděli    
28. 10. 2018 byla uzavřena smlouva na vystoupení houslového virtuosa Jaroslava 
Svěceného s rozpočtovými náklady do 85 000 Kč. 

8. RMČ souhlasí s tím, aby v rámci oslav 100. výročí vzniku samostatné ČSR v neděli    
28. 10. 2018 bylo objednáno pódium a zvuková aparatura s rozpočtovými náklady do   
75 000 Kč u pana Daniela Kozla, Bříství 49, 289 15 Bříství, IČO 87145111. 

9. RMČ souhlasí s tím, aby v rámci oslav 100. výročí vzniku samostatné ČSR v neděli    
28. 10. 2018 byly objednány upomínkové předměty a květinová výzdoba 
s rozpočtovými náklady do 45 000 Kč. 

10. RMČ souhlasí s tím, aby v rámci oslav 100. výročí vzniku samostatné ČSR v neděli    
28. 10. 2018 bylo objednáno vystoupení flašinetáře pana J. B. s parním strojem       
pana Š. s rozpočtovými náklady do 11 000 Kč. 

11. RMČ souhlasí s tím, aby v rámci oslav 100. výročí vzniku samostatné ČSR v neděli    
28. 10. 2018 byl objednán koncert mobilní zvonohry u spol. CARILLO, s.r.o., Statenice 
161, Horoměřice 252 62, IČO 26156407 a zvoník pan R. s rozpočtovými náklady do 
35 000 Kč. 

12. RMČ souhlasí s tím, aby v rámci oslav 100. výročí vzniku samostatné ČSR byla zadána 
výroba 100 ks „Pamětních korbelů“ v ceně 200 Kč vč. DPH za 1 ks, tedy za celkovou 
cenu do 20 000 Kč u kolodějského keramika. 

13. RMČ souhlasí s tím, aby v rámci oslav 100. výročí vzniku samostatné ČSR v měsících 
září a říjnu 2018 bylo objednáno naladění a posouzení stavu klavíru v Uhříněveském 
muzeu s rozpočtovými náklady do 7 000 Kč.  

14. RMČ souhlasí s tím, aby v rámci oslav 100. výročí vzniku samostatné ČSR 
v Pitkovicích proběhla akce „Pitkovický chodník“ s rozpočtovými náklady do 56 000 
Kč. 

15. RMČ souhlasí s tím, aby v rámci oslav 100. výročí vzniku samostatné ČSR v Hájku 
proběhla akce „Cyklostezka a výsadba stromu“ s rozpočtovými náklady do 81 000 Kč. 
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5. Různé 

A/ Žádost o poskytnutí dotace - na MČ se obrátila jednatelka TJ Sokol Uhříněves           

Ing. Hana Nováková, s písemnou žádostí o poskytnutí individuální dotace pro provozní 

potřeby amatérského DS UCHO. 
 Usnesení: 

1. RMČ schvaluje poskytnutí individuální dotace pro TJ Sokol Uhříněves, IČ 49276662, 
ve výši 50 000 Kč pro provozní potřeby amatérského DS UCHO. 

2. RMČ ukládá OKÚ vyrozumět žadatelku s rozhodnutím RMČ a připravit smlouvu          

o poskytnutí dotace k podpisům smluvních stran. 

3. RMČ ukládá starostovi podepsat smlouvu o poskytnutí dotace. 
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Zasedání bylo ukončeno v 15:30 hodin. 
Zapsala:  Monika Kubšová 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Bc. Michal Selinger   ………………………………… 
 
 
   Ing. Petr Semeniuk    ……………………………….. 
             
 
 
Ing. Martin Turnovský, starosta MČ Praha 22 ………………………………………… 
 


