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Zápis ze 17. zasedání RMČ, které se konalo dne 24. 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. Jiří Pařízek 
  
Jednání zahájil pan starosta v 9:00 hodin přivítáním přítomných. Byli zvoleni výše uvedení 
ověřovatelé zápisu.  
Pan starosta požádal o doplnění programu o tři body: 
o bod č. 25 - Aktualizace adresáře sociálních, zdravotních a návazných služeb MČ Praha 22,          

MČ Praha - Kolovraty, 
o bod č. 26 - Analýza přístupnosti a bezbariérovosti vybraných objektů MČ Prahy 22, směřující 

k vytvoření celopražské mapy přístupnosti a bezbariérovosti, 
o bod č. 27 - Propojovací komunikace ul. Přátelství - Venušina - uzavření Dodatku č. 2 

k Dohodě o porozumění a spolupráci a Darovací smlouvy se společností Skanska Reality a. s. 
Materiály k těmto bodům byly předloženy radním na stůl. 
 
Hlasováním 7:0:0 byl schválen doplněný PROGRAM: 
 

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu 
2. Kontrola zápisu 16. zasedání RMČ ze dne 10. 6. 2015  
3. Provozovatel telekomunikačních služeb pro MČ Praha 22 
4. Finanční kontroly ve školách a školní jídelně, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 22 
5. Informace o možnosti založení Sboru dobrovolných hasičů v Uhříněvsi 

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

2013“ - souhlas se zahájením prací bez poskytnuté dotace 

7. Uzavření smlouvy o převodu projektové dokumentace a práv a povinností 

z Veřejnoprávních rozhodnutí ke stavbě „Cyklotrasa MČ Praha 22 - Cyklostezka: Netluky 

- Uhříněves - Kolovraty„ 

8. Zpracování pasportu a sumarizace vad na objektu školní jídelny v Uhříněvsi, Nové 

náměstí 1100/1, 104 00 Praha 114 

9. Změna podnikatelského subjektu v NP v čp. 158 ul. Přátelství v Praze 22 

10. Úprava nájemních vztahů k bytům v majetku MČ Praha 

11. Vyhodnocení VZ  „Zateplení a fasáda bytového domu čp. 369 Přátelství Uhříněves“  

12. Vyhodnocení VZ  „Výměna RTN a kalorimetrů v domech na Novém náměstí čp. 1440, 

1257 a 1270“ 

13. Vyhodnocení VZ „Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves“ 
14. Rozpočtové úpravy 
15. Přidělení dotace z Programu MČ Praha 22 na podporu projektů v oblasti společenských 

aktivit v roce 2015 
16. Návrh navýšení členů komise sociálních věcí, zdravotnictví a komunitního plánování 
17. Propagace kulturních, společenských a sportovních akcí na sloupech veřejného osvětlení 

v MČ Praha 22 
18. Veřejná zakázka - „Zkvalitnění nakládání s bioodpadem městská část Praha 22 - 

Uhříněves“ (vozidlo pro svoz bioodpadu) 
19. Navýšení kapacity počtu žáků ve školní družině  Základní školy, Praha 10, nám. Bří 

Jandusů 2 od 1. 9. 2016 
20. Přesun finančních prostředků z rezervního do investičního fondu ZŠ, Praha 10, nám.             

Bří Jandusů 2 
21. Zápis z 3. jednání školské komise konané dne 11. června 2015 
22. Veřejná zakázka malého rozsahu na dodavatele mobilní aplikace pro realizaci „Služby            

e-Governmentu v MČ Praha 22“ 
23. Zápis z 2. zasedání Komise životního prostředí ze dne 10. 6. 2015 
24. Zápis z jednání Komise pro sociálně-právní ochranu dětí 
25. Aktualizace adresáře sociálních, zdravotních a návazných služeb MČ Praha 22,               

MČ Praha - Kolovraty 
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26. Analýza přístupnosti a bezbariérovosti vybraných objektů MČ Prahy 22, směřující 
k vytvoření celopražské mapy přístupnosti a bezbariérovosti 

27. Propojovací komunikace ul. Přátelství - Venušina - uzavření Dodatku č. 2 k Dohodě           
o porozumění a spolupráci a Darovací smlouvy se společností Skanska Reality a. s. 

28. Různé 
 
 
2. Kontrola zápisu z 16. zasedání RMČ ze dne 10. 6. 2015  
16/2,15/2,14/2,13/2,12/2,11/2,10/2,9/2,8/2,7/4,6/3,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,92/2,91/2,90/2,89/2,88/2,7
MIM/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 
16/2,15/2,14/2,13/2,12/2,11/2,10/2,9/2,8/2,6/3,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,92/2,91/2,90/2,89/2,88/2,7MIM
/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 - oznámení o zahájení řízení bylo doručeno všem 
účastníkům řízení. Lhůta pro podání námitek byla do 23. 6. 2015. Dne 18. 6. 2015 uplatnilo 
námitky, v zastoupení některých spoluvlastníků nemovitosti, Společenství vlastníků Blšanecká 
1536, Praha - Uhříněves, ve kterém nesouhlasí s vydáním rozhodnutí  
16/2,15/2,14/2,13/2,12/2,11/2,10/2,9/2,8/2,7/4,6/3,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,92/2,91/2,90/2,89/4(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 

16/2,15/2,14/2,13/2,12/2,11/2,10/2,9/2,8/2,7/4,6/3,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,92/2,91/2,90/2,89/8(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) - Informace mailem ze dne 15.6. Mgr. Švihelové, 

že TSK musí být umožněno delimitačním protokolem stát se stavebníkem akce.  Proto je nutné 

uzavřít s TSK Smlouvu o převodu Projektové dokumentace a práv a povinností z Veřejnoprávních 

rozhodnutí ke Stavbě - dnes v materiálech bod 7 

16/2,15/2,14/2,13/2,12/2,11/2,10/2,9/2,8/14(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 
16/2,15/2,14/2,13/2,12/2,11/2,10/2,9/8(9. RMČ ze dne 4. 3. 2015) - Záměr nákupu svozového 
vozidla bioodpadu - materiál dnes na programu jako bod 18 
16/2,15/2,14/2,13/2,12/2,11/2,10/6(10. RMČ ze dne 18. 3.2015) - Spolupráce MČ P22                  

s Domovem pro seniory Centrin CZ s. r. o. - jednání probíhají - trvá 

16/2,15/2,14/2,13/2,12/2,11/7(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 

16/2,15/2,14/4(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 - dodatek je podepsán, 

staveniště předáno 22. 6., práce byly zahájeny - dále záležitost sleduje ORS - splněno 
16/2,15/2,14/5(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 zaslána k podání na KN - trvá 
16/2,15/2,14/8 (14. RMČ ze dne 13. 5. 2015) - Výměna RTN a kalorimetrů v domech na 
Novém náměstí čp. 1440, 1257 a 1270 - vyhodnocení dnes v materiálech bod 12 
16/2,15/2,14/12 (14. RMČ ze dne 13. 5. 2015) - Dětský den na Rychetách dne 7. 6. 2015 – 
proběhl - dopisy se připravují - trvá 
16/2,15/3 (15. RMČ ze dne 27. 5. 2015) - VZMR na zpracování „Studie proveditelnosti 
zvýšení kapacity ZŠ U Obory“ - VZMR byla vyhlášena dne 10. 6. 2015, hodnotící komise bude 
zasedat dne 29. 6. 2015, vyhodnocení na příští RMČ - trvá 
16/2,15/7(15. RMČ ze dne 27. 5. 2015)  - Zateplení a fasáda BD čp. 369 Přátelství, Praha 22 - 
VZ vyhlášena, OSM očekává nabídky - vyhodnocení dnes v materiálech bod 11 
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16/2,15/8(15. RMČ ze dne 27. 5. 2015)  - Zateplení a fasáda BD čp. 199 K Sokolovně, P22 - 
VZ vyhlášena, OSM očekává  nabídky - vyhodnocení dnes v materiálech bod 13 
16/2,15/9(15. RMČ ze dne 27. 5. 2015)  - Ukončení NS č. 304/2000  na byt č. 12 s paní Z.  - 
dohoda o ukončení NS připravena k podpisu k 31/7 - trvá 
16/2,15/10(15. RMČ ze dne 27. 5. 2015)  - Živý plot u BD v ulici V bytovkách čp. 742 - 744 - 
OŽP odeslal předběžnou objednávku výpěstků s odběrem koncem září 2015 - trvá 
16/2,15/11(15. RMČ ze dne 27. 5. 2015)  - Dodavatel mobilní aplikace pro realizaci „Služby   
e-Governmentu v MČ P22“ - vyhodnocení dnes v materiálech jako bod  22 
 16/2,15/14(15. RMČ ze dne 27. 5. 2015)  - Návrh na jmenování hodnotících komisí - dnes 
v materiálech jako bod 15 
16/2,15/17(15. RMČ ze dne 27. 5. 2015)  - Podnět člena ZMČ - materiál bude předložen na 
příští RMČ - trvá 

16/3 - „Oprava soustavy rybníků Vodice-Nadýmač v k. ú. Uhříněves po povodní z června 

2013“ - souhlas se zahájením prací bez poskytnuté dotace - dnes v materiálech jako bod 6 
16/4 - VZMR na zhotovitele akce „Oprava komunikací a chodníků MČ Praha 22“  - VZMR 
byla vyhlášena dne 12. 6. 2015, hodnotící komise bude zasedat dne 29. 6. 2015, vyhodnocení na 
příští RMČ - trvá 
16/6 - Trvané uložení inženýrských sítí na pozemcích parc. č. 1793/35 a 1793/36 v  k. ú. 
Uhříněves ve prospěch společnosti Skanska a. s. - žadatelé informováni, smlouva se připravuje 
- trvá 
16/7 - Zápis z 2. jednání BK ze dne 3. 6. 2015 s návrhem na uzavření NS k bytům - smlouvy 
připraveny k podpisu, OSM zajistí podpisy NS a předání bytů u a), c) d) k 1. 7. 2015 a u b)        
k 1. 8. 2015  - splněno 
16/8 - Genderový mainstreaming - objednávka byla vystavena – GARP proběhne v období  
červenec až říjen 2015 
16/12 - Návrh zápisu do Kroniky za rok 2014 - po zveřejnění zápisu bude odměna vyplacena  
16/13 - Použití znaku MČ Praha 22 nadací Hugs foundation, s. r. o. - znak bude zástupci 
nadace předán v el. podobě 
16/17 - Návrh termínů jednání RMČ a ZMČ na II. pololetí. 2015 - zveřejněno na webu i v UZ  
 
3. Provozovatel telekomunikačních služeb pro MČ Praha 22 
Písemně předložený materiál objasnil pan starosta, který informoval, že v souladu s uzavřenou 
účastnickou smlouvou s O2 Czech Republic, byla provedena optimalizace stávajících tarifů, 
kterou se předpokládá snížení výdajů na provoz mobilních telefonů o 44 %. Současně je navrženo 
rozšířit rozsah poskytovaných telekomunikačních služeb u této společnosti i o pevné linky. 
V rámci rámcové smlouvy mohou výhodnější podmínky využívat i zřízené příspěvkové 
organizace. 
Usnesení: 

RMČ souhlasí s uzavřením smlouvy se spol. O2 Czech Republic, a. s., IČ 60193336 na provoz 

mobilních a pevných hlasových služeb podle aktualizovaného návrhu obchodních podmínek.    
/7:0:0/ 
 
4. Finanční kontroly ve školách a školní jídelně, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 22 
Písemně předložený materiál objasnil pan starosta. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí výsledek finanční kontroly. 
2. RMČ ukládá  

a) řediteli a ředitelkám škol a školní jídelny řídit se doporučeními a závěry finanční 
kontroly, 

b) OKÚ seznámit ředitele a ředitelky škol a školní jídelny s usnesením. 
/7:0:0/ 
 

5. Informace o možnosti založení Sboru dobrovolných hasičů v Uhříněvsi 
Písemně předložený materiál objasnil pan starosta. K bodu se diskutovalo. 

1. RMČ bere na vědomí  
a) informaci o zájmu občanů znovu založit Sbor dobrovolných hasičů v Uhříněvsi (SDH 

V. stupně), 
b) existenci dvou pobočných spolků SDH v Pitkovicích a v Uhříněvsi. 
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2. RMČ souhlasí  
a) se sídlem jednotky SDH Uhříněves na ÚMČ Praha 22, Nové nám. 1250, 104 00 

Praha 114, 

b) s používáním znaku města Uhříněves - společně se znakem SDH Čech, Moravy a 

Slezska pro jednotku SDH Uhříněves. 
/7:0:0/ 
 

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

2013“ - souhlas se zahájením prací bez poskytnuté dotace 
Radní Ing. Semeniuk požádal o stažení materiálu z programu. 
Usnesení: 

RMČ souhlasí se stažením materiálu z programu jednání.  /7:0:0/ 

 

7. Uzavření smlouvy o převodu projektové dokumentace a práv a povinností 

z Veřejnoprávních rozhodnutí ke stavbě „Cyklotrasa MČ Praha 22 - Cyklostezka: Netluky - 

Uhříněves - Kolovraty„ 
Písemně předložený materiál objasnil radní Ing. Semeniuk.  
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s textem předložené smlouvy o převodu práv a povinností s TSK hl. m. 

Prahy. 

2. RMČ ukládá radnímu Ing. Semeniukovi předložit materiál k projednání a schválení        

do 6. ZMČ. 
/7:0:0/ 
 

8. Zpracování pasportu a sumarizace vad na objektu školní jídelny v Uhříněvsi, Nové 

náměstí 1100/1, 104 00 Praha 114 
Písemně předložený materiál objasnil radní Ing. Semeniuk.  
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zpracováním pasportu a sumarizace vad na objektu školní jídelny 

v Uhříněvsi, Nové náměstí 1100/1, 104 00 Praha 114. 
2. RMČ  ukládá ORS vystavit objednávku na zpracování pasportu a sumarizace vad na 

objektu školní jídelny v Uhříněvsi, Nové náměstí 1100/1, 104 00 Praha 114 firmě 
STAVOPROJEKT PRAHA s. r. o., Vršovická 1462/66, 101 00 Praha 10 - Vršovice,        
IČ 24271837 . 

/7:0:0/ 
 

9. Změna podnikatelského subjektu v NP v čp. 158 ul. Přátelství v Praze 22 

Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek, který informoval o žádosti ředitelky ústavu 

PONTE, z. ú. o změnu NS na pronájem NP za účelem provozování „Komunitního centra“. 

Současný nájemce o. s. DOLLY změnilo v souladu se zákonem svoji právní formu na zapsaný 

ústav a tím i název na PONTE, z. ú.  
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s přechodem pronájmu NP v čp. 158 ul. Přátelství v Praze - Uhříněvsi dle 

nájemní smlouvy č. 95/2009 MN-36 z Občanského sdružení DOLLY na PONTE, z. ú. 

Přátelství 158, 104 00 Praha - Uhříněves, IČ 26531186, od 1. 7. 2015.  

2. RMČ ukládá 

a) OSM informovat žadatele a připravit smlouvy, 

b) starostovi MČ podepsat smlouvu. 
/7:0:0/ 

 

10. Úprava nájemních vztahů k bytům v majetku MČ Praha 
Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s prodloužením nájemních smluv na pronájem bytů dle „Zásad pronájmu 

obecních bytů v majetku MČ Praha 22“ s nájemci uvedenými v příloze č. 1, která tvoří 

nedílnou součást tohoto materiálu.  
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2. RMČ ukládá  
a) OSM informovat žadatele a připravit dodatky k nájemním smlouvám, 

b) starostovi MČ uzavřít dodatky k nájemním smlouvám. 
/7:0:0/ 
 

11. Vyhodnocení VZ  „Zateplení a fasáda bytového domu čp. 369 Přátelství Uhříněves“  
Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek. 
Usnesení: 

1. RMČ  souhlasí s vítězem veřejné zakázky firmou  BOMYJO s. r. o. Mráčkova 3062/1 

143 00 Praha 4, IČ 27876888, za cenu 648 788,00 Kč vč. DPH. 

2. RMČ ukládá OSM zajistit smlouvu na „Zateplení a fasádu bytového domu čp. 369 

Přátelství Uhříněves“ s firmou BOMYJO s. r. o. Mráčkova 3062/1 143 00 Praha 4,        

IČ 27876888, za cenu 648 788,00 Kč vč. DPH. 

/7:0:0/ 

 

12. Vyhodnocení VZ  „Výměna RTN a kalorimetrů v domech na Novém náměstí čp. 1440, 

1257 a 1270“ 
Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s vítězem veřejné zakázky firmou ENBRA, a. s., Leknínová 3167/4, 

Praha 10, IČ 44015844, za cenu 256 203,00 Kč vč. DPH. 

2. RMČ ukládá OSM zajistit objednávku na výměnu RTN a kalorimetrů v domech na 

Novém náměstí čp. 1440, 1257 a 1270 pro firmu ENBRA, a. s., Leknínová 3167/4,   

Praha 10, IČ 44015844, za cenu 256 203,00 Kč vč. DPH. 

/7:0:0/ 

 

13. Vyhodnocení VZ „Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves“ 
Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s vítězem veřejné zakázky firmou BOMYJO s. r. o. Mráčkova 3062/1 143 
00 Praha 4, IČ 27876888, za cenu 1 486174,00 Kč vč. DPH. 

2. RMČ ukládá OSM zajistit smlouvu na „Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 
K Sokolovně Uhříněves “ s firmou BOMYJO s. r. o. Mráčkova 3062/1 143 00 Praha 4, 
IČ 27876888, za cenu 1 486 174,00 Kč vč. DPH. 

/7:0:0/ 
 
14. Rozpočtové úpravy 
Písemně předložený materiál za nepřítomného ZS Ing. Pařízka objasnila radní Mgr. Erbsová. 
Usnesení: 

RMČ schvaluje  

a) Přijaté dotace        

        

zvýšení příjmů        

Text ř. Od.Par Pol. ÚZ ORJ ORG Částka 

Dotace na přípravu a zkoušky odborné způsobilosti 01 6330 4137 00000081 0910 - 60 000 

Dotace na protidrogovou prevenci 02 6330 4137 00000081 0510 - 40 000 

Dotace školám na projekty primární prevence 03 6330 4137 00000081 04XX - 79 400 

Dotace na poskytování sociálních služeb 04 6330 4137 00000081 0518 - 100 000 

              279 400 
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zvýšení výdajů 

Text ř. Od.Par Pol. ÚZ ORJ ORG Částka 

Zkoušky odborné způsobilosti 01 6171 5167 00000081 0910 - 60 000 

Protidrogová prevence 02 3541 51XX 00000081 0510 - 40 000 

Převod dotace školám 03 3113 5336 00000081 04XX - 79 400 

Pečovatelská služba – mzdové výdaje 04 4351 51XX 00000081 0518 - 100 000 

              279 400 

b) Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu        

        

zvýšení příjmů        

Text ř. Od.Par Pol. ÚZ ORJ ORG Částka 

Vratky nevyčerpaných grantů za rok 2014 01 3421 2229 - 0410 - 2 100 

Přijaté pojistné za škodní událost 02 6171 2322 - 0870 - 13 400 

Správní poplatky 03 - 1361 - 099X - 4 500 

Vratky výdajů minulých období 04 6171 2324 - 0990 - 2 300 

Parkovné za prosinec 2014 05 2219 2111 - 0319 - 21 500 

       43 800 

zvýšení výdajů        

Text ř. Od.Par Pol. ÚZ ORJ ORG Částka 

Software na BOZP a PO 01 6171 5168 - 0910 - 1 600 

Pitkovické rybníky – pronájem pozemků 02 3745 5164 - 0220 - 2 500 

Samosběrný vůz – monitorovací zpráva 03 3719 5169 - 0270 - 13 000 

Nákup DDHM pro potřeby úřadu 04 6171 5137 - 0970 - 26 700 

       43 800 

        

c) Zvýšení stavu fondu darů        

        

Text ř. Od.Par Pol. ÚZ ORJ ORG  Částka 

Dary na kulturně společenské akce 01 3319 2321 - 0610 - 15 000 

Dar na ochranu životního prostředí 02 3745 2321 - 0220 -  50 000 

       65 000 

/7:0:0/ 
 
Před projednáváním bodu č. 15, 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. 
 

15. Přidělení dotace z Programu MČ Praha 22 na podporu projektů v oblasti 

společenských aktivit v roce 2015 
Písemně předložený materiál objasnil radní Bc. Selinger. K bodu se diskutovalo. 
Usnesení: 

1. RMČ   

a) bere na vědomí zápis hodnotící komise včetně jejího doporučení na přidělení dotace 

na podporu projektů v oblasti společenských aktivit v roce 2015.  

b) schvaluje na základě kritérií přidělení dotace:  

č. 1 - DPS JISKŘIČKA, IČ 68407874 ve výši 20 000 Kč 

č. 2 - Spolek občanů Hájku, IČ 03710947 ve výši 20 000 Kč 

č. 3 - ZO SDČR, IČ 69059373 ve výši 15 000 Kč 

č. 4 - OS DOLLY, IČ 26531186 ve výši 10 000 Kč 

č. 5 - Český rybářský svaz, IČ 40615561 ve výši 4 000 Kč 

č. 6 - TJ SOKOL Uhříněves, IČ 49276662 ve výši 4 000 Kč 

č. 7 - Baráčníci, IČ 00441783 ve výši 5 000 Kč  

č. 8 - SHM Klub Uhříněves a Kolovraty, IČ 63834481 ve výši 10 000 Kč 
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č. 9 - OS Uhříněves, IČ 27015297 ve výši 7 000 Kč 

č. 10 - SDH Pitkovice, IČ 70902488 ve výši 5 000 Kč 
2. RMČ ukládá OKÚ 

a) vyrozumět žadatele s rozhodnutím RMČ o podaných žádostech,  
b) připravit smlouvy o poskytnutí dotace k podpisům smluvních stran.  

/6:0:1/ 
 

16. Návrh navýšení členů komise sociálních věcí, zdravotnictví a komunitního plánování 
Písemně předložený materiál objasnil radní Bc. Selinger, který informoval o tom, že vzhledem 
k připravovanému rozšíření zdravotnických zařízení, by bylo vhodné rozšířit počet členů komise 
sociálních věcí, zdravotnictví a komunitního plánování o další dva členy. Počet členů komise se 
tak navýší z 9 členů na 11 členů. K bodu se diskutovalo 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s navýšením počtu členů komise sociálních věcí, zdravotnictví a 
komunitního plánování. 

2. RMČ jmenuje členkami komise sociálních věcí, zdravotnictví a komunitního plánování 
paní Jindru Šťastnou a paní Evu Roupcovou ke dni 25. 6. 2015. 

3. RMČ ukládá organizačnímu úseku  OKÚ zajistit změny. 
/7:0:0/ 
 
17. Propagace kulturních, společenských a sportovních akcí na sloupech veřejného 
osvětlení v MČ Praha 22 
Písemně předložený materiál objasnil radní Bc. Selinger, který informoval, že za účelem zvýšení 
propagace kulturních, společenských a sportovních akcí pořádaných v MČ a informování občanů 
Uhříněvsi, Pitkovic a Hájku je předkládán záměr na pořízení informačních ploch na sloupech 
veřejného osvětlení (VO). Jednalo by se o nekomerční zaměření plakátovacích ploch - akce MČ 
Praha 22, Divadla U22, kina Účka apod.  
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí  

a) s propagací kulturních, společenských a sportovních akcí na vybraných sloupech 

veřejného osvětlení v MČ Praha 22, 

b) s pořízením a montáží 20 kusů nosičů Superhorizont A1 od spol. ELTODO, a. s.,      

IČ 45 274 517 za celkovou cenu ve výši 75 020 Kč vč. DPH. 

2. Rada MČ ukládá  

a) radnímu Bc. Selingerovi předem dohodnout bezplatné využití reklamních ploch na 

nosičích umístěných na 20 sloupech VO s radním HMP,  

b) OKÚ zajistit pořízení nosičů.  
/7:0:0/ 
 
18. Veřejná zakázka „Zkvalitnění nakládání s bioodpadem městská část Praha 22 - 
Uhříněves“ (vozidlo pro svoz bioodpadu) 
Písemně předložený materiál objasnil radní Bc. Selinger.  
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí   

a) s vyhlášením VZ ke schválenému projektu na nákup vozidla pro svoz bioodpadu 

s rozpočtem do 2 000 000 Kč bez DPH, dle struktury financování, 

b) s výzvou, ve které musí být uvedeny technické parametry a další podmínky               

ve smyslu směrnice č. 5/2012. 

2. RMČ souhlasí s návrhem složení komise pro otevírání obálek a pro vyhodnocení nabídek 

ve složení: 

Členové    Náhradníci:   

Bc. Michal Selinger            Jiří Knotek 

Bc. Radim Pokorný   Renáta Hübnerová 

Ing. Dana Sopoušková   RNDr. Kateřina Marková 

Ing. Jana Kovaříková   Ing. Jaroslav Novák 

Bc. Jindřich Pulda   Petr Bořkovec 
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3. RMČ ukládá OHS zajistit VZ  malého rozsahu na nákup vozidla pro svoz bioodpadu 

v souladu se směrnicí č. 5/2012. 
/7:0:0/ 
 
19. Navýšení kapacity počtu žáků ve školní družině  Základní školy, Praha 10, nám.                 
Bří Jandusů 2 od 1. 9. 2016 
Písemně předložený materiál objasnil pan radní Coller 
Usnesení: 
RMČ souhlasí s navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků ve školní družině ZŠ, Praha 10,   
nám. Bří Jandusů 2 na 340 žáků s účinností od 1. 9. 2016. 
/7:0:0/ 
 
20. Přesun finančních prostředků z rezervního do investičního fondu ZŠ, Praha 10, nám. 
Bří Jandusů 2 
Písemně předložený materiál objasnil pan radní Coller, který informoval, že ředitel ZŠ,                
Bří Jandusů 2 Mgr. Jiří Měchura požádal dopisem ze dne 18. 6. 2016 o přesun 100 000 Kč 
z rezervního do investičního fondu školy z důvodu realizace veřejné zakázky s názvem „Výběr 
dodavatele na dodávku a instalaci plošiny pro vozíčkáře“. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do investičního 

fondu ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 ve výši 100 000 Kč za účelem financování 

veřejné zakázky s názvem „Výběr dodavatele na dodávku a instalaci plošiny pro 

vozíčkáře“. 

2. RMČ ukládá OKÚ seznámit s usnesením ředitele školy. 
/7:0:0/ 
 
21. Zápis z 3. jednání školské komise konané dne 11. června 2015 
Písemně předložený materiál objasnil pan radní Coller.  
Usnesení: 
 1. RMČ souhlasí se záštitou vzdělávacího projektu Richarda Pachmana pro ZŠ (600 let od  
 upálení mistra Jana Husa), která proběhne dne 14. 9. 2015 v Divadle U 22. 
 2. RMČ  bere na vědomí ostatní body zápisu  
 3. RMČ ukládá OKÚ objednat vzdělávací akci na 14. 9. 2015 v Divadle U 22. 
/7:0:0/ 
 
22. Veřejná zakázka malého rozsahu na dodavatele 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  

a) se zrušením veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele mobilní aplikace pro 

realizaci „Služby e-Governmentu v MČ Praha 22“ z důvodu podání pouze jedné 

nabídky,  

b) s opakovaným zadáním veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele mobilní 

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

dokumentace. 

2. RMČ ukládá projektovému týmu realizaci přijatých usnesení. 
/7:0:0/ 
 
23. Zápis z 2. zasedání Komise životního prostředí ze dne 10. 6. 2015 
Písemně předložený materiál objasnil radní RNDr. Loula. K bodu se diskutovalo. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí zápis ze zasedání komise životního prostředí dne 10. 6. 2015. 
2. RMČ pověřuje starostu jednáním se společností Metrans a. s. ve věci splnění požadavků 

veřejnosti z lokality „Na Vrchách“ na zklidnění provozu v areálu společnosti Metrans a. s. 
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3. RMČ souhlasí se záměrem převedení zvláště chráněného území Obora v Uhříněvsi 
z vlastnictví Lesů ČR s. p. do vlastnictví hl. m. Prahy s tím, že péči o území by 
zajišťovaly Lesy hl. m. Prahy. 

4. RMČ pověřuje radního RNDr. Loulu jednáním o možnosti převodu Obory na hl. m. 
Prahu. 

/7:0:0/ 
 
24. Zápis z jednání Komise pro sociálně-právní ochranu dětí 
Písemně předložený materiál objasnila radní Mgr. Erbsová. RMČ zápis bere na vědomí 
 
 
25. Aktualizace adresáře sociálních, zdravotních a návazných služeb MČ Praha 22,              
MČ Praha - Kolovraty 
Písemně předložený materiál objasnil radní Bc. Selinger, který informoval, že MČ Praha 22 
prostřednictvím OSVZ žádá o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu hl. města Prahy na 
aktualizaci Adresáře, který byl poprvé vydán pro občany v roce 2013. Podmínkou pro získání 
dotace z rozpočtu hl. města Prahy je 15% spoluúčast městské části na financování projektu. 
Usnesení: 

RMČ souhlasí s 15% spoluúčastí na projektu Aktualizace adresáře sociálních, zdravotních a 

návazných služeb MČ Praha 22, MČ Praha -Kolovraty, ve výši 7 220 Kč  
/7:0:0/ 
 
 
26. Analýza přístupnosti a bezbariérovosti vybraných objektů MČ Prahy 22, směřující 
k vytvoření celopražské mapy přístupnosti a bezbariérovosti 
Písemně předložený materiál objasnil radní Bc. Selinger, který informoval, že MČ Praha 22 
prostřednictvím OSVZ žádá o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu hl. města Prahy na Analýzu 
přístupnosti a bezbariérovosti vybraných objektů MČ Prahy 22. Podmínkou pro získání dotace 
z rozpočtu hl. města Prahy je 15% spoluúčast městské části na financování projektu.  
Usnesení: 
RMČ souhlasí s 15% spoluúčastí na projektu Analýza přístupnosti a bezbariérovosti vybraných 
objektů MČ Prahy 22 ve výši 6 444 Kč  
/7:0:0/ 
 
 
27. Propojovací komunikace ul. Přátelství - Venušina - uzavření Dodatku č. 2 k Dohodě                
o porozumění a spolupráci a Darovací smlouvy se společností Skanska Reality a. s. 
Písemně předložený materiál objasnil radní Ing. Semeniuk. K bodu se diskutovalo. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 k Dohodě o porozumění a spolupráci se 
společností Skanska Reality a. s., ve kterém se smluvní strany dohodly, že ke dni podpisu 
zaniká závazek Skanska vybudovat komunikaci ul. Přátelství - Venušina.  

2. RMČ souhlasí s uzavřením Darovací smlouvy, ve které se společnost Skanska Reality a. s. 
zavazuje k poskytnutí finančního daru ve výši 6 500 000 Kč. 

3. RMČ ukládá radnímu Ing. Semeniukovi předložit materiál k projednání a schválení        

do 6. ZMČ. 
/7:0:0/ 
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28. Různé 
A/ Informace ZS pan Knotka - pan Knotek informoval, že v zářijovém UZ by rád zveřejnil 
informace pro občany o práci rady za I. pololetí 2015.   RMČ informaci bere na vědomí. 
 
B/ Informace radní Mgr. Erbsové - informovala o článku zastupitele pana Zelenky ke skládce, 
který bude zveřejněn v UZ.   RMČ informaci bere na vědomí. 
 

Zasedání bylo ukončeno v 10:15 hodin. 

Zapsala:  Monika Kubšová 

 

 
Ověřovatelé zápisu:  
 
 

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

Ing. Martin Turnovský, starosta MČ Praha 22 ……………………………….  


