Zápis ze 17. mimořádného zasedání RMČ, které se konalo dne 4. 7. 2018
od 10:30 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice
Přítomni:
Ověřovatelé zápisu:
Omluveni:

Viz Prezenční listina
Ing. Petr Semeniuk, RNDr. Bohumil Loula, CSc
Ing. Martin Turnovský, pan Jiří Knotek

Jednání zahájil pan místostarosta Bc. Selinger v 10:30 hodin přivítáním přítomných.
Byli zvoleni výše uvedení ověřovatelé zápisu.
Hlasováním 5:0:0 byl schválen PROGRAM:
1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu
2. Podlimitní veřejná zakázka „Odbahnění cukrovarského rybníka“ - schválení záměru na
výběr zhotovitele, způsobu zadání, zadávacích podmínek a hodnotící komise
3. Souhlas s pronájmem modulové stavby při ZŠ U Obory
4. Různé
A/ Informace o záměru prodloužení autobusové linky PID 228
B/ Informace radního Ing. Semeniuka
C/ Informace radního pana Collera
2. Podlimitní veřejná zakázka „Odbahnění cukrovarského rybníka“ - schválení záměru
na výběr zhotovitele, způsobu zadání, zadávacích podmínek a hodnotící komise
Písemný materiál objasnil radní Ing. Semeniuk
Usnesení:
1. RMČ souhlasí se zajištěním zjednodušeného řízení podlimitní veřejné zakázky na
stavební práce pod názvem „Odbahnění cukrovarského rybníka „dle Zákona č. 134/2016
Sb., ve znění pozdějších předpisů a Směrnice ÚMČ Praha 22 č. 2/2016
2. RMČ souhlasí zajistit administraci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce pod
názvem „Odbahnění cukrovarského rybníka „prostřednictvím společnosti OTIDEA avz.
s.r.o. se sídlem Thámova 681/32, 186 00 Praha 8 na základě objednávky ve výši 60 000
Kč bez DPH, v souladu se Zákonem č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů a
Směrnice ÚMČ Praha 22 č. 2/2016.
3. RMČ schvaluje způsob zadání a zadávací podmínky.
4. RMČ schvaluje členy a náhradníky hodnotící komise ve složení:
členové:
náhradníci:
Ing. Petr Semeniuk
Bc. Michal Selinger
Miroslav Šašek
Hana Nozarová
Jiří Rösler
Stanislava Smreková
ng. Dana Sopoušková
Ing. Vladislav Podvín
Jana Frydrychová
Ing. Alexandra Zídková
5. RMČ ukládá starostovi jmenovat členy a náhradníky hodnotící komise v souladu se
závěry tohoto usnesení
/5:0:0/
3. Souhlas s pronájmem modulové stavby při ZŠ U Obory
Písemný materiál objasnil radní pan Coller
1. RMČ souhlasí s bezplatným pronájmem modulů při ZŠ U Obory DDM Praha 10 Dům UM za účelem dočasného přemístění volnočasových aktivit, doba pronájmu 1 rok.
2. RMČ ukládá OSM informovat ředitelku ZŠ U Obory.
/5:0:0/

4. Různé
A/ Informace o záměru prodloužení autobusové linky PID 228
V souvislosti s prodloužením autobusové linky PID č. 228 po nové trase Bečovská - Dubeč Štěrboholy - Depo Hostivař - Poliklinika Malešice souhlasila RMČ na svém 77. zasedání dne
21. 2. 2018 s tím, že bude spolupracovat s HMP na vybudování nových autobusových zastávek
v ulici Bečovská (U Uhříněveské obory a Bečovská obou směrech). Situace umístění zastávek
zpracoval ROPID a jsou přílohou písemné informace.
S vedením autobusové linky PID 228 nesouhlasila TSK, ale ani silniční správní úřad Prahy 15 a
dopravní PČR. Námitky těchto orgánů byly předány TSK ÚDI, která prověřila možnost realizace
takových úprav, které by provozování autobusové linky po navrhované trase umožnily. Z návrhu
vyplývá, že by na území MČ Praha 22 od září 2018 byla zprovozněna pouze zastávka Bečovská,
a to v obou směrech.
RMČ bere na vědomí nové informace o prodloužení autobusové linky PID 228.
B/ Informace radního Ing. Semeniuka
PRADAST spol. s.r.o. zaslala žádost o uvolnění pozastávky na přístavbu pavilonu ZŠ Bří Jandusů.
Usnesení:
RMČ souhlasí s uvolněním pozastávky s podmínkou souhlasu PRADAST spol. s.r.o. s umístěním
klimatizačních jednotek a realizací VZT jiným dodavatelem.
/4:0:1/
C/ Informace radního pana Collera
Projekt Galerie starostů Uhříněvsi
Tento prestižní, galerijní projekt bude realizován k 100. výročí založení Československa, jako
odkaz budoucím generacím. Jeho součástí bude cyklus 16-ti fotografických obrazů A3 a stejného
počtu fotografií A4, které budou umístěny v muzeu a ve velké zasedací místnosti na radnici.
Každý fotografický obraz i fotografie starostů budou opatřeny gravírovanou cedulkou se jménem
starosty a dobou jeho působení. Výdaje budou uhrazeny z rozpočtu MČ z položky vyhrazené na
oslavy 100. výročí vniku ČSR a další kulturní akce.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s objednáním galerie starostů Uhříněvsi: 16-ti fotografických obrazů A3
za cenu 14 000 Kč bez DPH/1 fotoobraz, a stejného počtu adjustovaných fotografií A4 za
cenu 1 200 Kč bez DPH/1 fotografie, vše u Jandran Šetlík - Studio Jadran, Holečkova 51,
Praha 5, v souladu s odst. 4.5.2. Směrnice ÚMČ Praha 22 č. 2/2016 o zadávání veřejných
zakázek.
2. RMČ ukládá OKVO vystavit na obrazy a fotografie objednávku
/5:0:0/

87. zasedání RMČ bylo posunuto na čtvrtek 19. 7. 2018 na 8:30 hodin.
Zasedání bylo ukončeno v 11:35 hodin.
Zapsala: Monika Kubšová

Ověřovatelé zápisu:

RNDr. Ing. Bohumil Loula, CSc.

…………………………………

Ing. Petr Semeniuk

………………………………..

Bc. Michal Selinger, místostarosta MČ Praha 22
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