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Zápis z 18. zasedání RMČ, které se konalo dne 8. 7. 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:   pan Coller 
  
Jednání zahájil pan starosta v 9:00 hodin přivítáním přítomných. Byli zvoleni výše uvedení 
ověřovatelé zápisu.  
 
 
Hlasováním 7:0:0 byl schválen PROGRAM: 
 

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu 
2. Kontrola zápisu 17. zasedání RMČ ze dne 24. 6. 2015 a kontrola usnesení a zápisu           

5. zasedání ZMČ ze dne 24. 6. 2015  
3. Žádost o posouzení možnosti prodloužení dočasnosti stavby 
4. Veřejná zakázka malého rozsahu na služby „Studie proveditelnosti zvýšení kapacity              

ZŠ U Obory“ - vyhodnocení výběrového řízení 
5. Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce „Oprava komunikací a chodníků             

MČ Praha 22“ - výběr zhotovitele - vyhodnocení výběrového řízení 
6. Zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 1835/2 v k. ú. Uhříněves ve prospěch 

společnosti PREdistribuce, a. s.   
7. Rozpočtové úpravy  
8. Zápis ze 4. jednání Komise dopravy ze dne 15. 6. 2015  
9. Změny v rejstříku škol a školských zařízení Základní školy, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 
10. Předchozí souhlas s přijetím účelového finančního daru  
11. „Klinika lékařů“ v rámci projektu „Obytný areál v Uhříněvsi, ul. Nad Volyňkou“ - 

předložení studie společnosti CENTRAL GROUP Nové Pitkovice, a. s. k rozmístění 
jednotlivých ordinací lékařů 

12. Závazné stanovisko obce pro žadatele o dávku hmotné nouze, který využívá bydlení 
v ubytovacím zařízení v katastrálním území obce 

13. Charitativní ples Partners Marketu v Divadle U 22 
14. Poskytnutí individuální dotace DDM Praha 10 - Dům UM 
15. Zápis z Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 29. 6. 2015 
16. Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 22 za 1. pololetí roku 2015 
17. Různé 

 
 
2a) Kontrola zápisu ze 17. zasedání RMČ ze dne 24. 6. 2015 a kontrola usnesení a zápisu    
5. zasedání ZMČ ze dne 24. 6. 2015  
 
17/2,16/2,15/2,14/2,13/2,12/2,11/2,10/2,9/2,8/2,7/4,6/3,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,92/2,91/2,90/2,89/2, 
88/2,7MIM/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 
17/2,16/2,15/2,14/2,13/2,12/2,11/2,10/2,9/2,8/2,6/3,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,92/2,91/2,90/2,89/2,88/2,  
7MIM/8 (7MIM RMČ ze dne 6. 8. 2014) - 14. Výzva OPPK  

1a) Záměr Park Pitkovické rybníky - žádost o dotaci byla SFŽP zaregistrována -   trvá 
2b)Multifunkční dětské hřiště Jezera - oznámení o zahájení řízení bylo doručeno všem 
účastníkům řízení. Dne 18. 6. 2015 uplatnilo námitky, v zastoupení některých spoluvlastníků 
nemovitosti, Společenství vlastníků Blšanecká 1536, Praha - Uhříněves, ve kterém nesouhlasí        
s vydáním rozhodnutí  
17/2,16/2,15/2,14/2,13/2,12/2,11/2,10/2,9/2,8/2,7/4,6/3,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,92/2,91/2,90/2,89/4  
(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 07/2015 - trvá 
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17/2,16/2,15/2,14/2,13/2,12/2,11/2,10/2,9/2,8/14(8. RMČ ze dne 18. 2. 2015) - Žádost ČRS, MO 

Uhříněves - další jednání budou pokračovat; ČRS MO podá žádost o příspěvek - trvá 

17/2,16/2,15/2,14/2,13/2,12/2,11/2,10/6(10. RMČ ze dne 18. 3.2015) - Spolupráce MČ P22                  

s Domovem pro seniory Centrin CZ s. r. o. - návrh smlouvy byl odeslán spol. Centrin - trvá 

17/2,16/2,15/2,14/2,13/2,12/2,11/7(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 zaslána 

k podpisu na PRE - trvá 
17/2,16/2,15/2,14/5(14. RMČ ze dne 13. 5. 2015) - Zřízení ÚVB na pozemku parc. č. 141/1      
v k. ú. Hájek u Uhříněvsi ve prospěch PREdistribuce - smlouva zaslána k podání na KN - trvá 
17/2,16/2,15/3 (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 
zasedala dne 29. 6. 2015, vyhodnocení dnes v materiálech jako bod 4 
17/2,16/2,15/9(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 
17/2,16/2,15/17(15. RMČ ze dne 27. 5. 2015)  - Podnět člena ZMČ - dnes v materiálech jako bod 16 
17/2,16/4 (16. RMČ ze dne 10. 6. 2015) - VZMR na zhotovitele akce „Oprava komunikací         
a chodníků MČ P22“  - VZMR byla vyhlášena dne 12. 6. 2015, hodnotící komise zasedala dne   
29. 6. 2015, vyhodnocení dnes v materiálech jako bod 5  
17/2,16/6 (16. RMČ ze dne 10. 6. 2015) - Trvalé 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 
17/3 - Provozovatel telekomunikačních služeb pro MČ P22 - operátor byl informován               
a připravuje smlouvu k podpisu  - trvá 
17/4 - Finanční kontroly ve školách a školní jídelně, jejichž zřizovatelem je MČ P22 - 
ředitelé/lky byli písemně seznámeni 
17/5 - Informace o možnosti založení SDH v Uhříněvsi - paní Vokrouhlíková byla písemně 

s usnesením seznámena   

17/7 - Uzavření smlouvy o převodu projektové dokumentace, práv a povinností 

z Veřejnoprávních rozhodnutí ke stavbě „Cyklotrasa MČ P22 - Cyklostezka: Netluky - 

Uhříněves - Kolovraty“ - vzhledem k tomu, že se nejedná o převod majetku, je postačující 

kompetence rady; revokace usnesení:  

RMČ ukládá starostovi smlouvu podepsat  

/7:0:0/ 
 
17/8 - Zpracování pasportu a sumarizace vad na objektu školní jídelny v Uhříněvsi, Nové 

náměstí 1100/1, 104 00 Praha 114 - ORS dne 30. 6. 2015 vystavil objednávku spol. 

STAVOPROJEKT PRAHA s.r.o., Vršovická 1462/66,101 00 Praha 10 - Vršovice - splněno 
17/9 - Změna podnikatelského subjektu v NP v čp. 158 ul. Přátelství, Uhříněves - žadatel 

informován, smlouva připravena k podpisu - trvá 

17/10 - Úprava nájemních vztahů k bytům v majetku MČ P22 - dodatky k NS se průběžně 

podepisují - trvá 

17/11 - Vyhodnocení VZ  „Zateplení a fasáda bytového domu čp. 369 Přátelství, Uhříněves“ 

- smlouva s vítězem VZ se připravuje k popisu – trvá 

17/12 - Vyhodnocení VZ  „Výměna RTN a kalorimetrů v domech na Novém náměstí           

čp. 1440, 1257 a 1270“ - smlouva s vítězem VZ se připravuje k popisu - trvá 

17/13 - Vyhodnocení VZ „Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně, 

Uhříněves“ - smlouva s vítězem VZ se připravuje k popisu - trvá 
17/14 - Rozpočtové úpravy - zajištěny OE - splněno 

17/15 Přidělení dotace z Programu MČ Praha 22 na podporu projektů v oblasti 

společenských aktivit v roce 2015 - žadatelé písemně vyrozuměni; smlouvy odeslány k podpisu 

příjemcům dotací – sleduje OKÚ 

17/16 - Návrh navýšení členů komise sociálních věcí, zdravotnictví a komunitního plánování 

- změny provedeny - splněno 
17/17 - Propagace kulturních, společenských a sportovních akcí na sloupech veřejného 
osvětlení v MČ P22 - OKÚ zajistí po dohodě s radním RHMP   
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17/18 - VZ „Zkvalitnění nakládání s bioodpadem městská část P22 - Uhříněves“ (vozidlo 
pro svoz bioodpadu) - byla zveřejněna; T. 29. 6. 2015 - 15. 7. 2015 do 16 hodin - pro podání 
nabídek - trvá 
17/19 - Navýšení kapacity počtu žáků ve školní družině  Základní školy, Praha 10, nám.                 
Bří Jandusů 2 od 1. 9. 2016 - žádost na MHMP odeslána  
17/20 - Přesun finančních prostředků z rezervního do investičního fondu ZŠ, Praha 10, nám. 
Bří Jandusů 2 - ředitel písemně seznámen 
17/21 - Zápis z 3. jednání ŠK konané dne 11. června 2015 - vzdělávací akce objednána 
17/22 - VZMR na dodavatele mobilní aplikace pro realizaci „Služby  e-Governmentu v MČ 
P22“ - členové a náhradníci jmenováni a pozváni na jednání komise, které se koná 13. 7. od 
10:00 v místnosti č. 113.  Kompletní zadávací dokumentace opakovaně zveřejněna na úřední 
desce, webu MČ a OPPK od 25. 6. 2015 - 13. 7. 2015 do 10:00 hod., současně emailem vyzváno 
5 možným uchazečů. Vyhodnocení bude předloženo na nejbližší řádnou nebo mimořádnou RMČ  
17/23 - 2) Zápis z 2. zasedání KŽP ze dne 10. 6. 2015 - 2) jednání pana starosty se společností 
Metrans, a.s. ve věci splnění požadavků občanů na zklidnění provozu v areálu Metransu - 
pan starosta bude iniciovat schůzku s ředitelem Metransu - trvá; 4) Jednání o možnosti převodu 
Obory z majetku státu do vlastnictví HMP - OŽP připraví dopis pro radní HMP za životní 
prostředí Janu Plamínkovou a pan radní požádá o osobní schůzku, případně předem záměr 
projedná s ředitelem Lesů HMP, které by po převodu vlastnictví na HMP Oboru spravovaly. 
17/25 - Aktualizace adresáře sociálních, zdravotních a návazných služeb MČ P22,              
MČ Praha - Kolovraty - záležitost zajišťuje OSVZ - trvá 
17/26 - Analýza přístupnosti a bezbariérovosti vybraných objektů MČ Prahy 22, směřující 
k vytvoření celopražské mapy přístupnosti a bezbariérovosti - záležitost zajišťuje OSVZ - trvá 
17/27 - Propojovací komunikace ul. Přátelství - Venušina - uzavření Dodatku č. 2 k Dohodě                
o porozumění a spolupráci a Darovací smlouvy se spol. Skanska Reality a. s. - materiál se 
připravuje - trvá 
 

2b) Kontrola usnesení 5. zasedání ZMČ ze dne 24. 6. 2015 
Usnesení z 5. ZMČ bylo zveřejněno v zákonné lhůtě. 
Paní tajemnice informovala, že úkoly ze ZMČ jsou odbory zajišťovány dle kompetencí. 

RMČ vzala informace na vědomí 
 

2c) Kontrola zápisu 5. zasedání ZMČ ze dne 24. 6. 2015  
Zápis z 5. ZMČ byl zveřejněn v zákonné lhůtě. 
 
Při výše projednávaných bodech, pan ZS Knotek k bodu 4.2 připomenul, že společnost Central 
Group nad Volyňkou se rovná společnosti. Central Group Nové Pitkovice, se sídlem Na Strži 
65/1702, 140 00 Praha 4, IČ 24244104. 
  
 
3. Žádost o posouzení možnosti prodloužení dočasnosti stavby 
Písemně předložený materiál objasnil pan starosta. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s prodloužením užívání dočasné stavby pneuservisu a půjčovny vozíků na 
pozemku parc. č. 1641/2, v k. ú. Uhříněves, při ul. Bečovská v Praze - Uhříněvsi, a to na 
dobu dočasnou do 31. 12. 2020.  

2. RMČ ukládá OV seznámit žadatele s usnesením. 
/7:0:0/ 
 
4. Veřejná zakázka malého rozsahu na služby „Studie proveditelnosti zvýšení kapacity              
ZŠ U Obory“ - vyhodnocení výběrového řízení 
Písemně předložený materiál objasnil radní Ing. Semeniuk.  
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí Zprávu o veřejné zakázce ze dne 29. 6. 2015 a doporučení 

hodnotící komise. 
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2. RMČ rozhoduje o přidělení zakázky jako ekonomicky nejvýhodnějšímu uchazeči, který 

získal zákonným propočtem nejvyšší počet bodů a jehož nabídka se umístila na 1. místě, 

a to společnosti: 

TRIGLYPH architektonická kancelář s. r. o., Bělohorská 274/9, 169 00 Praha 6,  

za cenu 98 000 Kč (bez DPH)      

3. RMČ ukládá starostovi  

a) písemně seznámit uchazeče s výsledkem výběrového řízení,  

b) zahájit ve spolupráci s ORS jednání o uzavření smlouvy a smlouvu uzavřít. 
/7:0:0/ 
 
5. Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava komunikací a chodníků MČ Praha 22“ - 
vyhodnocení výběrového řízení 
Písemně předložený materiál objasnil radní Ing. Semeniuk. K bodu se diskutovalo. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí Zprávu o veřejné zakázce ze dne 7. 7. 2015 a doporučení 

hodnotící komise 

2. RMČ rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče 

Šťastný asfalt s. r. o., Bronzová 2018/17, 155 00 Praha 5 

za cenu 695 147 Kč bez DPH, tj. 841 127,87 Kč vč. DPH 

3. RMČ ukládá starostovi  

a) písemně seznámit uchazeče s výsledkem výběrového řízení,  

b) zahájit ve spolupráci s ORS jednání o uzavření smlouvy o dílo a smlouvu o dílo 

uzavřít. 
/7:0:0/ 
 
6. Zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 1835/2 v k. ú. Uhříněves ve prospěch 
společnosti PREdistribuce, a. s.   
Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zřízením věcného břemene k pozemku parc. č. 1835/2 v k. ú. 

Uhříněves ve prospěch společnosti PREdistribuce, a. s., Svornosti 3199/19a, 150 00 

Praha 5, za cenu 10 000 Kč + DPH 

2. RMČ ukládá  
a) OSM informovat žadatele a připravit smlouvu o smlouvě budoucí, 

b) starostovi MČ uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.  
/7:0:0/ 
 
7. Rozpočtové úpravy 
Písemně předložený materiál objasnil ZS Ing. Pařízek. 
Usnesení: 

RMČ schvaluje 

 

       a) Přijaté dotace 

       zvýšení příjmů 

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

Dotace na VPP 01 6330 4137 000013234 0210 - 39 800 

Dotace na sociálně - právní ochranu dětí rok 2015 02 6330 4137 000013011 0518 - 1 765 000 

              1 804 800 

zvýšení výdajů 

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

Veřejně prospěšné práce – mzdové náklady 01 3745 50XX 033x13234 0210 - 39 800 

Výdaje na soc. – práv. ochranu dětí (mzdy a ostatní) 02 4329 50XX 000013011 0518 - 1 765 000 

              1 804 800 
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b) Zvýšení stavu krátkodobých prostředků 

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

Dotace z podílu na dani z příjmů za rok 2014 01 6330 4137 00000099 1090 - 5 801 400 

Dotace na soc. - právní ochranu dětí doplatek 2014 02 6330 4137 000013011 0518 - 195 900 

        

Zvýšení stavu krátkodobých prostředků 01 - 8115 00000099 1090 - 5 801 400 

Zvýšení stavu krátkodobých prostředků 02 - 8115 - 1090 - 195 900 

        

        

c) Finanční vypořádání za rok 2014        

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

Odvod finančního vypořádání  6330 5347 - 1090 - 43 600 

 
/7:0:0/ 
 
8. Zápis ze 4. jednání Komise dopravy ze dne 15. 6. 2015  
Písemně předložený materiál objasnil ZS Ing. Pařízek. RMČ zápis bere na vědomí. 
 
Materiály pod čísly 9. a 10., za nepřítomného radního pana Collera objasnil radní Bc. Selinger a 
paní tajemnice. 
 
9. Změny v rejstříku škol a školských zařízení Základní školy, Praha 10, nám.                
Bří Jandusů 2 

a) zrušení místa výkonu základní školy a školní družiny 

b) změna data účinnosti zápisu změny v rejstříku škol a školských zařízení v souvislosti 

s výstavbou nového pavilonu 
Písemně předložený materiál. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí postup výstavby nového pavilonu v ZŠ, Praha 10, nám. Bří 

Jandusů 2 v souvislosti s termíny zápisu zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v ZŠ, 

Praha 10, nám. Bří  Jandusů 2 do rejstříku škol a školských, který vede MŠMT. 

2. RMČ souhlasí 

a) s podáním žádosti odboru školství a mládeže MHMP, který vede rejstřík škol              

a školských zařízení o zrušení místa výkonu V Potokách 905 u školní družiny            

ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů s účinností 1. 9. 2015, 

b) s podáním žádosti MŠMT, které vede rejstřík škol a školských zařízení o posunutí 

termínu doložení stanovisek orgánu ochrany veřejného zdraví, stavebního úřadu          

a účinnosti k žádosti MČ Praha 22 o navýšení nejvyššího možného počtu žáků (780) 

v ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 na 16. 11. 2015, včetně podání žádosti o zrušení 

místa výkonu V Potokách 905 u ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2. 
/7:0:0/ 
 
10. Předchozí souhlas s přijetím účelového finančního daru 
Písemně předložený materiál. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s přijetím účelového finančního daru ZŠ U Obory, Praha 10,         

Vachkova 630 dle důvodové zprávy. 

2. RMČ ukládá  

a) OKÚ seznámit s usnesením ředitelku školy Mgr. Ivanu Vodičkovou, 

b) ředitelce Mgr. Ivaně Vodičkové uzavřít darovací smlouvu. 
/7:0:0/ 
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11. „Klinika lékařů“ v rámci projektu „Obytný areál v Uhříněvsi, ul. Nad Volyňkou“ - 
předložení studie společnosti CENTRAL GROUP Nad Volyňkou a. s. k rozmístění 
jednotlivých ordinací lékařů 
Písemně předložený materiál objasnil radní Bc. Selinger, který informoval o tom, že záměr 
odkoupení NP byl projednán na Komisi sociálních věcí dne 22. 4. 2015 a předkládaný návrh je 
upraven v návaznosti na připomínky této komise. K bodu se diskutovalo. 
Usnesení: 

RMČ  souhlasí s navrženým rozmístěním jednotlivých ordinací na „Klinice lékařů“ v rámci 

projektu „Obytný areál v Uhříněvsi, ul. Nad Volyňkou dle přiložené studie ze dne 5. 6. 2015. 
/7:0:0/ 
 
12. Závazné stanovisko obce pro žadatele o dávku hmotné nouze, který využívá bydlení 
v ubytovacím zařízení v katastrálním území obce 
Písemně předložený materiál objasnil radní Bc. Selinger. K bodu se diskutovalo 
Usnesení: 
RMČ pověřuje radního Bc. Selingera pro vydávání závazného stanoviska, jako podkladu pro 
přiznání nároku na dávky hmotné nouze osob bydlících v ubytovacím zařízení na katastrálním 
území obce. 
/7:0:0/ 
 
13. Charitativní ples Partners Marketu v Divadle U 22 
Písemně předložený materiál objasnil radní Bc. Selinger a uvedl konkrétní možnosti sociálních 
případů. K bodu se diskutovalo. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s konáním charitativního plesu Partners Marketu v Divadle U 22 dne      
11. 12. 2015 za snížené nájemné. 

2. RMČ pověřuje radního Bc. Selingera sledováním této akce. 
/7:0:0/ 
 
14. Poskytnutí individuální dotace DDM Praha 10 - Dům UM 
Písemně předložený materiál objasnil radní Bc. Selinger. K bodu se diskutovalo. 
Usnesení: 

1. RMČ schvaluje poskytnutí individuální dotace pro Dům dětí a mládeže Praha 10 - Dům 

UM, ve výši 20 000 Kč na nové společenské akce pro občany MČ Prahy 22. 

2. RMČ ukládá OKÚ 

a) vyrozumět žadatele s rozhodnutím RMČ o podané žádosti,  

b) připravit smlouvu o poskytnutí dotace k podpisům smluvních stran  
/7:0:0/ 
 
15. Zápis z Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 29. 6. 2015 
Písemně předložený materiál objasnila šéfredaktorka UZ a radní Mgr. Erbsová. RMČ zápis bere 
na vědomí. 
 
16. Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 22 za 1. pololetí roku 2015 
Písemně předložený materiál objasnila paní tajemnice. K bodu se diskutovalo. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí „Zprávu o činnosti RMČ Praha 22 za období 1. 1. - 30. 6. 2015.  

2. RMČ ukládá starostovi předložit materiál na 6. ZMČ, které se koná 23. 9. 2015 s tím, že 

příloha k materiálu bude neveřejná z důvodu uváděných citlivých údajů.  
/7:0:0/ 
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17. Různé 
 
A/ Informace pana starosty  
Žádost společnosti AUTOPARK  - Tříska, s. r. o. - jedná se o posouzení změny u stavby               
administrativní budovy na ubytovnu. Budova se nachází v uzavřeném objektu na ul. Přátelství. 
Usnesení: 
RMČ nemá námitek k navrhované změně v žádosti spol. AUTOPARK  - Tříska, s. r. o. 
/7:0:0/ 
 
B/ Informace ZS pana Knotka  
Jednání se společností PETRISK a. s. - na základě doporučení makléřské společnosti 
PETRISK, a. s., z časových důvodů automatické prolongace, je navrhováno podání výpovědi 
Pojistné smlouvy č. 8029687318 uzavřené s ČSOB, k datu výročí pojistné smlouvy k 23. 8. 2015. 
Hlavním důvodem výpovědi je aktualizace cenových nabídek, s cílem snížit náklady na pojištění 
(případně zlepšení podmínek pro MČ Praha 22). 
Usnesení: 
RMČ ukládá starostovi vypovědět Pojistnou smlouvu č. 8029687318 ke dni 8. 7. 2015. 
/7:0:0/ 
 
C/ Informace radního Ing. Semeniuka 

a) Nabídka společnosti PRADAST spol. s r.o., České Budějovice - společnost nabídla 
technické zpracování nové střechy na přístavbě ZŠ Bří Jandusů - důvodem je delší 
životnost. Bude zpracována finanční náročnost pro zlepšení technických vlastností. 
RMČ informaci bere na vědomí. 

 
b) Informace o jednání KVaÚPn - zápis z komise byl dán radním „na stůl“ a byl objasněn 

radním Ing. Semeniukem. RMČ informaci bere na vědomí. 
 

D/ Informace paní tajemnice 
Usnesení RHMP č. 1622 ze dne 30. 6. 2015 k návrhu postupu při vyřizování žádostí o poskytnutí 
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. V bodě III. je uloženo starostům MČ hl. m. Prahy postupovat obdobně podle 
metodického pokynu. S usnesením byli seznámeni všichni vedoucí úředníci ÚMČ. 
Usnesení: 
RMČ ukládá tajemnici úřadu, prokazatelně rozeslat toto usnesení RHMP všem členům ZMČ 
Praha 22. 
/7:0:0/ 
 
 
Zasedání bylo ukončeno v 11:30 hodin. 
Zapsala:  Monika Kubšová 
 

 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
 

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

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


