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Zápis z 19. zasedání RMČ, které se konalo dne 5. 8. 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 Jiří Knotek 
  
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 18. zasedání RMČ ze dne 8. 7. 2015 a kontrola zápisu 5. MIM zasedání 

RMČ ze dne 15. 7. 2015 
3. Veřejná zakázka malého rozsahu "Výkon činnosti TDI při provádění stavby - Výstavba 

MŠ Pitkovice" - schválení záměru na výběr poskytovatele, způsobu zadání a zadávacích 

podmínek 
4. Veřejná zakázka „Výstavba MŠ Pitkovice" - schválení záměru na výběr zhotovitele, 

způsobu zadání a zadávacích podmínek 
5. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 1793/5, 1793/35 a 1793/36 v    

k. ú. Uhříněves ve prospěch společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a. s. 
6. Plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti k 30. 6. 2015 
7. Výběr zhotovitele veřejné zakázky - „Zkvalitnění nakládání s bioodpadem městská část 

Praha 22 - Uhříněves“ (vozidlo pro svoz bioodpadu) 

8. Finanční dar na akci „Digitalizace kina“ 

9. Návrh na mimořádnou odměnu pro občanku MČ Praha 22 paní J. E. 

10. Návrh obecně závazné vyhlášky „O stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném 

prostranství na území hl. m. Prahy“ 

11. Pojištění majetku MČ Praha 22 
12. Personální záležitosti 
13. Různé 

 
 
2. Kontrola zápisu z 18. zasedání RMČ ze dne 8. 7. 2015 a kontrola zápisu z 5. MIM 
zasedání ze dne 15. 7. 2015  
18/217/2,16/2,15/2,14/2,13/2,12/2,11/2,10/2,9/2,8/2,7/4,6/3,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,92/2,91/2,90/2,89/
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 
18/217/2,16/2,15/2,14/2,13/2,12/2,11/2,10/2,9/2,8/2,6/3,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,92/2,91/2,90/2,89/2,88
/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 - trvá (běží lhůta pro podání námitek) 
18/2,17/2,16/2,15/2,14/2,13/2,12/2,11/2,10/2,9/2,8/2,7/4,6/3,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,92/2,91/2,90/2,89
/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 08/2015 - trvá 
/2,17/2,16/2,15/2,14/2,13/2,12/2,11/2,10/2,9/2,8/14(8. RMČ ze dne 18. 2. 2015) - Žádost ČRS, 
MO Uhříněves - další jednání budou pokračovat; ČRS MO podá žádost o příspěvek - trvá 
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18/2,17/2,16/2,15/2,14/2,13/2,12/2,11/2,10/6(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 
18/2,17/2,16/2,15/2,14/5(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 
18/2,17/2,16/6(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 připravena k podpisu - trvá 
18/2,17/3(17. RMČ ze dne 24. 6. 2015) - Provozovatel telekomunikačních služeb pro MČ P22 
- zajištění služeb formou Dodatku č. 2, který je připraven k podpisu smluvních stran - trvá 
18/2,17/7(17. RMČ ze dne 24. 6. 2015) - Uzavření smlouvy o převodu projektové 

dokumentace, práv a povinností z Veřejnoprávních rozhodnutí ke stavbě „Cyklotrasa MČ 

P22 - Cyklostezka: Netluky - Uhříněves - Kolovraty“ - smlouva byla z naší strany podepsána a 

zaslána TSK hl. m. Prahy. Dne 27. 7. jsme mailem od TSK obdrželi Smlouvu o postoupení 

Smlouvy o dílo  -  smlouvu podepsal pan starosta, odesláno na TSK - splněno 

18/2,17/11(17. RMČ ze dne 24. 6. 2015) - Vyhodnocení VZ  „Zateplení a fasáda bytového 

domu čp. 369 Přátelství, Uhříněves“ - smlouva s vítězem VZ podepsána, práce probíhají 

18/2,17/12(17. RMČ ze dne 24. 6. 2015) - Vyhodnocení VZ  „Výměna RTN a kalorimetrů 

v domech na Novém náměstí čp. 1440, 1257 a 1270“ - smlouva s vítězem VZ podepsána, práce 

probíhají  

18/2,17/13(17. RMČ ze dne 24. 6. 2015)-Vyhodnocení VZ „Zateplení a fasáda bytového domu 

čp. 199 K Sokolovně, Uhříněves“- smlouva s vítězem VZ podepsána, práce probíhají  

18/2,17/15(17. RMČ ze dne 24. 6. 2015) - 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 
18/2,17/17(17. RMČ ze dne 24. 6. 2015) - Propagace kulturních, společenských a sportovních 
akcí na sloupech veřejného osvětlení v MČ P22 - OKÚ zajistí po dohodě s radním HMP - trvá   
18/2,17/18(17. RMČ ze dne 24. 6. 2015) - VZ „Zkvalitnění nakládání s bioodpadem městská 
část P22 - Uhříněves“ (vozidlo pro svoz bioodpadu) - dnes na programu jako bod 7 
18/2,17/23(17. RMČ ze dne 24. 6. 2015) - 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 - schůzka pana starosty s ředitelem Metransu se uskuteční 
během příštího týdne - trvá; 4) Jednání o možnosti převodu Obory z majetku státu do 
vlastnictví HMP - radní RNDr. Loula informoval o uskutečněné schůzce ze dne 3. 8. 2015 s 
radní HMP pro ŽP RNDr. Janou Plamínkovou, které se účastnil i ZS Ing. Pařízek. HMP převod 
podporuje a uskuteční se osobní jednání na našem úřadě - trvá 
18/2,17/25(17. RMČ ze dne 24. 6. 2015) - Aktualizace adresáře sociálních, zdravotních              
a návazných služeb MČ P22, MČ Praha - Kolovraty - záležitost zajišťuje OSVZ - trvá 
17/26(17. RMČ ze dne 24. 6. 2015)  - Analýza přístupnosti a bezbariérovosti vybraných 
objektů MČ Prahy 22, směřující k vytvoření celopražské mapy přístupnosti                              
a bezbariérovosti - záležitost zajišťuje OSVZ - trvá 
18/2,17/27(17. RMČ ze dne 24. 6. 2015) - 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 na 6. ZMČ se připravuje - trvá 
18/5 - VZMR „Oprava komunikací a chodníků MČ Praha 22“  - uchazeči byli dopisem ze 
dne 9. 7. 2015 seznámeni s výsledkem výběrového řízení; jednání o uzavření smlouvy se 
společností Šťastný asfalt s.r.o., Praha 5 bylo zahájeno - trvá  
18/16 - Zpráva o činnosti RMČ Praha 22 za 1. pololetí roku 2015 - materiál je připraven, bude 
předložen na 6. ZMČ 

18/17 - Různé 
B/ Informace ZS pana Knotka  
Jednání se společností PETRISK INTERNATIONAL, a. s. - ČSOB pojišťovna, a. s., dne      
30. 7. 2015 potvrdila písemné ukončení stávající pojistné smlouvy č. 8029687318 k 24. 8. 2015, 
pojištění majetku MČ Praha 22 - dnes na programu materiál jako bod 11. 
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C/ Informace radního Ing. Semeniuka 
a) Nabídka společnosti PRADAST spol. s r.o., České Budějovice ohledně nové střechy na 

přístavbě ZŠ Bří Jandusů - na kontrolním dni 29. 8. byl předložen nový návrh střechy, 
účastníci stavby byli požádání o vyjádření, zpracovává se projektová dokumentace pro 
stavební povolení - trvá  

5MIM/2 - Veřejná zakázka malého rozsahu na dodavatele mobilní aplikace pro realizaci 
projektu „Služby e-Governmentu v MČ Praha 22“ - vítěz byl informován, smlouva je 
podepsána, práce probíhají - splněno 
5MIM/3 - Seznam akcí požadovaných k zařazení do rozpočtu HMP na rok 2016 - 2026           
- žádost MČ byla na MHMP zaslána 31. 7. 2015 - splněno 
 
 

3. Veřejná zakázka malého rozsahu "Výkon činnosti TDI při provádění stavby - Výstavba 

MŠ Pitkovice" - schválení záměru na výběr poskytovatele, způsobu zadání a zadávacích 

podmínek 

Písemně předložený materiál objasnil radní Ing. Semeniuk. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zajištěním výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na výběr 
poskytovatele služby „Výkon činnosti TDI při provádění stavby - Výstavba MŠ 
Pitkovice“. 

2. RMČ  schvaluje způsob zadání a zadávací podmínky. 
3. RMČ  ukládá starostovi jmenovat členy a náhradníky hodnotící komise ve složení: 

Členové  Náhradníci: 
Ing. Petr Semeniuk       Jiří Knotek 

      Petr Mošna  Jana Frydrychová 
   Miroslav Šašek  Jiří Rösler  

/7:0:0/ 

 

 
4. Veřejná zakázka „Výstavba MŠ Pitkovice" - schválení záměru na výběr zhotovitele, 
způsobu zadání a zadávacích podmínek 
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/ 
 
Materiál č. 5 za nepřítomného ZS pana Knotka objasnil radní Bc. Selinger. 
 
5. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 1793/5, 1793/35 a 1793/36 v 
 k. ú. Uhříněves ve prospěch společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a. s. 

Písemně předložený materiál. Radní informoval, že Pražská plynárenská Distribuce je 

vlastníkem stavby plynárenského zařízení - STL plynovod a STL plynovodní přípojky, která se 

nachází mimo jiné na pozemcích v  k. ú. Uhříněves. Společnost se obrátila na MČ s žádostí           

o narovnání majetkoprávních vztahů a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.  
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zřízením úplatného věcného břemene k pozemkům  parc. č. 1793/5, 

1793/35 a 1793/36 v  k. ú. Uhříněves ve prospěch spol. Pražská plynárenská Distribuce, 

a. s., U Plynárny 500, 145 08 Praha 4, za cenu 50 061 Kč + DPH. 

2. RMČ ukládá  

a) OSM informovat žadatele a připravit smlouvu o zřízení věcného břemene, 

b) starostovi uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene. 

/7:0:0/ 
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6. Plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti k 30. 6. 2015 

Písemně předložený materiál objasnil ZS Ing. Pařízek. K bodu s diskutovalo. 

Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti              

k 30. 6. 2015. 

2. RMČ ukládá OE zveřejnit zprávu o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti na 

webových stránkách MČ. 

/7:0:0/ 
 

7. Výběr zhotovitele veřejné zakázky „Zkvalitnění nakládání s bioodpadem městská část 

Praha 22 - Uhříněves“ (vozidlo pro svoz bioodpadu) 

Písemně předložený materiál objasnil radní Bc. Selinger. K bodu se diskutovalo. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zadáním veřejné zakázky „Zkvalitnění nakládání s bioodpadem 

městská část Praha 22 - Uhříněves“ (vozidlo pro svoz bioodpadu) společnosti Unikont 

Group s. r. o., Služeb 609, 108 00 Praha 10, za cenu 2 190 100 Kč včetně 21 % DPH. 

2. RMČ ukládá  

a) starostovi podepsat s vybraným uchazečem smlouvu,  

b) OHS informovat uchazeče o výsledku výběrového řízení a zajistit plnění smlouvy. 

/7:0:0/ 

 

8. Finanční dar na akci „Digitalizace kina“ 

Písemně předložený materiál objasnil radní Bc. Selinger. K bodu se diskutovalo. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí a doporučuje ZMČ Praha 22 poskytnutí finančního daru ve výši 

270 000 Kč na dofinancování digitalizace kina ÚČKO v Divadle U22  pro Dům dětí a 

mládeže - Dům UM, Pod Strašnickou vinicí 23, Praha 10. 

2. RMČ ukládá radnímu Bc. Selingerovi poskytnutí finančního daru předložit na 6. ZMČ               

ke schválení.  

/7:0:0/ 

 

9. Návrh na mimořádnou odměnu pro občanku MČ Praha 22 paní J. E. 

Písemně předložený materiál objasnil radní Bc. Selinger, který informoval, že návrh na odměnu 

pro paní J. E. se opírá o skutečnost, že paní je pozůstalou po paní A. H., která zemřela ve svých 

42 letech při náletu okupantů, v dubnu roku 1945. Je vhodné, aby MČ svým dílem přispěla 

k udržování hrobů těchto osob v městské části a vyplatila paní J. E., finanční dar. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s vyplacením jednorázové odměny (finančního daru) pro občanku         

MČ Praha 22 paní J. E. ve výši 3000 Kč. 

2. RMČ ukládá OSVZ v součinnosti s OE zajistit vyplacení daru. 

/7:0:0/ 

 

10. Návrh obecně závazné vyhlášky „O stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném 

prostranství na území hl. m. Prahy“ 
Písemně předložený materiál objasnil radní RNDr. Loula. Radní doporučili do přílohy č. 1, bodu 
3 doplnit budova Školní jídelny, Nové náměstí 1100, Praha - Uhříněves. K bodu se diskutovalo 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s připomínkou k vyhlášce „O stanovení pravidel pro pohyb psů na 

veřejném prostranství na území hl. m. Prahy“ a s vymezením území pro volný pohyb psů 

a území s úplným zákazem vstupu psů v MČ Praha 22. 
2. RMČ ukládá starostovi zaslat připomínky MČ Praha 22 k vyhlášce „O stanovení 

pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství na území hl. m. Prahy“ a vymezení 
území pro volný pohyb psů a území s úplným zákazem vstupu psů v MČ Praha 22 
Magistrátu hl. m. Prahy. 

/7:0:0/ 
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Materiál č. 11 za nepřítomného ZS pana Knotka objasnil radní Bc. Selinger. 
 

11. Pojištění majetku MČ Praha 22 

Písemně předložený materiál. K bodu se diskutovalo. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s uzavřením pojistné smlouvy s ČSOB Pojišťovnou, a. s., člen holdingu 

ČSOB, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458, Pardubice, od 24. 8. 2015 podle 

předložené nabídky. 

2. RMČ ukládá ZS panu Knotkovi zajistit pojištění majetku MČ Praha 22 u ČSOB 

Pojišťovny, a. s., prostřednictvím zástupce makléřské pojišťovací spol. PETRISK 

INTERNATIONAL, a. s. 

/7:0:0/ 

 

 
12. Personální záležitosti 

Písemně předložený materiál. K bodu se diskutovalo. 

Usnesení: 

1. RMČ schvaluje rozdělení finanční rezervy mzdových prostředků, vzniklé za období        

1. pololetí roku 2015 ve výši: 378 000 Kč vedoucím zaměstnancům/zaměstnankyním.    

2. RMČ ukládá tajemnici zajistit výplatu odměn v měsíci červenci 2015. 

/7:0:0/ 
 

13. Různé 
A/ Informace pana starosty 
Žádost společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a. s. (PPD) o bezúplatném zřizování 
věcných břemen - pan starosta informoval o žádosti PPD o uzavírání bezúplatných smluv            
o zřízení věcného břemene pro uložení plynárenských zařízení jejich společnosti do pozemků ve 
vlastnictví hl. m. Prahy, které je jediným akcionářem společnosti Pražská plynárenská, a. s., 
v souladu s Usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1304 ze dne 2. 6. 2015. 
Usnesení: 

1. RMČ nesouhlasí s uzavíráním bezplatných smluv o zřízení věcného břemene pro uložení 
plynárenských zařízení ve prospěch spol. Pražská plynárenská Distribuce, a. s., do 
pozemků ve vlastnictví hl. m. Prahy, které jsou ve správě MČ Praha 22 

2. RMČ ukládá starostovi připravit dopis na PPD s nesouhlasným stanoviskem                
MČ Praha 22. 

/7:0:0/ 
 
B/ Informace radního Ing. Semeniuka 
 

a) Informace o jednání KVaÚPn - zápis z komise byl dán radním „na stůl“ a byl objasněn 
radním Ing. Semeniukem. RMČ informaci bere na vědomí. 
 

b)  Oprava soustavy rybníků Vodice-Nadýmač v k. ú. Uhříněves - pan radní                  

Ing. Semeniuk upozornil na stále nedořešenou věc ohledně poskytnutí dotace. Starosta 

radní informoval o dopise zaslaném dne 22. 7. 2015 na SFŽP ČR panu řediteli             

Mgr. Steinerovi s žádostí o prověření celé záležitosti. S ohledem na současnou situaci na 

Vodici se uskuteční 10. 8. 2015 osobní jednání p. starosty s ředitelem SFŽP.               

RMČ informaci bere na vědomí. 

 
c) Veřejná prezentace k využití skládky - termín svolání veřejného projednání v Divadle 

U22 bude stanoven na příštím jednání RMČ a následně zveřejněn v UZ 9/2015.  
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C/ Informace radní Mgr. Erbsové 
Letní dvojčíslo Uhříněveského zpravodaje - paní šéfredaktorka Mgr. Erbsová informovala         
o další finanční úspoře za tisk UZ a dotázala se na ohlasy od veřejnosti. K nové koncepci, kterou 
schválila celá rada, se diskutovalo. 
 
 
 
 
Zasedání bylo ukončeno v 10:55 hodin. 
Zapsala:  Monika Kubšová 
 

 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
 
 

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

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


