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Zápis z 21. zasedání RMČ, které se konalo dne 2. 9. 2015 
od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice 

 
Přítomni:   Viz Prezenční listina 
Ověřovatelé zápisu:  pan Jiří Knotek, Ing. Jiří Pařízek 
Omluven:   Ing. Petr Semeniuk 
  
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 z 20. zasedání RMČ ze dne 19. 8. 2015 
3. Rozpočtové úpravy 
4. Změna podnikatelského subjektu v NP č. 211 na Novém náměstí čp. 1370 v Praze - 

Uhříněvsi 
5. Ukončení nájemní smlouvy č. 198/2003 MN - 70  na byt na Novém náměstí s paní       

Mgr. V. K.  
6. Finanční dar pro ČRS, MO Uhříněves na nákup provzdušňovadla 
7. Veřejná zakázka: Park Pitkovické rybníky - arboristika 
8. Návrh programu 6. zasedání ZMČ, které se uskuteční dne 23. 9. 2015 
9. Zápis z Komise zájmových organizací a sportu ze dne 31. 8. 2015 
10. Různé 

A/ Podnět pro zařazení materiálu do 6. ZMČ od zastupitele Vojtěcha Zelenky 
 

 
2. Kontrola zápisu z 20. zasedání RMČ ze dne 19. 8. 2015  
20/2,19/2,18/217/2,16/2,15/2,14/2,13/2,12/2,11/2,10/2,9/2,8/2,7/4,6/3,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,92/2,91/
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 - vzhledem k nečinnosti druhé strany přerušeno - 
OSM navrhuje vyškrtnout ze sledování  
20/2,19/2,18/217/2,16/2,15/2,14/2,13/2,12/2,11/2,10/2,9/2,8/2,6/3,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,92/2,91/2,90
/2,89/2,88/2,7MIM/8(7MIM RMČ ze dne 6. 8. 2014) - 14. Výzva OPPK  

1a) Záměr Park Pitkovické rybníky - materiál VZ dnes na programu jako bod 7 
2b)Multifunkční dětské hřiště Jezera - rozhodnutí je připraveno k vydání; nebyl uhrazen 
správní poplatek - trvá 
20/2,19/2,18/2,17/2,16/2,15/2,14/2,13/2,12/2,11/2,10/2,9/2,8/2,7/4,6/3,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,92/2,91
/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 dle pokynu vedení - trvá 

20/2,19/2,18/2,17/2,16/2,15/2,14/2,13/2,12/2,11/2,10/6(10. RMČ ze dne 18. 3.2015) - 

Spolupráce MČ P22 s Domovem pro seniory Centrin CZ s. r. o. - 9. 9. 2015 schůzka s paní 

ředitelkou k dořešení smlouvy - trvá 
20/2,19/2,18/2,17/2,16/2,15/2,14/5(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 podána           
23. 7. 2015 na KN - trvá 

20/2,19/2,18/2,17/11(17. RMČ ze dne 24. 6. 2015) - VZ  „Zateplení a fasáda BD čp. 369 

Přátelství, Uhříněves“ - práce probíhají - sleduje OSM - trvá 

20/2,19/2,18/2,17/12(17. RMČ ze dne 24. 6. 2015) - VZ  „Výměna RTN a kalorimetrů 

v domech na Novém náměstí čp. 1440, 1257 a 1270“ - práce probíhají - sleduje OSM - trvá 

20/2,19/2,18/2,17/13(17. RMČ ze dne 24. 6. 2015)  - VZ „Zateplení a fasáda BD čp. 199 

K Sokolovně, Uhříněves“- práce probíhají - sleduje OSM - trvá 

20/2,19/2,18/2,17/17(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   
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20/2,19/2,18/2,17/23(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 - nová schůzka starosty a ZS Ing. Pařízka 
s ředitelem Metransu proběhne 11. 9. 2015 - trvá 4) Jednání o možnosti převodu Obory 
z majetku státu do vlastnictví HMP - schůzka za účasti paní radní HMP za ŽP Jany Plamínkové 
na ÚMČ byla doplněna pochůzkou v Oboře. Paní radní přislíbila, že bude záměr převodu Obory 
podporovat - splněno 
20/2,19/2,18/2,17/26(17. RMČ ze dne 24. 6. 2015)  - Analýza přístupnosti a bezbariérovosti 
vybraných objektů MČ Prahy 22, směřující k vytvoření celopražské mapy přístupnosti                              
a bezbariérovosti - podána žádost o dotaci na MHMP - trvá 
20/2,19/2,18/2,17/27(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 je připraven, ale z důvodů omluvené 
nepřítomnosti pana RAD Semeniuka není předložen v bodě č. 8; úkol pro ORS – předat panu 
starostovi návrhy obou smluv T: do 4. 9. 2015 
20/2,19/2,18/17 (18. RMČ ze dne 8. 7. 2015) - Různé 
C/ Informace radního Ing. Semeniuka - a) Nabídka PRADAST spol. s r.o., České Budějovice 
ohledně nové střechy na přístavbě ZŠ Bří Jandusů - projekt zpracován a rozeslán k připomínkám 
účastníkům řízení, po jejich obdržení bude podána žádost o změnu stavby před dokončením a 
provedení stavebních úprav na stávajícím pavilonu školy - trvá  
20/2,19/3 (19. RMČ ze dne 5. 8. 2015) - VZMR "Výkon činnosti TDI při provádění stavby - 

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

zadávacích podmínek - VZMR byla vyhlášena dne 21. 8. 2015, hodnotící komise bude zasedat 

dne 7. 9. 2015 - trvá; starosta dne 17. 8. 2015 jmenoval členy a náhradníky hodnotící komise - 

splněno 
20/2,19/7 (19. RMČ ze dne 5. 8. 2015) - Výběr zhotovitele VZ „Zkvalitnění nakládání 

s bioodpadem městská část Praha 22 - Uhříněves“ (vozidlo pro svoz bioodpadu) - Kupní 

smlouva dne 31. 8. 2015 podepsána panem starostou. Kompletní materiál k VZ bude předán do  

5. 9. 2015 ke kontrole na SFŽP - trvá 

20/2,19/9 (19. RMČ ze dne 5. 8. 2015) - Návrh na MO pro občanku MČ Praha 22 paní J.E. - 

darovací smlouva byla podepsána - splněno 
20/3 - Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění OZV č. 55/2000 Sb. Hl. m. Prahy, 
kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů - na odbor Kancelář 
ředitelky Magistrátu hl. m. Prahy odesláno - splněno 
20/4 - Veřejná zakázka „Výstavba MŠ Pitkovice" - schválení záměru na výběr zhotovitele, 
způsobu zadání a zadávacích podmínek a hodnotící komise - zakázka byla zveřejněna ve 
Věstníku veřejných zakázek a zadávací dokumentace byla zveřejněna na profilu zadavatele a na 
úřední desce dne 21. 8. 2015, hodnotící komise bude zasedat dne 14. 9. 2015 - trvá; starosta dne 
24. 8. 2015 jmenoval členy a náhradníky hodnotící komise - splněno 
20/5 - Cyklotrasa MČ Praha 22 Netluky - Uhříněves - Kolovraty - nájemní smlouva                 
č. 168/2013 MH-39 se Státním pozemkovým úřadem (SPÚ) - pronájem části pozemku parc. 
č. 297/3 k. ú. Benice - ORS zajistil prodloužení NS s SPÚ o další 2 roky dodatkem (žádost o 
prodloužení odeslána DS 19. 8. 2015), dne 31. 8. 2015 jsme dodatek obdrželi zpět k přepracování 
- trvá  
20/6 - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 109/7 a 136/5 v k. ú. Pitkovice ve prospěch Pražská 
plynárenská Distribuce, a. s. (PPD) - žadatel informován, smlouva se připravuje - trvá 
20/7 - Zřízení ÚVB k pozemku parc. č. 1793/27 v k . ú. Uhříněves ve prospěch Česká 
telekomunikační infrastruktura a. s. - žadatel informován, smlouva u podpisu pana starosty - 
splněno 
20/8 - Záměr přímého pronájmu části pozemku parc. č. 159/1 v k. ú. Hájek u Uhříněvsi 
Spolku Občanů Hájku - žadatel informován, zaslán návrh smlouvy - trvá 
20/9 - Ukončení NS č. 171/2009 MN - 59 na byt č. 1 o velikosti 2+1 v čp. 192 ul. Přátelství 
s paní P. S. - žadatelka informována, dohoda připravena k podpisu - trvá 
20/10 - Ukončení NS na pronájem NP č. 208 „Bytový textil“ na adrese Nové náměstí 1370/11 
s paní Š. K. - žadatelka informována, záměr připraven k vyvěšení - trvá 

20/11 - Ukončení NS s paní M. Š. - 26. 8. 2015 zaslána výpověď z nájmu bytu - trvá 
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20/12 - Žádost o SK – J. V.  Nové náměstí 8/1257, Praha 22 - žadatelka informována, dne 26. 8. 

byl podepsán splátkový kalendář a uhrazena první splátka 

20/13 - Den sociálních služeb, zdraví a rovných příležitostí - Setkání lékařů a pracovníků                    

ve zdravotnictví celého správního obvodu Praha 22 – 9. 9. organizačně zajišťuje OSVZ  
20/14 - Návrh nového nájemce bytu zvláštního určení v DPS II – NS uzavřena - splněno 
20/15 - Změna v příspěvku MŠ Sluneční, Praha 10, Sluneční 1550/20 - ředitelka s usnesením 
seznámena; OE změny provedl - splněno 

22/16 - Různé 
A/ Žádost ČRS MO na nákup vzduchovadla - dnes na programu jako bod 6 
B/d) Běh kolem Vodice - rozpočet akce dnes na programu v bodě 9 
 
3. 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 - 44 700 

              

 zvýšení výdajů 

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

Veřejně prospěšné práce – mzdové náklady 01 3745 50XX 033x13234 0210 - 44 700 

        

b) Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu 
 

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

Vratky výdajů minulých období 01 6171 2324 - 0990 - 19 400 

Pojistné plnění (pick-up) 02 3639 2322 - 0870 - 12 400 

Náklady řízení 03 2169 2324 - 0140 - 6 000 

       
37 800 

 

        

Věcné dary pro žáky škol 01 3113 5194 - 0410 - 3 500 

Peněžní dary 02 6171 5492 - 0910 - 11 000 

Pečovatelská služba – vodné 03 4351 5151 - 0518 - 2 200 

Garáže OHS - vodné 05 3639 5151 - 0870 - 1 100 

Kolkové známky 06 6171 536X - 0960 - 3 000 

Dar pro ČRS  09 3421 5222 - 0410 - 17 000 

       37 800 

c) Přesun výdajů schváleného rozpočtu 
        

MŠ Sluneční – neinvestiční příspěvek 01 3111 5331 - 0412 - -200 000 

MŠ Sluneční – investiční příspěvek 02 3111 6351 - 0412 - 200 000 

 
/7:0:0/ 
 
4. Změna podnikatelského subjektu v NP č. 211 na Novém náměstí čp. 1370 v Praze – 

Uhříněvsi 

Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek, který informoval, že se jedná o změnu 

právnické osoby - s.r.o. na fyzickou osobu. 
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Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s přechodem pronájmu NP č. 211 na Novém náměstí v čp. 1370 v Praze - 

Uhříněvsi dle nájemní smlouvy č. 99/2013 MN-24 z Current business s. r. o. na Tereza 

Boháčová, V Kuťatech 1486/2a, 104 00 Praha - Uhříněves od 1. 10. 2015.  

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

b) starostovi MČ podepsat smlouvu.  
/7:0:0/ 
 
5. Ukončení nájemní smlouvy č. 198/2003 MN - 70  na byt na Novém náměstí s paní      

Mgr. V. K.  

Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek. 
Usnesení: 
RMČ bere na vědomí  ukončení NS č. 198/2003 MN - 70  na pronájem bytu na Novém náměstí 
v Praze - Uhříněvsi s paní Mgr. V. K. ke dni 30. 11. 2015. 
 
Materiály č. 6 za nepřítomného radního Ing. Semeniuka objasnil radní Bc. Selinger. 
 
6. Finanční dar pro ČRS, MO Uhříněves na nákup provzdušňovadla 

Písemně předložený materiál. 
Usnesení: 

1. RMČ schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 17 000 Kč na nákup 

provzdušňovadla pro Český rybářský svaz, místní organizaci Uhříněves, Za Nadýmačem 

1090, Praha – Uhříněves. 

2. RMČ ukládá OKÚ 

a) vyrozumět žadatele s rozhodnutím RMČ o podané žádosti,  

b) připravit smlouvu o poskytnutí daru k podpisům smluvních stran.  
/7:0:0/ 
 

7 Veřejná zakázka: Park Pitkovické rybníky - arboristika 

Písemně předložený materiál objasnil RNDr. Loula. K bodu se diskutovalo. 
Usnesení: 

1. RMČ schvaluje způsob zadání veřejné zakázky malého rozsahu na provedení 

arboristických zásahů podle přiložených zadávacích podmínek. 

2. RMČ ukládá OŽP realizovat výběrové řízení na zakázku malého rozsahu „Park 

Pitkovické rybníky - arboristika“. 

3. RMČ jmenuje hodnotící komisi ve složení: 

Členové:   Náhradníci: 
   RNDr. Ing. Loula, CSc.  Bc. Selinger 

Ing. Semeniuk   p. Knotek 

Ing. Zídková   RNDr. Marková   

Ing. Sopoušková  Ing. Krejčová 

Bc. Pokorný   pí. Hübnerová              
/7:0:0/ 

 
8. Návrh programu 6. zasedání ZMČ, které se uskuteční dne 23. 9. 2015 

Návrh programu byl předložen písemně včetně plnění úkolů ze ZMČ.  

Pan ZS Pařízek požádal o doplnění návrhu programu o bod 4.2 „Plnění rozpočtu MČ Praha 22 

k 30. 6. 2015“, materiál se připravuje.  

Pan ZS Knotek konstatoval, že materiál pod bodem 5.1 nepředkládá a požádal, aby nebyl nazván 

„Majetkové záležitosti“. Materiál z důvodů omluvené nepřítomnosti pana RAD Semeniuka není 

předložen, ale v plnění úkolů ORSu je stanoveno, že materiál se připravuje. 

Dále byl předložen mailem zaslaný podnět pana zastupitele Zelenky z 2. 9. 2015 (8.08hod), ve 

kterém žádá o zařazení dvou bodů do návrhu programu 6. ZMČ. K věci se diskutovalo. Rada 

projednala obsah mailového podnětu a konstatovala, že diskuse k demografickému vývoji naší 

MČ ve vztahu ke školským kapacitám je správná a ztotožňuje se s názorem, avšak věc by měla 
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být nejprve projednána v příslušné komisi a následně předložena na jednání rady. Materiál není 

připraven. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s doplněním bodu 4.2 „Plnění rozpočtu MČ Praha 22 k 30. 6. 2015“.  

2. RMČ souhlasí s označením materiálu „Propojovací komunikace ul. Přátelství - Venušina 

- uzavření Dodatku č. 2 k Dohodě o porozumění a spolupráci a Darovací smlouvy se spol. 

Skanska reality, a. s., jako bod č. 5) do návrhu programu.  

3. RMČ konstatuje, že z důvodů dosud nepředložených materiálů do návrhu programu se 

bude konat mimořádná rada v úterý 8. 9. 2015 od 9 hodin. 

4. RMČ se neztotožňuje s názorem zařadit do svého návrhu programu 6. zasedání 

ZMČ dne 23. 9. 2015 bod „Revokace usnesení ZMČ Praha 22 ke změně ÚP 2938“.  

5. RMČ konstatuje, že „Diskuse k demografickému vývoji ve vztahu ke školství“ je 

správná, ztotožňuje se s názorem, proto doporučuje projednat problematiku v komisích 

a následně zpracovat materiál do RMČ. 

6. RMČ pověřuje pana ZS Pařízka odpovědět panu zastupiteli Zelenkovi 

7. RMČ rozhodla o svolání 6. mimořádného zasedání RMČ v úterý 8. 9. 2015 od 9:00 hod, 

z důvodů schválení návrhu programu na 6. zasedání ZMČ, kde budou předloženy dnes 

chybějící materiály.  
/7:0:0/ 
 
9. Zápis z Komise zájmových organizací a sportu ze dne 31. 8. 2015 
Písemně předložený materiál objasnili radní Bc Selinger a Mgr. Erbsová 

1. RMČ bere na vědomí zápis z Komise zájmových organizací a sportu ze dne 31. 8. 2015. 
2. RMČ souhlasí s finančním příspěvkem ve výši 20 000 Kč na akci 1. ročník 

Uhříněveského krosu, který bude pořádat MČ Praha 22 ve spolupráci s MO ČRS v sobotu 
3. října 2015 od 9 hodin po celý den. Záloha bude poskytnuta paní RAD Mgr. Erbsové.  

3. RMČ souhlasí s objednáním mobilního WC a se zápůjčkou kancelářské techniky. 
/7:0:0/ 
 

10. Různé 

A/ Vyhodnocení návštěvy paní primátorky Adriany Krnáčové naší MČ - k projednávaným 

záležitostem RMČ ukládá starostovi zaslat požadavky, které byly projednávány při návštěvě 

paní primátorky dne 1. 9. 2015. 

/7:0:0/ 

 
B/ Informace radní Mgr. Erbsové 
Uhříněveský zpravodaj č. 9 - paní šéfredaktorka Mgr. Erbsová předložila Radě návrh obsahu 
zářijového čísla časopisu. K návrhu se diskutovalo. 
RMČ informaci bere na vědomí. 
 
Zasedání bylo ukončeno v 10:30 hodin. 
Zapsala:  Monika Kubšová 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 

pan Jiří Knotek   ………………………………. 
 
 
 
Ing. Jiří Pařízek   ………………………………. 
 
 
 
 

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


