
 Zápis z 21. mimořádného zasedání RMČ, které se konalo dne 5. 9. 2018 
od 14:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice 

 
Přítomni:  Viz Prezenční listina 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Petr Semeniuk, RNDr. Bohumil Loula 
Omluveni:  Bc. Michal Selinger, Jiří Knotek 
 
Jednání zahájil pan starosta v 14:00 hodin přivítáním přítomných.  
Byli zvoleni výše uvedení ověřovatelé zápisu.  
 
Hlasováním 5:0:0 byl schválen PROGRAM: 
 

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu 
2. Zánik mandátu a nástup náhradníka z kandidátní listiny politické strany STAROSTOVÉ 

A NEZÁVISLÍ 

3. Komplexní protipovodňová opatření v generelu Říčanského potoka na k. ú. Uhříněves - 

zpracování PD“, uzavření Dodatku č. 3 k SoD č. smlouvy zhotovitele 02-O-3167-

5338/16. 

4. VZMR na stavební práce s názvem „Chodník ul. Františka Diviše - část A + B2a“ - 

schválení způsobu zadání, zadávacích podmínek, seznamu oslovených účastníků a 

hodnotící komise 

5. Opakovaná VZMR na dodávky s názvem „Dovybavení MŠ Pitkovice – zastiňovací 

prvky“ - schválení způsobu zadání, zadávacích podmínek, seznamu oslovených účastníků 

a hodnotící komise 

6. Revokace usnesení 87/2,86/20 Různé B/ z 87. zasedání RMČ ze dne 19. 7. 2018 

7. Různé  

A/ Úkoly Komise dopravy 

  B/ Informace pana starosty 

  C/ Informace radního Ing. Semeniuka 

 
 

2. Zánik mandátu a nástup náhradníka z kandidátní listiny politické strany 

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 
Materiál byl předložen písemně. Vzhledem k tomu, že dne 4. 9. 2018 obdržel pan starosta 

informaci členky Zastupitelstva MČ Praha 22 za politickou stranu STAROSTOVÉ A 

NEZÁVISLÍ paní Bc. Daniely Francové, že dne 29. 8. 2018 změnila trvalý pobyt a tím nesplňuje 

dále podmínku volitelnosti, nastupuje v souladu s výše uvedeným zákonem náhradník 

z kandidátní listiny téže politické strany, a to dnem následujícím po dni, kdy došlo k zániku 

mandátu, tj. 30. 8. 2018.   

Usnesení:  

1. RMČ vydává osvědčení pro Mgr. Jakuba Randáka.  

2. RMČ ukládá OKVO zajistit potřebné administrativní záležitosti s novým členem ZMČ 

Praha 22  

/5:0:0/ 
 

3. Komplexní protipovodňová opatření v generelu Říčanského potoka na k. ú. 

Uhříněves - zpracování PD“, uzavření Dodatku č. 3 k SoD č. smlouvy zhotovitele        

02-O-3167-5338/16. 

Písemný materiál byl předložen a objasněn radním Ing. Semeniukem. 
Usnesení:  

1. RMČ schvaluje Dodatek č. 3 k Smlouvě o dílo č. zhotovitele 02-O-3167-5338/16 se 

společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s. 

2. RMČ ukládá starostovi podepsat Dodatek č. 3 k Smlouvě o dílo č. zhotovitele             

02-O-3167-5338/16 se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s. 

/4:0:1/ 
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4. VZMR na stavební práce s názvem „Chodník ul. Františka Diviše - část A + B2a“ - 

schválení způsobu zadání, zadávacích podmínek, seznamu oslovených účastníků a 

hodnotící komise 

Písemný materiál byl předložen a objasněn radním Ing. Semeniukem. 
Usnesení:  

1. RMČ souhlasí se zajištěním zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s 

názvem „Chodník ul. Františka Diviše - část A + B2a“.  

2. RMČ ukládá ORS zajistit zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s 

názvem „Chodník ul. Františka Diviše - část A + B2a“ v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 

22 č. 2/2016.  

3. RMČ schvaluje způsob zadání a zadávací podmínky. 

4. RMČ schvaluje seznam účastníků, kteří budou vyzváni k podání nabídky. 

5. RMČ schvaluje členy a náhradníka hodnotící komise ve složení: 

 členové:  Ing. Petr Semeniuk     náhradníci: Bc. Michal Selinger 

     Bc. Jiří Patočka                                Jiří Knotek 

     Miroslav Šašek                              Stanislava Smreková 
6. RMČ ukládá starostovi jmenovat členy a náhradníky hodnotící komise v souladu se 

závěry tohoto usnesení. 
/4:0:1/ 

 

5. Opakovaná VZMR na dodávky s názvem „Dovybavení MŠ Pitkovice – zastiňovací 

prvky“ - schválení způsobu zadání, zadávacích podmínek, seznamu oslovených 

účastníků a hodnotící komise 

Písemný materiál byl předložen a objasněn radním Ing. Semeniukem. 
Usnesení:  

1. RMČ souhlasí se zajištěním zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s 

názvem „Dovybavení MŠ Pitkovice - zastiňovací prvky“. 

2. RMČ schvaluje zvýšení výdajů rozpočtu na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s 

názvem „Dovybavení MŠ Pitkovice - zastiňovací prvky“ o 300 000 Kč – zdroj 

financování rozpočet MČ a rozpočtové opatření z pol. 8115. 

3. RMČ ukládá ORS zajistit zadání opakované veřejné zakázky malého rozsahu na 

dodávky s názvem „Dovybavení MŠ Pitkovice - zastiňovací prvky“v souladu se Směrnicí 

ÚMČ Praha 22 č. 2/2016.  

4. RMČ schvaluje způsob zadání a zadávací podmínky. 

5. RMČ schvaluje seznam účastníků, kteří budou vyzváni k podání nabídky. 

6. RMČ schvaluje členy a náhradníka hodnotící komise ve složení: 

 členové:  Bc. Jiří Patočka náhradníci: Bc. Michal Selinger 

     Jiří Rösler                       Jiří Knotek 

     Hana Nozarová                    Miroslav Šašek       
7. RMČ ukládá starostovi jmenovat členy a náhradníky hodnotící komise v souladu se 

závěry tohoto usnesení. 
/4:0:1/ 

 

6. Revokace usnesení 87/2,86/20 Různé B/ z 87. zasedání RMČ ze dne 19. 7. 2018 

Materiál byl předložen písemně. 
Usnesení:  

1. RMČ souhlasí s revokací usnesení 87/2,86/20 Různé B/ 87. zasedání RMČ ze dne           

19. 7. 2018.  

2. RMČ souhlasí s posunutím účinnosti zápisu 

a) nového místa výkonu MŠ Sluneční, Praha 10, Sluneční 1550/20 se sídlem výkonu 

V Bytovkách 803, Praha - Uhříněves do rejstříku škol a školských zařízení             

z 1. 11. 2018 na 27. 9. 2018, 
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b) se snížením celkového počtu osob, kterým lze v MŠ Sluneční, Praha 10, Sluneční 

1550/20 poskytovat předškolní výchovu a vzdělávání, včetně školských služeb-

stravování ze 157 na 153 dětí. 
/5:0:0/ 

 

7. Různé  

A/ Úkoly Komise dopravy 

Materiál byl předložen písemně. 

1. Úkoly z 19. ZMČ (bod 11. 1.) 

 Nedodržování stanovené rychlosti v ulici Žampiónová - vzhledem k tomu, že jsou 

v ulici Žampiónová vybudovány stavební zpomalovací prahy, o dalších opatřeních ke 

zpomalení provozu se neuvažuje. Na nerespektování stanovené rychlosti na 

komunikacích v Praze 22 byla upozorněna PČR, která je příslušná tento dopravní 

přestupek řešit. 

 

 Stížnost na provoz linky PID 213 - stížnost byla postoupena společnosti ROPID 

(organizátor Pražské integrované dopravy), s žádostí o její prošetření. 

 

2. Zjednosměrnění komunikace na Husově náměstí v úseku od ulice Dopravní po 

Kozákovskou - z důvodů umožnění parkování svatebčanů před Legionářským domem je 

třeba zavést na této komunikaci jednosměrný provoz. OŽPD požadavek jednosměrného 

provozu podporuje, a to ve směru od ulice Dopravní ke Kozákovské. Dále doporučuje 

prověřit možnost zrušení chodníku podél této části komunikace přiléhajícího k parku a 

vytvoření podélných parkovacích stání.  

Usnesení: 

        RMČ souhlasí s úpravou provozu na Husově náměstí na jednosměrný ve směru                     

o křižovatky s ulicí Dopravní po křižovatku s ulicí Kozákovskou. 
        /5:0:0/ 
 
3. Přemístění zpomalovacího prahu v ulici Františka Diviše - zpomalovací práh před 

obytným domem čp. 1321/54a je předmětem stížností občanů (petice), proto OŽPD 

doporučuje tento zpomalovací práh přemístit k přechodu pro chodce u podchodu z nádraží 

v téže ulici. S přemístěním však musí souhlasit dopravní PČR a vlastník komunikace (TSK 

Praha). 

Usnesení: 

        RMČ souhlasí s přemístěním zpomalovacího prahu v ulici Františka Diviše, a to od 

obytného domu čp. 1321/54a k přechodu pro chodce u podchodu z nádraží. 
        /5:0:0/ 
 

B/ Informace pana starosty 
Poskytnutí účelové investiční a neinvestiční dotace  
Rada hl. m. Prahy odsouhlasila na svém zasedání dne 4. 9. 2018 usnesením č. 2387 poskytnutí 
investiční účelové dotace ve výši 24 563 tis. Kč z rozpočtu hlavního města Prahy na rok 2018 
městské části Praha 22 na provedení projekční přípravy a inženýrských činností nutných pro 
získání ÚR a SP Souboru dopravních staveb JV 12-15. Materiál bude schvalován na 
zastupitelstvu hl. m. Prahy dne 6. 9. 2018. 
RMČ informaci bere na vědomí. 
 

C/ Informace radního Ing. Semeniuka 
1. Změny v Komisi výstavby a územního plánování (dále KVaÚPn) a Komisi dopravy 

(dále KD)  - pan radní informoval o písemné rezignaci Ing. Martina Vintera člena výše 
uvedených komisí. 
Usnesení: 
RMČ bere na vědomí rezignaci pana Ing. Martina Vintera na členství v KVaÚPn a v KD 
ke dni 3. 9. 2018 z důvodu pracovní vytíženosti. 
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2. Výstavba nové MŠ V Bytovkách - cenová kalkulace dvou variant výstavby 

 

3. VZ „Tělocvična - víceúčelová sportovní hala ZŠ Jandusů“ - soutěž probíhá 

 

4. VZ „Odbahnění cukrovarského rybníka“ - soutěž probíhá 

 

5. DPS Betlímek - dodatek k PD 

 

 

 

 
Zasedání bylo ukončeno v 15:35 hodin. 
Zapsala Monika Kubšová  
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: RNDr. Bohumil Loula   …………………...................... 
 
   Ing. Petr Semeniuk    ……………………………….. 
          
 
Ing. Martin Turnovský, starosta MČ Praha 22 ………………………………………… 


