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Zápis z 21. zasedání RMČ, které se konalo dne 4. 9. 2019
od 9:15 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice
Přítomni:
Ověřovatelé zápisu:

Viz Prezenční listina
Mgr. Ing. Ondřej Lagner, Radovan Koutský

Byli zvoleni výše uvedení ověřovatelé zápisu, hlasováním 7:0:0.
Pan starosta požádal o zařazení tří bodů do programu zasedání:
o Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem „Vjezd na parkoviště u školní jídelny“ a
„Stavební úpravy vstupu do objektu školní jídelny, materiál byl hlasováním 7:0:0 zařazen na program
nově jako bod č. 4
o Pravidla Participačního rozpočtu, materiál byl hlasováním 7:0:0 zařazen na program nově jako bod č. 6
o Podnět na změnu ÚP, materiál byl hlasováním 7:0:0 zařazen na program nově jako bod č. 9
Hlasováním 7:0:0 byl schválen upravený PROGRAM:
1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu
2. Kontrola zápisu 20. zasedání RMČ Praha 22 ze dne 22. 8. 2019 a kontrola zápisu 5. mimořádného
zasedání RMČ Praha 22 ze dne 29. 8. 2019
3. Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem „Oprava venkovní splaškové kanalizace - dům č. p. 192,
ul. Přátelství“ - schválení způsobu zadání a výjimky ze směrnice
4. Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem „Vjezd na parkoviště u školní jídelny“ a
„Stavební úpravy vstupu do objektu školní jídelny“
5. Rozpočtové úpravy
6. Pravidla Participačního rozpočtu
7. Změny organizační struktury ÚMČ Praha 22
8. Zápis ze 4. jednání Komise výstavby a územního plánu ze dne 26. 8. 2019
9. Podnět na změnu ÚP
10. Různé
2. Kontrola zápisu z 20. zasedání RMČ ze dne 22. 8. 2019 a kontrola zápisu 5. mimořádného zasedání
RMČ Praha 22 ze dne 29. 8. 2019
20/2,19/2,18/2,17/2,16/2,15/2,14/2,13/2,12/2,11/2,10/2,9/2,8/2,7/2,6/2,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,94/2,93/2,92/2,91/2,
90/2,89/2,88/2,87/2,86/3 (86. RMČ dne 27. 6. 2018) - VZMR „Restaurování pomníku sv. Jana
Nepomuckého“ - OKÚ v součinnosti s OSM zajistit SoD na VZMR s názvem „Restaurování pomníku sv.
Jana Nepomuckého“ s panem Mgr. Danielem TALAVEROU, Pod Lihovarem 2232/2256 01 Benešov u Prahy,
IČ: 12518743, za cenu 241 500 Kč včetně DPH 15 %. K zajištění restaurování je nutné zajistit povolení
památkové péče, které vyžaduje provedení restaurátorského průzkumu sochy.
Na 18. MIM rada souhlasila s vystavením objednávky na restaurátorský průzkum sochy sv. Jana
Nepomuckého v Uhříněvsi u pana Daniela Talavery, akad. soch. a rest. ve výši 23 000 Kč, průzkum
vyhotoven, předán na památkovou péči k vyjádření, dále musí být podána žádost o vydání závazného
stanoviska OPP MHMP,
Na 3. zasedání - bude urgováno vydání závazného stanoviska OPP MHMP
Na 4. zasedání - kladné stanovisko obdrží MČ do konce ledna 2019, průzkum bude možno zahájit - splněno,
zajistit SoD - trvá
7.+8. zasedání - zajistit SoD - trvá
9.,10.,11,12 zasedání - MČ byl doručen návrh smlouvy, smlouva podepsána starostou
13. zasedání - RAD pan Zmátlo, informoval o tom, že restaurování se bude v první etapě týkat podstavce
sochy, finanční zdroje budou řešeny i v možné žádosti o dotaci na obnovu kulturních památek.
14., 15., 16., 17., 18., 19., 20.,21. zasedání - trvá
20/2,19/2,18/2,17/2,16/2,15/2,14/2,13/2,12/2,11/2,10/2,9/2,8/2,7/2,6/2,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,94/2,93/2,92/2,91/2,
90/2,89/9 (89. RMČ dne 12. 9. 2018) - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 238/83, 6/2, 219/170, 219/172,
219/348, 219/349, 219/65, 219/650, 219/491, 219/716, 219/167, 219/490, 219/249, 219/493, 219/610, 321,
322 v k. ú. Pitkovice ve prospěch UPC Česká republika - čeká se na zaslání smlouvy - trvá

20/2,19/2,18/2,17/2,16/2,15/2,14/2,13/2,12/2,11/2,10/2,9/2,8/2,7/2,6/2,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,94/2,93/2,92/2,91/2,
90/7 (90. RMČ dne 26. 9. 2018) - Přijmutí daru pozemku parc. č. 956/4 a částí pozemků parc. č. 957 a
958/1 v k. ú. Uhříněves včetně staveb a zeleně na pozemcích vybudovaných v rámci výstavby „OS
Kašperská“ od Cocktail Media - vyvěšeno - trvá
20/2,19//2,18/2,17/2,16/2,15/2,14/2,13/2,12/2,11/2,10/2,9/2,8/2,7/2,6/2,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,94/2,93/2,92/2,91/2,
90/8 (90. RMČ dne 26. 9. 2018) - Prodej částí pozemku parc. č. 2074 o výměře 161 m2 v k. ú. Uhříněves
Cocktail Media – vyvěšeno - trvá
20/2,19/2,18/2,17/2,/2,15/2,14/2,12/2,11/2,10/2,9/2,8/2,7/2,6/2,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,94/2,93/2,92/2,91/2,90/11
(90. RMČ dne 26. 9. 2018) - Zřízení ÚVB k pozemku parc. č. 2074 v k. ú. Uhříněves ve prospěch Cocktail
Media - smlouva podepsána a zaslána na MHMP, čeká se na podpis doložek - trvá
20/2,19/2,18/2,17/2,16/2,15/2,14/2,13/2,12/2,11/2,10/2,9/2,8/2,7/2,6/2,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,94/2,93/2,92/2,91/2,
90/13(90. RMČ dne 26. 9. 2018) - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 219/716, 322 a 324 v k. ú. Pitkovice
ve prospěch UPC ČR - čeká se na zaslání smlouvy - trvá
19/2,18/2,17/2, 16/2, 15/2, 14/2,13/2,12/2, 11/2, 10/2, 9/2,8/2, 7/2, 6/2, 5/2, 4/2, 3/2, 2/2, 1/2, 94/2, 93/2,92/2,
22.MIM/2 - Autobusová zastávka u prodejny Lidl - ORS - koordinace instalace přístřešku v ul. Bečovská
s výstavbou autobusové zastávky - trvá
20/2,19/2,18/2,17/2,16/2,15/2,14/2,13/2,12/2,11/2,10/2,9/2,8/2,7/2,6/9 (6. RMČ dne 30. 1. 2019) - Zřízení
ÚVB k pozemkům parc. č. 2082/1, 2083, 2081, 2078, 2075, 2073/1, 2070, 2064 a 2069 v k. ú. Uhříněves ve
prospěch PREdistribuce - žadatel informován, čeká se na zaslání smlouvy - trvá
20/2,19/2,18/2,17/2,16/2,15/2,14/2,13/2,12/2,11/2,10/2,9/2,8/4 (8. RMČ dne 27. 2. 2019) - Bezúplatný
převod majetku - vstupní cedule k Fit parku - odbor SML MHMP seznámen s usnesením RMČ, smlouva se
připravuje - trvá
20/2,19/2,18/2,17/2,16/2,15/2,14/2,13/2,12/2,11/2,10/2,9/4 (9. RMČ dne 13. 3. 2019) - Zřízení ÚVB k
pozemkům parc. č. 2003 a 2178/5 v k. ú. Uhříněves ve prospěch PREdistribuce - smlouva podepsána a
zaslána na MHMP, smlouva zaslána na katastr - splněno
20/2,19/2,18/2,17/2,16/2,15/2,14/2,13/2,12/2,11/2,10/2,9/6 (9. RMČ dne 13. 3. 2019) - Vyhodnocení VZ
„Hlasovací zařízení“ - řeší Komise IT – trvá
20/2,19/2,18/2,17/2,16/2,15/2,14/2,13/2,12/2,11/2,10/5 (10. RMČ dne 27. 3. 2019) - Zřízení ÚVB
k pozemkům parc. č. 146/7, 258/9, 258/14, 258/16, 259/1 a 259/2 v k. ú. Pitkovice ve prospěch
PREdistribuce, a.s. - žadatel informován, čeká se na zaslání smlouvy, smlouva zaslána na MHMP - trvá
20/2,19/2,18/2,17/2,16/2,15/2,14/2,13/2,12/2,11/2,10/7 (10. RMČ dne 27. 3. 2019) - Zřízení ÚVB
k pozemkům parc. č. 2049, 1049/1 a 1049/2 v k. ú. Uhříněves ve prospěch T-MOBILE Czech Republic
a.s. - žadatel informován, čeká se na zaslání smlouvy, smlouva zaslána na MHMP - trvá
20/2,19/2,18/2,17/2,16/2,15/2,14/2,13/4 (13. RMČ dne 15. 5.2019) - Podlimitní VZ „Výstavba DPS
Betlímek“ - schválení způsobu zadání a zadávacích podmínek, členů a náhradníků hodnotící komise ORS ve spolupráci s administrátorem zajistil dne 30. 5. 2019 zveřejnění podlimitní VZ na stavební práce
16. zasedání
1. RMČ revokuje usnesení č. 13 ze dne 15. 2. 2019 v bodě 4/3 v části týkající se schválení zadávacích
podmínek podlimitní veřejné zakázky na stavební práce pod názvem „Výstavba DPS Betlímek“.
2. RMČ schvaluje upravené zadávací podmínky
17., 18. 19. zasedání
RMČ schválila upravené zadávací podmínky - probíhá
Vzhledem k tomu, že již bylo zveřejněno celkem 7 dodatečných vysvětlení zadávací dokumentace, byl
prodloužen termín pro podání nabídek - aktuálně platí termín 28. 8. 2019 do 10:00 hod.
20. zasedání - Na základě dalších dodatečných dotazů byl prodloužen termín pro podání nabídek do 13. 9.
2019 do 10:00 hod.
21. zasedání - Na základě dalších dodatečných dotazů byl prodloužen termín pro podání nabídek do 26. 9.
2019 do 10:00 hod.
20/2,19/2,18/2,17/2,16/2,15/4 (15. RMČ dne 12. 6. 2019) - VZMR na stavební práce s názvem
„Rekonstrukce propustku na Říčanském potoce“ - schválení záměru, způsobu zadání, zadávacích
podmínek, seznamu oslovených účastníků a hodnotící komise - ORS zveřejnil VZMR v souladu se
Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 1/2019 . Termín pro podání nabídek je stanoven ke dni 15. 7. 2019 v 9:30 hod. 2

vyhodnocení zadávacího řízení - dnes v materiálech.
18.,19.,20. zasedání
RMČ rozhodla o vyloučení uchazeče: WALCO CZ spol. s.r.o., Dobronická 1256, 148 00 Praha 4 – Kunratice.
RMČ rozhodla o výběru nabídky uchazeče: Starmosty s.r.o, Na čihadle 958/57, Dejvice, 160 00 Praha 6, za
cenu: 5 959 236,91 Kč bez DPH, 7 210 676,66 Kč vč. DPH.
RMČ uložila starostovi zahájit ve spolupráci s ORS jednání o uzavření SoD a smlouvu uzavřít
21. zasedání – SoD podepsána - splněno
20/2,19/2,18/2,17/2,16/2,15/7 (15. RMČ dne 12. 6. 2019) - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 227/5, 230/9
a 230/10 v k. ú. Pitkovice ve prospěch PREdistribuce, a. s. - smlouva zaslána k podpisu na PRE - trvá
20/2, 19/2,18/2,17/2,16/5 - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 2202/4 a 2202/5 v k. ú. Uhříněves ve
prospěch PREdistribuce - smlouva zaslána k podpisu na PRE - trvá
20/2,19/2,18/2,17/2,16/8 (16. RMČ dne 26. 6. 2019) - Výměna záložního zdroje v čp. 1440/2a (NN) ve
strojovně výtahu včetně dodání klimatizace a výměna záložního zdroje v čp. 201 - divadlo (ulice
K Sokolovně)“
RMČ ukládá OSM zajistit zadání VZMR na dodávku s názvem „Výměna záložního zdroje (UPS) v čp.
1440/2a ve strojovně výtahu včetně dodání klimatizace a výměna záložního zdroje (UPS) v čp. 201 - divadlo
(ulice K Sokolovně)“ a to v souladu se směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 1/2019 o zadávání veřejných zakázek zveřejněno do 10.7. do 14 hodin
18. zasedání
RMČ souhlasila s výběrem firmy Elfis spol. s r.o., se sídlem Kolmá 685/10, Praha 9 – Vysočany,
IČ44264020, DIČ CZ44264020 jako s dodavatelem VZMR s názvem „Výměna záložního zdroje v čp.
1440/2a (Nové náměstí) ve strojovně výtahu včetně dodání klimatizace a výměna záložního zdroje v čp. 201 –
divadlo (ulice K Sokolovně)“ za cenu 546 000,- Kč bez DPH.
RMČ uložila starostovi podepsat SoD na VZMR „Výměna záložního zdroje v čp. 1440/2a (Nové náměstí) ve
strojovně výtahu včetně dodání klimatizace a výměna záložního zdroje v čp. 201 – divadlo (ulice
K Sokolovně)“ za cenu 546 000,- Kč bez DPH s firmou Elfis spol. s r.o., se sídlem Kolmá 685/10, Praha 9 –
Vysočany, IČ44264020 - trvá
19. zasedání - uchazeči o VZ informování, SoD se připravuje – trvá
20. zasedání – smlouva podepsána – splněno
21. zasedání – čeká se na realizaci
20/2,19/2,18/2,17/2,16/18 16. RMČ dne 26. 6. 2019) - Různé C/ Informace radního pana Koutského - pan
radní informoval radu o rezignačním dopise na funkci zástupkyně MŠ Pitkovice - OKÚ informoval žadatelku
o financování provozu MŠ z příspěvku zřizovatele a z úplaty za vzdělávání. - splněno
20/2,19/2,18/2,17/5 (17. RMČ dne 10. 7. 2019) - Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem
„Oprava povrchu chodníků - Blokanda - zpracování PD“ - schválení způsobu zadání, zadávacích
podmínek, seznamu oslovených účastníků a hodnotící komise - ORS zajišťuje VZMR v souladu se
Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 1/2019 – probíhá
20. zasedání - ORS zveřejnil VZMR v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 1/2019 . Termín pro podání
nabídek byl stanoven ke dni 12. 8. 2019. Vyhodnocení zadávacího řízení dnes na programu bod 3.
RMČ rozhodla o výběru nejvýhodnější nabídky uchazeče: Laboro ateliér s.r.o., Bj. Krawce 1130, 565 01
Choceň, IČ: 037 06 940, za cenu: 270 000 Kč bez DPH, 326 700 Kč vč. DPH.
RMČ uložila starostovi
a) písemně seznámit uchazeče s výsledkem výběrového řízení - splněno
b) zahájit ve spolupráci s ORS jednání o uzavření smlouvy o dílo a smlouvu uzavřít.
21. zasedání – jednání o uzavření smlouvy byla zahájena -probíhá
20/2,19/2,18/8 (18. RMČ dne 23. 7. 2019) - Zvýšení nájemného na pozemcích pod garážemi
RMČ uložila OSM zaslat oznámení o zvýšení nájemného a připravit nové NS - příprava oznámení o nových
NS se připravuje – probíhá
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20/2,19/2,18/12 (18. RMČ dne 23. 7. 2019) - VZMR „Víceúčelové sportovní hřiště Kašperská“- schválení
způsobu zadání a výjimky ze směrnice
RMČ souhlasila se zajištěním zadání VZMR „Víceúčelové sportovní hřiště Kašperská“.
RMČ schválila výjimku ze Směrnice ÚMČ P22 č. 1/2019 a současně způsob zadání VZ dle důvodové zprávy.
RMČ rozhodla o přímém zadání VZ „Víceúčelové sportovní hřiště Kašperská“ společnosti 4soft, s.r.o.,
Krkonošská 625, 468 41 Tanvald, IČO: 287 03 324, za cenu 993 904,00 Kč bez DPH, tzn. za 1 202 623,84 Kč
s DPH dle cenové nabídky.
RMČ uložila starostovi zahájit ve spolupráci s OŽPD jednání o uzavření SoD a smlouvu uzavřít - trvá
20/2,19/2,18/18 (18. RMČ dne 23. 7. 2019) - Různé C/ Účast MČ P22 na výstavě Prague: Next v rámci
festivalu Architecture Week Praha - RMČ uložila radnímu Ing. Krátkému připravit koncepci prezentace
stavebních záměrů MČ Praha 22 – trvá
20/2,19/5 (19. RMČ dne 7. 8. 2019) - Ukončení nájemní smlouvy s firmou TWOMILL s. r. o. - výpověď
zaslána, čeká se na vyklizení
20/4 - Podlimitní VZ „Oprava chodníku v ulici K Netlukám“ - schválení záměru na výběr zhotovitele,
způsobu zadání a zadávacích podmínek - Administrátor AK Karo, Lašmanský & Partners s.r.o. připravuje
zadávací podmínky pro vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce - probíhá
20/5 - Následná veřejnoprávní kontrola MČ Praha 22 za rok 2018 - materiál do ZMČ zpracován - splněno
20/6 - Zřízení ÚVB k pozemku parc. č. 226/1v k. ú. Pitkovice ve prospěch Česká telekomunikační
infrastruktura a. s. -žadatel informován, čeká se na zaslání smlouvy
20/7 - Zřízení ÚVB k pozemku parc. č. 2135 v k. ú. Uhříněves ve prospěch PREdistribuce, a. s. - žadatel
informován, čeká se na zaslání smlouvy
20/8 - Prodej pozemků parc. č. 1049/4, 1049/6, 1049/7 a 1049/8 o celkové výměře 837 m2 v k. ú.
Uhříněves SV Přátelství 876 až 878 - záměr vyvěšen, materiál do ZMČ zpracován - splněno
20/9 - Nákup reklamního zařízení - billboardu na pozemku parc. č. 604/21 v k. ú. Uhříněves - kupní
smlouva připravena k podpisu
20/10 - Ukončení nájemní smlouvy č. 222/2010 MN - 49 na byt v DPS II. Nové náměstí čp. 1440/2a
§ 94, zákon číslo 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, vyhláška hl. m. Prahy – dohoda podepsána - splněno
20/1 - Oprava zápisu v KN na LV 93 pro k. ú. Benice - materiál do ZMČ zpracován - splněno
20/12 - Memorandum o spolupráci při řešení bytové nouze na území hlavního města Prahy - materiál do
ZMČ zpracován - splněno
20/13 - Přidělení dotace z „programu MČ Praha 22 pro jednotlivce a spolky na reprezentaci Praha 22
v roce 2019“ - připravit smlouvy o poskytnutí dotace k podpisům smluvních stran - smlouvy se připravují
20/15 – VZ „Komplet 13 ks PC pro kancelářské využití“ - VZ byla zveřejněna, hodnotící komise zasedá
dne 9. 9. 2019 v 11 hod. - probíhá
20/16 - Zápis z RR UZ ze dne 12. 8. 2019
RMČ schválila umístění stojanu na vlakovém nádraží Praha-Uhříněves za poplatek 1000 Kč/rok - probíhá
5.MIM/2 - Výkup pozemků parc. č. 1074/33 a 1074/39 v k. ú. Uhříněves - materiál do ZMČ zpracován splněno
5.MIM/3 - Návrh nového nájemce DPS
RMČ uložila
a) OSVZ manžele P. informovat o výsledku jednání RMČ - splněno
b) OSM uzavřít nájemní smlouvu od 1. 9. 2019 na byt v DPS na dobu určitou s možností
prodloužení - splněno
3. Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem „Oprava venkovní splaškové kanalizace - dům č. p. 192,
ul. Přátelství“ - schválení způsobu zadání a výjimky ze směrnice
Materiál byl přeložen písemně a objasněn starostou.
Usnesení:
1. RMČ Praha 22 souhlasí se zajištěním zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava
venkovní splaškové kanalizace - dům č.p. 192, ul. Přátelství“.
2. RMČ Praha 22 schvaluje výjimku ze Směrnice ÚMČ Praha 22 č. 1/2019 a současně způsob zadání
zakázky dle důvodové zprávy.
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3. RMČ Praha 22 rozhoduje o přímém zadání zakázky pod názvem „Oprava venkovní splaškové
kanalizace – dům čp. 192, ul. Přátelství“ společnosti DePa s.r.o., K Hořavce 270, Praha 9 - Koloděje,
IČ: 25124391 za cenu 316 066,52 Kč bez DPH, 382 440,49 Kč vč. DPH, dle cenové nabídky.
4. RMČ Praha 22 ukládá starostovi zahájit ve spolupráci s ORS jednání o uzavření smlouvy o dílo a
smlouvu uzavřít.
/5:0:2/
4. Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem „Vjezd na parkoviště u školní
jídelny“ a „Stavební úpravy vstupu do objektu školní jídelny“ - schválení způsobu zadání, zadávacích
podmínek, vč. zkrácení lhůty pro podání nabídek, seznamu oslovených účastníků a hodnotící komise
Materiál byl přeložen písemně a objasněn starostou. Mgr. Kosař navrhl vzhledem k povaze stavebních prací
zadat dvě samostatné veřejné zakázky.
Usnesení:
1. RMČ Praha 22 souhlasí se zajištěním zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
s názvem „Vjezd na parkoviště u školní jídelny“ a ,,Stavební úpravy vstupu do objektu školní jídelny“
2. RMČ Praha 22 ukládá ORS zajistit zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
s názvem „Vjezd na parkoviště u školní jídelny“ a ,,Stavební úpravy vstupu do objektu školní jídelny“
v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 1/2019.
3. RMČ Praha 22 schvaluje způsob zadání, zadávací podmínky, včetně zkrácení lhůty pro podání
nabídek.
4. RMČ Praha 22 schvaluje seznam účastníků, kteří budou vyzváni k podání nabídky.
5. RMČ Praha 22 schvaluje složení členů a náhradníků hodnotící komise v tomto složení:
členové: Mgr. Pavel Kosař

náhradníci: Mgr. Ing. Ondřej Lagner

Miroslav Šašek

Vojtěch Zelenka

Stanislava Smreková
6. RMČ Praha 22 ukládá starostovi jmenovat členy a náhradníky hodnotící komise v souladu se závěry
tohoto usnesení.
/6:0:1/
5. Rozpočtové úpravy
Materiál byl přeložen písemně a objasněn radním panem Zmátlem.
Usnesení:
RMČ Praha 22 schvaluje rozpočtové úpravy dle přílohy.
/7:0:0/
6. Pravidla Participativního rozpočtu
Materiál byl přeložen písemně a objasněn radním Ing. Krátkým.
Usnesení:
1. RMČ Praha 22 souhlasí s předloženými pravidly Participativního rozpočtu.
2. RMČ Praha 22 souhlasí s vyčleněním prostředků z rozpočtu MČ Praha 22 na rok 2020 na
Participativní rozpočet ve výši 1 000 000 Kč.
3. RMČ Praha 22 ukládá radnímu Ing. Krátkému předložit pravidla Participativního rozpočtu na
zasedání ZMČ Praha 22 ke schválení.
/7:0:0/
7. Změny organizační struktury ÚMČ Praha 22
Materiál byl přeložen písemně a objasněn Ing. Petrem.
Usnesení:
1. RMČ Praha 22 bere na vědomí změny organizační struktury ÚMČ Praha 22.
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2. RMČ Praha 22 ruší ke dni 30. 9. 2019 Směrnici ÚMČ Praha 22 č. 1/2017 - Organizační řád ze dne
3. 7. 2017.
3. RMČ Praha 22 schvaluje
3.1 s účinností od 1. 10. 2019 zrušení odboru hospodářské správy
3.2 s účinností od 1. 10. 2019 zrušení odboru kancelář volených orgánů
3.3 s účinností od 1. 10. 2019 zrušení pověření paní Renáty Hübnerové řízením odboru
hospodářské správy
3.4 s účinností od 1. 10. 2019 zrušení pověření pana Miroslava Šaška řízením odboru realizace
staveb
3.5 s účinností od 1. 10. 2019 zrušení pověření Ing. Romana Petra řízením odboru kanceláře úřadu
3.6 s účinností od 1. 10. 2019 Směrnici ÚMČ Praha 22 č. 1/2019 - Organizační řád
4. RMČ Praha 22 pověřuje
4.1

s účinností ode dne 1. 10. 2019 řízením odboru kanceláře úřadu paní Petru Vaňkovou

4.2

s účinností ode dne 1.10. 2019 řízením odboru realizace staveb pana Jiřího Röslera

5. RMČ Praha 22 stanovuje s účinností od 1. 10. 2019 celkový počet zaměstnanců/zaměstnankyň
MČ Praha 22 zařazených do Úřadu MČ Praha 22 na 94 (87,81 přepočtených úvazků).
6. RMČ Praha 22 uděluje souhlas tajemníkovi Úřadu MČ Praha 22 k obsazení jedné pracovní pozice
dvěma zaměstnanci souběžně, a to po dobu maximálně třech měsíců, z důvodu zaškolení nového
zaměstnance a předání agendy nebo z jiného závažného důvodu.
7. RMČ Praha 22 ukládá tajemníkovi Úřadu MČ Praha 22
7.1

realizovat změny vyplývající z usnesení č. 3

7.2

provést pracovněprávní úkony vyplývající z usnesení č. 3.- 4.

8. RMČ Praha 22 ukládá pověřené vedoucí odboru kanceláře úřadu
8.1
8.2

informovat zaměstnance Úřadu MČ Praha 22 o účinnosti nového Organizačního řádu ÚMČ
Praha 22
zajistit aktualizaci schválených organizačních změn na webových stránkách MČ Praha 22

/7:0:0/
8. Zápis ze 4. jednání Komise výstavby a územního plánu ze dne 26. 8. 2019
Zápis byl přeložen písemně a objasněn radním Mgr. Ing. Lagnerem.
Usnesení:
RMČ Praha 22 bere na vědomí zápis ze zasedání komise výstavby a územního plánu ze dne 26. 08. 2019.
9. Podnět na změnu ÚP
Materiály byly přeloženy písemně a objasněny radním Mgr. Ing. Lagnerem.
9.1 Podnět na změnu Územního plánu - rozšíření podmíněnosti pro novou výstavbu
Usnesení:
1. RMČ Praha 22 souhlasí na základě doporučení Komise VaÚP s podnětem na změnu ÚP rozšíření
podmíněnosti pro novou výstavbu.
2. RMČ Praha 22 ukládá radnímu Mgr. Ing. Lagnerovi připravit materiál na zasedání ZMČ Praha 22.
/7:0:0/
9.2 Podnět na změnu Územního plánu v místech bývalé čističky odpadních vod VÚŽV
Usnesení:
1. RMČ Praha 22 souhlasí na základě doporučení Komise VaÚP s podnětem na změnu ÚP v lokalitě
bývalé čističky odpadních vod VÚŽV z funkčního využití TTV na funkční využití SO3.
2. RMČ Praha 22 ukládá radnímu Mgr. Ing. Lagnerovi připravit materiál na zasedání ZMČ Praha 22.
/7:0:0/
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9.3 Podnět na změnu Územního plánu na záměr s názvem Uhříněves
Usnesení:
1. RMČ Praha 22 nesouhlasí na základě doporučení Komise VaÚP s podnětem na změnu ÚP na
pozemku č. parc. 1790/1 v k. ú. Uhříněves z funkčního využití OP a PZA na funkční využití OB.
2. RMČ Praha 22 ukládá radnímu Mgr. Ing. Lagnerovi připravit materiál na zasedání ZMČ Praha 22.
/7:0:0/
9.4 Podnět na změnu Územního plánu na záměr v ulici V Bytovkách
Usnesení:
1. RMČ Praha 22 nesouhlasí na základě doporučení Komise VaÚP s podnětem na změnu ÚP na
pozemku č. parc. 2262/2 v k. ú. Uhříněves z funkčního využití ZMK a na funkční využití OB.
2. RMČ Praha 22 ukládá radnímu Mgr. Ing. Lagnerovi připravit materiál na zasedání ZMČ Praha 22.
/6:0:1/
9.5 Podnět na změnu Územního plánu na pozemku č. parc. 161, 162/2, 163,164/2, 285/2 vše v k. ú.
Pitkovice
Usnesení:
1. RMČ Praha 22 nesouhlasí na základě doporučení Komise VaÚP s podnětem na změnu ÚP na
pozemku č. parc. 161, 162/2, 163,164/2, 285/2 vše v k. ú. Pitkovice z funkčního využití ZMK a na
funkční využití SV.
2. RMČ Praha 22 ukládá radnímu Mgr. Ing. Lagnerovi připravit materiál na zasedání ZMČ Praha 22.
/7:0:0/
9.6 Podnět na změnu Územního plánu na pozemku č. parc. 1655/1 v k. ú. Uhříněves
Usnesení:
1. RMČ Praha 22 souhlasí s podnětem na změnu ÚP na parc. č. 1655/1 v k. ú. Uhříněves.
2. RMČ Praha 22 ukládá radnímu Mgr. Ing. Lagnerovi připravit materiál na zasedání ZMČ Praha 22.
/7:0:0/
Zasedání bylo ukončeno v 10:05 hod.
Zapsala: Monika Kubšová
Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Ing. Ondřej Lagner

...................................................

Radovan Koutský

...................................................

Vojtěch Zelenka, starostka MČ Praha 22

................................................................
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