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Zápis z 22. zasedání RMČ, které se konalo dne 16. 9. 2015
od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice
Přítomni:
Ověřovatelé zápisu:
Omluven:

Viz Prezenční listina
Bc. Michal Selinger, Ing. Petr Semeniuk
pan Milan 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 z 21. zasedání RMČ ze dne 2. 9. 2015 a z 6. mimořádného zasedání
RMČ ze dne 8. 9. 2015
3. Veřejná zakázka malého rozsahu „Výkon činnosti TDI při provádění stavby: Výstavba
MŠ Pitkovice“ - vyhodnocení zadávacího řízení
4. „Přístřešky stanic MHD BUS“ - schválení navrženého postupu - příprava a realizace akce
5. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 1049/1, 1049/2, 1049/11 a 2049
v k. ú. Uhříněves ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s.
6. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 1793/5, 1793/35, 1793/36 a
1793/59 v k. ú. Uhříněves ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s.
7. Zřízení úplatného věcného břemene na pozemku parc. č. 2202/1 v k. ú. Uhříněves
ve prospěch společnosti PREdistribuce, a. s.
8. Ukončení nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru č. 1 „Prodejna vín“
na adrese Semanského 78 v Praze 22 s panem Robertem Prinzem
9. Navýšení kapacity počtu žáků ve školní družině Základní školy U Obory, Praha 10,
Vachkova 630 od 1. 9. 2016
10. Předchozí souhlas s přijetím účelového finančního daru
11. Zápis ze 4. jednání Školské komise ze dne 3. 9. 2015
12. Zpracování demografické prognózy za účelem plánování školských kapacit
13. Zápis z jednání Komise pro sociálně-právní ochranu dětí ze dne 7. 9. 2015
14. Zápis z Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 2. 9. 2015
15. Pověření odboru živnostenského ÚMČ P22 Radou MČ P22 k ukládání pokut dle zákona
č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o hl. m. Praze)
16. Zadání studie proveditelnosti stavby ZŠ v lokalitě Romance II
17. Různé
2. Kontrola zápisu z 21. zasedání RMČ ze dne 2. 9. 2015 a z 6. mimořádného zasedání
RMČ ze dne 8. 9. 2015
21/2,20/2,19/2,18/217/2,16/2,15/2,14/2,13/2,12/2,11/2,10/2,9/2,8/2,6/3,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,92/2,91
/2,90/2,89/2,88/2,7MIM/8(7MIM RMČ ze dne 6. 8. 2014) - 14. Výzva OPPK
2b)Multifunkční dětské hřiště Jezera - rozhodnutí je připraveno k vydání; nebyl uhrazen
správní poplatek - trvá
21/2,20/2,19/2,18/2,17/2,16/2,15/2,14/2,13/2,12/2,11/2,10/2,9/2,8/2,7/4,6/3,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,92
/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
21/2,20/2,19/2,18/2,17/2,16/2,15/2,14/2,13/2,12/2,11/2,10/6(10. RMČ ze dne 18. 3.2015) Spolupráce MČ P22 s Domovem pro seniory Centrin CZ s. r. o. - schůzka s paní ředitelkou
k dořešení smlouvy - trvá
21/2,20/2,19/2,18/2,17/2,16/2,15/2,14/5(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
zapsána do KN - splněno
21/2,20/2,19/2,18/2,17/11(17. RMČ ze dne 24. 6. 2015) - VZ „Zateplení a fasáda BD čp. 369
Přátelství, Uhříněves“ - práce ukončeny - splněno

21/2,20/2,19/2,18/2,17/12(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
21/2,20/2,19/2,18/2,17/13(17. RMČ ze dne 24. 6. 2015) - VZ „Zateplení a fasáda BD čp. 199
K Sokolovně, Uhříněves“- práce probíhají - sleduje OSM - trvá
21/2,20/2,19/2,18/2,17/17(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
21/2,20/2,19/2,18/2,17/23(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 - starosta seznámil RMČ s obsahem jednání
(pracovní doba v Metransu) - splněno
21/2,20/2,19/2,18/2,17/26(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
21/2,20/2,19/2,18/17 (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 - Ing. Semeniuk informoval, že je zpracováno a
bude předloženo na příští RMČ - trvá
21/2,20/2,19/3 (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 - dnes v materiálech - viz samostatný bod 3
21/2,20/2,19/7 (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 starostou. Kompletní materiál předán na SFŽP - splněno
21/2,20/4 (20. RMČ dne 19. 8. 2015) - Veřejná zakázka „Výstavba MŠ Pitkovice" - schválení
záměru na výběr zhotovitele, způsobu zadání a zadávacích podmínek a hodnotící komise zakázka byla zveřejněna ve Věstníku VZ a zadávací dokumentace byla zveřejněna na profilu
zadavatele a na ÚD dne 21. 8. 2015, hodnotící komise měla zasedat dne 14. 9. 2015, ale z důvodu
doručené žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám se prodloužila lhůta pro podání
nabídek do 18. 9. 2015 do 10:00 hod. - trvá
21/2,20/5 (20. RMČ dne 19. 8. 2015) - 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), dodatek byl dne
9. 9. 2015 odeslán SPÚ k podpisu - trvá
21/2,20/8 (20. RMČ dne 19. 8. 2015) - Záměr přímého pronájmu části pozemku parc. č. 159/1
v k. ú. Hájek u Uhříněvsi Spolku Občanů Hájku - smlouva předána k podpisu druhé straně trvá
21/2,20/9 (20. RMČ dne 19. 8. 2015) - Ukončení NS č. 171/2009 MN - 59 na byt č. 1 o velikosti
2+1 v čp. 192 ul. Přátelství s paní P. S. - dohoda o ukončení NS podepsána, byt převzat splněno
21/2,20/10 (20. RMČ dne 19. 8. 2015) - Ukončení NS na pronájem NP č. 208 „Bytový textil“
na adrese Nové náměstí 1370/11 s paní Š. K. - záměr pronájmu vyvěšen od 14. 9. - 29. 9. - trvá
21/2,20/11 (20. RMČ dne 19. 8. 2015) - Ukončení NS s paní M. Š. - obeslaná výpověď z bytu
nepřevzala, pošta zaslala písemnost zpět - trvá
21/2,20/12 (20. RMČ dne 19. 8. 2015) - Žádost o SK paní J. V. - probíhá dle termínu
21/2,20/13 (20. RMČ dne 19. 8. 2015) - Den soc. služeb, zdraví a rovných příležitostí - Setkání
lékařů a pracovníků ve zdrav. celého správního obvodu Praha 22 - informace pana radního
Selingera dnes v Různém
21/3 - Rozpočtové úpravy - zajišťuje OE
21/4 - Změna podnikatelského subjektu v NP č. 211 na Novém náměstí čp. 1370 - žadatel

informován, smlouva se připravuje - trvá

21/5 - Ukončení NS č. 198/2003 MN - 70 na byt na Novém náměstí s paní V. K. - dohoda
ukončení NS se připravuje - trvá
21/6 - Finanční dar pro ČRS, MO Uhříněves na nákup provzdušňovadla - smlouva uzavřena,
finanční dar odeslán na účet žadatele - splněno
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21/7 VZ Park Pitkovické rybníky - arboristika - výzva k podání nabídek je vyvěšena na ÚD,
nabídky lze podávat do 24. 9. 2015 do 12 hod. – trvá
6MIM/2 (6. MIM RMČ ze dne 8. 9. 2015) - Návrh programu 6. zasedání ZMČ, které se
uskuteční dne 23. 9. 2015 - materiály byly distribuovány v pondělí 14. 9. a v úterý
15. 9. zveřejněny na webu MČ - splněno
3. Veřejná zakázka malého rozsahu „Výkon činnosti TDI při provádění stavby: Výstavba
MŠ Pitkovice“ - vyhodnocení zadávacího řízení
Písemně předložený materiál objasnil radní Ing. Semeniuk.
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí Zprávu o veřejné zakázce ze dne 14. 9. 2015 a doporučení
hodnotící komise.
2. RMČ rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče:
IBR Consulting, s.r.o., Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9,
za cenu 180 000 Kč bez DPH, tj. 217 800 Kč vč. DPH
3. RMČ ukládá starostovi
a) písemně seznámit uchazeče s výsledkem výběrového řízení,
b) zahájit ve spolupráci s ORS jednání o uzavření příkazní smlouvy a smlouvu uzavřít.
/7:0:0/
4. „Přístřešky stanic MHD BUS“ - schválení navrženého postupu - příprava a realizace
akce
Písemně předložený materiál objasnil radní Ing. Semeniuk. Na základě opakujících se
připomínek a žádostí občanů o vybudování přístřešků autobusových zastávek byla schválena
v rozpočtu MČ Praha 22 pro rok 2015 realizace 4 přístřešků stanic MHD BUS.
Pan ZS Pařízek konstatoval, že OD zmapoval potřeby přístřešků PID naší MČ a požádal, aby na
příště byly návrhy postoupeny i do komise dopravy. K bodu se diskutovalo.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s navrženým postupem přípravy a realizace akce „Přístřešky stanic
MHD BUS“.
2. RMČ ukládá
a) OSM předložit po obdržení návrhu nájemní smlouvy materiál k odsouhlasení RMČ
pro přístřešek MHD BUS stanice Nádraží Uhříněves, ul. U starého nádraží, směr JZ,
na p. p. č. 2184/25,k. ú. Uhříněves,
b) ORS zajistit výběrové řízení na zhotovitele akce „Přístřešků stanic MHD BUS“
 stanice Rájecká, ul. Lnářská, směr JV, na p.p.č.2026/3, k. ú. Uhříněves
 stanice K Pitkovičkám, ul. K dálnici, směr SV, na p. p. č. 288, k. ú. Benice
 stanice Nádraží Uhříněves, ul. U starého nádraží, směr JZ, na p. p. č.

2184/25, k. ú. Uhříněves.
/7:0:0/
5. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 1049/1, 1049/2, 1049/11 a
2049 v k. ú. Uhříněves ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s.
Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí se zřízením úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 1049/1,
1049/2, 1049/11 a 2049 v k. ú. Uhříněves ve prospěch společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, za cenu 19 158 Kč
+ DPH.
2. RMČ ukládá
a) OSM informovat žadatele a připravit smlouvu o zřízení věcného břemene,
b) starostovi MČ uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene.
/7:0:0/
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6. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 1793/5, 1793/35, 1793/36 a
1793/59 v k. ú. Uhříněves ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s.
Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí se zřízením úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 1793/5,
1793/35, 1793/36 a 1793/59 v k. ú. Uhříněves ve prospěch společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, za cenu 928 Kč +
DPH.
2. RMČ ukládá
a) OSM informovat žadatele a připravit smlouvu o zřízení věcného břemene,
b) starostovi MČ uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene.
/7:0:0/
7. Zřízení úplatného věcného břemene na pozemku parc. č. 2202/1 v k. ú. Uhříněves
ve prospěch společnosti PREdistribuce, a. s.
Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí se zřízením úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 2202/1 v k. ú.
Uhříněves ve prospěch společnosti PREdistribuce, a. s., Svornosti 3199/19a, 150 00
Praha 5, za cenu 12 235 Kč + DPH.
2. RMČ ukládá
a) OSM informovat žadatele a připravit smlouvu o zřízení věcného břemene,
b) starostovi MČ uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene.
/7:0:0/
8. Ukončení nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru č. 1 „Prodejna vín“
na adrese Semanského 78 v Praze 22 s panem Robertem Prinzem
Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek. K bodu se diskutovalo.
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy č. 22/2006 MN - 8 na pronájem
nebytového prostoru č. 1 „Prodejna vín“ na adrese Semanského 78 v Praze 22 s panem
Robertem Prinzem, se sídlem Srnčí 2411/11, 251 01 Říčany, ke dni 30. 11. 2015.
2. RMČ ukládá OSM vyvěsit záměr pronájmu nebytového prostoru
/7:0:0/
Materiály č. 9., 10. a 11. za nepřítomného radního pana Collera objasnil pan starosta a paní
tajemnice.
9. Navýšení kapacity počtu žáků ve školní družině Základní školy U Obory, Praha 10,
Vachkova 630 od 1. 9. 2016
Písemně předložený materiál. Současná kapacita 220 žáků ŠD ZŠ je nedostačující, proto
v souvislosti s nárůstem počtu žáků na I. stupni ředitelka školy Mgr. Vodičková požádala
o navýšení kapacity. ŠD uskutečňuje zájmové vzdělávání přednostně pro žáky I. stupně. Nově
vzniklá oddělení ŠD budou umístěna v učebnách budovy školy.
Usnesení:
RMČ souhlasí s navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků ve školní družině ZŠ U Obory,
Praha 10, Vachkova 630 na 300 žáků s účinností od 1. 9. 2016.
/7:0:0/
10. Předchozí souhlas s přijetím účelového finančního daru
Písemně předložený materiál. Ředitelka Mgr. Vodičková písemně požádala zřizovatele o souhlas
k přijmutí účelového fin. daru od manželů Vajnerových na osobní asistentku žáka Jiřího Vajnera.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s přijetím účelového finančního daru ZŠ U Obory, Praha 10, Vachkova
630 dle důvodové zprávy.
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2. RMČ ukládá
a) OKÚ seznámit s usnesením ředitelku školy Mgr. Ivanu Vodičkovou,
b) ředitelce Mgr. Ivaně Vodičkové uzavřít darovací smlouvu.
/7:0:0/
11. Zápis ze 4. jednání Školské komise ze dne 3. 9. 2015
Materiál byl předložen písemně. K věci se široce diskutovalo. RMČ bere na vědomí jednotlivé
body zápisu.
12. Zpracování demografické prognózy za účelem plánování školských kapacit
Písemně předložený materiál byl projednáván již na poradě vedení a nyní předložen radním
Bc. Selingerem. Vypracovaná prognóza bude důležitým podkladem při žádostech o dotace
na financování výstavby ZŠ a MŠ z evropských i národních fondů. Výzkumná agentura má
zkušenosti a prognózu již zpracovala pro řadu MČ hl. m. Prahy. K bodu se diskutovalo.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s vypracováním demografické prognózy a plánování MŠ a ZŠ ve třech
variantních řešeních pro správní obvod Praha 22 a střední prognózy pro MČ Praha 22
od výzkumné agentury PhDr. Tomáš Soukup, Ph.D., Šmeralova 4, Praha 7, za celkovou
cenu 49 000 Kč.
2. RMČ ukládá OKÚ vystavit objednávku.
/7:0:0/
13. Zápis z jednání Komise pro sociálně-právní ochranu dětí ze dne 7. 9. 2015
Písemně předložený materiál objasnila radní Mgr. Erbsová. RMČ zápis bere na vědomí.
14. Zápis z Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 2. 9. 2015
Písemně předložený materiál objasnila šéfredaktorka UZ a radní Mgr. Erbsová. Seznámila radu
s návrhem na změnu termínů vydávání UZ. Následně proběhla široká diskuse k návrhu na vydání
vánočního dvojčísla UZ a vydáním prvního čísla UZ v roce 2016 v únoru, což paní šéfredaktorka
musí projednat v RR. RMČ zápis bere na vědomí.
15. Pověření odboru živnostenského ÚMČ P22 Radou MČ P22 k ukládání pokut dle
zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o hl. m.
Praze)
Písemně předložený materiál objasnila paní tajemnice.
Usnesení:
RMČ pověřuje odbor živnostenský ÚMČ Praha 22, dle § 29 zákona č. 131/2000 Sb.,
o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů k ukládání pokut za porušení povinností stanovených
v nařízení č. 9/2011 Sb., hl. m. Prahy, kterým se vydává Tržní řád.
/7:0:0/
16. Zadání studie proveditelnosti stavby ZŠ v lokalitě Romance II
Písemně předložený materiál objasnil radní Ing. Semeniuk.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí se zadáním studie proveditelnosti k prověření možnosti výstavby ZŠ
v lokalitě Romance II, mezi ul. Přátelství a komunikací na Královice (pozemek parc. č.
1803/9 k. ú. Uhříněves), včetně prověření možnosti odkupu sousedního pozemku
k tomuto záměru (pozemek č. parc. 1796/4 k. ú. Uhříněves).
2. RMČ ukládá radnímu Ing. Semeniukovi připravit studii proveditelnosti k prověření
možnosti výstavby ZŠ v lokalitě Romance II a předložit ji radě.
/7:0:0/
17. Různé
A) Informace pana starosty - a) Požadavek pana zastupitele Koutského - pan starosta
informoval o požadavku opozičního zastupitele o poskytnutí materiálu, který byl schválen na
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5. MIM RMČ „Seznam akcí požadovaných k zařazení do rozpočtu HMP na rok 2016 - 2026“.
RMČ bere na vědomí.
b) Testery pro policii - pan starosta informoval o žádosti OŘ Městské policie Praha 15 a
Praha 22 o pomoc - zakoupení testerů na drogy. K věci se diskutovalo.
RMČ ukládá zajistit OKÚ.
/7:0:0/
B) Informace ZS pana Knotka - pan zástupce informoval o dlouhodobé stížnosti Výboru SVJ
Křemencova 174, Pitkovice z hlediska bezpečnosti a ochrany majetku občanů. Radními bylo
navrženo uskutečnit schůzku vedení MČ se zástupci MP HMP a Policie ČR, na kterou bude
zástupce SVJ přizván.
C) Informace radního Ing. Semeniuka
Vodní lyžování na Podleském rybníku - zástupce realizační firmy požádal mailem o oficiální
písemné stanovisko k provozován lyžování na Podleském rybníku - k záležitosti se diskutovalo.
O věci bude rozhodnuto na základě písemného požadavku.
D) Informace radního RNDr. Louly - pan radní informoval o jednání s Lesy ČR, kde MČ
požadovala některé zásahy a úpravy v Oboře, dále se pak diskutovalo o převodu Obory na
MHMP. Další jednání se uskuteční 29. 9. 2015 k nutným konkrétním zásahům v Oboře
(vyznačení stromů ke skácení). RMČ bere na vědomí.
E) Informace radního Bc. Selingera
a) Benefiční fotbal v Kolodějích - pan radní informoval o konané benefiční akci
v Kolodějích (výtěžek půjde na podporu paní Boháčové - občance MČ Praha 22).
b) Zápis se setkání lékařů - pan radní informoval o setkání lékařů SO Praha 22 ze dne
9. 9. 2015. Podrobněji radní seznámil s projednávanými body a s požadavky lékařů, některé dílčí
budou vyřešeny v součinnosti s OSM. RMČ bere na vědomí.
F) Informace radní Mgr. Erbsové - paní radní předala radním pozvánky na sportovní akci
„1. Uhříněveský kros“, která se bude konat v sobotu 3. 10. 2015 u rybníka Vodice v areálu
u rybářů. Radnímu Ing. Semeniukovi byl předán seznam zaměstnankyň, které poskytnou
součinnost při této akci. RMČ bere na vědomí.
G) Personální záležitost - ústně situaci objasnila paní tajemnice.
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí informace o personální záležitosti na OSVZ úseku SPOD.
2. RMČ souhlasí s kompetencí radní Mgr. Erbsové pro SPOD ve smyslu předkládání
materiálů na RMČ z hlediska agendy SPOD.
3. RMČ ukládá tajemnici zajistit personálně veškeré náležitosti bez navýšení finančních
prostředků.
/7:0:0/
Zasedání bylo ukončeno v 11:50 hodin.
Zapsala: Monika Kubšová

Ověřovatelé zápisu:

Bc. Michal Selinger

……………………………….

Ing. Petr Semeniuk

……………………………….

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

