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Zápis z 23. zasedání RMČ, které se konalo dne 30. 9. 2015 
od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice 

 
Přítomni:   Viz Prezenční listina 
Ověřovatelé zápisu:  Bc. Michal Selinger, Ing. Petr Semeniuk 
  
Jednání zahájil pan starosta v 9:00 hodin přivítáním přítomných.  
Pan starosta přivítal hosty dnešního zasedání Ing. Petra Steinbauera - ředitele PRADAST, spol. 
s r. o. a Mgr. Jiřího Měchuru - ředitele ZŠ Bří Jandusů, kteří byli na dnešní zasedání přizváni. 
Diskuse probíhala k tématu nové střechy na přístavbě ZŠ Bří Jandusů. 
 
Byli zvoleni výše uvedení ověřovatelé zápisu.  
Pan starosta požádal o doplnění programu o nový bod „Přístavba pavilonu ZŠ Bří Jandusů“ který 
byl zařazen do programu jako bod č. 3. 
 
Hlasováním 8:0:0 byl schválen doplněný PROGRAM: 
 

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu 
2. Kontrola zápisu z 22. zasedání RMČ ze dne 16. 9. 2015 a kontrola usnesení 6. zasedání 

ZMČ ze dne 23. 9. 2015 
3. Přístavba pavilonu ZŠ Bří Jandusů 
4. Virtuální prezentace MČ Praha 22 
5. Pronájem části pozemku parc. č. 2184/25 v k. ú. Uhříněves od společnosti České dráhy, a. s. 
6. Pronájem nebytového prostoru č. 208 o velikosti 35,1 m2 v čp. 1370/11 na Novém 

náměstí v Praze 22 
7. Pronájem místnosti v čp. 78/74 ul. Přátelství v Praze 22 panu T. J. 
8. Elektronická aukce na dodávku plynu pro Nové náměstí 1100, Nové náměstí 1250, Nové 

náměstí 1251 a na dodávku elektrické energie pro Nové náměstí 1250 na rok 2016 
9. Rozpočtové úpravy 
10. MŠ Pitkovice, Praha 10, Hlívová 
11. Zpracování podkladů za MČ Praha 22 pro Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje 

vzdělávací soustavy hl. m. Prahy 2016 - 2020 
12. Veřejná zakázka „Park Pitkovické rybníky - arboristika“ - vyhodnocení výběrového řízení 
13. Zápis ze 4. zasedání Komise kultury ze dne 10. 9. 2015 
14. Zápis z 6. zasedání Komise výstavby a územního plánování ze dne 14. 9. 2015 - na stůl 
15. Zápis z 3. zasedání Komise životního prostředí ze dne 14. 9. 2015 
16. Zápis z 5. zasedání Komise dopravy ze dne 14. 9. 2015 
17. Zápis z 3. jednání bytové komise ze dne 24. 9. 2015 s návrhem na uzavření NS k bytům 
18. Zápis ze 4. zasedání Komise zájmových organizací a sportu ze dne 24. 9. 2015 
19. Různé 

 
2a) Kontrola zápisu z 22. zasedání RMČ ze dne 16. 9. 2015 a usnesení z 6. zasedání ZMČ       
ze dne 23. 9. 2015 
22/2,21/2,20/2,19/2,18/217/2,16/2,15/2,14/2,13/2,12/2,11/2,10/2,9/2,8/2,6/3,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,92
/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 
22/2,21/2,20/2,19/2,18/2,17/2,16/2,15/2,14/2,13/2,12/2,11/2,10/2,9/2,8/2,7/4,6/3,5/2,4/2,3/2,2/2,1
/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 -  vypustit ze sledování z důvodu 
jiných finančních priorit 
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22/2,21/2,20/2,19/2,18/2,17/2,16/2,15/2,14/2,13/2,12/2,11/2,10/6(10. RMČ ze dne 18. 3.2015) - 

Spolupráce MČ P22 s Domovem pro seniory Centrin CZ s. r. o. - radní Bc. Selinger 

informoval, že smlouva o spolupráci bude uzavřena v roce 2016, pracovní setkání s paní 

ředitelkou Bednářovou  je naplánováno na listopad 2015, kde bude upřesněna finanční částka -

trvá 

22/2,21/2,20/2,19/2,18/2,17/12(17. RMČ ze dne 24. 6. 2015) - VZ  „Výměna RTN a 

kalorimetrů v domech na Novém náměstí čp. 1440, 1257 a 1270“ - předpokládaný termín 

ukončení prací 1. 10. 2015 
22/2,21/2,20/2,19/2,18/2,17/13(17. RMČ ze dne 24. 6. 2015)  - VZ „Zateplení a fasáda BD     

čp. 199 K Sokolovně, Uhříněves“- práce probíhají - sleduje OSM - trvá 

22/2,21/2,20/2,19/2,18/2,17/17(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   
22/2,21/2,20/2,19/2,18/2,17/26(17. RMČ ze dne 24. 6. 2015)  - Analýza přístupnosti a 
bezbariérovosti vybraných objektů MČ Prahy 22, směřující k vytvoření celopražské mapy 
přístupnosti a bezbariérovosti - dotace byla přidělena v požadované výši, na základě objednávky 
od OSVZ provede analýzu Pražská obec vozíčkářů, po vypracování analýzy provede OSVZ 
vyúčtování přidělené dotace MHMP - probíhá 
22/2,21/2,20/2,19/2,18/17 (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 - dnes na programu 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) - vozidlo 

bude dodáno v průběhu října - splněno 
22/2,21/2,20/4 (20. RMČ dne 19. 8. 2015) - VZ „Výstavba MŠ Pitkovice" - schválení záměru 
na výběr zhotovitele, způsobu zadání a zadávacích podmínek a hodnotící komise - pan radní 
Ing. Semeniuk vyslovil nespokojenost s přístupem právníka AK DPP; opět posun termínu 
hodnotící komise - 2. 10. 2015 - trvá 
22/2,21/2,20/5 (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 
22/2,21/2,20/8 (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 podepsána - splněno 
22/2,21/2,20/10 (20. RMČ dne 19. 8. 2015) - Pronájem NP č. 208 na adrese Nové náměstí 
1370/11 - dnes v materiálech - vyhodnocení nabídek, bod 6 

22/2,21/2,20/11 (20. RMČ dne 19. 8. 2015) - Ukončení NS s paní M. Š. - písemnost doručena 

osobně - výpovědní lhůta běží 
22/2,21/2,20/12 (20. RMČ dne 19. 8. 2015) - Žádost o SK paní J. V. - paní J. V. splátkový 

kalendář plní 
22/21/4 - Změna podnikatelského subjektu v NP č. 211 na Novém náměstí čp. 1370 - smlouva 
připravena k podpisu - trvá 
22/2,21/5 - Ukončení NS č. 198/2003 MN - 70  na byt na Novém náměstí s paní V. K.  - 
ukončení NS připraveno k podpisu k 31. 11.2015 - trvá                        
22/2,21/7  VZ Park Pitkovické rybníky - arboristika - dnes na programu jako bod 12 
22/3 - VZMR „Výkon činnosti TDI při provádění stavby: Výstavba MŠ Pitkovice“ - 
vyhodnocení zadávacího řízení - smlouva o dílo se připravuje - trvá 

22/4 - „Přístřešky stanic MHD BUS“ - schválení navrženého postupu - příprava a realizace 

akce - bod 2a) dnes v materiálech (OSM) jako bod 5; bod 2b) ORS připravuje zadávací 

podmínky - trvá 
22/5 - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 1049/1, 1049/2, 1049/11 a 2049 v  k. ú. Uhříněves ve 
prospěch Česká telekomunikační infrastruktura a. s. - žadatel informován, čeká se na zaslání 
smlouvy - trvá 
22/6 - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 1793/5, 1793/35, 1793/36 a 1793/59 v  k. ú. 
Uhříněves ve prospěch Česká telekomunikační infrastruktura a. s. - žadatel informován, čeká 
se na zaslání smlouvy - trvá 
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22/7 - Zřízení ÚVB na pozemku parc. č. 2202/1 v k. ú. Uhříněves ve prospěch 
PREdistribuce, a. s. - žadatel informován, čeká se na zaslání smlouvy - trvá 
22/8 - Ukončení NS na pronájem NP č. 1 „Prodejna vín“, Semanského 78 s panem Robertem 
Prinzem  -  ukončení NS ke dni 30. 11. 2015 OSM připravuje;  záměr pronájmu NP vyvěšen        
22. 9. - 7. 10. 2015), očekáváme nabídky, jejichž vyhodnocení bude předloženo na radu  -  trvá 
22/10 - Předchozí souhlas s přijetím účelového finančního daru - paní ředitelka byla 
s usnesením písemně seznámena - splněno 
22/12 - Zpracování demografické prognózy za účelem plánování školských kapacit                  
- objednávka byla vystavena 
22/15 - Pověření OŽ ÚMČ P22 RMČ P22 k ukládání pokut - bylo vystaveno - splněno 
22/16 - Zadání studie proveditelnosti stavby ZŠ v lokalitě Romance II - úkol pana radního 
Ing. Semeniuka -  trvá 

22/17 - Různé 
A/a) Požadavek pana zastupitele Koutského - materiál byl neprodleně zaslán mailem 

A/b) Testery pro policii - forma poskytnutí byla projednána s velitelem MP; zajišťuje OKÚ- trvá 

B) Stížnosti Výboru SVJ Křemencova 174, Pitkovice z hlediska bezpečnosti a ochrany 

majetku občanů - na schůzku vedení MČ se zástupci MP HMP a Policie ČR bude zástupce SVJ 

přizván - trvá 
D) Informace radního RNDr. Louly - o jednání s Lesy ČR - ještě v říjnu bude zahájeno rozsáhlé 
kácení dřevin; diskutovalo se o místu ukládání dřeva - je třeba průběžně informovat občany, což 
zajistí OŽP v UZ, na webu, atd. 
 
 
2b) Kontrola usnesení 6. zasedání ZMČ ze dne 23. 9. 2015 
Usnesení z 6. ZMČ bude zveřejněno v zákonné lhůtě - tzn. během dnešního dne. 
Paní tajemnice informovala, že úkoly ze ZMČ jsou odbory zajišťovány dle kompetencí. Panu 

zastupiteli Klemencovi byla dopisem poskytnuta kopie usnesení včetně kopie prezenční listiny. 

RMČ vzala informace na vědomí 

  
Zápis 6. zasedání ZMČ ze dne 23. 9. 2015 byl rozeslán zastupitelům k ověření. 
Zápis bude na webu MČ zveřejněn v zákonné lhůtě. 
 
3. Přístavba pavilonu ZŠ Bří Jandusů 

Písemně předložený materiál objasnil radní Ing. Semeniuk. Probíhala diskuse k dodatečným 

požadavkům na vícepráce přístavby. Zevrubně objasnil pan majitel spol. PRADAST rozdíl mezi 

primární a sekundární střechou na modulárních stavbách. K věci se diskutovalo zejména               

z hlediska termínů dokončení stavby a ekonomické efektivnosti vynaložených financí. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zřízením sekundární střechy na nové přístavbě ZŠ Bří Jandusů formou 
víceprací. 

2. RMČ ukládá radnímu Ing. Semeniukovi připravit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo           

č. 41/2015 D-9, uzavřené dne 26. 5. 2015 se společností PRADAST spol. s r.o., v souladu 

se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,  ve znění pozdějších předpisů, dále 

se Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 5/2012, Dodatkem č. 1/2013 a č. 2/2014 ke Směrnici ÚMČ 

Praha 22 č. 5/2012 a Pokynu tajemnice ÚMČ Praha 22 č. 5/2012. 
/8:0:0/ 
 
4. Virtuální prezentace MČ Praha 22 

Písemně předložený materiál objasnil pan starosta, který informoval o osobním jednání se 

zástupkyní spol. Panoramas, s. r. o., ze dne 22. 9. 2015 o nabídce na virtuální prezentaci naší MČ 

prostřednictvím speciálních fotografií (leteckých nebo uvnitř budov), které zabírají prostor 

(pohled) v maximálním zorném úhlu 360x180°:  K bodu se diskutovalo. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí informaci o nabídce na virtuální prezentaci MČ Praha 22 na jejich 

webových stránkách.  

2. RMČ pověřuje ZS Ing. Pařízka k  jednání za ÚMČ se společností Panoramas s. r. o.;  za 
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ÚMČ poskytne součinnost paní Petra Vaňková - OKÚ. 
/8:0:0/ 
 
5. Pronájem části pozemku parc. č. 2184/25 v k. ú. Uhříněves od spol. České dráhy, a. s. 

Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek, který informoval o tom, že České dráhy 

jsou majitelem výše uvedeného pozemku a MČ Praha 22 má zájem si pronajmout část tohoto 

pozemku za účelem realizace a užívání přístřešku MHD Nádraží Uhříněves.  
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 2184/25 v k. ú. Uhříněves za účelem 

realizace a užívání přístřešku MHD Nádraží Uhříněves, na dobu neurčitou, za               

120 Kč/m2/rok od společnosti České dráhy, a. s., Nábřeží L. Svobody 1222, Praha 1. 

2. RMČ ukládá 

a) OSM informovat druhou stranu a připravit smlouvu, 

b) starostovi MČ uzavřít smlouvu. 
/8:0:0/ 
 
6. Pronájem nebytového prostoru č. 208 o velikosti 35,1 m2 v čp. 1370/11 na Novém 
náměstí v Praze 22 

Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek. Ve stanovené lhůtě byly doručeny celkem  

3 nabídky, které pan ZS Knotek otevřel. Všechny předložené nabídky byly z oblasti služeb 

obyvatelům MČ. Vybrán byl zájemce, který nabídl nejvyšší cenu za pronájem NP. Hlasování se,    

z osobních důvodů, zdržel radní Ing. Semeniuk.   
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s pronájmem nebytového prostoru č. 208 v 1. nadzemním podlaží sekce B 

o velikosti 35,1 m2 v čp. 1370/11 na Novém náměstí v  Praze-Uhříněvsi za cenu          

3400 Kč/m2/rok od 1. 11. 2015 za účelem zřízení nestátního zdravotnického zařízení za 

účelem měření kontroly zraku a prodeje kontaktních čoček paní Renatě Semeniukové, 

Oční optika, Nové náměstí 1370/1, Praha 22. 

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

b) starostovi MČ podepsat nájemní smlouvu.  
/7:0:1/ 
 
7. Pronájem nebytového prostoru v čp. 78/74 ul. Přátelství v Praze 22 panu T. J. 

Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek, který informoval, že zájemce se obrátil na 

MČ s žádostí o pronájem bývalé prádelny. Jedná se o místnost o rozměrech 14,45m2, která není 

v současné době nijak využívána. Cenu nájmu bude stanovena jako ½ obvyklé ceny bytového 

prostoru.  
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s pronájmem nebytového prostoru v čp. 78/74 ul. Přátelství v Praze 22, za 

celkovou cenu 648 Kč/měsíc, na dobu neurčitou panu T. J., bytem Praha 22. 

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

b) starostovi MČ uzavřít nájemní smlouvu. 
/8:0:0/ 
 
8. Elektronická aukce na dodávku plynu pro Nové náměstí 1100, Nové náměstí 1250, Nové 
náměstí 1251 a na dodávku elektrické energie pro Nové náměstí 1250 na rok 2016 

Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek. K bodu se diskutovalo.  
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zprostředkováním bezplatné elektronické aukce pro výběr dodavatele 

plynu pro Nové náměstí 1100, Nové náměstí 1250, Nové náměstí 1251 a pro výběr 

dodavatele elektrické energie pro Nové náměstí 1250 společností Aukční společnost 

V&M, s.r.o., Jana Masaryka 252/6, 120 00 Praha 2, v objektech radnice, a že smlouva na 

dodávky el. energie a plynu bude uzavřena až po vyhodnocení nabídky od dodavatele, 

který nabídne nejnižší cenu. 
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2. Rada MČ ukládá OSM zajistit smlouvu s Aukční společností V&M, s.r.o., Jana Masaryka 

252/6, 120 00 Praha 2, na zprostředkování elektronické aukce elektřiny a plynu. 

/8:0:0/ 
 
9. 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 veřejně prospěšné práce 01 6330 4137 00013234 0210 - 118 000 

Dotace na poskytování sociálních služeb 02 6330 4137 00013305 0518 - 51 000 

Dotace na aktivity v oblasti sociálních služeb 03 6330 4137 00000081 0518 - 77 000 

       
246 000 

zvýšení výdajů 

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

Náklady na veřejně prospěšné práce 01 3745 50XX 33113234 0210 - 17 800 

    3745 50XX 33513234 0210 - 100 200 

Výdaje na pečovatelskou službu - mzdy a odvody 02 4351 50XX 00013305 0518 - 51 000 

Aktualizace adresáře sociálních služeb 03 4399 51XX 00000081 0518 - 40 500 

Analýza bezbariérovosti   4399 51XX 00000081 0518 - 36 500 

       
246 000 

        b) Přesun výdajů schváleného rozpočtu 
       

        snížení výdajů 

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

Dětská hřiště - nové prvky 1 3421 6121 - 0420 - -63 000 

Kulturní akce 2 3319 5169 - 0610 - -270 000 

Aktualizace programů 3 6171 5168 - 0913 - -5 500 

              -338 500 

zvýšení výdajů 

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

Dětská hřiště - vybavení 01 3421 5137 - 0420 - 33 400 

Dětská hřiště - materiál   3421 5139 - 0420 - 20 800 

Dětská hřiště - servis a údržba   3421 5171 - 0420 - 8 800 

Dar pro Dům UM (na kino) - dle 6. ZMČ  2 3429 5222 - 0410 - 270 000 

Nákup software 3 6171 5172 - 0910 - 5 500 

 

          

 
338 500 

         

c) Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu 
       

        zvýšení příjmů 

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

Pokuty za přestupky 1 6171 2212 - 0910 - 4 100 

Poplatek za užívání veřejného prostranství 2 - 1341 - 0319 - 222 000 

Pokuty (OŽP) 3 3769 2212 - 0220 - 300 

Náklady řízení 4 2169 2324 - 0140 - 3 000 
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Přijatá pojistná plnění 5 3639 2322 - 0870 - 2 500 

Vratky výdajů minulých období 6 6171 2324 - 0990 - 2 000 

Rekreační poplatek 7 - 1342 - 0990 - 600 

Správní poplatky 8 - 1361 - 099x - 2 300 

       
236 800 

        zvýšení výdajů 

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

Individuální dotace pro Dům UM (18. RMČ) 1 3429 5222 - 0410 - 20 000 

Radnice nákup služeb 2 6171 5169 - 0910 - 3 800 

Nákup tabulek („Zákaz venčení psů“) 3 3745 5137 - 0220 - 17 300 

Prohlídka kanalizace kamerovým systémem 4 2321 5169 - 0260 - 2 800 

Sklad č.p. 1270 vyúčtování služeb 5 3612 5169 - 0160 - 2 200 

Hřbitov vodné 6 3632 5151 - 0870 - 100 

Smluvní zákonné pojištění vozidel 7 3639 5163 - 0870 - 69 800 

Tokeny a licence pro OIC 8 6171 5042 - 0970 - 12 200 

Nákup DDHM pro potřeby úřadu 9 6171 5137 - 0970 - 66 300 

Školní jídelna - oprava omítek 10 3141 5171 - 0460 - 42 300 

       
236 800 

        d) Zapojení prostředků minulých let (z VHP) 
       

        zvýšení příjmů 

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

Zapojení prostředků z VHP 1 - 8115 98 1090 - 6 000 

              6 000 

zvýšení výdajů 

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

Sociální den  01 4399 5169 98 0518 - 6 000 

              6 000 

 
/8:0:0/ 
 
10. MŠ Pitkovice, Praha 10, Hlívová 

Písemně předložený materiál objasnil pan radní Coller, který informoval, že usnesením č. 7          

na 13. ZMČ dne 4. 9. 2013 byla zřízena příspěvková organizace MŠ Pitkovice, Praha 10, 

Hlívová. Původní plánovaná zahájení provozu byla k 1. 8. 2014 a další k 1. 9. 2015.  Jelikož ani 

k 1. 9. 2015 provoz zahájen nebude, musí být opakovaně v souladu se školským zákonem podána 

nová žádost o zápis mateřské školy do rejstříku škol a školských zařízení, který vede MHMP, a to 

do 30. 9. 2015. Bez zapsání do rejstříku škol a školských zařízení nesmí škola provozovat svoji 

činnost. Bude třeba připravit i konkursní řízení na ředitele/ředitelku nové MŠ.  

K bodu se diskutovalo. 
Usnesení: 
RMČ souhlasí s podáním nové žádosti o zápis MŠ Pitkovice, Praha 10, Hlívová včetně výdejny 
stravy do rejstříku škol a školských zařízení s nejvyšším povoleným počtem 112 dětí s účinností 
od 1. 6. 2015. 
/8:0:0/ 
 
 
11. Zpracování podkladů za MČ Praha 22 pro Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje 
vzdělávací soustavy hl. m. Prahy 2016 - 2020 

Písemně předložený materiál objasnil pan radní Coller. Obsáhlé podklady byly radním rozeslány 

emailem předem.  
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Usnesení: 
RMČ schvaluje zpracování podkladů za MČ Praha 22 pro Dlouhodobý záměr vzdělávání a 
rozvoje vzdělávací soustavy hl. m. Prahy 2016 - 2020. 
/8:0:0/ 
 

12. Veřejná zakázka „Park Pitkovické rybníky - arboristika“ - vyhodnocení výběrového 

řízení 

Písemně předložený materiál objasnil radní RNDr. Loula. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí Zprávu o veřejné zakázce malého rozsahu „Park Pitkovické 
rybníky - arboristika“ ze dne 24. 9. 2015 s pořadím uchazečů podle nejnižší nabídkové 
ceny. 

2. RMČ rozhoduje o výběru nejvýhodnější nabídky uchazeče:  

ALL4TREES, s. r. o., se sídlem: 273 27 Otvovice 147 

za cenu 692 778,24 Kč včetně 21 % DPH 

3. RMČ ukládá starostovi 

a) seznámit uchazeče s výsledkem výběrového řízení, 

b) ve spolupráci s OŽP zahájit jednání o uzavření smlouvy o dílo a smlouvu uzavřít. 

/8:0:0/ 

 
13. Zápis ze 4. zasedání Komise kultury ze dne 10. 9. 2015 

Písemně předložený materiál objasnil pan radní Coller. Na dobu adventu je zvažováno mnoho 

nových akcí, jejichž organizaci včetně finančních požadavků je třeba pečlivě připravit.  K bodu se 

diskutovalo. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí zápis ze zasedání Komise kultury ze dne 10. 9. 2015.           

2. RMČ schvaluje plán kulturních akcí na advent a vánoční dobu 2015 - 2016. 
/8:0:0/ 
 
14. Zápis z 6. zasedání Komise výstavby a územního plánování ze dne 14. 9. 2015  

Materiál byl předložen na stůl a objasněn radním Ing. Semeniukem a RMČ zápis bere na 

vědomí. 
 

15. Zápis z 3. zasedání Komise životního prostředí ze dne 14. 9. 2015 

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

1. RMČ bere na vědomí zápis ze zasedání komise životního prostředí dne 14. 9. 2015. 

2. RMČ souhlasí s poskytnutím částky 10 000 Kč Klubu českých turistů za organizaci 

turistického pochodu v roce 2016. 

3. RMČ ukládá OŽP zapracovat částku 10 000 Kč do návrhu rozpočtu na rok 2016. 
/8:0:0/ 

 
16 Zápis z 5. zasedání Komise dopravy ze dne 14. 9. 2015 

Písemně předložený materiál objasnil ZS Ing. Pařízek a RMČ zápis bere na vědomí. 

 
 
17. Zápis z 3. jednání bytové komise ze dne 24. 9. 2015 s návrhem na uzavření NS k bytům 

Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí  
a) s výměnou bytu č. 5 o velikosti 3+1 (NS 7/2001, nájemce paní Š. S., bytem Praha - 

Uhříněves) za byt č. 1 o velikosti 2+1 v čp. 192 ul. Přátelství v  Praze - Uhříněvsi za 

stávajících podmínek, 

b) s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 5 o velikosti 3+1 v  čp. 192          

ul. Přátelství v Praze - Uhříněvsi s panem J. S., bytem Praha - Uhříněves, doba nájmu 
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dva roky s možností dalšího prodloužení od 1. 10. 2015, nájemné 89 Kč/m2/měsíc 

s odložením placení nájmu po dobu rekonstrukce maximálně však na dobu 4 měsíců, 

c) s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 33 o velikosti 1+kk v  čp. 1257         

na Novém náměstí v Praze - Uhříněvsi s panem Z. G., bytem Praha - Uhříněves, doba 

nájmu dva roky s možností dalšího prodloužení od 1. 12. 2015, nájemné                    

89 Kč/m2/měsíc, 

d) s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 6 o velikosti 1+kk v SD čp. 1280 

ul. Fr. Diviše v Praze - Uhříněvsi s panem J. V., bytem Praha - Uhříněves, doba 

nájmu jeden rok s možností dalšího prodloužení od 1. 10. 2015, nájemné                   

40 Kč/m2/měsíc, 

e) s 1. náhradníkem na pronájem bytu č. 33 o velikosti 1+kk v  čp. 1257 na Novém 

náměstí v Praze - Uhříněvsi, event. bytu č. 6 o velikosti 1+kk v SD čp. 1280             

ul. Františka Diviše v Praze - Uhříněvsi s paní M. P., bytem Prostějov, doba nájmu 

jeden rok s možností dalšího prodloužení, 

f) s 2. náhradníkem na pronájem bytu č. 33 o velikosti 1+kk v  čp. 1257 na Novém 

náměstí v Praze - Uhříněvsi, event. bytu č. 6 o velikosti 1+kk v SD čp. 1280             

ul. Františka Diviše v Praze - Uhříněvsi s panem D. B., bytem Heřmanův Městec, 

doba nájmu jeden rok s možností dalšího prodloužením. 

2. RMČ bere na vědomí ostatní body Zápisu z 3. jednání bytové komise ze dne                 

24. 9. 2015.  

3. RMČ ukládá OSM 

a) informovat žadatele o usnesení RMČ, 

b) uzavřít nájemní vztahy k bytům v souladu s usnesením RMČ. 
/8:0:0/ 
 
18 Zápis ze 4. zasedání Komise zájmových organizací a sportu ze dne 24. 9. 2015 

Písemně předložený materiál objasnil Bc. Selinger a RMČ zápis bere na vědomí.  
 

19. Různé 

A/ Informace ZS pana Knotka - pan zástupce informoval o zpracovaném Dodatku č. 1 

k Dohodě o plnění MČ Praha 22 ve vztahu k SVJ Zahrady Uhříněves z důvodů zajištění průchodu 

přes areál „Zahrady Uhříněves“, uzavřené mezi MČ Praha 22 s SVJ Zahrady Uhříněves, ze dne  

24. 9. 2014, do kterého byly zapracovány požadavky projednané zástupci MČ Praha 22 a 

jednatelem SVJ. Podepsaný dodatek bude doručen k rukám jednatele pana Mgr. Jiřího Matyáška. 

RMČ informaci bere na vědomí. 

 

B/ Informace ZS Ing. Pařízka - pan zástupce informoval o žádosti starostky MČ Praha 20 - 

Horní Počernice o podporu jejich negativního stanoviska k záměru „P3 Park Horní Počernice IV. 

Etapa Praha 20“ - výstavba  skladu Amazonu v Horních Počernicích. Praha 20 tak chce získat co 

největší podporu i okolních MČ proti této výstavbě, zejména z důvodu navýšení těžké nákladní 

dopravy na stávající pražské dopravní síti směrem z Německa do Horních Počernic. 

1. RMČ vyslovila podporu MČ Praha 20 pro negativní stanovisko k záměru výstavby 

skladu Amazonu v Horních Počernicích. 

2. RMČ ukládá předat na vědomí usnesení Rady MČ Praha 22 paní starostce Prahy 20. 
/8:0:0/ 

 

C/ Informace radního RNDr. Louly - pan radní informoval o žádosti pana Ing. Jiřího Lagnera, 

stát se členem KŽP. Předseda komise ŽP tuto žádost podporuje. Paní Ing. Dana Sopoušková se 

stane z hostky členkou KŽP.  
RMČ jmenuje  

a) členem Komise životního prostředí pana Ing. Jiřího Lagnera ke dni 30. 9. 2015. 
b) členkou Komise životního prostředí paní Ing. Danu Sopoušková ke dni 30. 9. 2015. 

/8:0:0/ 
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D/ Personální záležitosti - paní tajemnice 

V návaznosti na 13. RMČ ze dne 29. 4. 2015, kdy se pod bodem 19 hovořilo o přínosné 

spolupráci pana Ing. arch. Petra Starčeviče s MČ Praha 22. Radními byla odsouhlasena panu 

architektovi finanční odměna za poskytnuté a vykonané služby. K bodu se diskutovalo. 
1. RMČ souhlasí s úhradou faktury ve výši 50 000 Kč za služby ve prospěch MČ Praha 22, 

které vykonal v období letošního roku až doposud. 
2. RMČ souhlasí s vystavením objednávky za poskytnutí služeb architekta v záležitostech 

rozvoje území MČ Praha 22. 
/8:0:0/ 
 
 
 
 
 
Zasedání bylo ukončeno v 11:10 hodin. 
Zapsala:  Monika Kubšová 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:   
 
 
 

Bc. Michal Selinger ………………………………. 
 
 
 

                    Ing. Petr Semeniuk ………………………………. 
 

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


