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Zápis z 24. zasedání RMČ, které se konalo dne 14. 10. 2015
od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice
Přítomni:
Ověřovatelé zápisu:

Viz Prezenční listina
Ing. Jiří Pařízek, Ing. Petr Semeniuk

Jednání zahájil pan starosta v 9:00 hodin přivítáním přítomných. Byli zvoleni výše uvedení
ověřovatelé zápisu.
Pan ZS Knotek požádal o doplnění programu o nový bod „Výsledek elektronické 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“, kdy materiál byl předložen „na stůl“,
jako bod č. 10.
Hlasováním 8:0:0 byl schválen PROGRAM:
1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu
2. Kontrola zápisu z 23. zasedání RMČ ze dne 30. 9. 2015 a kontrola neověřeného zápisu
6. zasedání ZMČ ze dne 23. 9. 2015
3. Rozšíření MKS v MČ Praha 22
4. Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky pod názvem „Přístřešky stanic MHD BUS“
- schválení záměru, způsobu zadání, zadávacích podmínek a hodnotící komise
5. Novostavba mola a dráhy se zázemím pro vodní lyžování, lokalita Podleský rybník,
parc. č. 1692 v k. ú. Uhříněves, oznámení o zahájení zjišťovacího řízení
6. Zřízení úplatného věcného břemene na pozemku parc. č. 1793/35 v k. ú. Uhříněves
ve prospěch společnosti PREdistribuce, a. s.
7. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 1/6, 230/1 a 227/4 v k. ú.
Pitkovice ve prospěch společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s.
8. Vzniklé vícenáklady při zateplení a fasádě bytového domu čp. 199 K Sokolovně,
Uhříněves
9. Úprava nájemních vztahů k bytům v majetku MČ Praha 22
10. Výsledek elektronické 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
11. Revokace usnesení bodu č. 9, 18. RMČ ze dne 8. 7. 2015 - Změny v rejstříku škol a
školských zařízení Základní školy, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2
12. Výzva Místní akční plány rozvoje vzdělávání (MAP)
13. Konání Uhříněveské pouti dne 31. 10. 2015
14. Tradiční setkání seniorů
15. Veřejná zakázka „Komplet 15 ks PC pro kancelářské využití“
16. Potvrzení o přijetí dotace k pořízení vozidla pro svoz bioodpadu v rámci projektu
„Zkvalitnění nakládání s bioodpadem městská část Praha 22 - Uhříněves“.
17. Návrh nového nájemce bytu zvl. určení v DPS II
18. Zápis z Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 5. 10. 2015
19. Různé
A/ Informace o možnosti nabývání majetku obchodní společností MČ
B/ Dopis starosty MČ Praha - Dubeč pana Jaroslava Tošila
C/ Návrh finančních vztahů k MČ HMP z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2016 – usnesení
RHMP č. 2459 ze dne 13. 10. 2015
D/ Rámcový přehled akcí technické infrastruktury pro rok 2016
2a) Kontrola zápisu z 23. zasedání RMČ ze dne 30. 9. 2015 a kontrola neověřeného zápisu
z 6. zasedání ZMČ ze dne 23. 9. 2015
23/2,22/2,21/2,20/2,19/2,18/217/2,16/2,15/2,14/2,13/2,12/2,11/2,10/2,9/2,8/2,6/3,5/2,4/2,3/2,2/2,1
/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

23/2,22/2,21/2,20/2,19/2,18/2,17/2,16/2,15/2,14/2,13/2,12/2,11/2,10/6(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 ředitelkou
Bednářovou je naplánováno na listopad 2015, kde bude upřesněna finanční částka - trvá
23/2,22/2,21/2,20/2,19/2,18/2,17/13(17. RMČ ze dne 24. 6. 2015) - VZ „Zateplení a fasáda BD
čp. 199 K Sokolovně, Uhříněves“- práce probíhají - sleduje OSM - dnes v materiálech navýšení
nákladů VZ jako bod 8
23/2,22/2,21/2,20/2,19/2,18/2,17/17(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
23/2,22/2,21/2,20/2,19/2,18/2,17/26(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
23/2,22/2,21/2,20/4 (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 úřední desce dne 21. 8. 2015, dne 2. 10. 2015 proběhlo otevírání obálek
(nabídky od 7 uchazečů), hodnotící komise zasedala dne 7. 10. 2015 a rozhodla, že 3 uchazeči
budou vyzváni, aby vysvětlili doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů. Hodnotící
komise bude zasedat dnes 14. 10. 2015 v 14:00 hod - pro vyhodnocení VZ bude svolána
mimořádná RMČ - trvá
23/2,22/2,21/2,20/5 (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 - dodatek podepsán
- splněno
23/2,22/2,21/2,20/11 (20. RMČ dne 19. 8. 2015) - Ukončení NS s paní M. Š. - písemnost
doručena osobně - výpovědní lhůta běží - trvá
23/2,22/21/4 - Změna podnikatelského subjektu v NP č. 211 na Novém náměstí čp. 1370 smlouva podepsána - splněno
23/2,22/2,21/5 - 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
23/2,22/3 - VZMR „Výkon činnosti TDI při provádění stavby: Výstavba MŠ Pitkovice“ vyhodnocení zadávacího řízení - příkazní smlouva podepsána - splněno
23/2,22/4 - „Přístřešky stanic MHD BUS“ - schválení navrženého postupu - příprava a
realizace akce - bod 2b) ORS připravuje zadávací podmínky - dnes v materiálech jako bod 4
23/2,22/5 - 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. - smlouva se připravuje trvá
23/2,22/6 - 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. - smlouva s připravuje - trvá
23/222/7 - Zřízení ÚVB na pozemku parc. č. 2202/1 v k. ú. Uhříněves ve prospěch
PREdistribuce, a. s. – smlouva se připravuje - trvá
23/2,22/8 - Ukončení NS na pronájem NP č. 1 „Prodejna vín“, Semanského 78 - ukončení NS
ke dni 30. 11. 2015 připraveno; záměr pronájmu NP bude zveřejněn opakovaně, neboť se
doposud nikdo nepřihlásil - trvá
22/12 - Zpracování demografické prognózy za účelem plánování školských kapacit
- objednávka byla vystavena, termín pro zpracování je 16. 10. 2015
23/2,22/16 - Zadání studie proveditelnosti stavby ZŠ v lokalitě Romance II - radní
Ing. Semeniuk kontaktoval 3 firmy ohledně zaslání cenové nabídky, po vyhodnocení bude
objednávka vystavena - probíhá
23/2,22/17 - Různé
A/b) Testery pro policii – byla k plnění byla předložena písemná informace: MČ zakoupí
v rámci protidrogové prevence 30 ks testů Drugwipe-5s na testování 5 druhů drog (marihuana,
amfetaminy, kokain, opiáty, metamfetamin) za cenu 678,81 Kč vč. DPH/1 kus, tj. za celkovou
cenu 20 364,30 Kč od firmy LT-Sezam. Testery by byly zaevidovány na OKÚ a podle potřeby
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vydávány strážníkům MP z detašovaného pracoviště v Uhříněvsi. Zdroj financování z podílu na
VHP určeného na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast.
Usnesení:
RMČ souhlasí s objednáním 30 kusů testů Drugwipe-5s za celkovou cenu 20 364,30 Kč včetně
DPH u spol. LT Sezam s.r.o., Karlovarská 378/30, Praha 6 – Ruzyně.
/ 8:0:0/
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, schůzka proběhne 21. 10. 2015 v 10 hod. - trvá
2b) Kontrola neověřeného zápisu z 6. zasedání ZMČ ze dne 23. 9. 2015
Neověřený zápis je na webu MČ zveřejněn v zákonné lhůtě. Na 7. ZMČ budou předloženy dva
zápisy pro rozhodnutí zastupitelstva.
Rozbor k Metropolitnímu plánu - materiál pana starosty bude předložen na 7. ZMČ, podklady
budou zpracovány ve spolupráci s panem Ing. arch. Starčevičem a OV - trvá
23/3 - Přístavba pavilonu ZŠ Bří Jandusů - radní Ing. Semeniuk předložil návrh Dodatku č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 41/2015 D-9, uzavřené dne 26. 5. 2015 s PRADAST spol. s r.o.,
zpracovaného AK DPP. Upozornil na chyby, které zpracovaný dodatek obsahuje. Pan radní
projedná s Mgr. Kohoutem úpravy, aby dodatek mohl být podepsán starostou MČ.
Usnesení:
RMČ bere na vědomí návrh Dodatku č. 1 zpracovaný s chybami od AK DPP.
/8:0:0/
23/4 - Virtuální prezentace MČ Praha 22 - ZS Ing. Pařízek informoval, že v jednání jsou dvě
nabídky, výsledek bude přeložen na některé další RMČ - trvá
23/5 - Pronájem části pozemku parc. č. 2184/25 v k. ú. Uhříněves od České dráhy - České
dráhy informovány, smlouva se připravuje - trvá
23/6 - Pronájem NP č. 208 o velikosti 35,1 m2 v čp. 1370/11 na Novém náměstí - vítězka
výběrového řízení paní Semeniuková byla informována, smlouva se připravuje - trvá
23/7 - Pronájem NP v čp. 78/74 ul. Přátelství v Praze 22 panu T. Jílkovi - žadatel informován,
smlouva podepsána - splněno
23/8 - Elektronická aukce na dodávku plynu pro Nové náměstí 1100, Nové náměstí 1250, Nové
náměstí 1251 a na dodávku el. ergie pro Nové náměstí 1250 na rok 2016 - smlouva se spol. Aukční
V&M s.r.o. na zprostředkování elektronické aukce el. a plynu je podepsána - splněno
23/9 - Rozpočtové úpravy - zajišťuje OE
23/10 - MŠ Pitkovice, Praha 10, Hlívová - žádost byla podána - splněno
23/11 - Zpracování podkladů za MČ Praha 22 pro Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje
vzdělávací soustavy hl. m. Prahy 2016 - 2020 - bylo odesláno v termínu na MHMP - splněno
23/12 - VZ „Park Pitkovické rybníky - arboristika“ - vyhodnocení VŘ - uchazeči byli
s výsledky výběrového řízení seznámeni; smlouva je připravena k podpisu - trvá
23/13 - Zápis ze 4. zasedání KK ze dne 10. 9. 2015 - přípravou organizačních záležitostí a
finanční nákladnosti je pověřen pan radní Bc. Selinger
23/17 - Zápis z 3. jednání BK ze dne 24. 9. 2015 s návrhem na uzavření NS k bytům
a) NS s paní Š. S. uzavřena - splněno
b) NS s panem J. S. připravena k podpisu, schůzka se ZS p. Knotkem proběhne 13. 10.
2015
c) NS s panem Z. G. připravena k podpisu od 1. 12. 2015
d) NS s panem J. V. uzavřena - splněno
e) a f) náhradníci nevyužiti
23/19 - Různé
A/ Informace ZS pana Knotka - odsouhlasený dodatek byl zaslán zástupci SVJ Zahrady
Uhříněves; dne 13. 10. 2015 byl doručen na ÚMČ písemný návrh na Ukončení Dohody o plnění
MČ Praha 22 ve vztahu k SVJ Zahrady Uhříněves. K věci se diskutovalo.
3

Usnesení:
RMČ souhlasí s ukončením „Dohody o plnění MČ Praha 22 ve vztahu k SVJ Zahrady Uhříněves
z důvodu zajištění průchodnosti přes areál Zahrady Uhříněves (dále i „ZU“)“, uzavřené
1. 10. 2014, ke dni 31. 10 2015.
/8:0:0/
C/ Informace radního RNDr. Louly - jmenování nových členů komise ŽP bylo písemně
oznámeno, komise byla doplněna i na webu MČ - splněno
D/ Personální záležitosti - paní tajemnice - faktura byla uhrazena, objednávku na poskytnutí
služeb pro Ing. arch. Starčeviče - splněno; vyúčtování je nutné do konce roku 2015 - probíhá
3. Rozšíření MKS v MČ Praha 22
Písemně předložený materiál objasnil pan starosta, který informoval o tom, že hl. m. Praha již
nebude přebírat nové kamery instalované městskými částmi do svého majetku. Od roku 2015 si
veškeré náklady spojené s výstavbou, integrací a provozem nových kamer budou městské části
hradit samy. Městský kamerový systém (MKS) napojený na dohledové pracoviště Městské
policie hl. m. Prahy jednoznačně pomáhá zkvalitnit a zefektivnit práci policie při sledování
rizikových lokalit a při vyhodnocení bezpečnostní situace v MČ Praha 22. Z důvodu zajištění
bezpečnějšího prostředí v MČ Praha 22 a zároveň i z důvodu velké vytíženosti příslušníků
Městské policie, MČ Praha 22 uvažuje o rozšíření MKS o nové rizikové lokality. Vzhledem
k finanční náročnosti kamer hledá MČ Praha 22 alternativní zdroje financování celého projektu.
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí
a) změny ve strategii rozvoje MKS hl. m. Prahy,
b) informaci o státní účelové dotaci MV ČR v rámci Programu prevence kriminality.
2. RMČ souhlasí s přípravou programu prevence kriminality MČ Praha 22 na období
2016 - 2017.
/8:0:0/
4. Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky pod názvem „Přístřešky stanic MHD
BUS“ - schválení záměru, způsobu zadání, zadávacích podmínek a hodnotící komise
Písemně předložený materiál objasnil radní Ing. Semeniuk.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí se zajištěním zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky
pod názvem „Přístřešky stanic MHD BUS“.
2. RMČ ukládá ORS zajistit zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky pod
názvem „Přístřešky stanic MHD BUS“ v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22
č. 5/2012, Dodatku č. 1/2013 a č. 2/2014 ke Směrnici ÚMČ Praha 22 č. 5/2012 a
Pokynem tajemnice ÚMČ Praha 22 č. 5/2012.
3. RMČ schvaluje způsob zadání a zadávací podmínky.
4. RMČ ukládá starostovi jmenovat členy a náhradníky hodnotící komise v tomto
složení:
Členové:
Náhradníci:
Ing. Jiří Pařízek
Jiří Knotek
Ing. Petr Semeniuk
Bc. Michal Selinger
Petr Mošna
Petr Bořkovec
Miroslav Šašek
Jana Frydrychová
Jan Florián
Jiří Rösler
/8:0:0/
5. Novostavba mola a dráhy se zázemím pro vodní lyžování, lokalita Podleský rybník,
parc. č. 1692 v k. ú. Uhříněves, oznámení o zahájení zjišťovacího řízení
Písemně předložený materiál objasnil radní Ing. Semeniuk. K bodu se široce diskutovalo.
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí informaci k oznámení záměru „Novostavba mola a dráhy se
zázemím pro vodní lyžování, Podleský rybník, parc. č. 1692 k. ú. Uhříněves“.
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2. RMČ souhlasí s realizací záměru „Novostavba mola a dráhy se zázemím pro vodní
lyžování, Podleský rybník, parc. č. 1692 k. ú. Uhříněves“.
3. RMČ ukládá
a) starostovi zpracovat stanovisko MČ Praha 22 k záměru „Novostavba mola a dráhy se
zázemím pro vodní lyžování, Podleský rybník, parc. č. 1692 k. ú. Uhříněves“ pro
MŽP,
b) radnímu Ing. Semeniukovi informovat o rozhodnutí rady společnost Wake and Wild
s. r. o.
/5:2:1/
6. Zřízení úplatného věcného břemene na pozemku parc. č. 1793/35 v k. ú. Uhříněves
ve prospěch společnosti PREdistribuce, a. s.
Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek, který informoval, že PREdistribuce, a. s.
vybudovala stavbu podzemního kabelového vedení 1 kV mimo jiné na pozemku parc. č. 1793/35
v k. ú. Uhříněves a chce uzavřít na tento pozemek smlouvu o zřízení úplatného věcného břemene.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí se zřízením úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 1793/35
v k. ú. Uhříněves ve prospěch společnosti PREdistribuce, a. s., Svornosti 3199/19a,
150 00 Praha 5, za cenu 6185 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.
/8:0:0/
7. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 1/6, 230/1 a 227/4 v k. ú.
Pitkovice ve prospěch společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a. s.
Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek, který informoval, že Pražská plynárenská
Distribuce, a.s. hodlá vybudovat stavbu plynárenského zařízení – přeložka SKAO č. 21. Jedná se
o přeložku SKAO, která se nachází na pozemcích parc. č. 1/6, 230/1 a 227/4 v k. ú. Pitkovice,
investorem přeložky bude spol. CENTRAL GROUP, a.s. a důvodem přeložky je výstavba MŠ
v Pitkovicích. Pražská plynárenská Distribuce, a.s. má proto zájem uzavřít s MČ Praha 22
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí se zřízením úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 1/6, 230/1 a
227/4 v k. ú. Pitkovice ve prospěch společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen
koncernu Pražská plynárenská, a. s., U Plynárny 500, 145 505, Praha 4, za cenu 1000 Kč
+ DPH.
2. RMČ ukládá
a) OSM informovat žadatele a připravit smlouvu o smlouvě budoucí,
b) starostovi MČ uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
/8:0:0/
8. Vzniklé vícenáklady při zateplení a fasádě bytového domu čp. 199 K Sokolovně,
Uhříněves
Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek, který informoval, že během realizace
zakázky bylo nutné rozšířit objem smluvně sjednaných prací nad rámec původního požadavku
vyplývajícího z projektové dokumentace k zateplení a k nové fasádě. Navýšení ceny je v souladu
se zákonem o veřejných zakázkách.
Usnesení:
RMČ souhlasí s navýšením ceny veřejné zakázky „Zateplení a zhotovení fasády bytového domu
čp. 199 K Sokolovně Uhříněves“ o 276 639 Kč včetně DPH, v souladu ze zákonem o VZ.
/8:0:0/
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9. Úprava nájemních vztahů k bytům v majetku MČ Praha 22
Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek, který sdělil, že do konce roku 2015 končí
platnost některých nájemních smluv uzavřených na dobu určitou. Jedná se o nájmy bytů
v Sociálním domě čp. 1280, Přátelství čp. 192, DPS I. a v DPS II.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s prodloužením nájemních smluv na pronájem bytů dle „Zásad pronájmu
obecních bytů v majetku MČ Praha 22“ s nájemci uvedenými v příloze č. 1, která tvoří
nedílnou součást tohoto materiálu.
2. RMČ ukládá
a) OSM informovat žadatele a připravit dodatky k nájemním smlouvám,
b) starostovi MČ uzavřít dodatky k nájemním smlouvám.
/8:0:0/
10. Výsledek elektronické 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.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s dodávkami elektrické energie společností Erste Energy Services a. s.,
Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6 a s dodávkami zemního plynu společností Armex
Energy a. s., Folknářská 1246/21, 405 02 Děčín II..
2. RMČ ukládá OSM zajistit uzavření smlouvy:
 na dodávku elektrické energie na hladině NN od 1. 1. 2016 za jednotkovou cenu
995 Kč za 1 MWh se společností Erste Energy Services a. s., Evropská 2690/17,
160 00 Praha 6.
 na dodávky zemního plynu od 1. 12.2015 za jednotkovou cenu 669 Kč za 1 MWh
se společností Armex Energy a. s., Folknářská 1246/21, 405 02 Děčín II..
/8:0:0/
11. Revokace usnesení bodu č. 9, 18. RMČ ze dne 8. 7. 2015 - Změny v rejstříku škol a
školských zařízení Základní školy, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2
Písemně předložený materiál objasnil radní pan Coller. K bodu se diskutovalo.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s revokací usnesení bodu č. 9, 18. RMČ ze dne 8. 7. 2015 - Změny
v rejstříku škol a školských zařízení Základní školy, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2, b)
změna data účinnosti zápisu změny v rejstříku škol a školských zařízení v souvislosti
s výstavbou nového pavilonu.
2. RMČ souhlasí s podáním žádosti na MŠMT
a) posunutí termínu doložení stanovisek orgánu ochrany veřejného zdraví a stavebního
úřadu na 30. 11. 2015,
b) o změnu data účinnosti zápisu změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských
zařízení o navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků (780) v Základní škole, Praha
10, nám. Bří Jandusů 2 na 7. 12. 2015.
/8:0:0/
12. Výzva Místní akční plány rozvoje vzdělávání (MAP)
Písemně předložený materiál objasnil radní pan Coller, který informoval, že tvorba MAP bude
podmínkou pro čerpání některých programů spolufinancovaných z EU fondů, např. OP - Pól
růstu, ze kterého bude MČ žádat o dotaci na přístavbu ZŠ U Oboru, apod. Konzultační a
poradenské služby budou zajištěny v souladu se zákonem veřejných zakázkách. K bodu se
diskutovalo.
Usnesení:
RMČ souhlasí se zajištěním konzultačních a poradenských služeb s Evropskou rozvojovou
agenturou, s.r.o., Na Čihadle 55, Praha 6 pro zpracování neinvestičního projektu OP Výzkum,
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vývoj a vzdělávání ve výzvě Místní akční plány rozvoje vzdělávání (02_15_005) s požadovaným
termínem dokončení nejpozději do 1. 2. 2016.
/7:0:1/
13. Konání Uhříněveské pouti dne 31. 10. 2015
Písemně předložený materiál objasnil radní pan Coller, který informoval o žádosti předsedkyně
OSU paní Karolíny Pirklové, která požádala MČ o pomoc při zajištění tradiční Uhříněveské
pouti. K bodu se diskutovalo.
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí informaci OSU ke konání Uhříněveské pouti dne 31. 10. 2015
od 10 do 17 hodin.
2. RMČ nemá námitek s využitím objektu ŠJ, Nové náměstí 1100 pro občerstvení
návštěvníků a umístění stánků uhříněveských škol a řemeslníků.
3. RMČ souhlasí s úplnou uzavírkou komunikace a komunikační plochy na Novém
náměstí od 28. 10. od 14 hodin do 1. 11. 2015 do 22 hodin a prostor za školní jídelnou
31. 10. od 7 do 18 hodin k pořádání kulturní akce „Uhříněveská pouť“.
4. RMČ ukládá
a) OHS umístit příslušná dopravní značení na dobu konání akce,
b) OKÚ informovat s přijatým usnesením žadatelku.
/8:0:0/
14. Tradiční setkání seniorů
Písemně předložený materiál objasnil radní pan Coller. K bodu proběhla široká diskuse.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s konáním akce „Tradiční setkání pro seniory v Divadle U22“, kterou
zajistí agentura pana Zdeňka Vrby v pátek 4. 12. 2015 od 14 do 18 hodin.
2. RMČ schvaluje celkovou částku za program ve výši 236 579 Kč včetně DPH pro
agenturu pana Zdeňka Vrby.
/5:2:1/
15. Veřejná zakázka „Komplet 15 ks PC pro kancelářské využití“
Písemně předložený materiál objasnil radní RNDr. Loula, který informoval, že se jedná se
o dodání kompletu 15 ks PC pro kancelářské využití zaměstnanců na ÚMČ Praha 22. K bodu se
diskutovalo.
Usnesení:
RMČ souhlasí se způsobem zadání, zadávacími podmínkami a složením hodnotící komise
VZ malého rozsahu na dodávku: „Komplet 15 ks PC pro kancelářské využití“ podle důvodové
zprávy.
/8:0:0/
16. Potvrzení o přijetí dotace k pořízení vozidla pro svoz bioodpadu v rámci projektu
„Zkvalitnění nakládání s bioodpadem městská část Praha 22 - Uhříněves“
Písemně předložený materiál objasnil radní Bc. Selinger, který informoval, že dne 11. 6. 2015
bylo MČ doručeno z MŽP „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ na výše zmíněné vozidlo.
Podmínkou k zaslání finančních prostředků z fondů je schválení „Rozhodnutí o poskytnutí
dotace“ příslušným orgánem obce (RMČ) a podepsání dokumentu „Potvrzení o přijetí dotace“.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s „Rozhodnutím o poskytnutí dotace“.
2. RMČ ukládá
a) panu starostovi podepsat „Potvrzení o přijetí dotace“,
b) OHS doručit „Potvrzení o přijetí dotace“ Státnímu fondu životnímu prostředí ČR
/8:0:0/
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17. Návrh nového nájemce bytu zvl. určení v DPS II
Písemně předložený materiál objasnil radní Bc. Selinger.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s uzavření nájemního vztahu s paní T. M. od 1. 11. 2015.
2. RMČ ukládá
a) OSVZ vyrozumět žadatelku o stanovisku RMČ,
b) OSM uzavřít nájemní smlouvu o pronájmu bytu č. 14 s paní T. M. od 1. 11. 2015,
výše nájemného 55 Kč/m2/měsíc, na dobu určitou s možností prodloužení.
/8:0:0/
18. Zápis z Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 5. 10. 2015
Písemně předložený materiál objasnila šéfredaktorka Mgr. Erbsová. Paní tajemnice oznámila
svoji rezignaci na členství v RR z rodinných důvodů.
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí zápis z Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne
5. 10. 2015 a rezignaci Ing. Olgy Jandové na členství v RR UZ ke dni 15. 10. 2015.
2. RMČ souhlasí s uveřejňování inzerce v UZ na webu MČ počínaje číslem 11/12 2015.
/8:0:0/
Ze zasedání RMČ se omluvil radní Bc. Selinger v 11:25 hod., z rodinných důvodů, počet členů
rady se snížil na 7.
19. Různé
A/ Informace o možnosti nabývání majetku obchodní společností MČ
Pan starosta informoval radu o tom, že zašle společnosti Central Group a. s. informační dopis,
že MČ má vážný zájem o nákup NP pro účely zřízení Kliniky lékařů. RMČ informaci vzala na
vědomí.
B/ Dopis starosty MČ Praha-Dubeč pana Jaroslava Tošila
Pan starosta informoval o dopise starosty z Dubče, ve kterém sděluje nesouhlas ZMČ Praha
Dubeč s přemístěním současného koridoru trasy mezi Podleským rybníkem a Uhříněveskou
oborou (Usnesení č. 6/5/2/2015 zastupitelstva MČ Praha-Dubeč).
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí usnesení ZMČ Praha-Dubeč z 6. zasedání ze dne 21. 9. 2015.
2. RMČ konstatuje, že tato iniciativa nevznikla z podpory MČ Praha 22.
/7:0:0/
C) Návrh finančních vztahů k MČ HMP z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2016 - usnesení
RHMP č. 2459 ze dne 13. 10. 2015
MČ obdržela dne 13. 10. 2015 DS usnesení Rady HMP, kterým byl odsouhlasen návrh finančních
vztahů k městským částem hl. m. Prahy z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2016. Ve smyslu
§ 6 Statutu hl. m. Prahy mohou MČ sdělit na MHMP svá stanoviska k návrhu finančních vztahů
do 14 dnů po jejich obdržení, tj. do 27. 10. 2015. I když výchozí objem finančních vztahů (dále
„FVz“) k městským částem na rok 2016 vychází z objemu FVz na rok 2015, který byl zvýšen
o 2 %, byl naší MČ FVz snížen o 4 779 tis. Kč, tj. na 90,4 % (index FZv 2016/2015). Důvodem je
nová konstrukce FZv podle jednotlivých kritérií a vah. K věci se diskutovalo.
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí návrh finančních vztahů k městským částem hl. m. Prahy
z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2016.
2. RMČ nesouhlasí s návrhem finančního vztahů k MČ Praha 22 z rozpočtu hl. m. Prahy na
rok 2016.
3. RMČ ukládá starostovi sdělit stanovisko MČ Praha 22 k návrhu finančního vztahu na
sněmu starostů dne 16. 10. 2015 a do termínu 27. 10. 2015 na MHMP .
/7:0:0/
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D) Rámcový přehled akcí technické infrastruktury pro rok 2016
Pan starosta informoval radu o žádosti ředitele odboru technické vybavenosti MHMP Ing. Pavla
Vermacha, který byl pověřen úkolem Rady HMP zpracovat přehled o věcných potřebách a
záměrech investic na úseku výstavby technické infrastruktury pro následující tři roky s termínem
do konce října včetně předpokládaných finančních nákladů. Investiční požadavky do konce roku
2015 naší městské části, mají být zaslány do konce tohoto týdne, tzn. do 19. 10. 2015 na adresy
uvedené v emailové žádosti. Email byl tajemnicí postoupen ORS, OKÚ a OŽP.
Usnesení:
RMČ ukládá
a) radnímu Ing. Semeniukovi ve spolupráci s ORS připravit odpověď,
b) starostovi zpracované požadavky odeslat na MHMP do 19. 10. 2015.
/7:0:0/

Zasedání bylo ukončeno v 12:20 hod.
Zapsala: Monika Kubšová

Ověřovatelé zápisu:
Ing. Jiří Pařízek

……………………………….

Ing. Petr Semeniuk

……………………………….

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

