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Zápis z 25. zasedání RMČ, které se konalo dne 27. 10. 2015
od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice
Přítomni:
Ověřovatelé zápisu:
Omluven:

Viz Prezenční listina
pan Jiří Knotek, Ing. Jiří Pařízek,
Mgr. Kateřina Erbsová, pan Milan Coller, Ing. Petr Semeniuk

Jednání zahájil pan starosta v 9:00 hodin přivítáním přítomných. Byli zvoleni výše uvedení
ověřovatelé zápisu.
Hlasováním 5:0:0 byl schválen PROGRAM:
1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu
2. Kontrola zápisu z 24. zasedání RMČ ze dne 14. 10. 2015 a kontrola zápisu ze
7. mimořádného zasedání RMČ ze dne 19. 10. 2015
3. „Protipovodňová opatření na Říčanském potoce v k. ú. Uhříněves“- záměr pro výběr
zhotovitele na zpracování projektové dokumentace včetně DUR a DSP pro přípravu
žádosti při zajištění dotace v rámci protipovodňových opatření v MČ Praha
4. „Park Pitkovické rybníky“ - schválení záměru na výběr zhotovitele projektové
dokumentace včetně DUR
5. Zimní údržba ulic Lnářská, Ke Kříži
6. Hudební školička „Medvídek“
7. Zápis z 5. zasedání Kulturní komise ze dne 22. 10. 2015
8. Návrh na stanovení funkce uvolněného člena RMČ Praha 22 a stanovení návrhu jeho
odměny
9. Různé
2. Kontrola zápisu z 24. zasedání RMČ ze dne 14. 10. 2015 a kontrola zápisu
ze 7. zasedání RMČ ze dne 19. 10. 2015
24/2,23/2,22/2,21/2,20/2,19/2,18/217/2,16/2,15/2,14/2,13/2,12/2,11/2,10/2,9/2,8/2,6/3,5/2,4/2,3/2,
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
24/2,23/2,22/2,21/2,20/2,19/2,18/2,17/2,16/2,15/2,14/2,13/2,12/2,11/2,10/6(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
24/2,23/2,22/2,21/2,20/2,19/2,18/2,17/17(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
24/2,23/2,22/2,21/2,20/2,19/2,18/2,17/26(17. RMČ ze dne 24. 6. 2015) - Analýza přístupnosti a
bezbariérovosti vybraných objektů MČ Prahy 22 - dotace byla přidělena v požadované výši,
objednávka na Pražskou obec vozíčkářů vystavena, předpoklad dokončení analýzy je
18. 12. 2015; po té bude OSVZ ve spolupráci s OE vyúčtováno - probíhá
24/2,23/2,22/2,21/2,20/11 (20. RMČ dne 19. 8. 2015) - Ukončení NS s paní M. Š. - písemnost
doručena osobně - výpovědní lhůta běží - trvá
24/,23/2,22/2,21/5 (21. RMČ dne 2. 9. 2015) - 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
24/2,23/2,22/5 (22. RMČ dne 16. 9. 2015) - 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 podepsána a zaslána na MHMP - trvá
24/2,23/2,22/6 (22. RMČ dne 16. 9. 2015) - 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 podepsána a zaslána na MHMP - trvá

24/2,23/222/7 - Zřízení ÚVB na pozemku parc. č. 2202/1 v k. ú. Uhříněves ve prospěch
PREdistribuce, a. s. - smlouva podepsána a zaslána na MHMP - trvá
24/2,23/2,22/8 (22. RMČ dne 16. 9. 2015) - Ukončení NS na pronájem NP č. 1 „Prodejna
vín“, Semanského 78 - nájemce vzal výpověď zpět; záměr na pronájem byl sejmutý z ÚD.
24/2,22/12 (22. RMČ dne 16. 9. 2015) - Zpracování demografické prognózy za účelem
plánování školských kapacit – demografická prognóza předána vedení, dnes ve 13 hod ve velké
zasedačce proběhne prezentace - splněno
24/2,23/2,22/16 (22. RMČ dne 16. 9. 2015) - 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
24/2,23/2,22/17 (22. RMČ dne 16. 9. 2015) - Různé
A/b) Testery pro policii - zakoupeny za 19 753 Kč a protokolárně předány veliteli MP
v Uhříněvsi - splněno
B) Stížnosti Výboru SVJ Křemencova 174, Pitkovice z hlediska bezpečnosti a ochrany
majetku občanů - schůzka vedení MČ se zástupci MP HMP a Policie ČR a zástupce SVJ
proběhla 21. 10. 2015 v 10 hod. - splněno
Kontrola neověřeného zápisu z 6. zasedání ZMČ ze dne 23. 9. 2015
Neověřený zápis - zveřejněn a k dispozici k nahlédnutí v zákonné lhůtě, bude distribuován
zastupitelstvu na 7. zasedání a spolu s plněním úkolů bude předložena příloha s návrhem doplňků
pana zastupitele Koutského.
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
24/2,23/3 (23. RMČ dne 30. 9. 2015) - Přístavba pavilonu ZŠ Bří Jandusů - návrh Dodatku č. 1
schválen na 7. MIM RMČ
24/2,23/4 (23. RMČ dne 30. 9. 2015) - Virtuální prezentace MČ Praha 22 - ZS Ing. Pařízek
informoval, že v jednání jsou dvě nabídky, výsledek bude přeložen na některé další RMČ - trvá
24/2,23/5 (23. RMČ dne 30. 9. 2015) - Pronájem části pozemku parc. č. 2184/25 v k. ú.
Uhříněves od České dráhy - České dráhy informovány, smlouva se připravuje - řeší ORS - trvá
24/2,23/6 (23. RMČ dne 30. 9. 2015) - Pronájem NP č. 208 na Novém náměstí - smlouva
připravena k podpisu od 1. 11. 2015 - trvá
23/12 - VZ „Park Pitkovické rybníky - arboristika“ - vyhodnocení VŘ - smlouva je
podepsána - splněno
23/13 - Zápis ze 4. zasedání Komise kultury ze dne 10. 9. 2015 - přípravou organizačních
záležitostí je pověřen pan radní Bc. Selinger, dnes na programu zápis z 5. zasedání KK
s rozpisem adventních akcí jako bod 7
24/2,23/17 (23. RMČ dne 30. 9. 2015) - Zápis z 3. jednání BK ze dne 24. 9. 2015 s návrhem na
uzavření NS k bytům - uzavření NS s panem Z. G. je připraveno k podpisu od 1. 12. 2015
24/2,23/19 (23. RMČ dne 30. 9. 2015) - Různé - A/ Ukončení dohody mezi MČ P22 a SVJ
Zahrady Uhříněves - stanovisko RMČ bylo zástupci Mgr. Matyáškovi odesláno emailem dne
26. 10. 2015 - splněno
24/4 - VZMR na dodávky pod názvem „Přístřešky stanic MHD BUS“ - schválení záměru,
způsobu zadání, zadávacích podmínek a hodnotící komise - ORS zajistil zadání VZMR
Zveřejněno na ÚD 21. 10. 2015, zasedání hodnotící komise se bude konat dne 6. 11. 2015
v 9:00 hod - probíhá; členové a náhradní hodnotící komise byli jmenováni - splněno
24/5 - Novostavba mola a dráhy se zázemím pro vodní lyžování, lokalita Podleský rybník,
parc. č. 1692 v k. ú. Uhříněves – a) stanovisko MČ bylo na MŽP odesláno v termínu - splněno;
b) radní Ing. Semeniuk dopisem ze dne 22. 10. 2015 informoval spol. Wake and Wild
o rozhodnutí rady - splněno
24/6 - Zřízení ÚVB na pozemku parc. č. 1793/35 v k. ú. Uhříněves ve prospěch
PREdistribuce, a. s. - žadatel informován, smlouva se připravuje - trvá
24/7 - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 1/6, 230/1 a 227/4 v k. ú. Pitkovice ve prospěch
Pražská plynárenská Distribuce, a. s. - žadatel informován, smlouva se připravuje - trvá
24/8 - Vícenáklady při zateplení a fasádě BD čp. 199 - dům předán - splněno
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24/9 - Úprava nájemních vztahů k bytům v majetku MČ Praha 22 - žadatelé informováni,
nájemní smlouvy se průběžně podepisují - trvá
24/10 - Výsledek elektronické aukce na dodávku plynu a na dodávku elektrické energie na
rok 2016 - smlouvy podepsány - splněno
24/11 - 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 - zajištěno
24/12 - Výzva Místní akční plány rozvoje vzdělávání (MAP) - ERA s usnesením seznámena
24/13 - Konání Uhříněveské pouti dne 31. 10. 2015 - žadatelka písemně informována, dopravní
opatření zajistí OD
24/14 - Tradiční setkání seniorů - koordinuje radní pan Coller
24/15 - VZ „Komplet 15 ks PC pro kancelářské využití“ - VZ vyhlášena, jednání hodnoticí
komise dne 2. 11. 2015 od 10 hodin v zas. č. 113 - trvá
24/17 - Návrh nového nájemce bytu zvl. určení v DPS II - OSVZ vyrozuměl paní M. T
o stanovisku RMČ o uzavření nájemního vztahu od 1. 11. 2015 - splněno
24/19 - Různé
A/ Informace o možnosti nabývání majetku obchodní společností MČ - dopis pana starosty
byl odeslán na CG dne 15. 10. 2015
B/ Dopis starosty MČ Praha-Dubeč pana Jaroslava Tošila - proběhlo setkání starostů MČ
Praha 22 a MČ Praha - Dubeč, společné stanovisko obou starostů odešlo dopisem 21. 10. 2015 na
MHMP na pana radního Dolínka.
C) Návrh finančních vztahů k MČ HMP z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2016 - usnesení
RHMP č. 2459 ze dne 13. 10. 2015 - viz 7. MIM RMČ bod 4
D) Rámcový přehled akcí technické infrastruktury pro rok 2016 - zpracované požadavky
emailem dne 19. 10. 2015 zaslány na OTV MHMP - splněno
12. RMČ ze dne 15. 4. 2015
12/2, 11/3 - VZ - „Organizátor VZ pro MČ Praha 22“ - VZ zrušena; k věci se diskutovalo.
Usnesení:
RMČ ukládá radnímu Ing. Petru Semeniukovi připravit ve spolupráci s OKÚ na příští zasedání
RMČ zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku malého rozsahu na výběr organizátora
zadávacích řízení s názvem „Organizátor veřejných zakázek MČ Praha 22“.
/5:0:0/
7MIM/2 - Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce „Výstavba MŠ Pitkovice“ vyhodnocení zadávacího řízení - a) starosta MČ písemně seznámil uchazeče s výsledkem
výběrového řízení - splněno; b) jednání o uzavření smlouvy o dílo - ze zadávacího řízení byli pro
neprokázání splnění kvalifikace a požadovaného technického kvalifikačního předpokladu
vyloučeni 3 uchazeči, kteří do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení můžou podat
námitky proti rozhodnutí o vyloučení podle § 110 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách probíhá - trvá
7MIM/3 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 41/2015 D-9, uzavřené dne 26. 5. 2015 se
společností PRADAST spol. s r.o. (dále jen Dodatek č. 1) - Dodatek č. 1 u podpisu - probíhá
7MIM/4 - Stanovisko MČ P22 k finančním vztahům HMP z rozpočtu HMP na rok 2016 dopis na MHMP se připravuje a dnes bude odeslán.
Materiály č. 3. a 4. za nepřítomného radního Ing. Semeniuka objasnil pan starosta.
3. „Protipovodňová opatření na Říčanském potoce v k. ú. Uhříněves“- záměr pro výběr
zhotovitele na zpracování projektové dokumentace včetně DUR a DSP pro přípravu žádosti
při zajištění dotace v rámci protipovodňových opatření v MČ Praha
Materiál byl předložen písemně. K bodu se diskutovalo.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s předloženým záměrem.
2. RMČ ukládá
a) ORS na příští RMČ předložit zadávací podmínky na výběr zhotovitele na
zpracování projektové dokumentace včetně DUR a DSP pod názvem
„Protipovodňová opatření na Říčanském potoce v k. ú. Uhříněves“ v souladu se
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zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, 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,
b) radnímu Ing. Semeniukovi věc prověřit na úrovni MHMP.
/5:0:0/
4. „Park Pitkovické rybníky“ - schválení záměru na výběr zhotovitele projektové
dokumentace včetně DUR
Materiál byl předložen písemně. Proběhla diskuse k ceně projektové dokumentace.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s předloženým záměrem na výběr zhotovitele projektové
dokumentace včetně DUR.
2. RMČ ukládá ORS zajistit potřebné kroky v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb.
o veřejných zakázkách, 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.
/5:0:0/
5. Zimní údržba ulic Lnářská, Ke Kříži
Písemně předložený materiál objasnil radní Bc. Selinger, který informoval, že vzhledem
k nutnosti zajištění sjízdnosti v zimním období v ulicích Lnářská a Ke Kříži, které má MČ ve
správě, se od roku 2006 každý rok obnovuje smlouva se zajišťovatelem těchto služeb a to s TSK
hl. m. Prahy, která je na tuto činnost kapacitně, technicky, materiálově i organizačně vybavena.
Městská část jako správce nemá potřebnou techniku k udržování těchto komunikací a je nutné
zejména z důvodu provozu MHD ve zmíněných úsecích danou údržbu provádět. Bylo provedeno
poptávkové řízení na úklid těchto dvou komunikací a konstatováno, že TSK poskytuje tuto službu
za nejvýhodnější cenu. K bodu se diskutovalo.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí se závazkem zhotovitele - TSK hl. m. Prahy zajišťovat pro správce
místních komunikací sjízdnost komunikace Lnářská a Ke Kříži v zimním období
od 1. 11. 2015 do 31. 3. 2016.
2. RMČ ukládá panu starostovi smlouvy podepsat.
/5:0:0/
Materiály č. 6. a 7. za nepřítomného radního pana Collera objasnila paní tajemnice.
6. Hudební školička „Medvídek“
Materiál byl předložen písemně.
Paní Mgr. Jarmila Jermářová je speciální pedagožka a provozuje hudební školičky Medvídek.
MČ Praha 22 písemně požádala o pronájem NP v objektu Uhříněveského muzea na realizaci
programu pro předškolní děti s názvem „Hudební hrátky s medvídkem“ z důvodu velkého zájmu
uhříněveských matek na M/RD s dětmi ve věku od ½ roku do 3 let.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s pronájmem spolkové místnosti v UM za účelem realizace edukativního
programu pro předškolní děti.
2. RMČ ukládá OSM uzavřít nájemního smlouvu spolkové místnosti v UM za cenu
150 Kč za edukativní akci na dobu neurčitou a OKÚ informovat žadatelku.
/5:0:0/
7. Zápis z 5. zasedání Kulturní komise ze dne 22. 10. 2015
Materiál byl předložen písemně. Tajemnice prověří v zápise některé uvedené požadavky. RMČ
zápis bere na vědomí.
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8. Návrh na stanovení funkce uvolněného člena RMČ Praha 22 a stanovení návrhu jeho
odměny
Písemně předložený materiál objasnil pan starosta, který informoval, že v souvislosti s nárůstem
rozsahu práce v oblasti investic na území MČ a dále s potřebou systematického a pravidelného
působení na odbory v kompetenci pana radního Ing. Petra Semeniuka je třeba změnit jeho funkci
z doposud neuvolněného radního na uvolněného člena RMČ.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí se změnou neuvolněné funkce radního pana Ing. Petra Semeniuka na
funkci uvolněného radního a doporučuje ZMČ změnu schválit s účinností od 1. 1. 2016
2. RMČ souhlasí s měsíční odměnou v celkové výši 36 013 Kč a doporučuje ZMČ schválit
pohyblivou složku odměny ve výši 21 573 Kč.
3. RMČ ukládá starostovi předložit materiál ke schválení na 7. zasedání ZMČ.
/5:0:0/
9.

Různé

A/ Informace pana starosty - pan starosta informoval o tom, že Rada HMP schválila dne
13. 10. 2015 vyhlášení prvních výzev z Operačního programu Praha - pól růstu ČR k předkládání
žádostí o podporu. K věci se diskutovalo. Byl přizván V OKÚ Ing. Petr, který radním zodpověděl
jejich dotazy. Ke zpracování žádostí bude nutné zajistiti administrátora. Prezentaci aktuální výzvy
s možností čerpání finančních zdrojů z EU pro vedení MČ zajistí Mgr. Vladimíra Jilečková
(Finanční poradenství s.r.o.) dne 3. 11. 2015 od 13:30 hod. v zasedačce rady. RMČ informaci
bere na vědomí.
B/ Informace ZS Ing. Pařízka - pan zástupce informoval, že na úrovni HMP, zpětně
od 1. 7. 2015 došlo ke schválení změny v rozdělování peněz z hazardních her a to na základě
počtu obyvatel příslušné městské části jako podílu z celkového počtu obyvatel HMP. RMČ
informaci bere na vědomí.

Zasedání bylo ukončeno v 10:30 hod.
Zapsala: Monika Kubšová

Ověřovatelé zápisu:

Pan Jiří Knotek

……………………………….

Ing. Jiří Pařízek

……………………………….

Ing. Martin Turnovský, starosta MČ Praha 22

……………………………….

5

