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Zápis z 27. zasedání RMČ, které se konalo dne 25. 11. 2015 
od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice 

 
Přítomni:   Viz Prezenční listina 
Ověřovatelé zápisu:  Ing. Jiří Pařízek, Bc. Michal Selinger 
Omluven:   pan Jiří Knotek, RNDr. Bohumil Loula 
 
Jednání zahájil pan starosta v 9:00 hodin přivítáním přítomných. Byli zvoleni výše uvedení 
ověřovatelé zápisu.  
 
Hlasováním 6:0:0 byl schválen PROGRAM: 
 

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu 
2. Kontrola zápisu z 26. zasedání RMČ ze dne 11. 11. 2015  
3. Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky pod názvem „Přístřešky stanic MHD BUS“ 

- vyhodnocení zadávacího řízení 
4. Veřejná zakázka malého rozsahu na služby pod názvem „Komplexní protipovodňová 

opatření v generelu Říčanského potoka na k. ú. Uhříněves - zpracování PD“ ve stupni 

DUR, DSP a DPS“ - schválení způsobu zadání. 
5. Podlimitní veřejná zakázka „Navýšení kapacity ZŠ U Obory - zpracování PD“ ve stupni 

DUR, DSP a DPS“ - schválení zadávacích podmínek a hodnotící komise 
6. Rozpočtové úpravy 
7. Pravidla rozpočtového provizoria Městské části Praha 22 na rok 2016 
8. Pronájem části pozemku parc. č. 1399/5 v k. ú. Uhříněves za účelem umístění dočasné 

příjezdové cesty k pozemku parc. č. 1399/1 pro společnost GEMO OLOMOUC spol. s r. o. 
9. Pronájem části pozemku parc. č. 604/1 v k. ú. Uhříněves za účelem umístění reklamního 

zařízení pro společnost AUTO-PILAŘ s. r. o. 
10. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy se společností Telefónica O2 Czech Republic, a. s. 
11. Prodej pozemku parc. č. 398 o výměře 156 m2 v k. ú. Uhříněves paní J. L. 
12. Žádost o prominutí poplatků z prodlení - paní H. C. 

13. Zajištění vánočních trhů 
14. Pojišťování majetku MČ Praha 22 
15. Výroční zprávy základních a mateřských škol za školní rok 2014/2015 
16. Odpisové plány dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku příspěvkových 

organizací zřízených městskou částí Praha 22 na rok 2016 
17. Odměny členům redakční rady Uhříněveského zpravodaje 
18. Personální záležitosti 
19. Návrh termínů zasedání RMČ a ZMČ na I. pololetí 2016 
20. Návrh programu 7. zasedání ZMČ, které se uskuteční dne 9. 12. 2015 
21. Zápis ze 7. jednání Komise dopravy ze dne 9. 11. 2015 

 
 
2. Kontrola zápisu z 26. zasedání RMČ ze dne 11. 11. 2015 
26/2,25/2,24/2,23/2,22/2,21/2,20/2,19/2,18/217/2,16/2,15/2,14/2,13/2,12/2,11/2,10/2,9/2,8/2,6/3,5
/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, Ing. Semeniuk radu informoval o jednání se zástupcem Ekospolu - trvá 
26/2,25/2,24/2,23/2,22/2,21/2,20/2,19/2,18/2,17/2,16/2,15/2,14/2,13/2,12/2,11/2,10/6(10.RMČ ze 

dne 18. 3. 2015) - Spolupráce MČ P22 s Domovem pro seniory Centrin CZ s. r. o. - radní  Bc. 

Selinger předal na pracovní schůzce s panem Bednářem podkladový materiál pro uzavření 

dohody o spolupráci, uzavření smlouvy se předpokládá v roce 2016. V současné době probíhá 

jednání mezi radním Bc. Selingerem a  ředitelkou Centrin paní Bednářovou, materiály jsou 

doplňovány - trvá 
26/2,25/2,24/2,23/2,22/2,21/2,20/2,19/2,18/2,17/26(17. RMČ ze dne 24. 6. 2015) - Analýza 
přístupnosti a bezbariérovosti vybraných objektů MČ P22 -  dokončeno, závěrečná zpráva + 
Cd předáno, OSVZ ve spolupráci s OE provede vyúčtování Projektu pro MHMP - probíhá 
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26/2,25/2,24/2,23/2,22/2,21/2,20/11 (20. RMČ dne 19. 8. 2015) - Ukončení NS s paní M. Š. - 

výpovědní lhůta běží do 31. 12. 2015 - trvá 
26/2,25/2,24/,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.  - NS bude ukončena 30. 11.2015 - trvá                    
26/2,25/2,24/2,23/2,22/5 (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 
26/2,25/2,24/2,23/2,22/6  (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 
26/2,25/2,24/2,23/2,22/7 - Zřízení ÚVB na pozemku parc. č. 2202/1 v k. ú. Uhříněves ve 
prospěch PREdistribuce, a. s. - smlouva podepsána a zaslána na MHMP - trvá 

Rozbor k Metropolitnímu plánu - podklady pana starosty jsou připraveny a budou předloženy na 

příští radu v rámci bodu návrh programu 7. ZMČ - dnes v plnění v návrhu programu - bod 20 
26/2,25/2,24/2,23/4 (23. RMČ dne 30. 9. 2015) - Virtuální prezentace MČ Praha 22 -                      
ZS Ing. Pařízek informoval, že v jednání jsou dvě nabídky, výsledek bude předložen na některé 
další RMČ - trvá 
26/2,25/2,24/2,23/5 (23. RMČ dne 30. 9. 2015) - Pronájem části pozemku parc. č. 2184/25           
v    k. ú. Uhříněves od České dráhy - smlouva se připravuje - řeší ORS - trvá 

26/2,25/2,24/4 - VZMR na dodávky pod názvem „Přístřešky stanic MHD BUS“ - schválení 

záměru, způsobu zadání, zadávacích podmínek a hodnotící komise - další jednání hodnotící 

komise proběhlo dne 13. 11. 2015 - vyhodnocení dnes v materiálech - bod 3 
26/2,25/2,24/6 (24. RMČ dne 14. 10. 2015) - Zřízení ÚVB na pozemku parc. č. 1793/35 v k. ú. 
Uhříněves ve prospěch PREdistribuce, a. s. - smlouva podepsána, zaslána na MHMP - 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. - zasláno k podpisu druhé strany - trvá 
26/2,25/2,12/2, 11/3 (12. RMČ dne 15. 4. 2015) - VZ - „Organizátor VZ pro MČ Praha 22“ - 
VZ vyhlášena dne 12. 11. 2015, otevírání obálek se uskuteční 30. 11. 2015 v 10 hodin v zasedací 

místnosti 113, pozvání členů komise zajištěno, vyhodnocení na příští radu - probíhá  
26/2,25/2,7MIM/2 (7MIM RMČ dne 19. 10. 2015) - Podlimitní VZ na stavební práce 
„Výstavba MŠ Pitkovice“ - smlouva o dílo se spol. PROMINECON CZ a. s. byla podepsána 
dne 12. 11. 2015 - splněno 
26/2,25/3 (25. RMČ dne 27. 10. 2015) - „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 - dnes na programu samostatný bod 4 
26/3 - Výzva MŠMT: Fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol - objednávka byla 

odeslána 
26/4 - Podlimitní VZ „Navýšení kapacity ZŠ U Obory - zpracování PD“ ve stupni DUR, DSP 
a DPS“ - dnes v materiálech samostatný bod 5 
26/5 - VZMR na služby pod názvem „Park Pitkovické rybníky - zpracování PD“ ve stupni 
DUR a DSP - schválení způsobu zadání, zadávacích podmínek a hodnotící komise                    
- schválení záměru na výběr zhotovitele projektové dokumentace včetně DUR - připravuje se 
zveřejnění VZ - trvá 
26/6 - Plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti k 30. 9. 2015 - zveřejněno a bude 
prezentováno i na 7. ZMČ 
26/7 - Rozpočtové úpravy - zveřejněno a materiál na 7. ZMČ připraven 
26/8 - Přijmutí daru pozemku parc. č. 219/717 v k. ú. Pitkovice, včetně chodníku, dětského 
hřiště, drenáže se vsakovacími objekty a zeleně od CENTRAL GROUP 17. investiční a. s. - 
záměr vyvěšen, materiál připraven do 7. ZMČ. 
26/9 - Pronájem části pozemku parc. č. 2039 v k. ú. Uhříněves za účelem umístění 
provizorního staveništního oplocení pro Metrostav a. s. - žadatel informován, NS zaslána 
k podpisu - trvá 

26/10 - Prodej pozemku parc. č. 96/2 o výměře 28 m2 v k. ú. Pitkovice  - nesouhlasné 

stanovisko zasláno písemně žadateli - splněno 
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26/11 - Ukončení NS na pronájem NP č. 5a „Tabák, knihkupectví“ na adrese Nové náměstí 

1257 v Praze - Uhříněvsi s pí. A. Křížkovou a pí. E. Grygárkovou - záměr bude vyvěšen dne 

24. 11. 2015 po dobu zákonné lhůty - probíhá 

26/12 - Uzavření dodatku k pojistné smlouvě č. 8059766019 - Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě 
č. 8059766019 je podepsán - splněno 
26/13 - Zřízení BVB k pozemku parc. č. 3/2 v k. ú. Pitkovice ve prospěch MČ Praha 22 - 
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se připravuje - trvá 
26/14 - Zřízení ÚVB na pozemcích parc. č. 107/3, 109/6, 109/7, 135/4, 146/7, 147, 151 a 261/5 
vše v k. ú. Pitkovice ve prospěch PREdistribuce, a. s. - žadatel informován, smlouva se 
připravuje - trvá 
26/15 - Zřízení BVB k pozemku parc. č. 227/3 v k. ú. Pitkovice ve prospěch MČ Praha 22 - 
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se připravuje - trvá 
26/16 - Taneční kurzy v Divadle U22 - s usnesením rady byli Ing. Lagner a ředitel U22 
seznámeni  
26/17 - Zhodnocení práce ředitelů, včetně návrhu poskytnutí odměn za II. pololetí školního 
roku 2014/2015 - s usnesením ředitel/ředitelky ZŠ, MŠ, ŠJ seznámeni 
26/18 - Úprava platových tarifů řediteli a ředitelkám škol, školní jídelny - nové platové 
výměry byly vystaveny a předány 
26/19 - Finanční kontroly v organizacích zřizovaných MČ Praha 22 - ředitel(ky) ZŠ, MŠ a ŠJ 
s usnesením seznámeni 
26/20 - VZ „Komplet 15 ks PC pro kancelářské využití“  - zrušení VZ uchazečům oznámeno  
26/21 - Pojištění vozového parku ÚMČ Praha 22 - skupinová pojistná smlouva pro pojištění 
Flotilového autokomplexního pojištění  - 1) výpověď pojistné smlouvy ČPP k 13. 11. 2015;      
2) nová smlouva pro rok 2016 na flotilové pojištění s pojišťovnou Generali bude pojišťovnou 
předložena v polovině prosince 2015 - probíhá 
26/24 - Zápis z jednání RR UZ dne 4. 11. 2015  
RMČ souhlasí 

a) s objednáním profesionálního korektora UZ - úkol TAJ trvá 

b) s navrženým ceníkem a podmínkami inzerce od UZ 1/2016 - zveřejněn 

c) s účastí Uhříněveského zpravodaje v soutěži „Zlatý středník 2015“ a s úhradou 

registračního poplatku ve výši 9 900 Kč bez DPH. - přihlášení zajistí šéfredaktorka  
26/25 - Provoz mobilních telefonů na ÚMČ Praha 22 - pokyn TAJ vydán 
26/26 - Návrh na mimořádnou odměnu občanům MČ Praha 22 - OSVZ ve spolupráci s OE 
zajistil výplatu mimořádné odměny paní Č. a panu P. - splněno. TAJ tlumočila telefonické 
poděkování paní Č. radním. 
26/27 - Návrh termínů zasedání RMČ a ZMČ na I. pololetí 2016 - návrh termínů ZMČ 
předložen jako bod 19 
 
 
3. Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky pod názvem „Přístřešky stanic MHD 
BUS“ - vyhodnocení zadávacího řízení 
Písemně předložený materiál objasnil radní Ing. Semeniuk. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí Zprávu o veřejné zakázce ze dne 13. 11. 2015 a doporučení 

hodnotící komise. 

2. RMČ rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče INFORM, v. o. s., Brožíkova 

284/8, Beroun - Závodí, 266 01 Beroun, za cenu 188.166 Kč bez DPH, tj. 227.680 Kč   

vč. DPH. 

3. RMČ rozhoduje o vyloučení uchazeče Václav Roztočil, Máchova 765, 266 01 Beroun,              

z účasti v zadávacím řízení z důvodu neprokázání splnění kvalifikace. 

4. RMČ rozhoduje o vyloučení uchazeče mmcité 1 a.s., 687 12 Bílovice 519, z účasti 

v zadávacím řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek. 

5. RMČ ukládá starostovi MČ 

a) písemně seznámit uchazeče s výsledkem zadávacího řízení,  

b) zahájit ve spolupráci s ORS jednání o uzavření kupní smlouvy a smlouvu uzavřít. 
/6:0:0/ 
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4. Veřejná zakázka malého rozsahu na služby pod názvem „Komplexní protipovodňová 

opatření v generelu Říčanského potoka na k. ú. Uhříněves - zpracování PD“ ve stupni DUR, 

DSP a DPS“ - schválení způsobu zadání 
Písemně předložený materiál objasnil radní Ing. Semeniuk. 
Usnesení: 

1. RMČ  souhlasí se zajištěním zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na výběr 

zhotovitele PD pod názvem „Komplexní protipovodňová opatření v generelu Říčanského 

potoka na k. ú. Uhříněves - zpracování PD“ ve stupni DUR, DSP a DPS. 

2. RMČ ukládá ORS zajistit zadávací řízení veřejné zakázky malého rozsahu na výběr 

zhotovitele PD pod názvem „Komplexní protipovodňová opatření v generelu Říčanského 

potoka na k. ú. Uhříněves - zpracování PD“ ve stupni DUR, DSP a DPS, prostřednictvím 

advokátní kanceláře Dáňa, Pergl a partneři, Na Ořechovce 580/4, 162 00 Praha 6, 

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. 
/6:0:0/ 

 
5. Podlimitní veřejná zakázka „Navýšení kapacity ZŠ U Obory - zpracování PD“ ve 
stupni DUR, DSP a DPS“ - schválení zadávacích podmínek a hodnotící komise 
Radní Ing. Semeniuk požádal o stažení tohoto materiálu z programu jednání, z důvodu zpracování 
varianty F, která zabere méně času při její realizaci. Nový materiál bude předložen na příští 
zasedání RMČ. 
 
6. Rozpočtové úpravy 
Písemně předložený materiál objasnil ZS Ing. Pařízek, který informoval, že rozpočtové úpravy 
vychází z obdržených dotací a potřebných úprav rozpočtu. 
Usnesení: 

RMČ schvaluje  

        a) Přijaté dotace 
       

        zvýšení příjmů 

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

Dotace na integraci žáků pro ZŠ U Obory 01 6330 4137 00000091 0415 - 83 200 

Dotace z VHP 2 6330 4137 00000098 1090 - 1 123 000 

       
1 206 200 

zvýšení výdajů 

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

Převod dotace na ZŠ U O bory 01 3113 5336 00000091 0415 - 83 200 

Podpora neziskových organizací z VHP 02 34xx xxxx 00000098 04xx - 280 700 

Podpora kultury, školství, zdr. a soc. oblasti z VHP   xxxx xxxx 00000098 xxxx - 561 500 

Podpora sportu z VHP   xxxx xxxx 00000098 04xx - 280 800 

       
1 206 200 

        b) Přesun výdajů schváleného rozpočtu 
       

        snížení výdajů 

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

Stanoviště tříděného odpadu 01 3729 5169 - 0220 - -50 000 

PC technika 02 6171 5137 - 0910 - -173 200 

Hřiště Hájek 03 3421 6121 - 0480 - -200 000 

              -423 200 

 

 

 

       



 5 

zvýšení výdajů 

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

Stanoviště tříděného odpadu (technické zhodnocení) 01 3729 6121 - 0220 - 50 000 

Spotřeba elektřiny (dotykové kiosky) 02 3639 5154 - 0860 - 45 000 

Cyklotrasy - pronájem pozemku 03 3639 5164 - 0380 - 16 000 

Radnice nákup služeb 04 6171 5169 - 09x0 - 200 000 

Radnice spotřební materiál 05 6171 5139 - 0974 - 40 000 

Opravy zahradní techniky 06 3745 5171 - 0270 - 40 000 

Geometrické plány a posudky 07 6171 5169 - 0963 - 10 000 

Zateplení ZŠ PENB a závěrečná zpráva 08 3113 5169 - 0480 - 22 200 

              423 200 

         

       c) Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu 
       

        zvýšení příjmů 

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

Hřbitovní poplatky 01 3632 2111 - 0890 - 13 000 

Bankovní úroky 02 6310 2141 - 1090 - 20 000 

       
33 000 

        zvýšení výdajů 

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

Radnice nákup DDHM 01 6171 5137 - 0970 - 15 000 

Radnice opravy a údržba 02 6171 5171 - 0961 - 18 000 

       
33 000 

        d) Přesun výdajů schváleného rozpočtu 

       

        zvýšení příjmů 

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

Komunikace Rozdělená, V Kuťatech 01 2212 6121 - 0380 - -1 564 400 

Lávka Ke Kříži 02 2219 6121 - 0380 - -230 000 

              -1 794 400 

zvýšení výdajů 

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

Nákup vozidla M27 C 4x4 (krytí výdaje před dotací)* 01 3745 6123 - 0270 - 1 794 400 

* Faktura je splatná 29. 11. 2015. Dotaci obdržíme až začátkem prosince.       1 794 400 

 
/6:0:0/ 
 
7. Pravidla rozpočtového provizoria Městské části Praha 22 na rok 2016 
Písemně předložený materiál objasnil ZS Ing. Pařízek. Povinnost zastupitelstva stanovit pravidla 
pro hospodaření v období rozpočtového provizoria ukládá §13 zákona č.250/2000 Sb.                   
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Navržená pravidla plně odpovídají pravidlům pro 
městské části, která byla schválena usnesením Rady HMP č. 1334 ze dne 9. 6. 2015. K bodu se 
diskutovalo. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí uvedená pravidla rozpočtového provizoria na rok 2016. 
2. RMČ ukládá ZS Ing. Pařízkovi předložit pravidla rozpočtového provizoria MČ Praha 22 

na rok 2016 ke schválení na 7. zasedání ZMČ. 
/6:0:0/ 
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Materiály č. 8., 9., 10., 11., 12., 13. a 14. za nepřítomného ZS pana Knotka objasnil radní          
Ing. Semeniuk. 
 
Před projednáváním bodů č. 8. a 9. informovala paní tajemnice o doručeném podnětu občana 
MČ Praha 22 pana Ing. Klepetáře, který podal námitku k záměrům, které byly zveřejněny na ÚD 
do 24. 11. 2015 právě k těmto bodům. K projednávání byla přizvána V OSM Ing. Kovaříková, 
která vysvětlila ceny pronájmů. 
 
8. Pronájem části pozemku parc. č. 1399/5 v k. ú. Uhříněves za účelem umístění dočasné 
příjezdové cesty k pozemku parc. č. 1399/1 pro společnost GEMO OLOMOUC spol. s r. o. 
Materiál byl předložen písemně. Společnost GEMO OLOMOUC požádala MČ o pronájem části 
pozemku parc. č. 1399/5 v k. ú. Uhříněves o výměře 490 m2 za účelem umístění dočasné 
příjezdové cesty k pozemku parc. č. 1399/1 v k. ú. Uhříněves a dočasné deponie zeminy v rámci 
výstavby „Obytného areálu Nad Volyňkou“ s dobou trvání do 7/2016. Deponie zeminy se bude 
nacházet na pozemku parc. č. 1399/1 a na pozemek parc. č. 1399/5 bude zasahovat jen z části.  
Jedná se o pozemek, který je pro MČ v současné době k jinému účelu nevyužitelný. OSM 
doporučil uzavřít NS za nájemné 85 Kč/m2/rok, což je cena v místě a čase obvyklá. K bodu se 
diskutovalo. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 1399/5 v k. ú. Uhříněves o výměře 

490 m2 za účelem umístění dočasné příjezdové cesty pro společnost GEMO OLOMOUC 

spol. s r.o., Dlouhá 562/22, 772 35 Olomouc, za cenu 85 Kč/m2/rok, nájem                     

do 31. 7. 2016, která je v místě a čase obvyklá.    

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

b) starostovi podepsat nájemní smlouvu. 
/6:0:0/ 
 
9. Pronájem části pozemku parc. č. 604/1 v k. ú. Uhříněves za účelem umístění 
reklamního zařízení pro společnost AUTO-PILAŘ s. r. o. 
Materiál byl předložen písemně. Zástupce spol. AUTO-PILAŘ požádal MČ o pronájem části 
pozemku parc. č. 604/1 v k. ú. Uhříněves o výměře 10 m2 za účelem umístění reklamního 
zařízení. Konkrétně se bude jednat o osobní automobil umístěný na podstavci. Firma nabídla cenu 
za pronájem ve výši 1 000 Kč/m2/měsíc, což je cena, která je vyšší, než cena v místě obvyklá, tzn. 
celkem 10 000 Kč/měsíc včetně DPH. K bodu se diskutovalo.  

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 604/1 v k. ú. Uhříněves o výměře      

10 m2 za účelem umístění reklamního zařízení pro společnost AUTO-PILAŘ s. r.o., 

Převoznická 344/31, 143 00 Praha 4, za cenu 1 000 Kč/m2/měsíc vč. DPH,  která značně 

převyšuje cenu v místě a čase obvyklou. 

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

b) OSM zajistit právní stanovisko k diskutovanému, 

c) starostovi podepsat nájemní smlouvu 
/6:0:0/ 
 
10. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy se společností Telefónica O2 Czech Republic, a. s. 
Materiál byl předložen písemně. K bodu se diskutovalo. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s prodloužením a úpravou nájemní smlouvy č. 175/2005 MN - 42 na 

pronájem části budovy čp. 78 ul. Semanského, Praha 22 se spol. Česká telekomunikační 

infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 do 31. 12. 2020.  

2. RMČ ukládá  

a) OSM informovat žadatele a připravit nájemní smlouvu, 
b) starostovi podepsat nájemní smlouvu                                   

 /6:0:0/ 
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11. Prodej pozemku parc. č. 398 o výměře 156 m2 v k. ú. Uhříněves paní J. L. 
Materiál byl předložen písemně.  

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s přímým prodejem pozemku parc. č. 398 o výměře 156 m2 v k. ú. 

Uhříněves paní J. L., bytem Praha 22, za cenu ve výši 3 400 Kč/m2, celkem tedy za 

530 400 Kč. V případě změny cenové mapy dojde k úpravě ceny.  

2. RMČ ukládá OSM 
a) informovat žadatele a vyvěsit záměr, 

b) připravit materiál do ZMČ.  
/6:0:0/ 
 

12. Žádost o prominutí poplatků z prodlení - H. C., dříve bytem Praha 22 
Materiál byl předložen písemně.  

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s prominutím poplatků z prodlení ve výši 39 648 Kč paní H. C.,          

dříve bytem, Praha 22. 

2. RMČ ukládá OSM vyrozumět žadatelku s usnesením RMČ. 

/6:0:0/ 
 

13. Zajištění vánočních trhů 
Materiál byl předložen písemně. MČ Praha 22 má zájem o konání trhů na Novém náměstí 
v období vánočních svátků tj. od 5. 12. 2015 do 23. 12. 2015.  Za tímto účelem proběhla jednání 
s paní Soňou Novotnou, která se nabídla zajistit trhy na své náklady. Firma zajistí výzdobu 
vánočního stromu (od 29. 11. 2015), živý betlém, hipodrom, prodej kaprů a vánočních stromků, 
minimálně 25 stánků s tematickým zbožím, hudbu, ostrahu trhu v nočních hodinách a celkovou 
výzdobu trhu. Veškerá potřebná povolení si firma zajistí na své náklady. MČ Praha 22 poskytne 
bezplatný zábor veřejného prostranství, energie, reklamu do Uhříněveského zpravodaje,                
o víkendech TOI TOI toalety a vyhrazené parkoviště mezi muzeem a školní jídelnou pro potřeby 
provozovatelů stánků. Po skončení trhů firma zajistí celkový úklid a uvede místo konání trhů       
do původního stavu. K bodu se diskutovalo. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s uzavřením smlouvy o zajištění vánočních trhů s paní Soňou Novotnou, 

bydliště Pod vodojemem 1262/24, 149 00 Praha 4 - Chodov. 

2. RMČ ukládá  
a) OSM připravit smlouvu, 

b) starostovi podepsat smlouvu.  
/6:0:0/ 

 
14. Pojišťování majetku MČ Praha 22 

RMČ přerušuje projednávání tohoto bodu do příštího zasedání, kdy bude doplněno právní 

stanovisko AK k bodu V.) smlouvy. 
 
15. Výroční zprávy základních a mateřských škol za školní rok 2014/2015 
Byl předložen písemný materiál. 
Usnesení: 

RMČ bere na vědomí  
a) výroční zprávy ZŠ U Obory, Praha 10, Vachkova 630; ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2; 

MŠ, Praha 10, Za Nadýmačem 927 a MŠ Sluneční, Praha 10, Sluneční 1550/20 za školní 

rok 2014/2015, 

b) Souhrnné výroční zprávy MŠ a ZŠ za SO Praha 22 za školní rok 2014/2015. 
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16. Odpisové plány dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku příspěvkových 
organizací zřízených městskou částí Praha 22 na rok 2016 
Byl předložen písemný materiál. 
Usnesení: 

1. RMČ schvaluje předložené odpisové plány škol a školní jídelny na rok 2016. 

2. RMČ ukládá  

a) OKÚ seznámit s usnesením RMČ ředitele/ředitelky příspěvkových organizací, 

b) ředitelům/ředitelkám příspěvkových organizací odepisovat majetek v souladu se 

schválenými odpisovými plány na rok 2016. 
/6:0:0/ 
 
17. Odměny členům redakční rady Uhříněveského zpravodaje 
Písemně předložený materiál objasnila paní šéfredaktorka Mgr. Erbsová. Poslední číslo UZ za 
nemocného redaktora Veverku zajistila paní šéfredaktorka a pan Krátký. Požádala o odměnu pro 
Ing. Krátkého za zpracování UZ po dobu nemoci pana PV. K bodu se diskutovalo. 
Usnesení: 
RMČ souhlasí s vyplacením odměn za celoroční práci pro občany MČ Praha 22 

a)  5 000 Kč Mgr. Štěpán Holič 
b)  5 000 Kč doc. Milan Kašík 
c) 45 000 Kč Ing. Ivo Krátký  

/6:0:0/ 
 
18. Personální záležitosti 
Písemně předložený materiál objasnila paní tajemnice. Jedná se o rezervu mzdových prostředků 
schváleného rozpočtu k 30. 9. 2015.  
Pan starosta navrhnul odměnu panu radnímu Ing. Semeniukovi za celoroční práci. Odměnu člena 
ZMČ musí schválit ZMČ Praha 22. K bodu se diskutovalo. 
Usnesení: 

1. RMČ schvaluje rozdělení finanční rezervy mzdových prostředků, vzniklé za období 3. Q            

(k 30. 9. 2015) ve výši 380 000 Kč vedoucím zaměstnancům/zaměstnankyním, kdy 

jednotlivé výše byly stanoveny radou MČ.    

2. RMČ souhlasí s udělením odměny radnímu Ing. Petru Semeniukovi za celoroční práci ve 

prospěch MČ Praha 22 ve výši 120 tis a ukládá tajemnici zpracovat materiál pro ZMČ.  

3. RMČ ukládá tajemnici zajistit výplatu odměn v měsíci listopadu 2015. 
/6:0:0/ 
 
19. Návrh termínů zasedání RMČ a ZMČ na I. pololetí 2016 
Písemně předložený materiál objasnila paní tajemnice. K bodu se diskutovalo. 
Usnesení: 

1. RMČ schvaluje harmonogram zasedání RMČ a ZMČ na I. pololetí 2016. 

  8. zasedání 24. 2. 2016  

  9. zasedání 18. 5. 2016 
2. RMČ ukládá OKÚ zveřejnit termíny na webu a v UZ. 

/6:0:0/ 
 
20. Návrh programu 7. zasedání ZMČ, které se uskuteční dne 9. 12. 2015 

Návrh programu byl předložen písemně včetně plnění úkolů ze ZMČ. Radní byli seznámeni 

s písemnými materiály včetně jejich příloh, připravenými pro 7. ZMČ.  

RMČ schvaluje návrh programu 7. zasedání ZMČ, které se bude konat ve středu 9. 12. 2015 od 

16 hodin ve velké zasedací místnosti ve 3. patře. Oznámení o konání 7. zasedání ZMČ a 

distribuce materiálů - zajistí OKÚ a OHS v souladu se zákony v pondělí 30. 11. 2015. Zveřejnění 

materiálů na webu MČ zajistí OKÚ v úterý 1. 12. 2015.   
/6:0:0/ 
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21. Zápis ze 7. jednání Komise dopravy ze dne 9. 11. 2015 
Písemně předložený materiál objasnil ZS Ing. Pařízek a RMČ zápis bere na vědomí. 
 
 
Zasedání bylo ukončeno ve 13:15 hod. 
Zapsala:  Monika Kubšová 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:   
 
 

Ing. Jiří Pařízek …………………………………. 
  
 
 

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

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


