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Zápis z 28. zasedání RMČ, které se konalo dne 9. 12. 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. Byli zvoleni výše uvedení 
ověřovatelé zápisu.  
Pan starosta požádal o doplnění programu o dva body, jejichž předkladatelem je radní                 
Ing. Semeniuk: 

7. „Výstavba MŠ Pitkovice“ - schválení zahájení realizace stavby         
8. „Novostavba areálu ZŠ - schválení investičního záměru a ověřovací objemová studie 

Materiály k těmto bodům byly předloženy radním na stůl. 
 
Hlasováním 8:0:0 byl schválen PROGRAM: 

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu 
2. Kontrola zápisu z 27. zasedání RMČ ze dne 25. 11. 2015 
3. Žádost o vyjádření souhlasu se vznikem podporovaných bytů 
4. Žádosti o posouzení možností prodloužení užívání staveb 
5. Veřejná zakázka - „Organizátor veřejných zakázek pro MČ Praha 22“ 
6. Veřejná zakázka malého rozsahu na služby pod názvem „Navýšení kapacity ZŠ U Obory 

- zpracování PD“  
7. „Výstavba MŠ Pitkovice“ - schválení zahájení realizace stavby         
8. „Novostavba areálu ZŠ - schválení investičního záměru a ověřovací objemová studie 
9. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 2140 a 2141 v k. ú. Uhříněves 

ve prospěch společnosti Dial Telecom, a. s. 
10. Zřízení úplatného věcného břemene na pozemku parc. č. 238/6 v k. ú. Pitkovice ve 

prospěch společnosti PREdistribuce, a. s. 
11. Pojišťování majetku MČ Praha 22 
12. Ukončení nájemní smlouvy s paní S. A. 

13. Spojení dvou samostatných nebytových jednotek č. 207 a č. 208 Nové náměstí 1370 a 

změna v jejich užívání 

14. Rozpočtové úpravy  

15. Cenová kalkulace pronájmu hrobových míst pro rok 2016  
16. Zajištění úklidu obce  - prodloužení Smlouvy o dílo s firmou TV Facility Group, a. s. 
17. Žádost o individuální dotaci pro Centrin CZ, s. r. o 
18. Návrh na odměnu formou finančního daru - Zpívání na schodech 
19. Zápis z 5 jednání Školské komise ze dne 24. 11. 2015 
20. Zápis z 6. jednání Kulturní komise ze dne 26. 11. 2015 
21. Zápis z jednání Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 12. 12. 2015 
22. Organizační řád ÚMČ Praha 22 - Směrnice č. 2/2015 
23. Struktura ÚMČ Praha 22 - rok 2016 
24. Různé 

 
2. Kontrola zápisu z 27. zasedání RMČ ze dne 25. 11. 2015 
27/2,26/2,25/2,24/2,23/2,22/2,21/2,20/2,19/2,18/217/2,16/2,15/2,14/2,13/2,12/2,11/2,10/2,9/2,8/2,
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 informoval o jednání se zástupcem Ekospolu - trvá 

27/2,26/2,25/2,24/2,23/2,22/2,21/2,20/2,19/2,18/2,17/2,16/2,15/2,14/2,13/2,12/2,11/2,10/6    

(10.RMČ ze dne 18. 3. 2015) - Spolupráce MČ P22 s Domovem pro seniory Centrin CZ         

s. r. o. - dnes materiál na programu jako bod 17 
27/2,26/2,25/2,24/2,23/2,22/2,21/2,20/2,19/2,18/2,17/26(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 - splněno 
27/2,26/2,25/2,24/2,23/2,22/2,21/2,20/11 (20. RMČ dne 19. 8. 2015) - Ukončení NS s paní M. Š. 

- výpovědní lhůta běží do 31. 12. 2015 - trvá 
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27/2,26/2,25/2,24/2,23/2,22/5 (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 uzavřena, podklady odeslány na KN  - trvá 
27/2,26/2,25/2,24/2,23/2,22/6  (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 uzavřena, podklady odeslány na KN  - trvá 
27/2,26/2,25/2,24/2,23/2,22/7 - Zřízení ÚVB na pozemku parc. č. 2202/1 v k. ú. Uhříněves ve 
prospěch PREdistribuce, a. s. - smlouva uzavřena, podklady odeslány na KN  - trvá  
27/2,26/2,25/2,24/2,23/4 (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 
27/2,26/2,25/2,24/2,23/5 (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 
27/2,26/2,25/2,24/6 (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 
27/2,26/2,25/2,24/7 - 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 
27/2,26/2,25/2,12/2, 11/3 (12. RMČ dne 15. 4. 2015) - VZ - „Organizátor VZ pro MČ P22“ - 
vyhodnocení dnes v materiálech jako bod 5 
27/2,26/5 (26. RMČ dne 11. 11.2015) - 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 
27/2,26/9 (26. RMČ dne 11. 11.2015) - Pronájem části pozemku parc. č. 2039 v k. ú. 
Uhříněves za účelem umístění provizorního staveništního oplocení pro Metrostav a. s. - NS 
podepsána - splněno 

27/2,26/11 (26. RMČ dne 11. 11.2015) - 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 zveřejněn 25. 11. – 11. 12. 2015 - probíhá 

27/2,26/13 (26. RMČ dne 11. 11.2015) - Zřízení BVB k pozemku parc. č. 3/2 v k. ú. Pitkovice 
ve prospěch MČ Praha 22 - Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB se připravuje - řeší ORS 
- trvá 
27/2,26/14 (26. RMČ dne 11. 11.2015) - 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 
27/2,26/15 (26. RMČ dne 11. 11.2015)  - Zřízení BVB k pozemku parc. č. 227/3 v k. ú. 
Pitkovice ve prospěch MČ Praha 22 - Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB se připravuje - 
řeší ORS - trvá 
27/2,26/21 - 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 byla doručena s chybou, byla vrácena k 
opravě na Petrisk k předělání Generali pojišťovnou – probíhá  
27/3 - VZMR na dodávky pod názvem „Přístřešky stanic MHD BUS“ - vyhodnocení 
zadávacího řízení - a) uchazeči byli písemně seznámeni s výsledkem zadávacího řízení - 
splněno, b) jednání o uzavření kupní smlouvy byla zahájena - trvá 
27/4 - VZMR 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 - zadávací řízení prostřednictvím AK DPP se připravuje - trvá 
27/5 - Podlimitní veřejná zakázka „Navýšení kapacity ZŠ U Obory - zpracování PD“ ve 
stupni DUR, DSP a DPS“ - schválení zadávacích podmínek a hodnotící komise - staženo           
z programu -  nový materiál dnes na programu jako bod 6 
27/8 - Pronájem části pozemku parc. č. 1399/5 v k. ú. Uhříněves za účelem umístění dočasné 
příjezdové cesty k pozemku parc. č. 1399/1 pro GEMO OLOMOUC spol. s r. o. - žadatel 
informován, NS připravena k podpisu - probíhá 
27/9 - Pronájem části pozemku parc. č. 604/1 v k. ú. Uhříněves za účelem umístění 
reklamního zařízení pro AUTO-PILAŘ s. r. o. - probíhají jednání, blíže informoval ZS Knotek 
- trvá 
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27/10 - Žádost o prodloužení NS se společností Telefónica O2 Czech Republic, a. s. - žadatel 
informován, NS se připravuje - trvá 
27/11- Prodej pozemku parc. č. 398 o výměře 156 m2 v k. ú. Uhříněves paní J. L. - záměr 
bude zveřejněn v lednu 2016, žadatelka informována - trvá 

27/12 - Žádost o prominutí poplatků z prodlení - H. C., bytem Praha 22 - žadatelka byla 

písemně informována 

27/13 - Vánoční trhy - probíhají; smlouva je uzavřena - splněno; o finanční náročnosti bude 

RMČ informována v lednu. 
27/14 - Pojišťování majetku MČ Praha 22 - přerušeno - dnes na programu jako bod 11.              
včetně právního stanoviska AK  k bodu V.) smlouvy 
27/15 - Výroční zprávy ZŠ a MŠ za školní rok 2014/2015 -  odeslány na MHMP 
27/16 - Odpisové plány dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku příspěvkových 
organizací zřízených MČ P22 na rok 2016 - s usnesením byl/y ředitel/ředitelky ZŠ, MŠ, ŠJ 
seznámeni - splněno 
27/17 - Odměny členům RR UZ - Darovací smlouvy byly občanům zaslány k doplnění - 
probíhá 
27/20 - Návrh programu 7. ZMČ - tajemnice informovala o mailu pana Zelenky v 8.37 hod, 
kterým požádal o nahrání přiložené prezentace do počítače, ze kterého se dnes budou promítat 
materiály na plátno v rámci 7. ZMČ. Jedná se o klasický PDF soubor. 
 
3. Žádost o vyjádření souhlasu se vznikem podporovaných bytů 
Písemně předložený materiál objasnil pan starosta, který informoval o žádosti Mgr. Tomáše 
Vacka, jednatele společnosti STRAŠNICKÁ STAVEBNÍ s. r. o., o vyjádření souhlasu se vznikem 
podporovaných bytů v lokalitě Pitkovice, na pozemcích parc. č. 31/1, 32/1, 32/3 a 32/4 
v katastrálním území Pitkovice, ulice Žampiónová. Souhlas bude podkladem pro podání žádosti    
o poskytnutí dotace v programu 117D0640 Podporované byty 2016. K bodu se diskutovalo. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se vznikem podporovaných bytů v lokalitě Pitkovice, na pozemcích     
parc. č. 31/1, 32/1, 32/3 a 32/4 v k. ú. Pitkovice, ulice Žampiónová 

2. RMČ ukládá starostovi odpovědět žadateli ve smyslu usnesení v bodě 1. 
/6:0:2/ 
 
4. Žádosti o posouzení možností prodloužení užívání staveb 
Písemně předložený materiál objasnil pan starosta. K bodu se diskutovalo. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s prodloužením užívání dočasných staveb pro provozování zařízení 
výkupu a sběru odpadu na pozemcích parc.č. 1645/12 a 1644, k. ú. Uhříněves,                 
ul. Bečovská, a to na dobu dočasnou do 31. 12. 2020.  

2. RMČ souhlasí s prodloužením užívání dočasné stavby provozovny pro výkup papíru, 
železa a barevných kovů v části přízemí objektu  č.p. 1503, na pozemku parc.č. 845/4 a 
na části pozemku parc.č. 850/1, v k. ú. Uhříněves, ul. Podleská a Přátelství, a to na dobu 
dočasnou do 31. 12. 2020.  

3. RMČ ukládá starostovi odpovědět žadateli ve smyslu usnesení v bodě 1. a OV seznámit 
žadatele s usnesením dle bodu 2. 

/8:0:0/ 
 
5. Veřejná zakázka - „Organizátor veřejných zakázek pro MČ Praha 22“ 
Písemně předložený materiál objasnil radní Ing. Semeniuk. 
Usnesení: 

1. RMČ schvaluje výběr uchazeče a uzavření rámcové příkazní smlouvy s předmětem 

plnění „Organizátor veřejných zakázek pro MČ Praha 22“ mezi příkazcem MČ Praha 22 

a příkazníkem IK consult, s.r.o., se sídlem Živného 1254/8, Brno za nejnižší nabídkovou 

cenu komplexní administrace 1 veřejné zakázky malého rozsahu ve výši 8 900 Kč, bez 

DPH a 1 podlimitní veřejné zakázky ve výši 18 900 Kč, bez DPH od ledna 2016 do ledna 

2020. 

2. RMČ ukládá starostovi  

a) písemně seznámit uchazeče o výsledku výběru příkazníka,  
b) podepsat rámcovou příkazní smlouvu s vybraným příkazníkem.  /8:0:0/ 
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6. Veřejná zakázka malého rozsahu na služby pod názvem „Navýšení kapacity                  
ZŠ U Obory - zpracování PD“  
Písemně předložený materiál objasnil radní Ing. Semeniuk. 
Usnesení: 

1. RMČ  schvaluje revokaci usnesení z 26. zasedání RMČ konaného dne 11. 11. 2015 

v bodě č. 4/2 a 4/3, dle důvodové zprávy. 

2. RMČ  souhlasí se zajištěním zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu pro 

výběr zhotovitele PD ve stupni DUR, DSP a DPS pod názvem „Navýšení kapacity          

ZŠ U Obory - zpracování PD“. 

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

zhotovitele PD ve stupni DUR, DSP a DPS pod názvem „Navýšení kapacity ZŠ U Obory  

zpracování PD“ prostřednictvím advokátní kanceláře Dáňa, Pergl a partneři, Na 

Ořechovce 580/4, 162 00 Praha 6 v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., se Směrnicí 

ÚMČ Praha 22 č.5/2012 a Pokynem tajemnice ÚMČ Praha 22 č. 5/2012. 

4. RMČ  schvaluje zadávací podmínky. 

5. RMČ  schvaluje hodnotící komise dle předloženého návrhu v důvodové zprávě. 

6. RMČ  jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise v tomto složení: 

 členové:    náhradníci: 

Jiří Knotek         Ing. Jiří Pařízek            

Ing. Petr Semeniuk                        Bc. Michal Selinger  

                                Petr Mošna                                     Ing. Roman Petr 

                                    Miroslav Šašek                              Jana Frydrychová 

                                   Mgr. Lukáš Kohout                    Mgr. Lukáš Drahovzal 
/8:0:0/ 
 
7. „Výstavba MŠ Pitkovice“ - schválení zahájení realizace stavby         
Písemně předložený materiál objasnil radní Ing. Semeniuk. 
Usnesení: 

1. RMČ  souhlasí se zahájením  realizace obou dílčích částí stavby: „Výstavba MŠ 
Pitkovice“ tj. na obou pavilonech současně. 

2. RMČ  ukládá starostovi informovat písemně zhotovitele. 
/8:0:0/ 
 
8. Novostavba areálu ZŠ - schválení investičního záměru a ověřovací objemová studie 
Písemně předložený materiál objasnil radní Ing. Semeniuk. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí investiční záměr dle předložené ověřovací objemové studie 
novostavby areálu ZŠ. 

2. RMČ ukládá ZS panu Knotkovi zahájit potřebné kroky k možnosti koupení pozemku 
parc. č. 1796/4 v k. ú. Uhříněves. 

/8:0:0/ 
 
9. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 2140 a 2141 v k. ú. Uhříněves 
ve prospěch společnosti Dial Telecom, a. s. 
Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek, který informoval, že společnost Dial 
Telecom má zájem realizovat stavbu komunikačního vedení pod názvem „ÚR napojení 
VltavaLabePress na optickou síť DialTelecom“, v jejímž rámci dojde k umístění podzemního 
vedení veřejné komunikační sítě, které bude umístěno mimo jiné na pozemcích parc. č. 2140 a 
2141 v k. ú. Uhříněves. Z tohoto důvodu chce Dial Telecom, uzavřít s MČ Praha 22 na tyto 
pozemky smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení úplatného věcného břemene. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zřízením úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 2140 a 

2141 v k. ú.  Uhříněves ve prospěch společnosti Dial Telecom, a.s., Křižíkova 36a/237, 

186 00 Praha 8 - Karlín, za cenu dle znaleckého posudku + DPH. 

2. RMČ ukládá  
a) OSM informovat žadatele a připravit smlouvu o smlouvě budoucí, 
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b) starostovi MČ uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. 
/8:0:0/ 
 
10. Zřízení úplatného věcného břemene na pozemku parc. č. 238/6 v k. ú. Pitkovice ve 
prospěch společnosti PREdistribuce, a. s. 
Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek, který informoval, že společnost 
PREdistribuce vybudovala stavbu podzemního kabelového vedení 22 kV mimo jiné na pozemku 
parc. č. 238/6 v k. ú. Pitkovice a chce uzavřít s MČ Praha 22 na tento pozemek smlouvu o zřízení 
úplatného věcného břemene.  
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zřízením úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 238/6 v k. ú. 

Pitkovice ve prospěch společnosti PREdistribuce, a. s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 

5, za cenu 15 865 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/ 
 
11. Pojišťování majetku MČ Praha 22 
Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek. Pojištění majetku MČ včetně vozového 
parku zprostředkovává s pojišťovnami na základě uzavřené Smlouvy o spolupráci makléřská 
pojišťovací společnost PETRISK INTERNACIONAL, a. s. Na dnešní jednání rady je předložen 
návrh na zrušení exkluzivity při pojišťování majetku podle čl. II odst. 2 smlouvy o spolupráci 
(výpověď - příloha č. 1). Z důvodu zajištění kontinuity v platných pojistných smlouvách i po 
ukončení spolupráce se spol. PETRISK INTERNACIONAL, a. s., kde je jako zprostředkovatel 
pojištění uvedena současná makléřská společnost PETRISK INTERNACIONAL (makléřská 
doložka), by byla pro tuto společnost udělena od MČ plná moc (příloha č. 2). K bodu se 
diskutovalo. 
Usnesení: 

RMČ souhlasí  

a) s výpovědí Smlouvy o spolupráci (č. 178/2014 O-6) uzavřenou mezi MČ Praha 22 a 

PETRISK INTERNACIONAL-makléřská pojišťovací společnost, a. s. podle přílohy č. 1,  

b) s vystavením plné moci pro PETRISK INTERNACIONAL-makléřská pojišťovací 

společnost, a. s., podle přílohy č. 2 
/7:0:1/ 
 

12. Ukončení nájemní smlouvy s paní S. A. 
Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek. K bodu se diskutovalo. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí z důvodu hrubého porušení smlouvy s ukončením NS č. 236/2004        

MN-109 na pronájem bytu v Praze 22 s paní S. A.  

2. RMČ ukládá OSM informovat nájemce a předat podklady k podání žaloby na zaplacení. 
/8:0:0/ 
 

13. Spojení dvou samostatných nebytových jednotek č. 207 a č. 208 Nové náměstí 1370 a 

změna v jejich užívání 
Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek a informoval, že nebytové jednotky č. 207 a 
č. 208, které jsou na základě nájemních smluv pronajaty paní Renatě Semeniukové, která 
požádala o jejich stavební propojení a zároveň také o souhlas se změnou užívání z obchodních 
jednotek na nestátní zdravotnické zařízení (oční optika - optometrie). K bodu se diskutovalo. 
Hlasování se zdržel radní Ing. Semeniuk.   
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se stavebním sloučením nebytových jednotek č. 207 a č. 208 podle 

přiložené stavební dokumentace, za předpokladu dodržení platných zákonných předpisů, 

vyhlášek a norem. 
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2. RMČ ukládá odboru správy majetku informovat nájemce o usnesení rady a vydat 

stanovisko k žádosti. 

/7:0:1/ 

14. 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 - 58 800 

Dotace na přístavbu pavilonu ZŠ Jandusů 02 6330 4137 00000084 0480 80021 10 000 000 

       10 058 800 

zvýšení výdajů        

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

Náklady na veřejně prospěšné práce 01 3745 50XX 33x13234 0210 - 58 800 

Výstavba pavilonu ZŠ Jandusů 02 3113 6121 00000084 0480 80021 10 000 000 

       10 058 800 

        

b) Přesun výdajů schváleného rozpočtu        

snížení výdajů        

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

Pečovatelská služba - mzdové výdaje 01 4351 50xx - 0518 - -175 700 

              -175 700 

zvýšení výdajů        

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

Výkon sociální práce - mzdové výdaje 01 6171 50xx - 0910 - 175 700 

              175 700 

        

c) Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu        

zvýšení příjmů        

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

Hřbitovní poplatky 01 3632 2111 - 0890 - 9 000 

Vratky výdajů minulých období 02 6171 2324 - 0990 - 4 000 

Správní poplatky 03 - 1361 - 01x0 - 160 000 

Poplatek za užívání veřejného prostranství 04 - 1343 - 0319 - 20 000 

Poplatek ze psů 05 - 1341 - 0990 - 20 000 

       213 000 

        

        

zvýšení výdajů        

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

Přenesená daňová povinnost 01 6399 5362 - 1090 - 3 000 

Peněžní dary (26. RMČ) 02 6171 5492 - 0910 - 10 000 

OHS spotřební materiál 03 3639 5139 - 0870 - 12 000 

Obřadní síň - drobné opravy 04 3399 5171 - 0660 - 4 000 

Odborná literatura 05 6171 5136 - 0910 - 5 000 

Cestovné 06 6171 5173 - 0990 - 10 000 

Spotřební materiál 07 6171 5139 - 097x - 20 000 

DDHM úřad 08 6171 5137 - 09xx - 143 000 

Prezentace MČ v divadle (architekt) 09 6171 5164 - 0960 - 6 000 

       213 000 
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d) Zapojení prostředků minulých let (z VHP)        

        

zvýšení příjmů        

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

Zapojení prostředků z VHP 01 - 8115 98 1090 - 100 000 

              100 000 

 

Zvýšení výdajů 

        

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

Posezení se seniory 01 3319 5169 98 0610 - 90 000 

Peněžní dary 02 xxxx 5492 98 xxxx - 10 000 

              100 000 

        

e) Zapojení fondu muzea do rozpočtu        

        

Zvýšení příjmů        

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

Zapojení z fondu muzea 01 - 8115 - 1090 - 2 500 

       2 500 

Zvýšení výdajů        

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

Muzeum - nákup materiálu 01 3315 5139 - 0610 - 2 500 

              2 500 

 
/8:0:0/ 

 

15. Cenová kalkulace pronájmu hrobových míst pro rok 2016  
Písemně předložený materiál objasnil ZS Ing. Pařízek, který informoval, že materiál je zpracován 
na základě platného výměru Ministerstva financí, kterým se vydává seznam zboží 
s regulovanými cenami. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí cenovou kalkulaci na rok 2016 pronájmu hrobových míst a služeb 
s pronájmem spojených. 

2. RMČ schvaluje cenu za pronájem a služby kolumbárií ve vlastnictví MČ ve výši             
1 680 Kč na 10 let. 

/8:0:0/ 
 

 
16. Zajištění úklidu obce  - prodloužení Smlouvy o dílo s firmou TV Facility Group, a. s. 
Písemně předložený materiál objasnil radní Bc. Selinger. Firma TV Facility Group, a. s. zajišťuje 
úklid obce na základě Smlouvy o dílo, jejíž platnost končí k 31. 1. 2016. K bodu se diskutovalo, 
zejména k uvedeným termínům. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s prodloužením Smlouvy o dílo čj. 2/2015 D-1 ze dne 13. 1. 2015, formou 

dodatku č. 1, s firmou TV Facility Group, a. s., do 31. 10. 2016.  

2. RMČ ukládá starostovi podepsat Dodatek ke smlouvě. 
/8:0:0/ 
 
17. Žádost o individuální dotaci pro Centrin CZ, s. r. o 
Písemně předložený materiál objasnil radní Bc. Selinger, který informoval, že s Domovem 
Centrin MČ Praha 22 úzce spolupracuje, má tak zajištěnou sociální službu pro své občany, kterou 
v své MČ nemá. Peněžní prostředky budou použity na částečnou úhradu nákladů spojených 
s poskytováním pobytových služeb v Domově pro seniory a v Domově se zvláštním režimem 
Centrin CZ. 
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Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s vyplacením individuální dotace pro Domov Centrin CZ s. r. o. v max. 

výši 45 000 Kč v roce 2016. 

2. RMČ ukládá OE zajistit vyplacení individuální dotace na účet 434893379/0800 Domova 

CentrinCZ s. r. o., v součinnosti OSVZ. 
/8:0:0/ 
 
18. Návrh na odměnu formou finančního daru - Zpívání na schodech 
Písemně předložený materiál objasnil radní Bc. Selinger, který informoval, že městská část může, 
finančně odměnit občany zdarma vykonávající činnost ve prospěch občanů MČ Praha 22. Zpívání 
na schodech proběhlo v letošním roce čtyřikrát a stalo se oblíbeným písničkovým odpolednem 
nejen pro seniory žijící v DPS. Písničkáři vystupující letošním roce jsou zastoupení pro převzetí 
odměny formou finančního daru paní Mgr. Magdalenou Kolářovou, Tábor. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s vyplacením jednorázového finančního daru ve výši 10 000 Kč paní   

Mgr. Magdaleně Kolářové, dle NOZ.     

2. RMČ ukládá OSVZ v součinnosti s OE zajistit vyplacení finančního daru. 
/8:0:0/ 
 
19. Zápis z 5 jednání Školské komise ze dne 24. 11. 2015 
Materiál byl předložen písemně. RMČ zápis bere na vědomí. 
 
20. Zápis z 6. jednání Kulturní komise ze dne 26. 11. 2015 
Byl předložen písemný materiál.  
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí zápis z Kulturní komise ze dne 26. 11.2015. 
2. RMČ souhlasí s prodloužením spuštění internetu po celou dobu výuky „kurzu počítačové 

gramotnosti pro seniory“ v DPS II.  
/8:0:0/ 
 
21. Zápis z jednání Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 12. 12. 2015 
Písemně předložený materiál objasnila paní šéfredaktorka Mgr. Erbsová. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí zápis z RR Uhříněveského zpravodaje ze dne 2. 12. 2015. 

2. RMČ souhlasí 
a) s úpravou gramáže papíru na tisk UZ od lednového čísla 2016 podle návrhu,  

b) se závazným harmonogramem vydávání UZ v roce 2016  
/8:0:0/ 
 
22. Organizační řád ÚMČ Praha 22 - Směrnice č. 2/2015 

Písemně předložený materiál objasnila paní tajemnice. Směrnice č. 2/2015 - Organizační řád, 

nahrazuje Směrnici č. 2 z roku 2012. K bodu se diskutovalo. 
Usnesení: 

1. RMČ schvaluje Směrnici č. 2/2015 - Organizační řád ÚMČ Praha 22, po doplnění 

drobných úprav, s účinností od 10. 12. 2015. 

2. RMČ ukládá tajemnici úřadu seznámit se Směrnicí č. 2/2015 všechny zaměstnance/kyně 

zařazené do ÚMČ Praha 22.  
/8:0:0/ 
 
23. Struktura ÚMČ Praha 22 - rok 2016 
Písemně předložený materiál objasnila paní tajemnice. K bodu se diskutovalo. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s celkovým počtem 87 tabulkových míst zaměstnanců/kyň k 1. 1. 2016 na 
ÚMČ Praha 22, z toho 38 úředníků/úřednic a s uzavřením dohod o PP a PČ dle návrhu. 
/6:2:0/ 

2. RMČ ukládá tajemnici zajistit postupně veškeré personální záležitosti v souladu 
s platnou legislativou a k termínu 1. 7. 2016 předložit návrh optimalizace úřadu v souladu 
s požadavkem vedení městské části. /8:0:0/ 
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24. Různé 
A/ Informace pana starosty - pan starosta navrhl odměnu ve formě daru paní Mgr. Jitce Rothové 
za její mimořádné nadstandardní pracovní nasazení na všech školských a mimoškolských akcích, 
které jsou organizovány nejen školami. 
Usnesení: 
RMČ souhlasí s vyplacením odměny ve výši 20 000 Kč paní Mgr. Rothové formou daru. 
/8:0:0/ 
 
 
B/ Informace radního Ing. Semeniuka - pan radní Ing. Semeniuk informoval o rezignaci pana 
Svatopluka Linharta, ze zdravotních důvodů, na členství v  KVaÚP  ke dni 10. 12. 2015.               
Z důvodu lichého počtu členů/ek v komisi navrhuje paní Silvii Štěpánkovou. 
Usnesení: 
RMČ bere na vědomí  rezignaci pana Svatopluka Linharta ke dni 10. 12. 2015. 
RMČ jmenuje novou členkou KVaÚP paní Mgr. Silvii Štěpánkovou, Dis. od dne 11. 12. 2015. 
/8:0:0/  
 
C/ RMČ projednala materiál „Výzva MŠMT: Fond rozvoje kapacit mateřských a základních 
škol zřizovaných územně samosprávnými celky“, který musí být předložen na dnešní               
7. zasedání ZMČ „na stůl“. Jedná se o žádost na MŠMT o státní dotaci. Předkladatelem materiálu 
bude pan starosta. 
Usnesení: 
RMČ souhlasí s předložením materiálu Výzva MŠMT: Fond rozvoje kapacit mateřských a 
základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky na 7. ZMČ na stůl. 
/8:0:0/  
 
Zasedání bylo ukončeno v 11:50 hod. 
Zapsala:  Monika Kubšová 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
 

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

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


