Zápis z 28. zasedání RMČ, které se konalo dne 11. 1. 2012
od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice
Přítomni: viz prezenční listina
Ověřovatelé zápisu: Ing. Eliška Machačová, Ing. Martin Turnovský
Jednání zahájil pan starosta v 9,00 hodin přivítáním přítomných. Hlasováním 7:0:0 byl schválen
následující PROGRAM:

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu
Kontrola zápisu z 27. zasedání RMČ ze dne 21. 12. 2011
Revokace usnesení z 22. zasedání RMČ, bod č. 12/A) Pronájem části pozemku parc. č.
1814/207 v k. ú. Uhříněves – příjezdová staveništní komunikace v rámci akce ,,Výstavba MŠ
Uhříněves (Sluneční)“
Pronájem nebytového prostoru – obchodu o velikosti 22 m2 v objektu Semanského č. p. 77
v Praze – Uhříněvsi
Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem uvolněného bytu zvláštního určení
v objektu DPS I, Nové náměstí č. p. 1270
Informace o kontrolní činnosti v MČ a na ÚMČ za rok 2011
Plán finančních kontrol na rok 2012
Provoz mobilních telefonů
Zpráva o došlých, vyřízených a nevyřízených podáních občanů za období od 1.1 2011 do 31.
12. 2011
Výroční zpráva o došlých žádostech o informace za rok 2011 podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
Zpráva o činnosti Správní rady Účelového fondu ÚMČ Praha 22 – fondu zaměstnavatele za
rok 2011 včetně vyúčtování a rozpočtu na rok 2012
Zápis z jednání redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 2. 1. 2012 – na stůl
Různé – Informace o předání petičních archů na MěÚ v Říčanech a info o počtu obyvatel

2. Kontrola zápisu z 27. zasedání RMČ ze dne 21. 12. 2011
27/2,26/2,25/2,24/2,23/2,22/12 - Různé
A) Pronájem části pozemku par. č. 1814/207 v k. ú. Uhříněves – příjezdová staveništní
komunikace – revokace usnesení dnes na programu jednání
27/2,26/2,25/3 - VZ „Přístřešky MHD BUS “ – výběr zhotovitele – přístřešky byly realizovány
27/2,26/7 - Zřízení úplatného věcného břemene k pozemku parc. číslo 1793/7 v k. ú.
Uhříněves ve prospěch společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s. – smlouva je
vyhotovena a byla odeslána 2. straně k podpisu - úkol OSM
27/2,26/8 - Žádost o prodloužení nájemní smlouvy s MVDr. Hatinou – dodatek ke smlouvě byl
podepsán
27/2,26/13 - Různé
a) Rozšíření výdejního místa ve Školní jídelně – připravují se podmínky VZ – úkol ORS trvá
27/3 - Zřízení úplatného věcného břemene k pozemku parcelní číslo 219/65 v k. ú. Pitkovice
ve prospěch společnosti T-Systems Czech Republic, a.s. – žadatel byl informován, smlouva se
připravuje k podpisu – úkol OSM trvá
27/4 - Ukončení nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru (skladu) č. 2 v DPS I.
čp. 1270 na Novém náměstí v Praze – Uhříněvsi s panem Johnem Compbellem – ukončení
NS bylo zasláno poštou k podpisu
27/5 - Žádost o krátkodobé prominutí nájmu pana Dang Khanh Thuan – žadatel byl
informován
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27/6 - Změna podnikatelského subjektu v NP v Lékařském domě na Novém náměstí
v Uhříněvsi - změna podnikatelského subjektu s MUDr. Kolomazníkovou i s MUDr. Turkem
byla podepsána
27/7 - Informace o stavu a potřebách základního školství a školního stravování v MČ P 22 –
jednání s orgánem hygieny a příprava podkladů pro jednání RMČ probíhá
27/8 - Personální záležitosti
B) Uzavření dohod o PP a PČ v roce 2012 – dohody jsou postupně uzavírány
27/9 - Zápis z 8. zasedání komise životního prostředí – bod 3 - smlouva se společností
Ekolamp se připravuje k podpisu, bod 4 – požadavek přistavení velkoobjemových kontejnerů
(VOK) na stanoviště v Pitkovicích a Hájk byl do návrhu rozpočtu OŽP na rok 2012 začleněn.
Oproti původní zprávě z OOP MHMP však bylo MČ Praha 22 na jarní období přiděleno hl. m.
Prahou 18 ks VOK, což je pro jarní období dostatečné.
27/11 - Dílčí přezkoumání hospodaření MČ za období leden – říjen 2011 – příkaz starosty byl
vydán, realizaci stanovených opatření zajistily příslušné odbory. V úterý 10. 1. 2012 bylo zahájeno 2. dílčí přezkoumání hospodaření.
Kontrola usnesení a zápisu ze 6. zasedání ZMČ ze dne 7. 12. 2012
Bod 6.7. – na 7. zasedání ZMČ se připravuje revokace usnesení – předložit materiál nejprve do
RMČ a po té na ZMČ – úkol OSM trvá
Revokace usnesení z 22. zasedání RMČ, bod č. 12/A) Pronájem části pozemku parc. č.
1814/207 v k. ú. Uhříněves – příjezdová staveništní komunikace v rámci akce
,,Výstavba MŠ Uhříněves (Sluneční)“
Písemně předložený materiál objasnil Ing. Turnovský.
Usnesení:
RMČ souhlasí s revokací usnesení z 22. zasedání RMČ bod č. 12/A) Pronájem části pozemku
parc. č. 1814/207 v k. ú. Uhříněves – příjezdová staveništní komunikace v rámci akce ,,Výstavba
MŠ Uhříněves (Sluneční)“ z důvodu uzavření smlouvy č. 208/2011 mezi MČ Praha 22 a VÚŽV,
v.i.i., ze dne 21. 12. 2011, o povolení vstupu a vjezdu na pozemky za účelem vybudování
staveništní komunikace pro akci „Výstavby MŠ Uhříněves (Sluneční)“
/7:0:0/
3.

Pronájem nebytového prostoru – obchodu o velikosti 22 m2 v objektu Semanského č. p.
77 v Praze – Uhříněvsi
Vysvětlení k písemně předloženému materiálu podal pan Rubek.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s pronájmem nebytového prostoru - obchodu o velikosti 22 m2 v objektu
v ul. Semanského čp. 77 v Praze -Uhříněvsi za cenu 1.900,-Kč/m2/rok paní Michale
Mickové, bytem Na Vysočině 828, 104 00 Praha - Uhříněves, IČO: 67374808 od 16. 1.
2012
2. RMČ ukládá OSM informovat žadatele a připravit nájemní smlouvu
3. RMČ ukládá panu starostovi podepsat nájemní smlouvu
/7:0:0/
4.

5. Návrh na uzavření nájemní smlouvy na pronájem uvolněného bytu zvláštního určení
v objektu DPS I, Nové náměstí č. p. 1270
Písemně předložený materiál objasnil pan Rubek.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s uzavřením NS na pronájem bytu č. 4 o velikosti 1+kk s panem Jindřichem
Ernestem, vybraným z důvodu zdravotní a sociální potřebnosti z pořadníku odborem SVZ
2. RMČ ukládá OSVZ seznámit žadatele s usnesením
3. RMČ ukládá OSM uzavřít NS s novým nájemcem bytu v DPS I na dobu určitou od 1. 2.
2012 do 31. 1. 2012 s výší nájemného 70,-Kč/m2/měsíc
/7:0:0/
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6. Informace o kontrolní činnosti v MČ a na ÚMČ za rok 2011
Materiál byl předložen písemně. K nápravě nedostatků z jednotlivých kontrol podala informaci
paní tajemnice.
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí informaci o kontrolní činnosti v MČ a na ÚMČ za rok 2011
2. RMČ ukládá panu starostovi předložit tuto informaci kontrolnímu výboru ZMČ
/7:0:0/
7. Plán finančních kontrol na rok 2012
Materiál byl předložen písemně.
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí plán finančních a vnitřních kontrol na rok 2012 podle přílohy
2. RMČ ukládá Ing. Petrovi předložit plán kontrolnímu výboru ZMČ
8. Provoz mobilních telefonů
Vysvětlení k písemně předloženému materiálu podala paní tajemnice.
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí informaci o vyhodnocení provozu mobilních telefonů
2. RMČ souhlasí s ročními limity pro roaming u uvolněných členů RMČ, které jsou
ukotveny v „Dodatku č.1/2012 k Pokynu tajemníka č.4/2011“
/7:0:0/
Zpráva o došlých, vyřízených a nevyřízených podáních občanů za období od 1. 1. 2011
do 31. 12. 2011
Materiál byl předložen písemně.
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí Zprávu o došlých, vyřízených a nevyřízených podáních občanů za
období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011
2. RMČ ukládá OKÚ zveřejnit Zprávu o došlých, vyřízených a nevyřízených podáních za
období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 v Uhříněveském zpravodaji
9.

10. Výroční zpráva o došlých žádostech o informace za rok 2011 podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Materiál byl předložen písemně.
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí Výroční zprávu o došlých žádostech o informace za rok 2011
2. RMČ ukládá OKÚ zveřejnit Výroční zprávu na webové stránce MČ Praha 22 a
v Uhříněveském zpravodaji
11. Zpráva o činnosti Správní rady Účelového fondu ÚMČ Praha 22 – Fondu
zaměstnavatele za rok 2011 včetně vyúčtování a rozpočtu na rok 2012
Vysvětlení k písemně předloženému materiálu podala paní tajemnice.
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí čerpání Účelového fondu ÚMČ Praha 22 – Fondu zaměstnavatele
v roce 2011 a vyúčtování FZ k 31. 12. 2011
2. RMČ souhlasí s rozpočtem Fondu zaměstnavatele na rok 2012
/7:0:0/
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12. Zápis z jednání redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 2. 1. 2012 – na stůl
Materiál byl předložen na stůl.
Usnesení:
RMČ bere na vědomí zápis z jednání redakční rady UZ ze dne 2. 1. 2012
13. Různé
Informace paní tajemnice
 předání petičních archů za dostavbu Silničního okruhu kolem Prahy úsek 511 – celkem 1665
podpisů (další PA ještě předala paní Mgr. Pröllerová)
 radním byla předána statistika počtu obyvatel SO P22 v letech 2000 – 2011
 zpráva z 1. jednání RHMP ke změnám v jednacím řádu RHMP a ZHMP

Zasedání bylo ukončeno v 9,50 hodin.
Zapsala M. Veverková

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Eliška Machačová

……………………………..

Ing. Martin Turnovský

….….………………………..

Milan Coller, starosta MČ Praha 22

…………………………..
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