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Zápis z 30. zasedání RMČ, které se konalo dne 20. 1. 2016 
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 dvě informace, které byly zařazeny do programu pod 
čísly 19 a 20: 

19. Informace o postupu městských částí při uplatňování žádostí o dotaci z rezervy pro MČ 
vytvořené v kapitole 10 ve schváleném rozpočtu HMP na rok 2016  

20. Dodatek č. 3/2016 k Směrnici ÚMČ Praha 22 č. 5/2012 k zadávání veřejných zakázek 
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 29. zasedání RMČ ze dne 6. 1. 2016 
3. Informace o kontrolní činnosti v MČ a na ÚMČ  za rok 2015 
4. Plán finančních kontrol na rok 2016 
5. Finanční kontroly ve školách a školní jídelně, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 22 
6. Druhé místo výkonu MŠ Sluneční v MČ Praha - Královice  
7.  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 zadávacích podmínek a hodnotící komise 

8. Zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 1435/7 v k. ú. Uhříněves ve prospěch 
společnosti PREdistribuce, a. s. 

9. Zřízení úplatného věcného břemene na pozemku parc. č. 2017 v k. ú. Uhříněves              
ve prospěch společnosti PREdistribuce, a. s. 

10. Zřízení úplatného věcného břemene na pozemku parc. č. 2083 v k. ú. Uhříněves              
ve prospěch společnosti PREdistribuce, a. s. 

11. Ukončení nájemní smlouvy č. 182/2012 MN - 48 na pronájem části pozemku parc.          
č. 2125 v k. ú. Uhříněves za účelem umístění reklamního zařízení 

12. Pronájem nebytového prostoru č. 5a o velikosti 54,09 m2 v Polyfunkčním domě                 
v č. p. 1257 na Novém náměstí v Praze - Uhříněvsi 

13. Směna části pozemku parc. č. 226/15 v k. ú. Hájek u Uhříněvsi 
14. Informace o krátkodobých pronájmech majetku MČ Praha 22 v roce 2015 
15. Informace o pronájmu garážových stání v majetku MČ Praha 22 v roce 2015 
16. Zápis ze 4. jednání Komise bytové s návrhem na uzavření NS k bytu 
17. Řešení režimu parkování v okolí železniční stanice Praha - Uhříněves 
18. Přenesení přestupkového řízení vybraných přestupků (nesprávné parkování v zónách 

placeného stání) z MHMP na úřady MČ 1 – 22 
19. Informace o postupu městských částí při uplatňování žádostí o dotaci z rezervy pro MČ 

vytvořené v kapitole 10 ve schváleném rozpočtu HMP na rok 2016  
20. Dodatek č. 3/2016 k Směrnici ÚMČ Praha 22 č. 5/2012 k zadávání veřejných zakázek 
21. Změna názvu MŠ Pitkovice, Praha 10, Hlívová 
22. Odměna pro ředitelku MŠ, Praha 10, Za Nadýmačem 927 
23. Zápis z jednání Komise pro sociálně-právní ochranu dětí ze dne 16. 12. 2015   
24. Zápis z jednání Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 6. 1. 2016 
25. Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 22 za 2. pol. roku 2015 
26. Zpráva o došlých, vyřízených a nevyřízených podáních občanů za období od 1. 1. 2015         

do 31. 12. 2015 
27. Výroční zpráva o došlých žádostech o informace za rok 2015 
28. Různé 
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2a) Kontrola zápisu z 29. zasedání RMČ ze dne 6. 1. 2016 
29/2,28/2,27/2,26/2,25/2,24/2,23/2,22/2,21/2,20/2,19/2,18/217/2,16/2,15/2,14/2,13/2,12/2,11/2,10
/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 
na OV k vydání; nebyl uhrazen správní poplatek - trvá 

29/2,28/2,27/2,26/2,25/2,24/2,23/2,22/2,21/2,20/11 (20. RMČ dne 19. 8. 2015) - Ukončení NS 

s paní M. Š. - ukončení NS proběhne k 31. 1. 2016 (od 1. 2. 2016 je v radě k odsouhlasení nový 

nájemce) - samostatný bod č. 16 
29/2,28/2,27/2,26/2,25/2,24/2,23/2,22/5 (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 je od 11. 12. 2015 na KN  - trvá 
29/2,28/2,27/2,26/2,25/2,24/2,23/2,22/6 (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 je od 11. 12. 2015 na KN  - trvá 
29/2,28/2,27/2,26/2,25/2,24/2,23/2,22/7 - Zřízení ÚVB na pozemku parc. č. 2202/1 v k. ú. 
Uhříněves ve prospěch PREdistribuce, a. s. - smlouva je od 11. 12. 2015 na KN  - trvá  
29/2,28/2,27/2,26/2,25/2,24/2,23/4 (23. RMČ dne 30. 9. 2015) - Virtuální prezentace              
MČ Praha 22 - návrh materiálu byl předán pí. Vaňkovou panu ZS Ing. Pařízkovi; materiál bude 
předložen po schválení R2016 - trvá 
29/2,28/2,27/2,26/2,25/2,24/2,23/5 (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 
29/2,28/2,27/2,26/2,25/2,24/6 (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 a zaslána na 
PRE k podání na KN - trvá 
29/2,28/2,27/2,26/5 (26. RMČ dne 11. 11.2015) - VZMR na služby pod názvem „Park 
Pitkovické rybníky - zpracování PD“ ve stupni DUR a DSP - VZ zveřejněna, 15. 1. 2016 
zasedala hodnotící komise, doručeny byly 3 nabídky, jeden z uchazečů byl vyzván k objasnění 
autorizace - trvá 
29/2,28/2,27/2,26/11 (26. RMČ dne 11. 11.2015) - Ukončení NS nebytových prostor č. 5a, 

Nové náměstí 1257 - dnes materiál v radě s nabídkami nových nájemců jako bod č. 12 
29/2,28/2,27/2,26/13 (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 
29/2,28/2,27/2,26/14 (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 - 
smlouva podepsána - zasláno na MHMP - trvá 
29/2,28/2,27/2,26/15 (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 
29/2,28/2,27/3 (27. RMČ ze dne 25. 11. 2015) - VZMR na dodávky pod názvem „Přístřešky 
stanic MHD BUS“ - vyhodnocení zadávacího řízení - kupní smlouva byla zaslána spol. Inform, 
v.o.s. k podpisu   - trvá 

29/2,28/2,27/4 (27. RMČ ze dne 25. 11. 2015) - 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 - zadávací podmínky jsou předloženy ke schválení na dnešní jednání RMČ - samostatný 

bod 7 
29/2,28/2,27/9 (27. RMČ ze dne 25. 11. 2015) - Pronájem části pozemku parc. č. 604/1 v k. ú. 
Uhříněves za účelem umístění reklamního zařízení pro AUTO-PILAŘ s. r. o. - pozemek pro 
reklamní zařízení bude řešen jako zábor veřejného prostranství - řeší OŽPD - trvá 
29/2,28/2,27/10 (27. RMČ ze dne 25. 11. 2015) - Žádost o prodloužení NS s Telefónica O2 
Czech Republic - smlouva podepsána - splněno 
29/2,28/2,27/11 (27. RMČ ze dne 25. 11. 2015) - Prodej pozemku parc. č. 398 o výměře 156 m2    
v k. ú. Uhříněves paní J. L. - záměr vyvěšen, materiál do ZMČ se připravuje - trvá 
29/2,28/2,27/13 - Vánoční trhy - proběhly; o finanční náročnosti akce bude RMČ informována 

po doručení všech faktur - trvá 
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29/2,28/4 (28. RMČ ze dne 9. 12. 2015) - Žádosti o posouzení možností prodloužení užívání 
staveb - bod 4.2. - žadatel informován sdělením OV čj. P22 351/2016 OV 10 ze dne 11. 1. 2016 - 
splněno 
29/2,28/6 (28. RMČ ze dne 9. 12. 2015) - VZMR na služby pod názvem „Navýšení kapacity 
ZŠ U Obory - zpracování PD“ - VZ zveřejněna hodnotící komise zasedá dne 21. 1. 2016 - trvá 
29/2,28/8 (28. RMČ ze dne 9. 12. 2015) - Novostavba areálu ZŠ - schválení investičního 
záměru a ověřovací objemové studie - uloženo ZS panu Knotkovi zahájit potřebné kroky             
k možnosti koupení pozemku parc. č. 1796/4 v k. ú. Uhříněves, za OSM bylo ukotveno v návrhu 
rozpočtu pro rok 2016 - probíhá 
29/2,28/9 (28. RMČ ze dne 9. 12. 2015) - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 2140 a 2141 v      
k. ú. Uhříněves ve prospěch Dial Telecom - čeká se na zaslání smlouvy - trvá 
28/10 (28. RMČ ze dne 9. 12. 2015) - Zřízení ÚVB na pozemku parc. č. 238/6 v k. ú. Pitkovice 
ve prospěch PREdistribuce - čeká se na zaslání smlouvy - trvá 

29/2,28/12 (28. RMČ ze dne 9. 12. 2015) - Ukončení NS s paní S. A. - nájemkyně informována, 

podklady pro podání žaloby na zaplacení se připravují - trvá 
29/2,28/23 (28. RMČ ze dne 9. 12. 2015) - Struktura ÚMČ Praha 22 - rok 2016 - úkol TAJ 
předložit materiál k optimalizaci úřadu s termínem k 1. 7. 2016 - trvá 
29/2,8MIM/2 (8. MIM RMČ ze dne 16. 1. 2015) - Druhé místo výkonu MŠ Sluneční          
v MČ Praha - Královice - dnes na programu jako bod 6 
29/2,8MIM/5 (8. MIM RMČ ze dne 16. 1. 2015) - Různé 
 
Kontrola zápisu ze 7. zasedání ZMČ ze dne 9. 12. 2015 
Dotaz pana Vrzáka (bod č. 10.2 na str. 8) – dopis paní ředitelce MŠ Za Nadýmačem byl odeslán,  
- paní ředitelka písemně odpověděla, že záležitost je řešena, rodiče dětí podepíší, že ručí za 
zabezpečení svých kol zanechaných na stojanu v areálu MŠ. Bude ukotveno v plnění úkolů ze 
7.ZMČ v materiálech na 8.ZMČ - splněno 
 
29/3 - Zřízení ÚVB na pozemku parc. č. 1835/8 v k. ú. Uhříněves ve prospěch 
PREdistribuce, a. s. - žadatel informován, čeká se na zaslání smlouvy - trvá 
29/4 - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 42/8, 2076, 2077 a 2070 v k. ú. Uhříněves ve 
prospěch Hlavního města Praha, zastoupeného TSK HLMP - žadatel informován, čeká se na 
zaslání smlouvy - trvá 
29/5 - Úprava nájemních vztahů k bytům v majetku MČ Praha 22 - dodatky k NS se 
průběžně podepisují - probíhá 
29/6 - Předchozí souhlas s přijetím účelového finančního daru - ředitelka ZŠ Mgr. Vodičková 
byla s usnesením seznámena - splněno 
29/7 - Různé - A/ Informace pana starosty - uloženo ZS Ing. Pařízkovi připravit dopis včetně 
příloh se zdůvodněním pro MHMP o vrácení dotace na MŠ Pitkovice a zároveň s žádostí              
o převod investičních peněz na MŠ Pitkovice do roku 2016 - trvá 
 
3. Informace o kontrolní činnosti v MČ a na ÚMČ  za rok 2015 
Písemně předloženou informaci objasnil pan starosta. 
Usnesení: 
RMČ bere na vědomí informaci o kontrolní činnosti v MČ a na ÚMČ za rok 2015. 
 
4. Plán finančních kontrol na rok 2016 
Písemně předložený materiál objasnil pan starosta. 
Usnesení: 
RMČ bere na vědomí plán finančních a vnitřních kontrol na rok 2016 podle přílohy. 
 
5. Finanční kontroly ve školách a školní jídelně, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 22 

Písemně předložený materiál objasnil pan starosta.  
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí výsledek finanční kontroly. 
2. RMČ ukládá  

a) řediteli a ředitelkám škol a školní jídelny řídit se doporučeními a závěry finanční 
kontroly, 

b) OKÚ seznámit ředitele a ředitelky škol a školní jídelny s usnesením. 
/8:0:0/ 
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6. Druhé místo výkonu MŠ Sluneční v MČ Praha - Královice  
Písemně předložený materiál objasnil pan starosta. Rada projednala návrh na změnu nájemce, 
kterým by byla přímo MŠ Sluneční na základě udělené plné moci. Pan starosta Královic           
Ing. Pluhař změnu nájemce akceptuje. Dle informace ZS Ing. Pařízka věc projednal s ředitelkou 
MŠ Sluneční paní Pecákovou osobně. K bodu se diskutovalo. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce a podílu nákladů na provoz MŠ 

v budově ÚMČ Praha - Královice mezi MČ Praha - Královice a MŠ Sluneční.  

2. RMČ ukládá   

a) starostovi vystavit ředitelce MŠ Sluneční plnou moc k uzavření smlouvy,  

b) ředitelce smlouvu uzavřít. 
/8:0:0/ 
 
7. 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 zadávacích podmínek a hodnotící komise 
Písemně předložený materiál objasnil radní Ing. Semeniuk. K bodu se diskutovalo. 
Usnesení: 

1. RMČ  schvaluje zadávací podmínky.     

2. RMČ schvaluje členy a náhradníky hodnotící komise v tomto složení: 

Členové:                              Náhradníci: 
Ing. Petr Semeniuk              Bc. Michal Selinger 

Jiří Knotek                           Ing. Jiří Pařízek 

Petr Mošna                           Ing. František Wetter 

Miroslav Šašek                     Jana Frydrychová 

Mgr. Lukáš Kohout              Mgr. Lukáš Drahovzal  

3. RMČ ukládá 

a) starostovi jmenovat členy a náhradníky hodnotící komise v souladu se závěry tohoto 

usnesení, 

b) radnímu Ing. Semeniukvi organizovat veřejnou zakázka malého rozsahu tak, aby byla 

v souladu se schváleným rozpočtem MČ Praha 22 roku 2016. 
/8:0:0/ 
 
8. Zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 1435/7 v k. ú. Uhříněves ve prospěch 
společnosti PREdistribuce, a. s. 
Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek. Společnost PREdistribuce má zájem 
v rámci stavební akce „P22, Brdská, nová DTS, 22 kV, 1 kV“ umístit mimo jiné na pozemku 
parc. č. 1435/7 v k. ú. Uhříněves zařízení distribuční soustavy - kabelové vedení 1 kV a 22 kV. 
Společnost se obrátila na MČ Praha 22 s žádostí o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene. Právo věcného břemene se zřídí jako úplatné.  
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zřízením věcného břemene k pozemku parc. č. 1435/7 v k. ú. 

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

Praha 5, za cenu dle znaleckého posudku  + 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/ 
 
9. Zřízení úplatného věcného břemene na pozemku parc. č. 2017 v k. ú. Uhříněves            
ve prospěch společnosti PREdistribuce, a. s. 
Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek. Společnost PREdistribuce, a. s. vybudovala 
stavbu podzemního kabelového vedení 1 kV mimo jiné na pozemku parc. č. 2017 v k. ú. 
Uhříněves a chce uzavřít s MČ Praha 22 na tento pozemek smlouvu o zřízení úplatného věcného 
břemene. Byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí č. 23/2015 M-3. Věcné břemeno se zřídí 
jako úplatné.  
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Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zřízením úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 2017 v k. ú. 

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

Praha 5, za cenu 4955 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/ 
 
10. Zřízení úplatného věcného břemene na pozemku parc. č. 2083 v k. ú. Uhříněves            
ve prospěch společnosti PREdistribuce, a. s. 
Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek. Společnost PREdistribuce, a. s. vybudovala 
stavbu podzemního kabelového vedení 1 kV mimo jiné na pozemku parc. č. 2083 v k. ú. 
Uhříněves a chce uzavřít s MČ Praha 22 na tento pozemek smlouvu o zřízení úplatného věcného 
břemene. Byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí č. 4/2013 M-1. Věcné břemeno se zřídí jako 
úplatné.  
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zřízením úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 2083 v k. ú. 

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

Praha 5, za cenu 7965 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. Ukončení nájemní smlouvy č. 182/2012 MN - 48 na pronájem části pozemku               
parc. č. 2125 v k. ú. Uhříněves za účelem umístění reklamního zařízení 
Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek. Firma euroAWK podala na MČ Praha 22 
žádost o ukončení nájemní smlouvy č. 182/2012 MN-48 na pronájem části pozemku parc. č. 2125 
v k. ú. Uhříněves za účelem umístění reklamního zařízení.  Reklamní zařízení bude odstraněno, 
pozemek uveden do původního stavu a předán technikovi OSM.   
Usnesení: 
RMČ bere na vědomí  ukončení nájemní smlouvy č. 182/2012 MN - 48 na pronájem části 
pozemku parc. č. 2125 v k. ú. Uhříněves za účelem umístění reklamního zařízení s firmou 
euroAWK s. r. o., se sídlem Konopišťská 739/16, 100 00 Praha 10, ke dni 29. 2. 2016. 
 
12. Pronájem nebytového prostoru č. 5a o velikosti 54,09 m2 v Polyfunkčním domě              
v č. p. 1257 na Novém náměstí v Praze - Uhříněvsi 
Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek. Ve stanovené lhůtě byly doručeny celkem   
3 nabídky. Dvě nabídky obsahovaly podobný záměr (trafika s rozšířeným prodejem), třetí nabídka 
byla ze služeb zdravotnictví. Byl vybrán zájemce, který nabídnul nejvyšší cenu za nájemné a se 
sortimentem, který je vhodný k nabízenému pronájmu NP. K bodu se diskutovalo. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s pronájmem nebytového prostoru č. 5a v 1. nadzemním podlaží 

Polyfunkčního domu v čp. 1257 na Novém náměstí v Praze - Uhříněvsi o velikosti   

54,09 m2 za cenu 3400 Kč/m2/rok od 1. 2. 2016  panu Ing. Petru Machovi, Na Ročkově 

496/14,  103 00 Praha 10 - Kolovraty. 

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

b) starostovi MČ podepsat nájemní smlouvu.  
/8:0:0/ 
 
13. Směna části pozemku parc. č. 226/15 v k. ú. Hájek u Uhříněvsi 
Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek. K bodu se diskutovalo. 
Usnesení: 

1. RMČ nesouhlasí se směnou pozemku parc. č. 224/12 o výměře 139 m2 v k. ú. Hájek      

u Uhříněvsi ve vlastnictví spoluvlastníků pana V. B., Praha - Královice,  paní D. R., 

Mukařov a pana J. B., Říčany za část pozemku parc. č. 226/15 v k. ú. Hájek u Uhříněvsi    
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o výměře 139 m2, který má ve svěřené správě MČ Praha 22.    

2. RMČ ukládá OSM informovat žadatele. 
/8:0:0/ 
 
14. Informace o krátkodobých pronájmech majetku MČ Praha 22 v roce 2015 
Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek. OSM předkládá jedenkrát ročně radě 
přehled akcí, na které byly uzavřeny smlouvy o krátkodobém pronájmu. Mezi prostory 
využívané ke krátkodobým pronájmům patří: spolková místnost muzea, společenská místnost a 
společné prostory DPS II. a zasedací místnosti radnice.  
Usnesení: 
RMČ bere na vědomí informaci o krátkodobých pronájmech majetku MČ Praha 22 za rok 2015. 
 
15. Informace o pronájmu garážových stání v majetku MČ Praha 22 v roce 2015 
Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek. OSM předkládá radě informaci o stavu, 
nově uzavřených nájemních smlouvách a o ukončení nájemních vztahů v roce 2015.  
Usnesení: 
RMČ bere na vědomí informaci o pronájmu garážových stání v majetku MČ Praha 22 za rok 
2015. 
 
16. Zápis ze 4. jednání Komise bytové s návrhem na uzavření NS k bytu 
Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 14 o velikosti 3+kk      

v  čp. 1257 na Novém náměstí v Praze 22 s paní Bc. J. K., bytem Praha 22, doba nájmu 

dva roky s možností dalšího prodloužení od 1. 2. 2016, nájemné 89 Kč/m2/měsíc.  

2. RMČ bere na vědomí ostatní body Zápisu ze 4. jednání bytové komise.  

3. RMČ ukládá OSM 

a) informovat žadatele o usnesení RMČ, 

b) uzavřít nájemní vztah k bytu v souladu s usnesením RMČ. 
 
/8:0:0/ 
 
17. Řešení režimu parkování v okolí železniční stanice Praha - Uhříněves 
Písemně předložený materiál objasnil ZS Ing. Pařízek. Vzhledem k množícím se stížnostem 
obyvatel trvale žijících v okolí železniční stanice na problém s parkováním v okolí jejich 
bydliště z důvodů nárůstu počtu zaparkovaných aut zejména mimopražských řidičů, kteří 
zde odstaví své vozidlo a pokračují do centra Prahy prostředky MHD, je třeba tento 
problém řešit komplexně. Řešením by bylo zpracování studie dopravního řešení, které by 
mělo vyústit v návrh řešení tohoto problému. K bodu se diskutovalo. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zpracováním studie „Vhodnost zavedení Zón placeného stání“. 
2. RMČ ukládá OŽPD zadat zpracování studie „Vhodnost zavedení Zón placeného stání“. 

formou VZ malého rozsahu do výše 50 000 Kč bez DPH. 
/8:0:0/ 
 
18. Přenesení přestupkového řízení vybraných přestupků (nesprávné parkování v zónách 
placeného stání) z MHMP na úřady MČ 1 - 22 

Písemně předložený materiál objasnil ZS Ing. Pařízek a informoval radu, že v MČ Praha 22 se 

zatím jedná o placená parkoviště na Novém náměstí. Zvažuje se jejich rozšíření v okolí nádraží. 

K bodu se diskutovalo. 
Usnesení: 

1. RMČ nesouhlasí s přenesením přestupkového řízení za nesprávné parkování v zónách 

placeného stání na MČ Praha 22 v souladu s bodem 1) návrhu změny OZV č. 55/2000 

Sb., kterou se vydává Statut HMP ve znění pozdějších předpisů. 

2. RMČ souhlasí se změnou v bodě 2) návrhu změny Statutu HMP ve znění pozdějších 

předpisů. 
3. RMČ ukládá starostovi zajistit odpověď odboru rozvoje a financování dopravy MHMP 

do 29. 1. 2016.         /8:0:0/ 
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19. Informace o postupu městských částí při uplatňování žádostí o dotaci z rezervy pro MČ 
vytvořené v kapitole 10 ve schváleném rozpočtu HMP na rok 2016  
Materiál byl předložen na stůl. Rada HMP svým usnesením č. 58 ze dne 19. 1. 2016 schválila 
„Pravidla pro poskytování dotací z rezervy pro městské části hl. m. Prahy v rozpočtu vlastního   
hl. m. Prahy (v kap. 10) na rok 2016. V rezervě je na pokrytí investičních potřeb vyčleněno 
350 000 000 Kč, je možné podat max. 2 žádosti. Termín pro předložení požadavků byl stanoven 
elektronicky do 28. 1. 2016 a v listinné podobě do 3. 2. 2016.  
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí Pravidla pro poskytování dotací z rezervy pro městské části hl. m. 

Prahy v rozpočtu vlastního hl. m. Prahy (v kap. 10) na rok 2016. 

2. RMČ souhlasí s podáním žádosti pro dvě IA: MŠ Pitkovice (výše 25 mil. Kč) a ZŠ U 

Obory (výše 5 mil. Kč) 

3. RMČ ukládá   

a) vedoucímu ORS zajistit zpracování žádostí za MČ pro pana starostu podle důvodové 

zprávy a určeného postupu, 

b) starostovi postoupení zpracovaných žádostí na HMP ve stanoveném termínu. 
/8:0:0/ 
 
20. Dodatek č. 3/2016 k Směrnici ÚMČ Praha 22 č. 5/2012 k zadávání veřejných zakázek 
Materiál byl předložen na stůl. V souvislosti se změnou organizátora veřejných zakázek            
MČ Praha 22, změnou souvisejících právních předpisů a zvýšením limitu pro přímou výzvu na 
100 000 Kč byl zpracován návrh dodatku k Směrnici k zadávání VZ. Úpravy byly konzultovány 
s novým organizátorem VZ a zásadní změna směrnice bude provedena až po novele zákona o VZ.  
Změněny finanční limity u podlimitních a nadlimitních VZ dle NV ČR. Zvýšen limit pro přímou 

výzvu z 50 000 Kč na 100 000 Kč, přičemž musí být dodržena zásada transparentnosti, rovného 

zacházení a zákazu diskriminace.  
Usnesení: 

RMČ schvaluje Dodatek č. 3/2016 k Směrnici ÚMČ Praha 22 č. 5/2012 k zadávání veřejných 

zakázek od 20. 1. 2016. 
/7:0:1/ 
 
21. Změna názvu MŠ Pitkovice, Praha 10, Hlívová 

Byl předložen písemný materiál. V souvislosti s novým občanským zákoníkem u nově založené 

právnické osoby musí název obsahovat také její právní formu. To se dotýká MŠ Pitkovice,     

Praha 10, Hlívová, která bude nově zapsána do rejstříku škol a školských zařízení s účinností               

od 1. 6. 2016. Nový název MŠ Pitkovice, příspěvková organizace, Praha 10, Hlívová je proveden 

Dodatkem č. 1 ke zřizovací listině, s účinností od 21. 1. 2016.  
Usnesení: 
RMČ souhlasí se změnou názvu MŠ Pitkovice, Praha 10, Hlívová na název Mateřská škola 
Pitkovice, příspěvková organizace, Praha 10, Hlívová s účinností od 21. 1. 2016. 
/8:0:0/ 
 
22. Odměna pro ředitelku MŠ, Praha 10, Za Nadýmačem 927 
Byl předložen písemný materiál. 
Usnesení: 

1. RMČ schvaluje v souladu s významným životním jubileem odměnu pro ředitelku        

MŠ, Praha 10, Za Nadýmačem 927 paní Alenu Vojtěchovskou dle důvodové zprávy. 

2. RMČ ukládá OKÚ seznámit s usnesením ředitelku MŠ, Praha 10, Za Nadýmačem 927.  
/8:0:0/ 
 
23. Zápis z jednání Komise pro sociálně-právní ochranu dětí ze dne 16. 12. 2015   
Byl předložen písemný materiál. 
Usnesení: 
RMČ bere na vědomí zápis z jednání Komise pro sociálně-právní  ochranu dětí ze dne              
16. 12. 2015. 
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24. Zápis z jednání Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 6. 1. 2016 
Písemně předložený materiál objasnila paní šéfredaktorka UZ a radní Mgr. Erbsová. Paní 
tajemnice informovala o nesouhlasu Ing. Krátkého s DoPP, kterou podepsal, a dále že není 
uzavřena DoPP na korektury UZ, k věci se diskutovalo.  
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí zápis z Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne               
6. 1. 2016. 

2. RMC souhlasí s grafickým zpracováním Uhříněveského zpravodaje Ing. I. Krátkým /po 
dobu nemoci redaktora/, na základě vystavených objednávek a dále s celoroční 
objednávkou korektorky paní Pipkové; za zajištění podkladů pro objednávky zodpovídá 
paní šéfredaktorka UZ Mgr. Erbsová. 

/8:0:0/ 
 
25. Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 22 za 2. pol. roku 2015 
Byl předložen písemný materiál. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí „Zprávu o činnosti RMČ Praha 2 za období 1. 7. - 31. 12. 2015.  

2. RMČ ukládá starostovi předložit materiál na 8. ZMČ, které se koná 24. 2. 2016.  

/8:0:0/ 
 

26. Zpráva o došlých, vyřízených a nevyřízených podáních občanů za období od 1. 1. 2015         

do 31. 12. 2015 
Byl předložen písemný materiál. Všechna došlá podání za rok 2015 byla řádně zaevidována 
v písemné a elektronické podobě a předána k vyřízení příslušným odborům. Celkem za rok 2015 
došla 4 podání, z nichž Peticí byla dvě podání.  V roce 2015 byla v řádném termínu vyřízena 
všechna 4 podání. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí Zprávu o došlých, vyřízených a nevyřízených podáních občanů    

za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015. 

2. RMČ ukládá OKÚ zveřejnit Zprávu o došlých, vyřízených a nevyřízených podáních za 

období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 na webové stránce MČ Praha 22 a v Uhříněveském 

zpravodaji. 
/8:0:0/ 

 
27. Výroční zpráva o došlých žádostech o informace za rok 2015 

Byl předložen písemný materiál. Z jedenadvaceti přijatých žádostí v roce 2015 bylo v termínu 

vyřízeno všech dvacet jedna žádostí, přičemž jedna z nich byla vyřízena po podání odvolání 

žadatele proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace.   
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí Výroční zprávu o došlých žádostech o informace za rok 2015. 

2. RMČ ukládá OKÚ zveřejnit Výroční zprávu na webové stránce MČ Praha 22 a 

v Uhříněveském zpravodaji. 
/8:0:0/ 
 

28. Různé 

A/ Informace radního Ing. Semeniuka 

a) Pozvání na zasedání Komise výstavby a územního plánování, které se bude konat         

dne 27. 1. 2016 od 17:00 hod. v zasedačce ve 3. patře radnice. 

 

b) Informace o probíhající výstavbě MŠ Pitkovice včetně fakturace za vícepráce a méněpráce a 

přípravě katodové ochrany, kterou provede spol. CG. 

 

c) Informace o odstraňování následků povodňových škod na Vodici - práce začnou probíhat    

od 3. 2. 2015 a potrvají do 30. 4. 2016.  RMČ informace bere na vědomí. 
 
B/ Informace ZS Ing. Pařízka - Ing. Pařízek informoval o finální verzi návrhu rozpočtu          
MČ Praha 22 pro rok 2016, požádal radní o kontrolu jejich kapitol, ještě před zasedáním 
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Finančního výboru ZMČ Praha 22, který zasedá dne 27. 1. od 16:30 hod. RMČ informaci bere 
na vědomí. 
 
C/ Informace radního Bc. Selingera - Ing. Selinger informoval o rozsáhlém materiálu pro        

8. ZMČ „Aktualizace komunitního plánu rozvoje soc. služeb pro MČ Praha 22 a MČ Kolovraty“.  

Jedná se o materiál o celkovém rozsahu 70 stran. Materiál bude distribuován radním jen 

v elektronické podobě (tisk jen pro ZS Ing. Pařízka). Distribuce materiálu zastupitelům - bude 

dotazováno. RMČ informaci bere na vědomí. 

 
D) Informace paní tajemnice  
a) Setkání strážníků MP - paní tajemnice informovala o setkání strážníků MP s ředitelem        
MP HMP  Ing. Šusterem, které se uskuteční dne 2. 3. 2016 v zasedačce ve 3. patře radnice od 
10:30 hod. 
 
b) Paní tajemnice předložila pro informaci písemně v tabulce statistiku vývoje „Počet obyvatel 
MČ Praha 22“ s nárůstem cca za 10 let a tabulku „Přehled činností - ověřování a Czechpoint za 
rok 2014 a 2015“, kde je patrný nárůst úkonů po otevření OIC s rozšířenou otevírací dobou pro 
občany. RMČ informace bere na vědomí. 
  
Zasedání bylo ukončeno v 11:05 hod. 

Zapsala:  Monika Kubšová 

 
Ověřovatelé zápisu:   Bc. Michal Selinger ………………………………….. 

                   
 

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

VZ veřejná zakázka  

VZMR veřejná zakázka malého rozsahu  

ZD zadávací dokumentace 

PD projektová dokumentace 

TDI technický dozor investora  

UR územní rozhodnutí  

DUR dokumentace pro územní rozhodnutí  

DSP dokumentace pro stavební povolení  

DPS dokumentace provedení stavby  

DSPS dokumentace skutečného provedení stavby  

SP stavební povolení  

DIO dopravně inženýrské opatření 

DIR dopravně inženýrské rozhodnutí 

VO veřejné osvětlení 

DK dešťová kanalizace 

SK splašková kanalizace 

AD autorský dozor 

 IA         investiční akce 


