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Zápis z 30. zasedání RMČ, které se konalo dne 8. 2. 2012  

od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice 

 

 

Přítomni:  viz prezenční listina 

Omluveni: Milan Coller, Ing. Martin Turnovský 

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Marcela Pröllerová, Aleš Rubek 

 

Jednání zahájila z pověření pana starosty Ing. Eliška Machačová v 9,00 hodin přivítáním 

přítomných. Na jednání RMČ se dostavila zastupitelka a členka finančního výboru paní Hana 

Hemelíková a požádala o možnost vyjádřit se k záležitostem, které vyplynuly z jednání 

finančního výboru ze dne 6. 2. 2012. Z tohoto důvodu podala Ing. Machačová návrh na zařazení 

bodu 10 a 11 návrhu programu, které se týkají ekonomických záležitostí pod bod 3 a 4.  

Hlasováním 5:0:0 byl schválen následující PROGRAM: 

 

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu 

2. Kontrola zápisu z 29. zasedání RMČ ze dne 25. 1. 2012 

3. Zápis z  jednání Finančního výboru ZMČ Praha 22 č. 5/12 – na stůl 

4. Návrh rozpočtu MČ Praha 22 na rok 2012 včetně plánu hospodářské činnosti – na stůl 

5. Veřejná zakázka na výběr zhotovitele na zpracování studie „Dostavba domu čp. 158 (Dolly)“ 

6. Veřejná zakázka na výběr zhotovitele na zpracování studie „Novostavba domu pč. 192 a pč. 

193 (Betlímek)“ 

7. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 219/65 v k. ú. Pitkovice ve prospěch 

společnosti PREdistribuce, a.s. 

8. Zřízení úplatného věcného břemene na pozemku parcelní číslo 1906/46 v k. ú. Uhříněves ve 

prospěch společnosti PREdistribuce, a.s. 

9. Prodej pozemku parc. č. 2112/9 v k. ú. Uhříněves panu Miroslavu Ferencovi 

10. Prodej části pozemku parc. č. 2011/1  v k. ú. Uhříněves společnosti PT Real s.r.o.  

11. Odpis pohledávky – Zdeněk France, dříve bytem Fr. Diviše 1280, Praha – Uhříněves 

12. Pečovatelská služba MČ Prahy 22 – změna cen za úkony pečovatelské služby 

13. Navýšení kapacity počtu žáků v Základní škole, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 a strávníků ve 

Školní jídelně, Praha 22, Nové náměstí 1250 

14. Uhříněveský galavečer 

15. Fotografická soutěž na téma „Moje dovolená“ 

16. Zápis z jednání komise dopravy, bezpečnosti a pořádku 

17. Zápis z jednání komise životního prostředí 

18. Zápis z jednání redakční rady Uhříněveského zpravodaje 

19. Zápis z jednání školské komise 

20. Informace o postupu městských částí při uplatňování žádostí o dotaci z rezervy pro MČ 

vytvořené v kapitole 1016 ve schváleném rozpočtu HMP na rok 2012 – na stůl 
21. Různé (informace paní tajemnice) 

 

2. Kontrola zápisu z 29. zasedání RMČ ze dne 25. 1. 2012 

29,28/2,27/7 - 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 

29,28/2,27/9 - Zápis z 8. zasedání komise životního prostředí – bod 3 - smlouva se společností 

Ekolamp byla podepsána, nádoby jsou umístěny ve vestibulu radnice 

29/3 - Veřejná zakázka na výběr mandatáře pro zajištění inženýrské činnosti akce 

„Cyklotrasa MČ Praha 22 – Netluky – Uhříněves – Křeslice“ – záměr – úkol probíhá, 

vyhodnocení bude předloženo na příští jednání – úkol ORSu trvá 

29/4 - Veřejná zakázka na výběr zhotovitele na zpracování PD pro akci „Objekt ŠJ – 

úprava provozu“ – smlouva o dílo byla podepsána 

29/5,6,7,8,9 – materiály se připravují na jednání ZMČ 

29/10 - Změna podnikatelského subjektu v NP v Lékařském domě na Novém náměstí 

v Praze – Uhříněvsi – smlouva je podepsána 
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29/11 - Zápis ze 7. jednání bytové komise ze dne 19. 12. 2011 s návrhem na uzavření NS 

k bytu a prodloužení stávajících NS – bod a) ukončení NS je připraveno k podpisu, bod b) NS 

je vyhotovena a připravena k podpisu, bod c) až f) NS byly prodlouženy 

29/12 - Informace k novele školského zákona – potvrzení s náležitostmi jmenovacího dekretu 

bylo vydáno 

29/13 - Finanční kontroly v organizacích zřizovaných MČ Praha 22 – (Mateřské škole, 

Praha 10, Za Nadýmačem 927, Základní škole, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2, Základní 

škole, Praha 10, Vachkova 630, Školní jídelně, Praha 22, Nové náměstí 1100) – ředitelé byli 

s usnesením seznámeni 

29/14 - Předchozí souhlas k přijetí daru – ředitelka byla s usnesením seznámena 

29/16 - Organizace a úplata za předškolní vzdělávání v MŠ, Praha 10, Za Nadýmačem 927 

ve školním roce 2012/2013 – ředitelka MŠ byla s usnesením seznámena, informace jsou zveřejněny na 

webu a v UZ č. 2/2012 
18. Různé 

A) Informace k plnění úkolu RMČ a vedení MČ – Údržba zeleně v MČ Praha 22 – zápis 

z komise životního prostředí dnes na programu jednání  

B) Druhé dílčí přezkoumání hospodaření MČ Praha 22 za období říjen 2011 – PS byl vydán, 

opatření zajišťují OSM a OE, plnění opatření zjistí vnitřní kontrola v termínu do 31. 3. 2012 

 

3. Zápis z  jednání Finančního výboru ZMČ Praha 22 č. 5/12 – na stůl 

Písemný materiál byl předložen na stůl vzhledem k tomu, že FV jednal dne 6. 2. 2012. Vysvětlení 

k úpravám návrhu rozpočtu tak, jak byly provedeny FV, podal předseda FV radní Ing. Semecký. 

Konstatoval, že nemůže informovat pana ZS a pana V ORSu, s nimiž veškeré požadavky na 

investice v roce 2012 diskutoval, o změnách, které byly učiněny na FV z důvodu ŘD. Jedná se o 

záležitost IA – rozšíření  provozu  včetně výdejního místa ve ŠJ,  kde  došlo ke snížení položky  o 

2 mil korun. Informoval, že byla na FV přizvána paní ředitelka ŠJ, aby vysvětlila požadavky na 

úpravu provozu ve ŠJ.  K této záležitosti se diskutovalo v souvislosti s usnesením, schváleným na  

minulé radě.  Vzhledem k podpisu smlouvy o dílo se zpracovatelem PD je potřeba, aby Ing. 

Machačová informovala zpracovatele PD, kontakty zajistí neprodleně tajemník. Dále Ing. 

Semecký sdělil, že členům rady byly rozdány podklady o elektronických aukcích, které měl za 

úkol z FV zpracovat do RMČ tajemník FV. Paní Hemelíková v této souvislosti podala návrh na 

moderní způsob soutěžení o veřejné zakázky i malého rozsahu, který umožňuje dodavatelům přes 

internet vylepšovat své nabídky, což vede ke snížení výsledné ceny nebo vylepšení nabízených 

podmínek, o čemž se mluvilo na FV a je ukotveno i v zápise. K věci se dlouze diskutovalo. Na 

základě návrhu FV bude v době přítomnosti všech radních předložen Ing. Semeckým materiál 

Elektronická aukce, který zpracuje Ing. Petr (statut vnitřní kontrola).  

Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí zápis z jednání FV ZMČ č. 5/12 a jeho přijatá doporučení  

2. RMČ pověřuje Ing. Semeckého ve spolupráci s V OKÚ předložit na jednání materiál 

k Elektronické aukci včetně přílohy z FV 

3. RMČ pověřuje Ing. Machačovou a tajemníka úřadu k jednání se zástupcem zpracovatele 

projektu a seznámení ho se snížením celkové částky na IA. 

/5:0:0/ 

 

4. Návrh rozpočtu MČ Praha 22 na rok 2012 včetně plánu hospodářské činnosti – na stůl 

Návrh  rozpočtu  byl  po úpravách  FV radním  zaslán  v elektronické  podobě po jednání FV dne 

6. 2. 2012. Bližší podrobnosti podal Ing. Semecký. Návrh rozpočtu bude po dobu 15 dní zveřejněn 

a následně projednán na ZMČ. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s konečným návrhem rozpočtu MČ Praha 22 na rok 2012 ve znění úprav 

provedených FV ZMČ na zasedání dne 6. 2. 2012. 

2. RMČ ukládá Ing. O. Semeckému předložit návrh rozpočtu MČ Praha 22 na rok 2012 ve 

znění změn provedených FV ZMČ ke schválení ZMČ na jeho 7. zasedání dne 7. 3. 2012 

/5:0:0/ 
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Po projednání předchozích dvou bodů paní Hemelíková odešla z jednání Rady MČ. 

 

K materiálům č. 5 a č. 6 byla všem členům RMČ tajemníkem předložena a vysvětlena písemná 

rekapitulace k plnění úkolů z předchozího období. 

 

5. Veřejná zakázka na výběr zhotovitele na zpracování studie „Dostavba domu čp. 158 

(Dolly)“ 
K věci se hovořilo. Pan Rubek informoval o jednáních, která k dané problematice probíhala. Ing. 

Eliška Machačová podala návrh na stažení materiálu z programu jednání z důvodu rozpočtového 

provizoria. Radní s návrhem souhlasili. 

 

6. Veřejná zakázka na výběr zhotovitele na zpracování studie „Novostavba domu pč. 192 

a pč. 193 (Betlímek)“ 
Materiál byl z důvodu rozpočtového provizoria stažen z programu. 

 

7. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 219/65 v k. ú. Pitkovice ve 

prospěch společnosti PREdistribuce, a.s. 

Materiál byl předložen písemně. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zřízením úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 219/65 v k. ú. 

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

5, IČO: 273 76 516 za cenu dle znaleckého posudku + DPH 

2. RMČ ukládá OSM informovat žadatele a připravit smlouvu o smlouvě budoucí 

3. RMČ ukládá panu starostovi uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene 

/5:0:0/ 

 

8. Zřízení úplatného věcného břemene na pozemku parcelní číslo 1906/46 v k. ú. 

Uhříněves ve prospěch společnosti PREdistribuce, a.s. 

Materiál byl předložen písemně. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zřízením úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 1906/46  v k. 

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

Praha 5, IČO: 273 76 516, za cenu 4.850,-Kč + DPH 

2. RMČ ukládá OSM informovat žadatele a připravit smlouvu o zřízení věcného břemene 

3. RMČ ukládá panu starostovi uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene 

/5:0:0/ 

 

9. Prodej pozemku parc. č. 2112/9 v k. ú. Uhříněves panu Miroslavu Ferencovi  

Materiál byl předložen písemně. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s prodejem pozemku parc. č. 2112/9 v k. ú. Uhříněves o výměře 3 m2  

panu Miroslavu Ferencovi, Hněvkovského 1373/3, 149 00 Praha – Chodov, nar.: 

8.1.1950, za cenu 1.400,- Kč/m2, tzn. celkem za 4.200,- Kč 

2. RMČ ukládá OSM vyvěsit záměr a připravit materiál do ZMČ 

/5:0:0/ 

 

10. Prodej části pozemku parc. č. 2011/1  v k. ú. Uhříněves společnosti PT Real s.r.o.  

Materiál byl předložen písemně. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s  prodejem  části pozemku  parc. č. 2011/1 v k. ú. Uhříněves  o výměře 

14 m2 společnosti PT Real s.r.o., K Sokolovně 245, 104 00 Praha – Uhříněves, IČO: 

60472901 za cenu 2.350,- Kč/m2, tzn. celkem za 32.900,- Kč 

2. RMČ ukládá OSM vyvěsit záměr a připravit materiál do ZMČ 

/5:0:0/ 
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11. Odpis pohledávky – Zdeněk France, dříve bytem Fr. Diviše 1280, Praha - Uhříněves 

Písemně předložený materiál objasnil pan Rubek a doplnila Ing. Eliška Machačová. 

Usnesení: 

1. RMČ  souhlasí s odpisem pohledávky ve výši 60 285,-Kč pana Zdeňka Franceho, dříve 

bytem Fr. Diviše 76c/1280, Praha-Uhříněves 

2. RMČ ukládá OSM + EO provést záznam do příslušných účtů 

/5:0:0/ 

 

12. Pečovatelská služba MČ Prahy 22 – změna cen za úkony pečovatelské služby 

Písemně předložený materiál objasnil pan Rubek. K věci hovořila Ing. Machačová s tím, že dle 

návrhu by došlo od 1. 4. 2012 ke zvýšení za některé jednotlivé úkony až o 50% oproti stávající 

úhradě. Vzhledem k tomu, že vyhláška stanoví maximální výši úhrady za poskytování 

pečovatelské služby, Ing. Machačová podala návrh na nižší zvýšení než o 50%. K věci se 

diskutovalo, a to i ke vztahu ke stávajícímu rozpočtu. Návrh Ing. Machačové byl přijat a ceník 

v příloze byl za jednotlivé úkony přepracován.  

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s navýšením cen za úkony pečovatelské služby dle přílohy materiálu 

2. RMČ  ukládá OSVZ seznámit uživatele pečovatelské služby s navýšením cen a uzavřít 

dodatky smluv na poskytování pečovatelské služby s účinností k 1. 4. 2012 v rámci celého 

SO Praha 22  v souladu s platnou registrací. 

/5:0:0/ 

 

13. Navýšení kapacity počtu žáků v Základní škole, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 a 

strávníků ve Školní jídelně, Praha 22, Nové náměstí 1250 

Materiál byl předložen písemně. Vysvětlení podala Ing. Machačová s tím, že materiál je připraven 

na jednání ZMČ. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s podáním žádosti o zápis změny údajů v rejstříku škol a školských 

zařízení, a to o změnu nejvyššího povoleného počtu žáků v Základní škole, Praha 10, 

nám. Bří Jandusů 2 na 550 žáků s účinností od 1. 9. 2012 

2. RMČ souhlasí s podáním žádosti o zápis změny údajů v rejstříku škol a školských 

zařízení, a to o změnu nejvyššího povoleného počtu strávníků ve Školní jídelně, Praha 22, 

Nové náměstí na 1 500 strávníků s účinností od 1. 9. 2012 

3. RMČ ukládá: 

a) Ing. Elišce Machačové předložit tento materiál na 7. zasedání ZMČ Praha 22 dne 7. 

března 2012 ke schválení, 

b) ředitelce školní jídelny Haně Vrbové zajistit zakoupení a instalaci konvektomatu tak, 

aby k 1. 9. 2012 mohla být navýšena kapacita školní jídelny na 1 500 strávníků. 

/5:0:0/ 

 

14. Uhříněveský galavečer 

K materiálu předloženému písemně, sdělila tajemnice, že náklady budou hrazeny z fondu darů. 

RMČ bere na vědomí konání kulturní akce MČ – Uhříněveský galavečer podle důvodové zprávy 

/5:0:0/ 

 

15. Fotografická soutěž na téma „Moje dovolená“ 

Materiál byl předložen písemně. K věci se diskutovalo a RMČ bere na vědomí informaci o 

fotografické soutěži na téma „Moje dovolená“ 

 

 

16. Zápis z jednání komise dopravy, bezpečnosti a pořádku 

K písemně předloženému materiálu hovořil pan Vorlíček. RMČ bere zápis z jednání komise 

dopravy, bezpečnosti a pořádku na vědomí. 
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17. Zápis z jednání komise životního prostředí 

Materiál byl předložen písemně. K záležitosti se diskutovala opět v souvislosti s rozpočtem MČ 

pro rok 2012. Ing. Semecký se dotázal na záležitost údržby zeleně, která byla také obsahem 

jednání komise, Ing. Machačová zodpověděla veškeré otázky a konstatovala, že příprava 

komplexního materiálu k zajištění péče o zeleň odborem HS ÚMČ  je v návrhu usnesení. Dále se 

diskutovalo k finančním částkám uvedeným v Plánu péči o zeleň pro roky 2012-2013. Bylo 

konstatováno, že FV návrh finanční částky pro r. 2012 odborem ŽP snížil o 300tis korun. 

Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí zápis ze zasedání komise životního prostředí dne 31. 1. 2012 

2. RMČ ukládá OŽP uzavřít dodatek smlouvy se stávající zahradnickou firmou MS-

Ekoflora na rok 2012 a zajistit tak v letošním roce péči o zeleň na plochách MČ 

3. RMČ ukládá příslušnému radnímu p. Vorlíčkovi dopracovat návrh na zajištění péče o 

zeleň OHS podle připomínek KŽP a předložit ho RMČ 

4. RMČ schvaluje Plán péče o veřejnou zeleň v MČ Praha 22 na rok 2012 – 2013, který 

upozorňuje na potřebu pokračovat v ošetřování dřevin na plochách MČ z důvodu zajištění 

bezpečnosti v jejich okolí v souladu s rozpočtem pro rok 2012. 

/5:0:0/ 

 

18. Zápis z jednání redakční rady Uhříněveského zpravodaje 

Materiál byl předložen písemně.  RMČ bere na vědomí zápis z jednání redakční rady 

Uhříněveského zpravodaje ze dne 31. 1. 2012 

 

 

19. Zápis z jednání školské komise 
Materiál byl předložen písemně. Otázky radních zodpověděla paní Ing. Machačová. RMČ bere na 

vědomí jednotlivé body zápisu 7. jednání školské komise konané dne 1. 2. 2012. 

 

20. Informace o postupu městských částí při uplatňování žádostí o dotaci z rezervy pro MČ 

vytvořené v kapitole 1016 ve schváleném rozpočtu HMP na rok 2012 
Materiál byl předložen na stůl. V kapitole 1016 schváleného rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2012 je 

zapracována rezerva pro MČ. Je třeba uplatnit požadavky za MČ P22 do 22. 2. 2012. 

Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí informaci o postupu městských částí při uplatňování žádostí o 

dotaci z rezervy pro MČ vytvořené v kapitole 1016 ve schváleném rozpočtu HMP na rok 

2012 

2. 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 

/5:0:0/ 

 

21. Různé 

A) Pan Ing. Semecký se dotázal jaký je „další osud“ dřeva při zdravotním řezu stromů, který pro 

MČ zajišťuje schválená firma a jak je věc ošetřena ve smlouvě. Ing. Machačová odpověděla, 

že dřevo si bere firma, která má jistě ve smlouvě ukotveno, že musí po sobě uklidit. Věc 

prověří tajemník a na příští radu bude písemné stanovisko OŽP. 

 

B) Informace paní tajemnice 

- Usnesení Rady hl.m. Prahy č. 73 ze dne 24. 1. 2012 k plánu kontrol, které bude zajišťovat 

odbor kontrolních činností MHMP v roce 2012. MČ Praha 22 se týkají, kromě dokončení 

auditu v dubnu,  ještě další tři kontroly výkonu státní správy na OOS, OKÚ a OSVZ. 

Informaci VO zajistí tajemník. 
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- Dopis ředitele MHMP o ukončení dozorové činnosti MHMP nad jednacími řády ZMČ, 

neboť bylo dosaženo náprav na základě právního rozboru 

 

- Novela tiskového zákona předloženého Ministerstvem kultury, který upravuje možnosti 

získat přiměřený prostor pro publikování svých názorů v radničních novinách také 

opozičním zastupitelům 

 

- Výpis z usnesení Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, která pravidelně monitoruje 

internetové stránky krajských měst a MČ hl. m. Prahy, Rada neshledala porušení zákona 

 

- Zřízení Centra zdravotní prevence v  prostoru přízemí Škodova paláce, které je otevřeno 

zdarma všem občanům -  informace zveřejněna na webových stránkách MČ P22 a bude i v 

UZ/2 

 

- Dopis JUDr. Pořízka na V OŽ - z pověření veřejného ochránce práv bylo zahájeno šetření 

ve věci podnětu paní Stanislavy Čermákové, obyvatelky Uhříněvsi. O podkladech, které 

musí poskytnout živnostenský odbor, bude informován tajemník 

 

- Pozvánka magazínu Egovernment na seminář ke spuštění nového systému elektronických 

tržišť veřejné správy 

 

 

 

Zasedání bylo ukončeno v  11,00 hodin. 

 

Zapsala M. Veverková 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:    Mgr. Marcela Pröllerová …………………………….. 

 

 

 

Aleš Rubek   ….….……………………….. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Eliška Machačová, uvolněná radní MČ Praha 22         ………………………….. 
pověřená panem starostou od 6. 2. 2012 


