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Zápis z 31. zasedání RMČ, které se konalo dne 3. 2. 2016
od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice
Přítomni:
Ověřovatelé zápisu:
Omluven:

Viz Prezenční listina
Bc. Michal Selinger, Ing. Petr Semeniuk
Ing. Jiří Pařízek

Jednání zahájil pan starosta v 9:00 hodin přivítáním přítomných. Byli zvoleni výše uvedení
ověřovatelé zápisu.
Hlasováním 7:0:0 byl schválen PROGRAM:
1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu
2. Kontrola zápisu z 30. zasedání RMČ ze dne 20. 1. 2016
3. Zápis z 2. dílčího přezkoumání hospodaření MČ Praha 22
4. Veřejná zakázka malého rozsahu na služby pod názvem „Park Pitkovické rybníky zpracování PD" ve stupni DUR a DSP - vyhodnocení zadávacího řízení
5. Pořizování změn územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy ve smyslu § 55 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a posouzení záměrů výstavby
6. Výkup části pozemku parc. č. 1796/4 v k. ú. Uhříněves za účelem výstavby budoucího
školského zařízení - uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní
7. Revokace usnesení 5. zasedání ZMČ ze dne 24. 6. 2015 - Záměr MČ odkoupit od spol.
CENTRAL GROUP a. s. nebytové prostory v rámci výstavby - Obytný areál v Uhříněvsi
- ul. Nad Volyňkou
8. Záměr MČ odkoupit od spol. Vivus Uhříněves s. r. o. nebytové prostory v rámci výstavby
2. Etapy developerského projektu Obytný soubor Vivus Uhříněves
9. Informace o výstavbě maloobchodní velkoprostorové prodejny s pekárnou a řeznictvím
PENNY Market - prodejna Praha - Uhříněves
10. Inflační doložka za rok 2015
11. Rovné příležitosti /GM/ - Podpora Projektu „Vzdělávací program pro ženy
z MČ Prahy 22 - jak uspět na trhu práce“
12. Návrh rozpočtu MČ Praha 22 na rok 2016 včetně plánu hospodářské činnosti a
rozpočtového výhledu
13. Aktualizace plánu rozvoje sociálních služeb pro období 2016 - 2018
14. Programy MČ Praha 22 na rok 2016
15. Zápis z 6. zasedání Komise zájmových organizací a sportu ze dne 27. 1. 2016
16. Návrh obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy - Závazná část Plánu odpadového
hospodářství hl. m. Prahy
17. Zápis ze 4. zasedání Komise životního prostředí ze dne 20. 1. 2016
18. Zápis ze 7. zasedání Komise kultury ze dne 28. 1. 2016
19. Návrh programu 8. zasedání ZMČ, které se uskuteční dne 24. 2. 2016
20. Revokace usnesení 23. zasedání RMČ ze dne 30. 9. 2015
21. Různé
A/ Mapa MČ Praha 22
B/ Informace k plnění úkolu - usnesení č. 12 z 24. RMČ ze dne 14. 10. 2015
C/ Zápis ze 4. jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 22 ze dne 13. 1. 2016
2. Kontrola zápisu z 30. zasedání RMČ ze dne 20. 1. 2016
30/2,29/2,28/2,27/2,26/2,25/2,24/2,23/2,22/2,21/2,20/2,19/2,18/217/2,16/2,15/2,14/2,13/2,12/2,11
/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
30/2,29/2,28/2,27/2,26/2,25/2,24/2,23/2,22/5 (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

30/2,29/2,28/2,27/2,26/2,25/2,24/2,23/2,22/6 (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
30/2,29/2,28/2,27/2,26/2,25/2,24/2,23/2,22/7 - 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 - splněno
30/2,29/2,28/2,27/2,26/2,25/2,24/2,23/4 (23. RMČ dne 30. 9. 2015) - Virtuální prezentace
MČ P22 - návrh materiálu byl předán pí. Vaňkovou panu ZS Ing. Pařízkovi; materiál bude
předložen po schválení R2016 - trvá
30/2,29/2,28/2,27/2,26/2,25/2,24/2,23/5 (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
30/2,29/2,28/2,27/2,26/2,25/2,24/6 (24. RMČ dne 14. 10. 2015) - Zřízení ÚVB na pozemku
parc. č. 1793/35 v k. ú. Uhříněves ve prospěch PREdistribuce, a. s. - dne 27. 1. 2016 podáno
na KN - trvá
30/2,29/2,28/2,27/2,26/5 (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. zasedala
hodnotící komise, doručeny byly 3 nabídky, jeden z uchazečů byl vyzván k objasnění autorizace.
Uchazeč předložil v termínu (do 22. 1. 2016 do 11.00 hod) požadované dokumenty, čímž splnil
kvalifikační předpoklady pro plnění této zakázky - vyhodnocení dnes v materiálech - samostatný
bod 4
30/2,29/2,28/2,27/2,26/13 (26. RMČ dne 11. 11.2015) - Zřízení BVB k pozemku parc. č. 3/2
v k. ú. Pitkovice ve prospěch MČ P22 - Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB se připravuje
- řeší ORS - trvá
30/2,29/2,28/2,27/2,26/14 (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
30/2,29/2,28/2,27/2,26/15 (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
30/2,29/2,28/2,27/3 (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
30/2,29/2,28/2,27/9 (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 – OŽPD vydal
rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace, které dne 1. 2. 2016 nabylo PM, po zaplacení
poplatku může být reklamní zařízení instalováno - splněno
30/2,29/2,28/2,27/11 (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
30/2,29/2,28/6 (28. RMČ ze dne 9. 12. 2015) - VZMR na služby pod názvem „Navýšení
kapacity ZŠ U Obory - zpracování PD“ - VZ zveřejněna hodnotící komise zasedala dne 21. 1.
2016 a po 2. dne 2. 2. 2016 – pan radní Ing. Semeniuk informoval o průběhu - trvá
30/2,29/2,28/8 (28. RMČ ze dne 9. 12. 2015) - Novostavba areálu ZŠ - schválení invest. záměru
a ověřovací objemové studie - dnes na programu materiál výkup části pozemku - bod č. 6
30/2,29/2,28/9 (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
30/2,29/2,28/10 (28. RMČ ze dne 9. 12. 2015) - Zřízení ÚVB na pozemku parc. č. 238/6 v k. ú.
Pitkovice ve prospěch PREdistribuce - smlouva uzavřena, podklady zaslány na MHMP - trvá
30/2,9/2,28/12 (28. RMČ ze dne 9. 12. 2015) - Ukončení NS s paní S. A. - podklady pro podání
žaloby na zaplacení byly předány AK JUDr. Červinka - trvá
30/2,29/2,28/23 (28. RMČ ze dne 9. 12. 2015) - Struktura ÚMČ P22 - rok 2016 - úkol TAJ
předložit materiál k optimalizaci úřadu s termínem k 1. 7. 2016 - trvá
30/2,29/3 (29. RMČ ze dne 6. 1. 2016) - 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

30/2,29/4 (29. RMČ ze dne 6. 1. 2016) - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 42/8, 2076, 2077 a
2070 v k. ú. Uhříněves ve prospěch HMP, zastoupeného TSK HLMP - žadatel informován,
čeká se na zaslání smlouvy - trvá
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30/2,29/5 (29. RMČ ze dne 6. 1. 2016) - Úprava nájemních vztahů k bytům v majetku
MČ P22 - dodatky k NS podepsány - splněno
30/2,29/7 (29. RMČ ze dne 6. 1. 2016) - Různé - A/ Informace pana starosty - dopis je
vyhotoven, bude odeslán na MHMP
30/5 - Finanční kontroly ve školách a školní jídelně, jejichž zřizovatelem je MČ P22 - ředitel
a ředitelky škol a školní jídelny s usnesením písemně seznámeni - splněno
30/6 - Druhé místo výkonu MŠ Sluneční v MČ Praha - Královice - a) plná moc ředitelce MŠ
Sluneční k uzavření smlouvy byla vystavena; b) smlouva uzavřena - splněno
30/7 - 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 zadávacích podmínek a hodnotící komise - starosta jmenoval členy a náhradníky
hodnotící komise - splněno, radní Ing. Semeniuk organizuje VZMR tak, aby byla v souladu se
schváleným rozpočtem MČ Praha 22 r. 2016, VZ byla zveřejněna 28. 1. 2016, radní Ing.
Semeniuk informoval o jednání s pí. Jilečkovou o vyhlášených programech - trvá
30/8 - Zřízení VB k pozemku parc. č. 1435/7 v k. ú. Uhříněves ve prospěch PREdistribuce žadatel informován, čeká se na zaslání smlouvy - trvá
30/9 - Zřízení ÚVB na pozemku parc. č. 2017 v k. ú. Uhříněves ve prospěch PREdistribuce žadatel informován, čeká se na zaslání smlouvy - trvá
30/10 - Zřízení ÚVB na pozemku parc. č. 2083 v k. ú. Uhříněves ve prospěch PREdistribuce
- žadatel informován, čeká se na zaslání smlouvy - trvá
30/11 - Ukončení NS č. 182/2012 MN - 48 na pronájem části pozemku parc. č. 2125 v k. ú.
Uhříněves za účelem umístění rekl. zařízení - NS bude ukončena k 29. 2. 2016 - probíhá
30/12 - Pronájem NP č. 5a o velikosti 54,09 m2 v Polyfunkčním domě v č. p. 1257 - původní
NS ukončena; NP předán, nová NS připravena, před podpisem druhé strany - trvá
30/13 - Směna části pozemku parc. č. 226/15 v k. ú. Hájek - žadatel informován - splněno
30/16 - Zápis ze 4. jednání KB s návrhem na uzavření NS k bytu - žadatel informován, NS
uzavřena - splněno
30/17 - Řešení režimu parkování v okolí železniční stanice Praha - Uhříněves - OŽPD
zpracovává zadávací podmínky VZ na vypracování studie - trvá
30/18 - Přenesení přestupkového řízení vybraných přestupků (nesprávné parkování
v zónách placeného stání) z MHMP na úřady MČ 1 - 22 - dopis na MHMP odeslán v termínu splněno
30/19 - Informace o postupu MČ při uplatňování žádostí o dotaci z rezervy pro MČ
vytvořené v kapitole 10 ve schváleném rozpočtu HMP na rok 2016 - žádosti z rezervy HMP
byly s průvodním dopisem starosty odeslány ve stanovených termínech - splněno
30/20 - Dodatek č. 3/2016 k Směrnici ÚMČ Praha 22 č. 5/2012 k zadávání veřejných
zakázek - dodatek je vydán a zveřejněn na webu MČ - splněno
30/21 - Změna názvu MŠ Pitkovice, Praha 10, Hlívová - souhlas na MHMP odeslán
30/24 - Zápis z jednání RR UZ ze dne 6. 1. 2016 - měsíční objednávky panu Krátkému se
vystavují, celoroční objednávka paní Pipkové vystavena
30/25 - Zpráva o činnosti RMČ P22 za 2. pol. roku 2015 - materiál je zpracován a bude
předložen na 8. ZMČ, které se koná 24. 2. 2016.
30/26 - Zpráva o došlých, vyřízených a nevyřízených podáních občanů za období od
1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 - na webu zveřejněno a bude v UZ 3/2016
30/27 - Výroční zpráva o došlých žádostech o informace za rok 2015 - na webu zveřejněno a
bude v UZ 3/2016
3. Zápis z 2. dílčího přezkoumání hospodaření MČ Praha 22
Písemně předloženou informaci objasnil pan starosta, který informoval, že ze zápisu z 2. dílčího
přezkoumání hospodaření MČ vyplývá, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Usnesení:
RMČ bere na vědomí informaci k zápisu z 2. dílčího přezkoumání hospodaření MČ Praha 22 za
období od 1. 10. do 30. 11. 2015.
Veřejná zakázka malého rozsahu na služby pod názvem „Park Pitkovické rybníky zpracování PD" ve stupni DUR a DSP - vyhodnocení zadávacího řízení
Písemně předložený materiál objasnil radní Ing. Semeniuk. K bodu se diskutovalo. Bylo by
vhodné umístit do lokality informační tabuli, že se jedná o nedokončený projekt - zajistí OŽPD.
4.
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Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí Zprávu o veřejné zakázce ze dne 25. 1. 2016 a doporučení
hodnotící komise.
2. RMČ rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče:
Ing. Ivan Marek - ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA,
Martinov 279, 277 13 Kostelec nad Labem
za cenu 229 000 Kč bez DPH, tj. 277 090 Kč vč. DPH.
3. RMČ ukládá starostovi
a) písemně seznámit uchazeče s výsledkem zadávacího řízení,
b) zahájit ve spolupráci s ORS jednání o uzavření smlouvy o dílo a smlouvu uzavřít
po schválení rozpočtu.
/7:0:0/
Pořizování změn územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy ve smyslu § 55 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a posouzení záměrů výstavby
Písemně předložený materiál objasnil radní Ing. Semeniuk, který informoval, že předmětem
jednání komise byla prezentace Demografické prognózy Prahy 22, seznámení s objemovou studií
k prověření stavby ZŠ Hřbitovní (pracovní název), informace o probíhajících jednáních ve věci
přístavby ZŠ Vachkova, změně ÚPn Z 2938 (Městský park) a postupu při zpracování a
projednání Metropolitního plánu. K bodu se diskutovalo.
Usnesení:
RMČ bere na vědomí zápis z 8. jednání komise výstavby a územního plánu ze dne 27. 1. 2016.
5.

Výkup části pozemku parc. č. 1796/4 v k. ú. Uhříněves za účelem výstavby budoucího
školského zařízení - uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní
Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek. Záměrem MČ je výstavba nového areálu
školy o kapacitě 3x9 kmenových tříd včetně jídelny a kuchyně, součástí areálu bude tělocvična a
venkovní sportoviště. Uvažovaná lokalita pro výstavbu se nachází mezi ulicemi K Uhříněvsi a
ul. Přátelství. K bodu se diskutovalo.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na odkoupení části
pozemku parc. č. 1796/4 v k. ú. Uhříněves o výměře cca 7100 m2 za cenu 3 726 Kč/m2 od
společnosti MERNHORN Trade, SE, se sídlem Revoluční 1082/8, 110 00 Praha - Nové
Město, za účelem výstavby budoucího školského zařízení.
2. RMČ ukládá OSM vyvěsit záměr a připravit materiál do 8. ZMČ.
/7:0:0/
6.

Revokace usnesení 5. zasedání ZMČ ze dne 24. 6. 2015 - Záměr MČ odkoupit od spol.
CENTRAL GROUP a. s. nebytové prostory v rámci výstavby - Obytný areál
v Uhříněvsi - ul. Nad Volyňkou
Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s revokací usnesení 5. zasedání ZMČ ze dne 24. 6. 2015 pod bodem 4.1.2
2. RMČ ukládá OSM připravit materiál do 8. ZMČ
/7:0:0/
7.

Záměr MČ odkoupit od spol. Vivus Uhříněves s. r. o. nebytové prostory v rámci
výstavby 2. Etapy developerského projektu Obytný soubor Vivus Uhříněves
Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek a informoval o další možnosti řešení
nedostatku lékařských ordinací v MČ P22. V současné době se nabízí nákup NP budovaných
v rámci výstavby 2. Etapy developerského projektu Obytný soubor Vivus Uhříněves. Konkrétně
by se jednalo o nákup cca 4 jednotek o celkové velikosti cca 273,30 m2 (ve výměrách cca 61,60 m2 - ordinace obvodního lékaře, 74,90 m2 - ordinace gynekologie, 62,20 m2 - ordinace
pediatrie a 74,60 m2 - ordinace geriatrie a alergologie) za celkovou cenu cca 15 000 000 Kč
vč. DPH. Jednotky budou realizovány jako zcela dokončené a MČ je koupí po jejich kolaudaci.
K bodu se diskutovalo.
8.
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Usnesení:
1. RMČ souhlasí se záměrem odkoupení nebytového prostoru o rozměru cca 273,30 m2
v rámci projektu „2. Etapa developerského projektu Obytný soubor Vivus Uhříněves
od spol. Vivus Uhříněves s. r. o. za celkovou cenu cca 15 000 000 Kč vč. DPH pro účely
zřízení lékařských ordinací.
2. RMČ ukládá OSM připravit materiál do 8. ZMČ.
/7:0:0/
Informace o výstavbě maloobchodní velkoprostorové prodejny s pekárnou a řeznictvím
PENNY Market - prodejna Praha - Uhříněves
Písemně předloženou informaci objasnil ZS pan Knotek.
Zástupce investora společnost GRESIN -INVEST s. r. o. (REWE GROUP - PENNY MARKET
s. r. o. se obrátil na MČ Praha 22 s předloženou PD pro její posouzení záměru výstavby
maloobchodní velkoprostorové prodejny o rozloze 1 397 m2. Prodejna s prodejem potravinového
i nepotravinového zboží, samostatným úsekem prodejny pekařství a řeznictví. Parkovací plocha u
prodejny je o rozloze 1 163m2. Lokalita u bytového komplexu Romance II. Součástí výstavby je
i vybudování nové propojovací komunikace mezi ul. K Uhříněvsi (směr Královice) a
ul. Černokostelecká (ul. Přátelství směr Říčany).
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí informaci o výstavbě maloobchodní velkoprostorové prodejny
s pekárnou a řeznictvím PENNY Market - prodejna Praha - Uhříněves, na pozemcích
parc. č. 1796/1, parc. č. 1796/2, 1796/4 a 1803/9, k. ú. Uhříněves.
2. RMČ ukládá OSM připravit materiál do 8. ZMČ.
/7:0:0/
9.

10. Inflační doložka za rok 2015
Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek.
Dne 12. 1. 2016 vydal ČSÚ oznámení míry inflace dle průměrného indexu cen za posledních
12 měsíců v ČR 0,3 %. V nájemních smlouvách na pronájem bytů, nebytových prostor, garáží
v majetku MČ, garážových stání, reklam a pozemků je zakotvena inflační doložka, dle které může
dojít k úpravě nájemného vlivem inflace. K bodu se diskutovalo.
Usnesení:
RMČ nesouhlasí se zvýšením nájemného vlivem inflace o 0,3% u nájemních smluv, kde je
uvedena inflační doložka.
/7:0:0/
11. Rovné příležitosti /GM/ - Podpora Projektu „Vzdělávací program pro ženy
z MČ Prahy 22 - jak uspět na trhu práce“
Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s garancí MČ Praha 22 vzdělávacího cyklu pro ženy MČ Praha 22 po
dobu osmi měsíců roku 2016 v Divadle U22.
2. RMČ souhlasí s rozpočtem projektu ve výši 40 000 Kč.
3. RMČ pověřuje ZS pana Knotka garantem projektu.
/7:0:0/
Materiál č. 12. za nepřítomného ZS Ing. Pařízka objasnil pan starosta.
12. Návrh rozpočtu MČ Praha 22 na rok 2016 včetně plánu hospodářské činnosti a
rozpočtového výhledu
Materiál byl předložen písemně.
FV ZMČ na svém 5. jednání dne 27. 1. 2016 projednal návrh rozpočtu na rok 2016 vycházející
z požadavků jednotlivých odborů. Požadavky odborů byly před předložením FV projednány
s vedením MČ. Po úpravách provedených FV byl sestaven konečný návrh rozpočtu MČ Praha 22
na rok 2016. Tento návrh FV vychází z platného rozpočtového výhledu:
objem příjmů ve výši 101 826 200 Kč
objem výdajů ve výši 142 826 200 Kč
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plánovaný schodek
41 000 000 Kč
Schodek rozpočtu bude pokryt zapojením Fondu rozvoje a rezerv ve výši 12 300 000 Kč,
zapojením Fondu darů ve výši 7 000 000 Kč, zůstatkem dotačních prostředků z odvodu VHP roku
2015 ve výši 300 000 Kč a finančními prostředky z minulých let. K bodu se diskutovalo.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s konečným návrhem rozpočtu MČ Praha 22 na rok 2016 ve znění změn
provedených FV ZMČ.
2. RMČ ukládá ZS Ing. Pařízkovi předložit návrh rozpočtu MČ Praha 22 na rok 2016 a
návrh rozpočtového výhledu ve znění změn provedených FV ZMČ ke schválení na
8. ZMČ.
/7:0:0/
13. Aktualizace plánu rozvoje sociálních služeb pro období 2016 - 2018
Písemně předložený materiál objasnil radní Bc. Selinger, který informoval, že aktualizace
vyplývá z úkolu zadaného na 3. ZMČ ze dne 9. 3. 2015, kdy bylo uloženo RMČ předložit
závěrečnou zprávu a aktualizaci plnění Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro MČ
Praha 22 a MČ Kolovraty na období 2016 - 2018 do 31. 3. 2016. Jedná se o velmi rozsáhlý
materiál, který bude členům ZMČ zaslán v písemné podobě pouze na vyžádání. Materiál bude
zveřejněn elektronicky na webu MČ.
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí Aktualizaci střednědobého rozvoje sociálních služeb pro MČ
Praha 22 a MČ Kolovraty.
2. RMČ ukládá radnímu Bc. Selingerovi předložit materiál na 8. ZMČ.
/7:0:0/
14. Programy MČ Praha 22 na rok 2016
Písemně předložený materiál objasnil radní Bc. Selinger. Podpora obou oblastí byla projednána
na jednání Komise zájmových organizací a sportu dne 27. 1. 2016.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s vyhlášením Programů MČ Praha 22 na podporu:
a) projektů v oblasti společenských aktivit v roce 2016
b) sportovní činnosti nestátních neziskových organizací pro rok 2016
2. RMČ jmenuje hodnotící komise pro posuzování žádostí o přidělení dotace
z vyhlášených programů MČ Praha 22 v roce 2016 ve složení:
Podpora oblasti č. 1
Podpora oblasti č. 2
Předseda:
Bc. Michal Selinger
Předseda:
Bc. Michal Selinger
Členka:
Mgr. Kateřina Erbsová
Člen:
Jiří Knotek
Člen:
Ing. Roman Petr, MPA
Člen:
Ing. Roman Petr, MPA
3. RMČ pověřuje OKÚ k realizaci vyhlášených programů.
/7:0:0/
15. Zápis z 6. zasedání Komise zájmových organizací a sportu ze dne 27. 1. 2016
Písemně předložený materiál objasnil radní Bc. Selinger. Pan ZS Knotek oznámil rezignaci
z pracovních důvodů na své členství v komisi. Pan radní Bc Selinger navrhl další personální
změny: ukončení členství pana Tomáše Vlasáka, který na komisi nedochází, jmenování
Mgr. Dušana Erbse a změnu u Ing. Michala Klicha. K bodu se diskutovalo.
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí zápis ze zasedání Komise zájmových organizací a sportu (dále jen
KZOS) konané dne 27. 1. 2016.
2. RMČ bere na vědomí rezignaci ZS pana Jiřího Knotka na členství v KZOS ke dni
3. 2. 2016.
3. RMČ souhlasí s ukončením členství pana Tomáše Vlasáka ke dni 3. 2. 2016 v KZOS
4. RMČ jmenuje
a) členem KZOS pana Mgr. Dušana Erbse ke dni 4. 2. 2016,
b) členem KZOS pana Ing. Michala Klicha ke dni 4. 2. 2016.
/6:0:1/
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16. Návrh obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy - Závazná část Plánu odpadového
hospodářství hl. m. Prahy
Písemně předložený materiál objasnil radní RNDr. Loula. V souladu s pravidly pro přípravu
návrhů obecně závazných vyhlášek (OZV) a nařízení HMP, byl MČ Praha 22 doručen návrh
OZV, kterou se vyhlašuje Závazná část Plánu odpadového hospodářství HMP. Městská část má
právo se k návrhu OZV vyjádřit do 19. 2. 2016
Usnesení:
RMČ souhlasí návrhem OZV, kterou se vyhlašuje Závazná část Plánu odpadového hospodářství
HMP.
/7:0:0/
17. Zápis ze 4. zasedání Komise životního prostředí ze dne 20. 1. 2016
Písemně předložený materiál objasnil radní RNDr. Loula. Probíhala široká diskuse k otázkám
občanů MČ na kácení stromů v Oboře. Pan radní připraví článek pro UZ.
Usnesení:
RMČ bere na vědomí zápis ze zasedání komise životního prostředí dne 20. 1. 2016.
18. Zápis ze 7. zasedání Komise kultury ze dne 28. 1. 2016
Byl předložen písemný materiál.
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí zápis ze zasedání Komise kultury ze dne 28. 1. 2016.
2. RMČ schvaluje poskytnutí finančního daru DS UCHO na podporu a reprezentaci
(převoz divadelní scény) do Ženevy ve výši 10 000 Kč.
3. RMČ souhlasí se zařazením MČ Praha 22 do projektu turistických vizitek, jejich
pořízení včetně deníku a razítka.
/7:0:0/
19. Návrh programu 8. zasedání ZMČ, které se uskuteční dne 24. 2. 2016
Návrh programu byl předložen písemně včetně plnění úkolů ze ZMČ. Radní byli seznámeni
s písemnými materiály včetně jejich příloh, připravenými pro 8. ZMČ. Dále diskutovali nad
distribucí rozsáhlé přílohy k bodu „Aktualizace plánu rozvoje sociálních služeb pro období 2016 2018“ pro zastupitele na 8. ZMČ (viz dnes bod 13). Paní tajemnice konstatovala, že pan zastupitel
Zelenka byl organizačním úsekem OKÚ mailem požádán o materiál v souladu se zápisem
7. ZMČ, avšak nereagoval.
Usnesení:
RMČ schvaluje návrh programu 8. zasedání ZMČ, které se bude konat ve středu 24. 2. 2016 od
16 hodin ve velké zasedací místnosti ve 3. patře. Oznámení o konání 8. zasedání ZMČ a distribuci
materiálů - zajistí OKÚ a OHS v souladu se zákony v pondělí 15. 2. 2016. Zveřejnění materiálů
na webu MČ zajistí OKÚ v úterý 16. 2. 2016.
/7:0:0/
20. Revokace usnesení 23. zasedání RMČ ze dne 30. 9. 2015
Byl předložen písemný materiál.
Usnesení:
RMČ souhlasí s revokací usnesení 23. zasedání RMČ ze dne 30. září 2015 ve smyslu zahájení
provozu MŠ Pitkovice, Praha 10, Hlívová včetně výdejny stravy od 1. září 2016.
/7:0:0/
21. Různé
A/ Mapa MČ Praha 22
Byl předložen písemný materiál. V souvislosti s OIC je ze strany nových obyvatel a návštěvníků
MČ velký zájem o skládací mapy MČ Praha 22, které v současné době již úřad nemá k dispozici.
Na základě poptávky u spol. KOMPAKT, která aktualizované mapy MČ v předchozích letech
zajišťovala, byla radním předložena nabídka včetně ceny.
Usnesení:
RMČ souhlasí s objednáním 1 000 kusů skládacích map MČ Praha 22 u společnosti KOMPAKT,
s. r. o., IČ 001671470, podle předložené nabídky.
/7:0:0/
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B/ Informace k plnění úkolu - usnesení č. 12 z 24. RMČ ze dne 14. 10. 2015 „Výzva Místní
akční plány rozvoje vzdělávání (MAP)
Žádost o podporu na zpracování Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání (MAP MČ Praha 22)
byla prostřednictvím internetového portálu, tzv. Informačního systému koncového příjemce (IS
KP14+) elektronicky podána dne 22. 1. 2016 (požadovaný termín do 1. 2. 2016). V současné
době prošel podaný projekt formální kontrolou bez výhrad a následovat bude jeho obsahové
hodnocení. Vzato na vědomí
C/ Zápis ze 4. jednání Kontrolního výboru ZMČ Praha 22 ze dne 13. 1. 2016 - na vědomí

Zasedání bylo ukončeno v 10:50 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
IA

autorský dozor
investiční akce
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