Zápis z 31. zasedání RMČ, které se konalo dne 22. 2. 2012
od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice
Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: Milan Coller, Ing. Eliška Machačová
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Marcela Pröllerová, Aleš Rubek
Jednání zahájil ZS Ing. Martin Turnovský v 9,00 hodin přivítáním přítomných. Hlasováním 5:0:0
byl schválen následující PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu
Kontrola zápisu z 30. zasedání RMČ ze dne 8. 2. 2012
Veřejná zakázka na výběr mandatáře na zajištění inženýrské činnosti pro akci „Cyklotrasa
MČ Praha 22 – Netluky – Uhříněves – Křeslice“
Stavební úprava haly – Tiskařské služby pro veřejnost
Změna územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy ve smyslu § 55 zákona č. 183/2006 Sb.
o územním plánování a stavebním řádu
Inflace za rok 2011
Žádost o splátkový kalendář – Pavlína Coufalová, Františka Diviše 76c/1280, Praha –
Uhříněves
Záměr na řešení havarijního stavu přístavby budovy č. p. 158 Přátelství, Praha – Uhříněves a
využití volného prostoru
Rozpočtové úpravy za období od 18. 10. 2011 do 31. 12. 2011
Závěrečná zpráva o plnění projektu „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro MČ
Praha 22 a MČ Kolovraty na období 2010 – 2011“
Údržba místního hřbitova a nový řád veřejného pohřebiště v MČ Praha 22
Finanční vypořádání příspěvkových organizací zřizovaných městskou částí Praha 22 za
rok 2011
Inventarizace majetku a závazků MČ Praha 22 k 31. 12. 2011
Bezpečnostní rada MČ Praha 22
Organizační řád ÚMČ Praha 22 – Směrnice č. 2/2012
Návrh programu jednání 7. ZMČ, které se uskuteční dne 7. 3. 2012
Různé

2. Kontrola zápisu z 30. zasedání RMČ ze dne 8. 2. 2012
30/2, 29,28/2,27/7 - Stav a potřeby základního školství a školního stravování v MČ P 22
– jednání s orgánem hygieny (viz plnění bodu 30/13);
– příprava podkladů pro jednání RMČ - probíhá
30/2,29/3 - VZ na výběr mandatáře pro zajištění inženýrské činnosti akce „Cyklotrasa MČ
Praha 22 – Netluky – Uhříněves – Křeslice“ – záměr – dnes na programu jednání
30/3 - Zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 22 č. 5/12 – jednání Ing. Machačové a
paní tajemnice se zpracovatelem PD k investiční akci rozšíření provozu včetně výdejního místa
ve ŠJ neprodleně proběhlo za účasti V ŠJ a V OKÚ. Informace z jednání byla ZS Ing.
Turnovskému a V ORS předána dne 13. 2. K záležitosti IA ve vztahu k rozpočtu hovořil Ing.
Turnovský a Ing. Semecký. Materiál k Elektronické aukci bude předložen po jednání 7. ZMČ
komplexně ve vztahu k metodice veřejných zakázek a v době přítomnosti celé rady.
30/4 - Návrh rozpočtu MČ Praha 22 na rok 2012 včetně plánu hospodářské činnosti –
materiál je připraven na jednání 7. ZMČ; návrh rozpočetu je zveřejněn od 20.2. do 5.3. 2012
30/5 - Veřejná zakázka na výběr zhotovitele na zpracování studie „Dostavba domu čp. 158
(Dolly)“ – dnes na programu materiál pana Rubka k záměru na řešení havarijního stavu přístavby
30/6 - Veřejná zakázka na výběr zhotovitele na zpracování studie „Novostavba domu pč.
192 a pč. 193 (Betlímek)“ – k materiálu, který byl stažen z programu jednání 30. RMČ, hovořil
Ing. Turnovský s tím, že se hledá způsob využití pozemku, neboť v současné době nelze na
stavbu startovacích bytů, o jejichž výstavbě se uvažovalo, získat dotace. MMR poskytuje, jak již
několikrát informoval pan Rubek, pouze půjčky a v dnešní době nelze stanovit jasný záměr bez
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finančního krytí. Pan ZS hodlá také projednat záměr výstavby v komisi VaÚPn – radní vzali jeho
stanovisko na vědomí.
30/7,8 – žadatelé byli informováni, smlouvy o zřízení úplatných věcných břemen se připravují k
podpisu
30/9,10 – záměry jsou vyvěšeny, materiály jsou připraveny na jednání 7. ZMČ
30/11 - Odpis pohledávky – Zdeněk France – odpis pohledávky byl účetně proveden
30/12 - Pečovatelská služba MČ Prahy 22 – změna cen za úkony pečovatelské služby –
dodatky smluv na poskytování pečovatelské služby s účinností od 1. 4. 2012 jsou připravovány
k podpisu – úkol OSVZ probíhá.
30/13 - Navýšení kapacity počtu žáků v ZŠ a strávníků ve ŠJ – bod 3a) materiál je připraven na
jednání 7. ZMČ, bod 3b) pořízení konvektomatu je zapracováno do návrhu rozpočtu na rok 2012.
30/17 - Zápis z jednání komise ŽP – dodatek smlouvy se společností MS-Ekoflora je připraven
k podpisu pana starosty; úkol pana radního Vorlíčka, dopracovat návrh na zajištění péče o zeleň
OHS podle připomínek KŽP, trvá
30/20 - Informace o postupu MČ při uplatňování žádostí o dotaci z rezervy pro MČ
vytvořené v kapitole 1016 ve schváleném rozpočtu HMP na rok 2012 - zpracování žádostí za
MČ dle důvodové zprávy a určeného postupu bylo V ORSu zajištěno a dopisem pana starosty
zasláno panu primátorovi, předsedovi FV ZHMP a ing. Javornické dne 21.2.2012. O jednotlivých
požadavcích informoval Ing. Turnovský.
30/21 - Různé
A) Dřevo z kácení a řezu stromů na plochách MČ Praha 22 – písemnou informaci k této
záležitosti předložil OŽP. RMČ bere informaci na vědomí.

Veřejná zakázka na výběr mandatáře na zajištění inženýrské činnosti pro akci
„Cyklotrasa MČ Praha 22 – Netluky – Uhříněves – Křeslice“
K písemně předloženému materiálu hovořil Ing. Turnovský. Ohledně zajištění finančních
prostředků akce bylo dohodnuto, že akce bude delimitována na OMI MHMP.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s výběrem uchazeče na výběr mandatáře na zajištění inženýrské činnosti
pro akci „Cyklotrasa MČ Praha 22 – Netluky – Uhříněves – Křeslice“ společností KD
BETA a.s., Hanusova 31, 140 00 Praha 4, IČ: 256 76 792 za cenu 936 000,- Kč vč. DPH
2. RMČ ukládá panu starostovi po schválení rozpočtu podepsat mandátní smlouvu s
vybraným uchazečem
/5:0:0/
3.

4. Stavební úprava haly – Tiskařské služby pro veřejnost
Materiál byl předložen písemně. Podrobné vysvětlení podal Ing. Turnovský.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí se záměrem „Stavební úprava haly – Tiskařské služby pro veřejnost“ na
pozemcích parc. č. 1848/1 a 1848/2 v k. ú. Uhříněves, a to z hlediska výjimečné
přípustnosti navrhované stavby
2. RMČ ukládá zástupci starosty seznámit žadatele s usnesením
/5:0:0/
Změna územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy ve smyslu § 55 zákona č. 183/2006
Sb. o územním plánování a stavebním řádu
Písemně předložený materiál objasnil Ing. Turnovský
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s podnětem na zrušení pevné značky VV v ploše OV v územním plánu na
pozemcích parc. č. 722, 723,724 a objektu č.p. 361 k.ú. Uhříněves
2. RMČ ukládá zástupci starosty seznámit žadatele s usnesením a předložit podnět na změnu
v ÚP na zasedání ZMČ
/5:0:0/
5.
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6. Inflace za rok 2011
Materiál byl předložen písemně. Pan Rubek sdělil, že vzhledem k počínající krizi v pronájmech NP
nedoporučuje OSM zvyšovat nájemné o míru inflace 1,9%. K věci se diskutovalo.
Usnesení:
RMČ nesouhlasí se zvýšením nájemného o míru inflace 1,9 % u nebytových prostor s účinností od
1. 1. 2012 v MČ Praha 22.
/5:0:0/
7. Žádost o splátkový kalendář – Pavlína Coufalová, Františka Diviše 76c/1280, Uhříněves
Písemně předložený materiál objasnil pan Rubek. K věci se diskutovalo.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s uzavřením navrženého splátkového kalendáře na dlužnou částku s paní
Pavlínou Coufalovou, bytem Františka Diviše 76c/1280 v Uhříněvsi
2. RMČ ukládá OSM vyrozumět žadatelku s usnesením a uzavřít s ní splátkový kalendář
/5:0:0/
Záměr na řešení havarijního stavu přístavby budovy č.p. 158 Přátelství, Praha –
Uhříněves a využití volného prostoru
Písemně předložený materiál objasnil pan Rubek. Úkol vypracovat koncepci řešení havarijního
stavu přístavby budovy č.p. 158 byl stanoven na jednání 20. RMČ. V současné době je budova
technicky zajištěna s tím, že prostory v tomto stavu nelze užívat. Ze statického posudku, který byl
vypracován na současný stav přístavby, vyplývá jako finální řešení její demolice. Záměrem využití
uvolněného prostoru je dostavba stávajícího bytového domu s nebytovým prostorem.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s navrženým řešením havarijního stavu přístavby budovy č. 158, a to po
demolici dostavbou stávajícího bytového domu s NP
2. RMČ pověřuje pana ZS Ing. Martina Turnovského k zajištění zpracování komplexní
studie dostavby stávajícího bytového domu s NP č.p. 158 Přátelství, Praha – Uhříněves,
která bude následně předložena k projednání příslušným orgánům.
/5:0:0/
8.

9. Rozpočtové úpravy za období od 18. 10. 2011 do 31. 12. 2011
Materiál byl předložen písemně.
Usnesení:
1. RMČ schvaluje
a) Přijaté dotace
zvýšení příjmů
Text
Dotace na výplatu dávek sociální péče
Dotace na integraci žáků
Dotace na veř. prospěšné práce (2023,20283)
Dotace na příspěvek na péči

ř. Od.Par Pol.
01
4116
02
4121
03
4116
04
4116

ÚZ
13306
91
13101
13235

ORJ ORG
511
041X
0210
0511
-

Částka
100 000
33 200
42 800
246 000
422 000

zvýšení výdajů
Text
Dávky sociální péče
Integrace žáků - převod školám
VPP - mzdové náklady
Výplata příspěvku na péči

ř. Od.Par Pol.
01 4172 5410
02 3113 5331
03 3745 50XX
04 4195 5410

ÚZ
13306
91
13101
13235

ORJ ORG
511
041X
0210
0511
-

Částka
100 000
33 200
42 800
246 000
422 000

b) Zapojení fondu muzea do rozpočtu
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Zvýšení příjmů
Text
Zapojení z fondu muzea

ř. Od.Par Pol.
01
8115

ÚZ
-

ORJ ORG
1090
-

Částka
26 100
26 100

Zvýšení výdajů
Text
Nákup dataprojektoru, vánoční výzdoba

ř. Od.Par Pol.
01 3315 513X

ÚZ
-

ORJ ORG
0610
-

Částka
26 100
26 100

Snížení výdajů
Text
Odbor výstavby - výkon rozhodnutí
Výdaje na krizové situace

ř. Od.Par Pol.
01 2169 5166
5273 5139

ÚZ
-

ORJ ORG
0140
0710
-

Částka
-50 000
-14 900
-64 900

Zvýšení výdajů
Text
Opravy školní jídelny
Výkup pozemků
Propojení splaškové kanalizace V Bytovkách
Opravy kanalizací

ř. Od.Par Pol.
01 3141 5171
3639 6130
2321 5137
2321 5171

ÚZ
-

ORJ ORG
0460
0860
0280
0280
-

Částka
29 500
3 700
18 400
13 300
64 900

c) Přesun výdajů ve schváleném rozpočtu

/5:0:0/
10. Závěrečná zpráva o plnění projektu „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro
MČ Praha 22 a MČ Praha Kolovraty za období 2010 – 2011“
K písemně předloženému materiálu hovořil pan Rubek. Následně se diskutovalo k jednotlivým
prioritám a k jejich naplnění. Prioritu Infocentra částečně nahrazuje Komunitní centrum, které
zabezpečuje o. s. Dolly, které také poskytuje terénní služby. Pan Rubek vyjádřil poděkování
pečovatelské službě za bezproblémové zajištění obědů v době havárie ve školní jídelně
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí závěrečnou zprávu o plnění Střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb pro MČ Praha 22 a MČ Kolovraty
2. RMČ ukládá panu Aleši Rubkovi předložit materiál na 7. zasedání ZMČ
11. Údržba místního hřbitova a nový řád veřejného pohřebiště v MČ Praha 22
K písemně předloženému materiálu hovořil pan Vorlíček, a to hlavně ve vztahu k finanční úspoře.
K věci se diskutovalo.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s výpovědí smlouvy o dílo na údržbu hřbitova
2. RMČ ukládá OHS ve spolupráci s AK vypovědět smlouvu panu Baladovi, bytem
Netluky čp. 832, IČO 49397451
3. RMČ schvaluje nový řád veřejného pohřebiště v MČ Praha 22
4. RMČ ukládá OHS zveřejnit řád na obvyklých místech.
/5:0:0/
12. Finanční vypořádání příspěvkových organizací zřizovaných městskou částí Praha 22 za
rok 2011
Materiál byl předložen písemně.
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí finanční vypořádání příspěvkových organizací zřízených městskou
částí Praha 22 za rok 2011
2. RMČ schvaluje rozdělení výsledku hospodaření ZŠ, MŠ a ŠJ za rok 2011 do fondů
hmotné zainteresovanosti dle návrhu zřizovatele
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3. RMČ ukládá:
a) ředitelům škol čerpat nezajištěné neinvestiční potřeby v roce 2012 z přídělu do
rezervního fondu
b) OKÚ informovat ředitele škol a předškolního zařízení o rozdělení výsledku
hospodaření za rok 2011 do fondů.
/5:0:0/
13. Inventarizace majetku a závazků MČ Praha 22 k 31. 12. 2011
Materiál byl předložen písemně.
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí výsledek inventarizace majetku a závazků Městské části Praha 22
k 31. prosinci 2011
2. RMČ ukládá panu ZS Ing. Martinu Turnovskému předložit informaci o výsledku
inventarizace majetku a závazků městské části Praha 22 za rok 2011 na 7. zasedání ZMČ
14. Bezpečnostní rada MČ Praha 22
Materiál byl předložen písemně. RMČ bere na vědomí oznámení o změně příslušníka HZS HMP
v BR MČ Praha 22 od 1. 3. 2012
15. Organizační řád ÚMČ Praha 22 – Směrnice č. 2/2012
Písemně předložený materiál objasnila paní tajemnice.
Usnesení:
1. RMČ schvaluje Směrnici č. 2/2012 Organizační řád ÚMČ Praha 22
2. RMČ ukládá paní tajemnici seznámit s výše uvedenou směrnicí všechny zaměstnance
zařazené do ÚMČ Praha 22
/5:0:0/
16. Návrh programu jednání 7. ZMČ, které se uskuteční dne 7. 3. 2012
Jednotlivé materiály programu byly projednány a schváleny k distribuci, která proběhne dne 27. 2.
2012.
Zasedání bylo ukončeno v 10,35 hodin.
Zapsala M. Veverková

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Marcela Pröllerová

……………………………..

Aleš Rubek

….….………………………..

Ing. Martin Turnovský, zástupce starosty MČ Praha 22
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…………………………..

