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Zápis z 35. zasedání RMČ, které se konalo dne 30. 3. 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.  
 
Hlasováním 8:0:0 byl schválen PROGRAM: 

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu 
2. Kontrola zápisu z 34. zasedání RMČ ze dne 16. 3. 2016  
3. Pronájem pozemku parc. č. 1900/82 v k. ú. Uhříněves za účelem výstavby komunikací a přilehlých 

prostor v rámci výstavby 2. etapy bytového souboru VIVUS Uhříněves pro společnost Metrostav a. s.  

4. Úprava nájemních vztahů k bytům v majetku MČ Praha 22  
5. Poskytování komplexních služeb pro soubor technologií vytápění vzduchotechniky a výroby chladu 

garantující tepelný a časový režim vytápění ÚT, ohřevu TUV a distribuce vzduchu a chladu 
6. Rozpočtové úpravy MČ Praha 22 za období od 25. 2. 2016 do 24. 3. 2016 
7. Zhodnocení práce ředitelů, včetně návrhu poskytnutí odměn za I. pololetí školního roku 2015/2016 
8. Běžecká škola Praha 22 
9. Výběr zhotovitele veřejné zakázky „Nákup štěpkovače“ 
10. Žádost o neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu hlavního města Prahy na realizaci projektů v oblasti 

Místní Agendy 21, konkrétně na projekt městské části Praha 22 a Ústavu pro metodiku první pomoci: 
Zdraví 2016 

11. Žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Hl. m. Prahy na projekt o dvou aktivitách:  

1. Metodická podpora procesu plánování sociálních služeb na území MČ Praha 22 

2. Den sociálních služeb zdraví a rovných příležitostí MČ Praha 22 
12. Analýza přístupnosti a bezbariérovosti vybraných objektů MČ Prahy 22, směřující k vytvoření 

celopražské mapy přístupnosti a bezbariérovosti - II. etapa 
13. Různé 

A/ Ozbrojený útočník ve škole 
B/ Informace pana starosta 
C/ Informace radního RNDr. Louly 
D/ Informace ZS Ing. Pařízka 
 
 

2a) Kontrola zápisu z 34. zasedání RMČ ze dne 16. 3. 2016  
34/2,33/2,32/2,31/2,30/2,29/2,28/2,27/2,26/2,25/2,24/2,23/4 (23. RMČ dne 30. 9. 2015) - Virtuální 
prezentace MČ P22 - pan ZS Ing. Pařízek informoval o dvou variantách, obě jsou v tuto chvíli neaktuální, 
materiál tedy nebude předložen; RMČ bere na vědomí 
34/2,33/2,32/2,31/2,30/2,29/2,28/2,27/2,26/2,25/2,24/2,23/5 (23. RMČ dne 30. 9. 2015) - Pronájem části 
pozemku    parc. č. 2184/25  v k. ú. Uhříněves od České dráhy - smlouva je připravena k podpisu - trvá 
34/2,33/2,32/2,31/2,30/2,29/2,28/2,27/2,26/14 (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  - dne 4. 3. podáno na KN - trvá 
34/2,33/2,32/2,31/2,30/2,29/2,28/10 (28. RMČ ze dne 9. 12. 2015) - Zřízení ÚVB na pozemku parc. č. 238/6    
v k. ú. Pitkovice ve prospěch PREdistribuce - dne 4. 3. podáno na KN - trvá 
34/2,33/2,32/2,31/2,30/2,29/2,28/23 (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 
34/2,32/2,31/2,30/2,29/3 (29. RMČ ze dne 6. 1. 2016) - Zřízení ÚVB na pozemku parc. č. 1835/8 v k. ú. 
Uhříněves ve prospěch PREdistribuce, a. s. - smlouva podepsána a zaslána na MHMP - trvá 
34/2,33/2,32/2,31/2,30/9 (30. RMČ ze dne 20. 1. 2016) - Zřízení ÚVB na pozemku parc. č. 2017 v k. ú. 
Uhříněves ve prospěch PREdistribuce - smlouva podepsána, zaslána na MHMP - trvá 
34/2,33/2,32/2,31/2,30/10 (30. RMČ ze dne 20. 1. 2016) - Zřízení ÚVB na pozemku parc. č. 2083 v k. ú. 
Uhříněves ve prospěch PREdistribuce - smlouva podepsána, zaslána na MHMP - trvá 
34/2,33/2,32/2,31/2,30/17 (30. RMČ ze dne 20. 1. 2016) -Řešení režimu parkování v okolí žel. stanice 
Praha - Uhříněves - zadávací podmínky VZ jsou připraveny, OŽPD vyzve zájemce k podání nabídky - trvá 
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34/2,33/2,32/2,31/4 - VZMR na služby pod názvem „Park Pitkovické rybníky - zpracování PD" ve stupni 

DUR a DSP - rozpočtovou úpravou budou finanční prostředky převedeny a akce bude financována                   

z vytvořené rezervy roku 2016, smlouva se připravuje k podpisu a bude podepsána po schválení rozpočtové 

úpravy, která je dnes na programu  - trvá 

34/2,33/2,32/2,31/14 (31. RMČ ze dne 3. 2 2016) - Programy MČ P22 na rok 2016 - jednání komisí se 

uskuteční dne 31. 3. 2016 od 11:00 a od 13:00 hodin 
34/2,33/2,32/5 (32. RMČ ze dne 17. 2. 2016) - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 68/8 a 237/134 v  k. ú. 
Hájek u Uhříněvsi ve prospěch společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a. s. - smlouva podepsána, 
zaslána na MHMP - trvá 
34/2,33/2,32/8 (32. RMČ ze dne 17. 2. 2016) - Přijmutí daru části pozemku parc. č. 1920/13 v k. ú. 
Uhříněves, včetně stavby komunikace a dešťové kanalizace od Ing. L. P. - záměr vyvěšen; materiál do 
ZMČ se připravuje - trvá 
33/2,32/2/,32/13 (32. RMČ ze dne 17. 2. 2016) - Vyhlášení konkurzního řízení na funkci ředitele/ředitelky 

Mateřské školy Pitkovice, probíhá podle harmonogramu - vyhlášení zveřejněno v UZ 3/2016, webu MČ 

Praha 22, na webových stránkách MČ HMP  a MHMP do 31. 3. 2016; posuzování přihlášek uchazečů 

konkursní komisí dne 6. 4. 2016 od 9 hodin v zas. č. 113 - probíhá 

34/2,33/3 (33. RMČ ze dne 2. 3. 2016) - VZMR na služby pod názvem „Komplexní protipovodňová 

opatření v generelu Říčanského potoka na k. ú. Uhříněves - zpracování PD“ - vyhodnocení zadávacího 

řízení b) smlouva o dílo byla podepsána - splněno 

34/2,33/4 (33. RMČ ze dne 2. 3. 2016) - Profil zadavatele VZ - ukončení podpory aplikace Softender a 

doporučení převodu profilu MČ Praha 22 na společnost QCM, s. r. o. - podepsáno - splněno  

34/2,33/5 (33. RMČ ze dne 2. 3. 2016) - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 109/7 a 136/5 v k. ú. Pitkovice 

ve prospěch PREdistribuce  -smlouva zaslána k podpisu na PRE - trvá 

34/2,33/6 (33. RMČ ze dne 2. 3. 2016) - Zřízení ÚVB na pozemcích parc. č. 261/2 a 261/5 v k. ú. Pitkovice 

ve prospěch PREdistribuce - smlouva podepsána a zaslána na MHMP - trvá 
34/2,33/8 (33. RMČ ze dne 2. 3. 2016) - Prodej části pozemku parc. č. 2178 o výměře 62 m2 v k. ú. 
Uhříněves společnosti CWI DELTA s. r. o. - doplňující informace k materiálu z 32. RMČ ze dne                
17. 2. 2016 - žadatel informován, záměr je připraven k vyvěšení, materiál do ZMČ se připravuje - trvá 
34/2,33/10 (33. RMČ ze dne 2. 3. 2016) - Nákup štěpkovače - VZ dnes na programu jako bod 9 
34/2,33/13 (33. RMČ ze dne 2. 3. 2016)  - Různé: 
C/ Informace radního pana Collera - jednání s paní ředitelkou Mgr. Vodičkovou proběhlo, byl stanoven      
T: 23. 3. 2016; podání paní ředitelky bylo doručeno v termínu. Dne 21. 3. 2016 proběhlo jednání s rodiči; byly 
doručeny další podněty rodičů s odlišnými názory. Záležitost je dnes na programu - byla pozvána paní 
ředitelka Mgr. Vodičková. Paní ředitelka podala objasnění ke svému šetření, předané na úřad 23. 3.2016. 
Zákonní zástupci, od kterých došlo podání, budou pozváni k projednání. 
34/3 - Chodník v ulici Františka Diviše - pan radní Semeniuk informoval, že na zadávacích podmínkách pro 
zpracování PD, DUR a DSP pro variantu číslo 1. se pracuje - trvá 
34/4 - „Výstavba MŠ Pitkovice“ - vícepráce č. 1 -  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 141/2015 D-22 ze dne 
12. 11. 2015 je připraven k podpisu, práce budou tento týden zahájeny - trvá 
34/5 - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 2178 a 2003 v k. ú. Uhříněves ve prospěch spol. Pražská 
plynárenská Distribuce, a. s. - žadatel informován, smlouva se připravuje - trvá 
34/6 - Ukončení NS č. 23/2016 MN - 6  na pronájem části pozemku parc. č. 1399/5 v k. ú. Uhříněves 
s CENTRAL GROUP Nad Volyňkou  - dohoda o ukončení NS u podpisu na CG - trvá 
34/7 - Žádost o prodloužení NS č. 44/2006 MN - 10 s paní H. - dodatek k NS podepsán - splněno                                
34/8 - Druhé místo výkonu ŠJ, Praha 22, Nové náměstí 1100 - žádost byla podána - splněno 
34/9 - Jmenování členů konkurzní komise - ředitele/ředitelky MŠ Pitkovice - členové/členky písemně 
jmenováni a pozváni na 1. jednání komise dne 6. 4. 2016 od 9 hodin - splněno 
34/10 - Nákup nového motorového vozidla pro výkon pečovatelské služby OSVZ - komise pro 
vyhodnocení zasedá 7. 4. 2016 v 9 hodin - probíhá 
34/13 - Změna adresy volební místnosti na území MČ Praha 22 pro volební okrsek č. 22004 - V OOS 
odeslala požadavek na MHMP Ing. Lebrové na změnu adresy a sídla volební místnosti volebního okrsku         
č. 22004 v mapách na vyhledávání volební místnosti podle adresy TP. V Ginisu je změna provedla - splněno 
34/14 - Různé: 
A/ Příprava zadání ověřovací technické studie pro rozšíření ve ŠJ Nové náměstí 1100 a rekonstrukci varny 
v objektu MŠ Za Nadýmačem - úkol pana radního Semeniuka -  trvá 
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3. Pronájem pozemku parc. č. 1900/82 v k. ú. Uhříněves za účelem výstavby komunikací a přilehlých 

prostor v rámci výstavby 2. etapy bytového souboru VIVUS Uhříněves pro společnost Metrostav a. s.  
Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek. K bodu se široce diskutovalo. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 1900/82 v k. ú. Uhříněves o výměře 697 m2 za účelem 

výstavby komunikací a přilehlých prostor, budovaných v rámci výstavby 2. etapy bytového souboru 

VIVUS Uhříněves pro společnost Metrostav a. s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, za cenu           

85 Kč/m2/rok, celkem tedy za 59 245 Kč/rok.  

2. RMČ bere na vědomí  
a) stavbu parkoviště na pozemcích parc. č. 1058 a 1059 v k. ú. Uhříněves, které bude následně na 

základě darovací smlouvy převedeno do majetku MČ Praha 22, 

b) stavbu a umístění protihlukové stěny na pozemcích parc. č. 1900/129 a 1900/130 v k. ú. Uhříněves 

o výměře 44,85 m2. 

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

b) starostovi podepsat nájemní smlouvu. 
/7:0:1/ 

 

4. Úprava nájemních vztahů k bytům v majetku MČ Praha 22  
Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s prodloužením nájemních smluv na pronájem bytů dle „Zásad pronájmu obecních 

bytů v majetku MČ Praha 22“ s nájemci uvedenými v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást tohoto 

materiálu.  

2. RMČ ukládá 
a) OSM informovat žadatele a připravit dodatky k nájemním smlouvám, 

b) starostovi MČ uzavřít dodatky k nájemním smlouvám. 
/8:0:0/ 
 
5. Poskytování komplexních služeb pro soubor technologií vytápění vzduchotechniky a výroby chladu 
garantující tepelný a časový režim vytápění ÚT, ohřevu TUV a distribuce vzduchu a chladu 
Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek. K bodu se diskutovalo. 
Usnesení: 

1. RMČ  souhlasí: 
a) se záměrem vybrat poskytovatele komplexních služeb pro soubor technologií vytápění, 

vzduchotechniky a výroby chladu, 
b) s výzvou včetně uvedení požadavků na výběr poskytovatele komplexních služeb pro soubor 

technologií vytápění, vzduchotechniky a výroby chladu ve smyslu Pokynu tajemnice č. 5/2012, 
c) s komisí pro otevírání obálek ve složení: 

Jiří Knotek - radní pro bytovou politiku, správu majetku a rovné příležitosti 
Bc. Michal Selinger - radní pro zdravotnictví, neziskové organizace, sociální politiku a čistotu obce 
Ing. Jana Kovaříková - vedoucí OSM 
Ing. František Wetter - vedoucí OE 
Jan Maňák - technik OSM 

náhradníci pro komisi:  
Ing. Petr Semeniuk - radní pro investice a infrastrukturu MČ 
Ing. Jiří Pařízek - radní pro finanční politiku, evropské fondy a dopravu 
Ing. Roman Petr - vedoucí OKÚ 
Bc. Radim Pokorný - vedoucí OHS 
Ing. Jaroslav Novák - technik OSM 

2. RMČ ukládá odboru správy majetku zajistit veřejnou zakázku malého rozsahu na výběr 
poskytovatele komplexních služeb pro soubor technologií vytápění, vzduchotechniky a výroby chladu 
v Nové náměstí čp. 1100, Nové náměstí čp. 1257, Nové náměstí čp. 1270, Nové náměstí čp. 1370, 
Nové náměstí čp. 1431, Nové náměstí čp. 1432, Nové náměstí čp. 1440 v souladu s Pokynem 
tajemnice č. 5/2012.  

/8:0:0/ 
6. Rozpočtové úpravy MČ Praha 22 za období od 25. 2. 2016 do 24. 3. 2016 
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Písemně předložený materiál objasnil ZS Ing. Pařízek. 
Rozpočtové úpravy vychází z obdržených dotací a potřebných úprav rozpočtu. 
Usnesení: 

RMČ schvaluje rozpočtové úpravy za období od 25. 2. 2016 do 24. 3. 2016 dle přílohy. 
/8:0:0/ 
 
7. Zhodnocení práce ředitelů, včetně návrhu poskytnutí odměn za I. pololetí školního roku 2015/2016 
Písemně předložený materiál objasnil radní pan Coller. K bodu se diskutovalo. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí zhodnocení práce ředitele/ředitelek za I. pololetí školního roku 2015/2016, 
podle přílohy č. 2. 

2. RMČ schvaluje odměny za I. pololetí školního roku 2015/2016 pro ředitele/ředitelky ZŠ, MŠ a ŠJ dle 
návrhu v příloze č. 1, které budou vyplaceny z fondu odměn. 

3. RMČ ukládá OKÚ seznámit s unesením ředitele/ředitelky ZŠ, MŠ, ŠJ. 
/8:0:0/ 
 
8. Běžecká škola Praha 22 
Písemně předložený materiál radní Bc. Selinger.  
Na základě úspěšného 1. Ročníku Uhříněveského krosu, vznikla mezi občany poptávka po organizování 

obdobných sportovních akcí. Jelikož má MČ Praha 22, díky přírodním lokalitám ve svém okolí, ideální 

podmínky pro běhání, bylo by vhodné založit běžeckou školu, která bude mít za cíl sdružit všechny příznivce 

běhání a umožnit jim, podle jejich výkonnosti, společný pohyb v tréninkových skupinách. V rámci běžecké 

školy budou účastníkům poskytovány pravidelné tréninkové konzultace i nové tréninkové trasy. Běžecká škola 

bude prezentována jako projekt městské části pro občany a bude pro účastníky zcela zdarma.  

Hlasování se, z osobních důvodů, zdržela Mgr. Erbsová. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí dlouhodobou sportovní akcí s názvem „Běžecká škola Prahy 22“ organizovanou         

1x týdně v měsících květen, červen, září, říjen a listopad 2016. 

2. RMČ schvaluje 2 200 Kč bez DPH za jednu lekci.  

3. RMČ souhlasí s uzavřením smlouvy o organizování akce s firmou SportGroup.cz s.r.o., Modřanská 

53/1151, 147 00, Praha - Podolí. 

4. RMČ ukládá starostovy uzavřít smlouvu o organizování akce. 

5. RMČ pověřuje radního Bc. Selingera k jednání s firmou SportGroup.cz s.r.o. a zajištěním akce. 
/7:0:1/ 
 

9. Výběr zhotovitele veřejné zakázky „Nákup štěpkovače“ 
Písemně předložený materiál objasnil radní Bc. Selinger. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zadáním veřejné zakázky: „Nákup štěpkovače“ firmě LESPARK s. r. o., 

Černokostelecká 1794, Říčany. 

2. RMČ ukládá 
a) panu starostovi podepsat s vybraným uchazečem kupní smlouvu, 

b) OHS informovat uchazeče o výsledku výběrového řízení a zajistit plnění smlouvy 

/8:0:0/ 
 
10. Žádost o neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu hlavního města Prahy na realizaci projektů 
v oblasti Místní Agendy 21, konkrétně na projekt městské části Praha 22 a Ústavu pro metodiku první 
pomoci: Zdraví 2016 
Písemně předložený materiál objasnil radní Bc. Selinger. Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci MA 21 
z rozpočtu HMP  na projekt Zdraví 2016.  
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s podáním žádosti o neinvestiční účelovou dotaci v oblasti MA 21.  

2. RMČ souhlasí s registrací MČ Praha 22 v kategorii „Zájemce“ v agendě MA 21, kontaktní osobou 

Bc. Michalem Selingerem. 

 

3. RMČ ukládá OKU vystavit pověření Bc. Michalu Selingerovi pro zastupování MČ v oblasti Místní 

Agendy 21.     
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/8:0:0/ 
 

11. Žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Hl. m. Prahy na projekt o dvou 

aktivitách:   1. Metodická podpora procesu plánování sociálních služeb na území MČ Praha 22 

         2. Den sociálních služeb zdraví a rovných příležitostí MČ Praha 22 
Písemně předložený materiál objasnil radní Bc. Selinger. Jedná se o účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 
HMP  na podporu projektů v procesu plánování sociálních služeb. Projekt bude realizován do konce 
kalendářního roku 2016. 
Usnesení: 

RMČ souhlasí s podáním žádosti a s 15% spoluúčastí na projekty: 

1. Metodická podpora procesu plánování sociálních služeb na území MČ Praha 22 

2. Den sociálních služeb zdraví a rovných příležitostí MČ Praha 22 
/8:0:0/ 

 
12. Analýza přístupnosti a bezbariérovosti vybraných objektů MČ Prahy 22, směřující k vytvoření 
celopražské mapy přístupnosti a bezbariérovosti - II. etapa 
Písemně předložený materiál objasnil radní Bc. Selinger. Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu 
HMP na Analýzu přístupnosti a bezbariérovosti vybraných objektů MČ Prahy 22.  
Usnesení: 

RMČ souhlasí s podáním žádosti s 15% spoluúčastí na projektu Analýza přístupnosti a bezbariérovosti 

vybraných objektů MČ Prahy 22. 
/8:0:0/ 

 
13. Různé 
A/ Ozbrojený útočník ve škole - edukativní akce 
Materiál byl předložen písemně. Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy oslovilo všechny městské části hl. m. 
Prahy s preventivním projektem „Ozbrojený útočník ve škole“, který byl reakcí na tragickou událost, ke které 
došlo ve střední škole ve Žďáru nad Sázavou. Tento projekt-přednáška je určen zástupcům vedení škol a 
především samotným pedagogům, výchovným poradcům a metodikům prevence. Přednáška se uskuteční dne 
2. 5. 2016 od 14.30 -17.00 hodin v Divadle U22 za cenu sníženého nájemného 3 000 Kč.  

Usnesení: 

RMČ souhlasí s organizací projektu KŘ Policie HMP „Ozbrojený útočník ve škole“ v Divadle U22, za 

sníženou částku ve výši 3 000 Kč dne 2. 5. 2016 pro učitele SO Praha 22.   
/8:0:0/ 
 
B/ Informace pana starosty 

a) Nová Základní škola 
Pan starosta informoval o osobní schůzce ze zástupci oddělení přípravy a realizace investic OSI 

MHMP ze dne 24. 3. 2016, na kterém byly podrobně projednány záměry a akutní potřeby MČ na 

výstavbu nové ZŠ v Uhříněvsi. V současné probíhá mapování aktuální situace v oblasti investic do 

školství s výhledem roků 2017- 2020, RHMP následně schválí projekty nových ZŠ v Praze 

financovaných z rozpočtu HMP. Za účelem aktualizace Analýzy a prognózy vybavenosti a dostupnosti 

školských zařízení v Praze 22 z roku 2015 se uskuteční 4. 4. 2016 jednání s ředitelem Institutu 

plánování a rozvoje HMP Ing. arch. P. Hlaváčkem.    

RMČ informaci bere na vědomí. 

 

a) Chodník ze Sluneční čtvrti 
Pan starosta informoval o chybějícím chodníku ze Sluneční čtvrti k cestě k rybníku Vodice. Pan radní 

Ing. Semeniuk zajistí studii proveditelnosti tohoto chybějícího chodníku, jako podklad pro investici 

TSK. 

Usnesení: 

RMČ ukládá radnímu Ing. Semeniukovi zařadit tento bod na program zasedání Komise VaÚP , která 

se uskuteční dnes od 17 hodin ve 3. patře radnice. 
/8:0:0/ 

C/ Informace radního RNDr. Louly 

Nabídka na rozšíření www stránek MČ Praha 22 
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Pan radní RNDr. Loula informoval o nabídce spol. Galileo Corporation na rozšíření webových stránek MČ       

o Unikátní uživatelské účty - zřízení individuálních účtů pro registrovaný přístup zastupitelů k materiálům do 

ZMČ bez omezení velikosti a o možnosti pořízení modulu Sociální sítě, který umožňuje sdílení informací přes 

sociální sítě (Facebook, Google+, Twitter). Zdarma by byl poskytnut modul Multistránka, umožňující 

uspořádání dat na titulní stránce webu.    

RMČ souhlasí s rozšířením webových stránek MČ Praha 22 o moduly dle nabídky ze dne 20. 2. 2016 od spol. 

Galileo Corporation. 

/8:0:0/ 

 

D/Informace ZS Ing. Pařízka 

a) Participativní rozpočtování - usnesení RHMP č. 603 - jde o podporu MČ, které mají ve svých 

rozpočtech výdaje určené na participativní rozpočtování aktivit vzniklých na základě návrhů občanů 

formou finančního příspěvku - dotace z rozpočtu HMP ve výši 50 % z vynaložené finanční částky 

MČ, max. ve výši 5 mil. Kč ročně.  RMČ informaci bere na vědomí. 

 

a) Akce Prahy 15 - oslavy MČ Praha 15 k 70. výročí zastávky Horní Měcholupy.  
Po zjištění bližších informací a podmínek spoluúčasti bude materiál předložen na jednání rady.  

RMČ informaci bere na vědomí. 
 
Zasedání bylo ukončeno v 11:25 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 


