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Zápis z 36. zasedání RMČ, které se konalo dne 13. 4. 2016
od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice
Přítomni:
Ověřovatelé zápisu:

Viz Prezenční listina
pan Jiří Knotek, 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 35. zasedání RMČ ze dne 30. 3. 2016
3. Žádost o svolání mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 22
4. Přidělení dotace z MŠMT na projekt „Novostavba MŠ Pitkovice“
5. Veřejná zakázka malého rozsahu na služby pod názvem ,,Chodník v ul. Františka Diviše na p.p.č. 2176/1, k. ú.
Uhříněves - zpracování PD“ ve stupni DUR, DSP a DPS - schválení způsobu zadání, zadávacích podmínek a
hodnotící komise
6. Informace radního Ing. Semeniuka - „Oprava soustavy rybníků Vodice - Nadýmač v k. ú. Uhříněves po povodni
z června 2013“
7. Výstavba MŠ Pitkovice“ - poskytnutí zálohy ve výši 15 000000 Kč - Uzavření Dodatku č. 2 k SoD č. 141/2015
D-22 s PROMINECON CZ a. s.
8. Posouzení záměrů výstavby - informace o jednání Komise výstavby a územního plánování ze dne 30. 3. 2016
9. Umístění klimatizačních jednotek na budově Lékařského domu čp. 1431 Nové náměstí Uhříněves pro ordinace:
Urologie (MUDr. Klemenc), Medtempl s. r. o. (MUDr. Pečený), Interna (MUDr. Škoula), STOMATOLOGIE
DENS, s. r. o. (MUDr. Turek), Gynekologie (MUDr. Břešťáková), Dětské (MUDr. Hálová), Lékárna (Mgr.
Klobučarová), Aeskulab (pan Jindra) - Odběry krve
10. Pronájem nebytového prostoru o velikosti 14,4 m2 v DPS II. firmě ENDODIAB, s. r. o.
11. Ukončení nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru č. 1 „Prodejna vín“ na adrese Semanského 78 v
Praze 22 s panem Robertem Prinzem
12. Žádost o prominutí poplatků z prodlení - M. G., bytem Praha 22
13. Pojmenování nových komunikací v Uhříněvsi
14. Posouzení přihlášek uchazeček v konkurzním řízení na ředitele/ředitelku MŠ Pitkovice, příspěvková organizace,
Hlívová
15. Financování MŠ
16. Zápis z 2. zasedání Kulturní komise ze dne 31. 3.2016
17. Přidělení dotace z Programu MČ Praha 22 na podporu projektů v oblasti společenských aktivit v roce 2016
18. Přidělení dotace z Programu MČ Praha 22 na podporu sportovních činnosti nestátních neziskových organizací
19. Výběr zhotovitele veřejné zakázka „Nákup nového motorového vozidla pro výkon pečovatelské služby OSVZ“
20. Doplnění systému odpadkových košů MČ
21. Veřejná zakázka „Komplet 22 ks PC pro kancelářské využití“
22. Zápis z Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 6. 4. 2016
23. Personální záležitosti
24. Různé
A/ Informace k zápisu dětí do MŠ pro školní rok 2016/2017
B/ Žádost o poskytnutí dotace pro OB Uhříněves Jany Žižky z Trocnova
C/ Informace pana starosty
2a) Kontrola zápisu z 35. zasedání RMČ ze dne 30. 3. 2016
35/2,34/2,33/2,32/2,31/2,30/2,29/2,28/2,27/2,26/2,25/2,24/2,23/5 (23. RMČ dne 30. 9. 2015) - Pronájem části pozemku
parc. č. 2184/25 v k. ú. Uhříněves od České dráhy - smlouva podepsána - splněno
35/2,34/2,33/2,32/2,31/2,30/2,29/2,28/2,27/2,26/14 (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 - smlouva je
uzavřena - splněno
35/2,34/2,33/2,32/2,31/2,30/2,29/2,28/10 (28. RMČ ze dne 9. 12. 2015) - Zřízení ÚVB na pozemku parc. č. 238/6
v k. ú. Pitkovice ve prospěch PREdistribuce - splněno
35/2,34/2,33/2,32/2,31/2,30/2,29/2,28/23 (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

35/2,34/2,32/2,31/2,30/2,29/3 (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
35/2,34/2,33/2,32/2,31/2,30/9 (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
35/2,34/2,33/2,32/2,31/2,30/10 (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
35/2,34/2,33/2,32/2,31/2,30/17 (30. RMČ ze dne 20. 1. 2016) - Řešení režimu parkování v okolí žel. stanice Praha Uhříněves - VZ je připravena - trvá
35/2,34/2,33/2,32/2,31/4 - VZMR na služby pod názvem „Park Pitkovické rybníky - zpracování PD" ve stupni DUR
a DSP - smlouva je podepsána - splněno
35/2,34/2,33/2,32/2,31/14 (31. RMČ ze dne 3. 2 2016) - Programy MČ P22 na rok 2016 - přidělení dotací - dnes na
programu pod body č. 17 a 18
35/2,34/2,33/2,32/5 (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
35/2,34/2,33/2,32/8 (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
35/2,33/2,32/2/, 32/13 (32. RMČ ze dne 17. 2. 2016) - Vyhlášení konkurzního řízení na funkci ředitele/ředitelky
Mateřské školy Pitkovice, probíhá podle harmonogramu, konkurzní řízení s nevyřazenými uchazečkami proběhne dne 9.
5. 2016 od 9 hodin v zasedací místnosti č. 113, posouzení přihlášek 7 uchazeček komisí ze dne 6. 4. 2016 - dnes na
programu pod bodem č. 14
35/2,34/2,33/5 (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 podepsána - splněno
35/2,34/2,33/6 (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
35/2,34/2,33/8 (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 - záměr zveřejněn,
materiál do ZMČ se připravuje - trvá
35/2,34/2,33/13 (33. RMČ ze dne 2. 3. 2016) - Různé:
C/ Informace radního pana Collera - dne 5. 4. 2016 proběhlo opakované jednání s rodiči za účasti paní ředitelky ZŠ
Mgr. Vodičkové; pan radní RNDr. Ing. Loula seznámil členy rady o svém osobním jednání v ZŠ ze dne 6. 4. 2016. Dne
11. 4. 2016 obdrženo další písemné vyjádření od zákonných zástupců žáků ze 4. B.
Ing. Jan Sedlák, zákonný zástupce, na základě jednání s panem starostou dne 12. 4. 2016, byl přizván na dnešní zasedání
RMČ
RMČ souhlasí s okamžitým odesláním podnětu na ČŠI.
/8:0:0/
35/2,34/3 (34. RMČ ze dne 16. 3. 2016) - Chodník v ulici Františka Diviše - zadávací podmínky pro zpracování PD,
DUR a DSP - předloženy ke schválení na dnešní zasedání RMČ - samostatný bod č. 5
35/2,34/4 (34. RMČ ze dne 16. 3. 2016) - „Výstavba MŠ Pitkovice“ - vícepráce č. 1 - Dodatek č. 1 ke SoD č. 141/2015
D-22 ze dne 12. 11. 2015 byl podepsán, práce byly zahájeny - splněno
35/2,34/5 (34. RMČ ze dne 16. 3. 2016) - 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
35/2,34/6 (34. RMČ ze dne 16. 3. 2016) - Ukončení NS č. 23/2016 MN - 6 na pronájem části pozemku parc. č. 1399/5
v k. ú. Uhříněves s CENTRAL GROUP Nad Volyňkou - ukončení NS podepsáno - splněno
35/2,34/10 (34. RMČ ze dne 16. 3. 2016) - Nákup nového motorového vozidla pro výkon pečovatelské služby OSVZ doporučení komise o výběru nejlepší nabídky - dnes na programu bod č. 19
35/2,34/14 (34. RMČ ze dne 16. 3. 2016) - 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
35/3 - 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 Metrostav - NS podepsána - splněno
35/4 - Úprava nájemních vztahů k bytům v majetku MČ P22 - dodatky se průběžně podepisují - trvá
35/5 - 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 - VZ je zveřejněna,

očekáváme nabídky - trvá

35/8 - Běžecká škola Praha 22 - smlouva uzavřena - splněno
35/9 - Nákup štěpkovače - smlouva podepsána, zařízení dodáno dne 7. 4. 2016 - splněno
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35/10 - Žádost o neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu hlavního města Prahy na realizaci projektů v oblasti
Místní Agendy 21, konkrétně na projekt městské části P22 a Ústavu pro metodiku první pomoci: Zdraví 2016 žádost o neinvestiční dotaci byla podána na MHMP., pro Bc. Selingera bylo vystaveno pověření pro zastupování v jednání
ve věcech Místní agendy 21 - MČ je zaregistrována pro vstup do kategorie. Zájemci. Zastupitelstvo hl. m. Prahy by mělo
rozhodnout o přidělení dotace do 30. 6. 2016. Projekt Zdraví 2016 - probíhá
35/11 - 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 P22
2. Den sociálních služeb zdraví a rovných příležitostí MČ P22
- žádost o neinvestiční dotaci byla podána na MHMP. Zastupitelstvo hl. m. Prahy by mělo rozhodnout o přidělení dotace
do 30. 6. 2016.
35/12 - Analýza přístupnosti a bezbariérovosti vybraných objektů MČ P 22, směřující k vytvoření celopražské
mapy přístupnosti a bezbariérovosti - II. etapa - žádost o neinvestiční dotaci byla podána na MHMP. Zastupitelstvo
hl. m. Prahy by mělo rozhodnout o přidělení dotace do 30. 6. 2016
35/13 - Různé
A/ Ozbrojený útočník ve škole - edukativní akce - akce v Divadle U22 objednána - splněno
C/ Informace radního RNDr. Louly - rozšířením webových stránek MČ Praha 22 - moduly od spol. Galileo Corporation
objednány - splněno
3. Žádost o svolání mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 22 (dále jen ZMČ)
Písemně předložený materiál objasnil pan starosta, který informoval o písemném požadavku jedné třetiny všech členů
ZMČ ze dne 11. 4. 2016 na svolání mimořádného zastupitelstva. K bodu se diskutovalo.
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí žádost o svolání mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 22.
2. RMČ souhlasí s termínem mimořádného zasedání ZMČ v pondělí 25. 4. 2016 od 15 hodin v zasedací místnosti
radnice ve 3. patře.
3. RMČ schvaluje návrh programu
1. Zahájení
2. Volba mandátového a návrhového výboru a ověřovatelů zápisu, schválení programu
3. Opětovný požadavek od IPR na konzultace a připomínkování budoucí podoby Metropolitního plánu
(dopisu z IPR datovaného 23. 3. 2016 pod č. j. 03017/2016), shoda koalice a opozice nad podobou
budoucího Metropolitního plánu
4. Vytvoření vyváženého a dočasného Výboru pro připomínkování Metropolitního plánu ze stran
MČ Praha 22
5. Různé a další dotazy ze strany veřejnosti a zastupitelů
4. RMČ ukládá organizačnímu úseku OKÚ zajistit zveřejnění oznámení o konání mimořádného ZMČ a pozvání
zastupitelů.
/8:0:0/
4. Přidělení dotace z MŠMT na projekt „Novostavba MŠ Pitkovice“
Písemně předložený materiál objasnil pan starosta, který informoval, že obdržíme z MŠMT dotaci, ve výši 25 000 000 Kč.
Podmínkou poskytnutí dotace je předání díla uživateli nejpozději k 1. 9. 2016 a do 6. 5. 2016 je nutné doplnit žádost
o předepsané formuláře a dokumenty.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s objednáním zpracování dokumentace nutné k doplnění žádosti na projekt Novostavba
MŠ Pitkovice u spol. Finanční poradenství, s. r. o., Na Pankráci 119/1152, Praha 4, podle předloženého návrhu za
celkovou cenu 20 000 Kč bez DPH.
2. RMČ ukládá OKÚ vystavit objednávku.
/8:0:0/
5. Veřejná zakázka malého rozsahu na služby pod názvem ,,Chodník v ul. Františka Diviše na p.p.č. 2176/1, k. ú.
Uhříněves - zpracování PD“ ve stupni DUR, DSP a DPS - schválení způsobu zadání, zadávacích podmínek a
hodnotící komise
Písemně předložený materiál objasnil radní Ing. Semeniuk.
Usnesení:
1. RMČ schvaluje způsob zadání a zadávací podmínky.
2. RMČ schvaluje složení členů a náhradníků hodnotící komise ve složení
Členové:
Náhradníci:
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Ing. Petr Semeniuk
Bc. Michal Selinger
Petr Mošna
Jiří Knotek
Jiří Rösler
Miroslav Šašek
3. Rada MČ ukládá starostovi jmenovat členy a náhradníky hodnotící komise v souladu se závěry tohoto
usnesení.
/8:0:0/
6. Informace radního Ing. Semeniuka - „Oprava soustavy rybníků Vodice-Nadýmač v k. ú. Uhříněves po povodni
z června 2013“
Písemně předloženou informaci objasnil radní Ing. Semeniuk, který informoval, že rozhodnutím MŽP byla potvrzena
dotace v programu Likvidace škod po živelných pohromách podprogramu Povodně 2013 na stavební projekt „Oprava
soustavy rybníků Vodice-Nadýmač v k. ú. Uhříněves po povodni z června 2013“ s předpokládaným zdrojem financí 80%
z dotace (tj. 2.473.485,60 Kč)a 20% z vlastních zdrojů (tj. 618.371,40 Kč). Stavební práce jsou v současné době prováděny
na základě uzavřené SoD firmou KAVYL, spol. s r. o
RMČ informaci bere na vědomí.
7. Výstavba MŠ Pitkovice“ - poskytnutí zálohy ve výši 15 000 000 Kč - Uzavření Dodatku č. 2 k SoD č. 141/2015
D-22 s PROMINECON CZ a. s.
Písemně předložený materiál objasnil radní Ing. Semeniuk.
Usnesení:
1. RMČ schvaluje poskytnutí mimořádné jednorázové zálohy na úhradu ceny díla ve výši do 15 000 000 Kč
vč. DPH, a to do tří dnů od dne podpisu Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 141/2015 D-22.
2. RMČ schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 141/2015 D-22.
3. RMČ ukládá starostovi podepsat Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 141/2015 D-22.
/8:0:0/
8. Posouzení záměrů výstavby - informace o jednání Komise výstavby a územního plánování (dále jen Komise
VaÚP) ze dne 30. 3. 2016
Písemně předložený materiál objasnil radní Ing. Semeniuk, který informoval o průběhu jednání komise VaÚPn. Předmětem
jednání byla prezentace záměrů společnosti CENTRAL GROUP k probíhající výstavbě obytného areálu Nad Volyňkou a
plánované výstavbě bytového domu při ulici Františka Diviše, společnosti Fisolta plus s. r. o. k revitalizaci objektu
prodejny NORMA a jejímu okolí a společnosti Omikron Group k revitalizaci objektu čp. 203 v ul. V Pitkovičkách.
Představené záměry budou komisí posuzovány na jejím příštím jednání. RMČ zápis Komise VaÚP bere na vědomí.
9. Umístění klimatizačních jednotek na budově Lékařského domu čp. 1431 Nové náměstí Uhříněves pro ordinace:
Urologie (MUDr. Klemenc), Medtempl s. r. o. (MUDr. Pečený), Interna (MUDr. Škoula), STOMATOLOGIE DENS,
s. r. o. (MUDr. Turek), Gynekologie (MUDr. Břešťáková), Dětské (MUDr. Hálová), Lékárna (Mgr. Klobučarová),
Aeskulab (pan Jindra) - Odběry krve
Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek.
Na MČ se obrátili lékaři z LD se žádostí o souhlasné stanovisko s umístěním klimatizačních jednotek na budově LD.
Vzhledem k vysokým letním teplotám a absenci klimatizačních jednotek v ordinacích výše jmenovaných lékařů se tito
rozhodli na vlastní náklady zřídit klimatizační jednotky pro své ordinace.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s umístěním 9 ks klimatizačních jednotek na plášti budovy - Lékařský dům čp. 1431 Nové náměstí
Uhříněves za podmínek viz stanovisko OSM.
2. RMČ ukládá OSM vystavit kladné stanovisko k umístění 9 ks klimatizačních jednotek na plášti budovy čp. 1431
Nové náměstí Uhříněves pro ordinace: Urologie (MUDr. Klemenc), Medtempl s.r.o. (MUDr. Pečený), Interna
(MUDr. Škoula), STOMATOLOGIE DENS, s.r.o. (MUDr. Turek), Gynekologie (MUDr. Břešťáková), Dětské
(MUDr. Hálová), Lékárna (Mgr. Klobučarová), Aeskulab (pan Jindra) - Odběry krve.
/8:0:0/

10. Pronájem nebytového prostoru o velikosti 14,4 m2 v DPS II. firmě ENDODIAB, s. r. o.
Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek.
Na MČ se obrátil MUDr. Ing. Daniel Smutek, Ph.D. s žádostí o pronájem NP v 2. NP v DPS II. o velikosti 14.4 m2
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společnosti ENDODIAB, s. r. o. Místnost by chtěl pan doktor, který v DPS II. provozuje ambulanci endokrinologie a
diabetologie, využívat v rámci své lékařské praxe jako přípravnu a jako prostor k edukaci pacientů - diabetiků.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí pronájmem NP o velikosti 14,4 m2 v 2. NP DPS II. č. p. 1440/2a na Novém náměstí v Praze 22, za
cenu 1 204,80 Kč/m2/rok společnosti ENDODIAB, s. r. o., V Bytovkách 1069/38, 104 00 Praha 22,
za
účelem provozování ambulance endokrinologie a diabetologie.
2. RMČ ukládá
a) OSM informovat žadatele a připravit smlouvu,
b) starostovi MČ uzavřít nájemní smlouvu.
/8:0:0/
11. Ukončení nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru č. 1 „Prodejna vín“ na adrese Semanského 78
v Praze 22 s panem Robertem Prinzem
Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek.
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy č. 22/2006 MN - 8 na pronájem NP č. 1 „Prodejna vín“ na
adrese Semanského 78 v Praze 22 s panem Robertem Prinzem, se sídlem Srnčí 2411/11, 251 01 Říčany,
IČ 15277275, ke dni 30. 6. 2016.
2. RMČ ukládá OSM vyvěsit záměr pronájmu nebytového prostoru.
/8:0:0/

12. Žádost o prominutí poplatků z prodlení - M. G., bytem Praha 22

Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek. K věci se diskutovalo.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s prominutím poplatků z prodlení ve výši 195 997,- Kč paní M. G., bytem Praha 22.
2. RMČ ukládá OSM vyrozumět žadatelku s usnesením rady.
/8:0:0/
13. Pojmenování nových komunikací v Uhříněvsi
Písemně předložený materiál objasnil radní pan Coller.
V návaznosti na novou výstavbu obytného souboru VIVUS, je nutné pojmenovat pět nových komunikací, které vzniknou
mezi jednotlivými domy. Počet ulic v této lokalitě byl stanoven na základě posouzení MHMP. V této lokalitě je vhodné
navázat na pojmenování po významných osobnostech Uhříněvsi, tak jak byly navrženy na jednání Kulturní komise dne
31. 3. 2016.
Usnesení:
1. RMČ schvaluje názvy pro pět nově vzniklých komunikací v OS VIVUS v Uhříněvsi.
2. RMČ ukládá vedoucí OOS zaslat schválené názvy pěti nových ulic příslušnému odboru na MHMP, který zajistí
předložení k odsouhlasení na Radu hl. m. Prahy.
/8:0:0/
14. Posouzení přihlášek uchazeček v konkurzním řízení na ředitele/ředitelku MŠ Pitkovice, příspěvková
organizace, Hlívová
Materiál byl předložen písemně.
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí průběh konkurzního řízení.
2. RMČ souhlasí s vyřazením 2 uchazeček z konkurzního řízení na ředitelku MŠ Pitkovice, příspěvková organizace,
Praha 10, Hlívová, které nesplnily podmínky stanovené § 3 odst. b) Vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb.,
o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisí ve znění pozdějších předpisů, tak jak je uvedeno
v zápisu z prvního jednání konkurzní komise.
/8:0:0/

15. Financování MŠ
Materiál byl předložen písemně.
Usnesení:
RMČ souhlasí v roce 2016 s použitím úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách, které zřizuje MČ Praha 22,
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tak jak je uvedeno v důvodové zprávě.
/8:0:0/
16. Zápis z 2. zasedání Komise kultury ze dne 31. 3. 2016
Písemně předložený materiál objasnil radní pan Coller.
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí zápis ze zasedání Komise kultury ze dne 31. 3. 2016.
2. RMČ schvaluje:
a) výrobu turistické nálepky Uhříněveského muzea (bude hrazena z fondu muzea) 20 ks deníků a příležitostného
razítka se znakem městské části,
b) příspěvek na kulturní akci „Pálení Čarodějnic“ ve výši 40 000 Kč.
/8:0:0/
17. Přidělení dotace z Programu MČ Praha 22 na podporu projektů v oblasti společenských aktivit v roce 2016
Písemně předložený materiál objasnil radní Bc. Selinger. K bodu se diskutovalo.
Hlasování se zdržel Ing. Semeniuk.
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí zápis hodnotící komise včetně jejího doporučení na přidělení dotace na podporu projektů
v oblasti společenských aktivit v roce 2016.
2. RMČ schvaluje na základě kritérií přidělení dotace:
č. 1 - Spolek občanů Hájku, IČ 03710947 ve výši 15 000 Kč
č. 2 - Český rybářský svaz, MO Uhříněves, IČ 40615561 ve výši 10 000 Kč
č. 3 - DPS Jiskřička, IČ 45244782 ve výši 20 000 Kč
č. 4 - Český svaz včelařský, ZO Uhříněves, IČ 22746647 ve výši 5 000 Kč
č. 5 - PONTE D22, IČ 26531186 ve výši 10 000 Kč
č. 7 - ČSBS, 162. ZO, IČ 00442755 ve výši 15 000 Kč
č. 8 - SDČR, ZO 22/30, IČ 69059373 ve výši 15 000 Kč
č. 9 - SHM Klub Uhříněves a Kolovraty, IČ 63834481 ve výši 10 000 Kč
č. 10 - Dům Um, IČ 45241945 ve výši 10 000 Kč
č. 11 - OS Uhříněves, IČ 27015297 ve výši 10 000 Kč
č. 12 - TJ SOKOL Uhříněves, IČ 49276662 ve výši 10 000 Kč
3. RMČ ukládá OKÚ
a) vyrozumět žadatele s rozhodnutím RMČ o podaných žádostech,
b) připravit smlouvy o poskytnutí dotace k podpisům smluvních stran.
/7:0:1/
18. Přidělení dotace z Programu MČ Praha 22 na podporu sportovních činnosti nestátních neziskových organizací
Písemně předložený materiál objasnil radní Bc. Selinger. K bodu se diskutovalo.
Hlasování se zdrželi pan starosta a Ing. Semeniuk.
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí zápis hodnotící komise včetně jejího doporučení na přidělení dotace na podporu sportovní
činnosti nestátních neziskových organizací.
2. RMČ schvaluje na základě kritérií přidělení dotace:
č. 1 - Český rybářský svaz, ZO Uhříněves, IČ 40615561 ve výši 40 000 Kč
č. 2 - SHM Klub Uhříněves a Kolovraty, IČ 63834481 ve výši 40 000 Kč
č. 6 - Sportcentrum Uhříněves, IČ 01539850 ve výši 20 000 Kč
č. 8 - Dům Um, IČ 45241945 ve výši 10 000 Kč
3. RMČ doporučuje přidělit dotaci
č. 3 - SK Čechie Uhříněves, IČ 15268551 ve výši 70 000 Kč
4. RMČ ukládá
a) radnímu Bc. Selingerovi předložit přidělení dotace pro SK Čechie Uhříněves na 9. ZMČ ke schválení,
b) OKÚ vyrozumět žadatele s rozhodnutím RMČ o podaných žádostech,
c) OKÚ připravit smlouvy o poskytnutí dotace k podpisům smluvních stran.
/6:0:2/
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19. Výběr zhotovitele veřejné zakázka „Nákup nového motorového vozidla pro výkon pečovatelské služby OSVZ“
Písemně předložený materiál objasnil radní Bc. Selinger.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí se zadáním veřejné zakázky „Nákup nového motorového vozidla pro výkon pečovatelské služby
OSVZ“ firmě Auto Babiš s. r. o., Ondřejovská 700, Mnichovice, 251 64.
2. RMČ ukládá
a) panu starostovi podepsat s vybraným uchazečem smlouvu,
b) OHS informovat uchazeče o výsledku výběrového řízení a zajistit plnění smlouvy.
/8:0:0/
20. Doplnění systému odpadkových košů MČ
Písemně předložený materiál objasnil radní Bc. Selinger. Návrh nového systému musí projít komisí ŽP. Proběhla diskuse.
Usnesení:
RMČ souhlasí s přerušením projednávání tohoto bodu.
/8:0:0/
21. Veřejná zakázka „Komplet 22 ks PC pro kancelářské využití“
Písemně předložený materiál objasnil radní pro IT RNDr. Loula, který informoval, že se jedná se o dodání kompletu 22 ks
PC pro kancelářské využití zaměstnanců na ÚMČ Praha 22. Zajištěním veřejné zakázky bude pověřen odbor kanceláře
úřadu. K bodu se diskutovalo.
Usnesení:
RMČ souhlasí se způsobem zadání, zadávacími podmínkami a složením hodnotící komise VZ malého rozsahu na
dodávku: „Komplet 22 ks PC pro kancelářské využití“ podle důvodové zprávy
/8:0:0/
22. Zápis z Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 6. 4. 2016
Písemně předložený materiál objasnila paní šéfredaktorka Mgr. Erbsová.
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí zápis z Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 6. 4. 2016.
2. RMČ souhlasí s úpravou závazného harmonogramu vydání UZ v roce 2016 podle návrhu RR.
/8:0:0/
23. Personální záležitosti
Materiál byl předložen písemně. K bodu se diskutovalo, zejména k textu v článku č. IX. VPP, který je nutno upravit.
Úpravu zajistí tajemnice.
Usnesení:
1. RMČ schvaluje rozdělení finanční rezervy mzdových prostředků, vzniklé za 1. Q 2016 pro vedoucí
zaměstnance/zaměstnankyně ve výši 330 000 Kč a pro ostatní zaměstnance/zaměstnankyně v celkové výši
379 200 korun
2. RMČ ukládá tajemnici zajistit výplatu odměn za plnění mimořádných úkolů v období 1. - 3. 2016 v měsíci
dubnu 2016.
/8:0:0/
24. Různé
A/ Informace k zápisu dětí do MŠ pro školní rok 2016/2017
Materiál byl předložen písemně.
- celkem zapsáno 360 dětí, z toho 111 dětí bylo zapsáno duplicitně do obou MŠ
- celkem zapsáno 249 dětí bez duplicit
celkem přijato 160 dětí (64 %) nepřijato 89 dětí (36 %)
z toho do MŠ Sluneční
58 dětí
54 dětí
z toho do MŠ Za Nadýmačem
102 dětí
35 dětí
V nové MŠ Pitkovice (zápis v srpnu 2016) bude kapacita 112 dětí.
RMČ bere informaci k zápisu do MŠ na vědomí.
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B/ Žádost o poskytnutí dotace pro OB Uhříněves Jany Žižky z Trocnova
Materiál byl předložen na stůl a objasněn radním Bc. Selingerem.
Na MČ se obrátila sdružená obec Baráčníků zastoupená paní Podrázkou, se žádostí o poskytnutí individuální dotace ve výši
5 000 Kč. Dotace bude použita na úhradu nákladů v souvislosti s uspořádáním svatováclavské zábavy. Finanční prostředky
budou poskytnuty z odvodů VHP.
Usnesení:
RMČ souhlasí s poskytnutím individuální dotace ve výši 5000 Kč.
/8:0:0/
C/ Informace pana starosty
Pan starosta informoval, že dne 11. 4. 2016 podepsal smlouvu o smlouvě kupní budoucí na odkoupení části pozemku parc.
č. 1796/4 v k. ú. Uhříněves se společností MERNHORN Trade, SE za účelem výstavby budoucího školského zařízení (úkol
z 8. ZMČ ze dne 24. 2. 2016, bod 6.2). Smlouva byla odeslána k podpisu druhé smluvní strany. RMČ informaci bere na
vědomí.
Zasedání bylo ukončeno v 12:00 hod.
Zapsala: Monika Kubšová

Ověřovatelé zápisu:

pan Jiří Knotek

…………………………………..

Ing. Petr Semeniuk

…………………………………..

Ing. Martin Turnovský, starosta MČ Praha 22

……………………………….

Použité zkratky:
VZ
VZMR
ZD
PD
TDI
UR
DUR
DSP
DPS
DSPS
SP
DIO
DIR
VO
DK
SK
AD
IA

veřejná zakázka
veřejná zakázka malého rozsahu
zadávací dokumentace
projektová dokumentace
technický dozor investora
územní rozhodnutí
dokumentace pro územní rozhodnutí
dokumentace pro stavební povolení
dokumentace provedení stavby
dokumentace skutečného provedení stavby
stavební povolení
dopravně inženýrské opatření
dopravně inženýrské rozhodnutí
veřejné osvětlení
dešťová kanalizace
splašková kanalizace
autorský dozor
investiční akce
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