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Zápis z 36. zasedání RMČ, které se konalo dne 2. 5. 2012  

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

 

 

Přítomni:  viz prezenční listina 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Eliška Machačová, Aleš Benda 

 

Jednání zahájil pan starosta v 9,00 hodin přivítáním přítomných. Hlasováním 7:0:0 byl schválen 

následující PROGRAM: 

 

 

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu 

2. Kontrola zápisu z 35. zasedání RMČ ze dne 18. 4. 2012 

3. Veřejná zakázka „Cyklotrasa MČ Praha 22 – Netluky – Uhříněves – Kolovraty“ 

4. Posouzení záměrů výstavby a rozvoje MČ 

5. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemkům parc. číslo 1884/87, 1884/164, 1884/258, 

1884/260, 1884/262, 1884/271 a 1884/283 v  k. ú. Uhříněves ve prospěch společnosti 

Pražská plynárenská Distribuce, a.s. 

6. Pronájem garáže ve dvoře domu č. p. 199 K Sokolovně TJ Sokol Uhříněves 

7. Finanční kontroly v organizacích zřizovaných MČ Praha 22 

8. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha 22 za rok 2011 
9. Zápis z redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 26. 4. 2012 

10. Zápis ze zasedání komise kultury a zájmových organizací ze dne 24. 4. 2012 

11. Oslavy 100. výročí povýšení Uhříněvsi na město – 27. dubna 2013 

12. Žádost o poskytnutí bezúročné půjčky – na stůl 

13. Různé 

 

 

2. Kontrola zápisu z 35. zasedání RMČ ze dne 18. 4. 2012 

35/2,34/2,33/2,32/8 - Údržba veřejné zeleně MČ Praha 22 – úkol Ing. Machačové a OŽP 

probíhá 

35/2,34/12 - Změna externí úklidové firmy MČ – úklidové vozidlo bylo pořízeno za 50.000,-Kč 

35/2,34/16B – závěrečná zpráva o přezkoumání hospodaření – dnes na programu jednání 

Restaurování praporu spolku Hlahol – úkol paní radní Mgr. Pröllerové informovat zastupitele na 

8. zasedání ZMČ trvá. 

35/3 - Veřejná zakázka na výběr uchazeče pro akci „Organizátor veřejných zakázek pro 

MČ Praha 22“  - smlouva se připravuje k podpisu 

35/4 - Zřízení úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 1059 v k. ú. Uhříněves ve 

prospěch společnosti PREdistribuce, a.s. – smlouva byla odepsána 

35/5 - Zřízení úplatného věcného břemene na pozemku parcelní číslo 1046/3 v k.ú. Uhříněves 

ve prospěch společnosti PREdistribuce, a.s. – žadatelé byli informováni, nyní se čeká na zaslání 

smlouvy k podpisu 

35/6 - Pronájem pozemků prac. č. 226/15, 226/57, 226/58, 226/59, 226/60, 226/61, 226/62 a 

226/63 v k. ú. Hájek u Uhříněvsi za účelem pronájmu příjezdové cesty k základové stanici 

společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. - smlouva byla podepsána 

35/7 - Pronájem parkovacího místa na pozemku parc. č. 760 v k. ú. Uhříněves panu 

Vladimíru Brodskému – smlouva je připravena k podpisu 

35/8 - Žádost o prominutí poplatků z prodlení Světlana Abrhámová, Františka Diviše 1280, 

Praha 10 – žadatelka byla s usnesením seznámena 

35/9 - Zápis z 9. jednání bytové komise ze dne 16. 4. 2012 s návrhem na uzavření NS 

k bytům – žadatelé byli informováni, NS jsou připraveny k podpisu 

35/12 - Různé: 

A) Petice občanů za variantní řešení záměru obvodové komunikace 31/DK/51 v Praze 22 – 

Uhříněvsi – dnes na programu zápis z jednání komise V a ÚPn  
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Před projednáváním následujících materiálů upozornila paní tajemnice na 15. zasedání RMČ ze 

dne 25. 5. 2011, kdy byl dán úkol doplnit smlouvy o dílo tak, aby v nich bylo zakotveno vyjádření 

AK JUDr. Červinky, že účinnost smlouvy bude po obdržení dotací. Je třeba, aby v každé smlouvě 

byla ukotvena tzv. zavazovací podmínka.  

 

 

3. Veřejná zakázka „Cyklotrasa MČ Praha 22 – Netluky – Uhříněves – Kolovraty“ 

Písemně předložený materiál vysvětlil Ing. Martin Turnovský. Návrh usnesení byl doplněn o 

zavazovací podmínku. Radní Ing. Semecký sdělil, že se zdrží hlasování. 

Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 19. 4. 2012 a 

doporučení hodnotící komise 

2. RMČ rozhoduje o přidělení zakázky jako ekonomicky nejvýhodnější uchazeči, který 

získal zákonným propočtem nejvyšší počet bodů a jehož nabídka se umístila na 1. prvním 

místě, a to společnosti: Čermák a Hrachovec a.s., Smíchovská 31, 155 00 Praha 5 

Řeporyje, IČ: 262 12 005 s cenou za dílo 22 908 483,00 Kč vč. DPH 

3. RMČ ukládá panu starostovi písemně seznámit uchazeče s výsledky výběrového řízení 

4. RMČ ukládá panu starostovi zahájit ve spolupráci s ORS jednání o uzavření smlouvy o 

dílo, ve které bude zakotveno, že účinnost smlouvy bude po obdržení dotací. Po vypršení 

odvolacích lhůt smlouvu o dílo v upraveném znění dle stanoviska AK JUDr. Červinka, 

uzavřít 

/6:0:1/ 

 

Z dalšího jednání RMČ se omluvil Ing. Ondřej Semecký. 

 

4. Posouzení záměrů výstavby a rozvoje MČ 

Písemně předložený materiál objasnil Ing. Martin Turnovský. K věci se diskutovalo. V rámci 

diskuse radní konstatovali, že již není nutné záležitost petice projednávat v komisi dopravy (bod 

č.12 B) ze  32. jednání RMČ), neboť v komisi V a ÚPn je většina členů z komise dopravy. Návrh 

usnesení je doplněn o úkol Ing. Turnovského ohledně podání ústní informace na jednání  8. ZMČ. 

Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí - zápis ze 3. a 4. jednání komise V a ÚPn 

2. RMČ souhlasí: 

a) s pokračováním projednávání stavby „obvodové“ komunikace (stavba komunikace 

propojující ulice Ke Kříži a V Pikovičkách) v územním řízení, v souladu s jejím 

zakreslením v platném územním plánu,   

b) s koncepcí řešení západní části Uhříněvsi zprac. Ing.arch. Starčevičem pro využití 

tělesa původní skládky pro volnočasové aktivity  

c) s variantou 1 předběžného hmotového řešení nového pavilonu ZŠ, na pozemku č.parc. 

21/9 k.ú. Uhříněves, (členěné řešení objektu) 

3. RMČ ukládá zástupci starosty Ing. Martinu Turnovskému: 

a)  předložit na ZMČ k odsouhlasení záměry 2b) 

b) v rámci různého ústně informovat o pokračování projednávání stavby „obvodové“ 

komunikace viz bod 2a) 
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5. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemkům parc. číslo 1884/87, 1884/164, 

1884/258, 1884/260, 1884/262, 1884/271 a 1884/283 v  k. ú. Uhříněves ve prospěch 

společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s. 
Materiál byl předložen písemně. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zřízením úplatného věcného břemene k pozemkům  parc. č. 1884/87, 

1884/164, 1884/258, 1884/260, 1884/262, 1884/271 a 1884/283 v  k. ú. Uhříněves ve 

prospěch společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., U Plynárny 500, 145 08 Praha 

4, IČO: 27403505, za cenu 308.608,- Kč + DPH 

2. RMČ ukládá OSM informovat žadatele a připravit smlouvu o zřízení věcného břemene 
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3. RMČ ukládá panu starostovi uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene 

/6:0:0/ 

 

6. Pronájem garáže ve dvoře domu č.p. 199 K Sokolovně TJ Sokol Uhříněves 

Písemně předložený materiál objasnil pan Benda. Jedná se o uložení kulis ochotnického spolku 

UCHO, neboť v Lipanech  musí NP vyklidit; je potřeba aby byla uvolněna také půda v muzeu, kde  

jsou  uloženy další potřeby spolku a v rámci BOZP to není přípustné. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s pronájmem garáže ve dvoře domu čp. 199 ul. K Sokolovně v Praze - 

Uhříněvsi, za cenu 1,-Kč/rok na dobu neurčitou společnosti TJ Sokol Uhříněves, se 

sídlem K Sokolovně 201, 104 00 Praha - Uhříněves, IČO: 49276662 

2. RMČ ukládá OSM informovat žadatele a připravit smlouvu 

3. RMČ ukládá panu starostovi uzavřít nájemní smlouvu 

4. RMČ ukládá OKÚ zajistit vyklizení půdy v muzeu 
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7. 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) 

Materiál byl předložen písemně. 

Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí výsledek finanční kontroly 

2. RMČ ukládá  

a) řediteli(kám) základních škol, mateřské školy a školní jídelny přijmout opatření 

k nápravě chyb a nedostatků uvedených v protokolech o provedených kontrolách. 

b) OKÚ seznámit ředitele(ky) základních škol, mateřské školy a školní jídelny 

s usnesením. 

 

8. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha 22 za rok 2011  
K písemně předloženému materiálu hovořila paní tajemnice. Na základě žádosti MČ Praha 22 o 

přezkoumání hospodaření za rok 2012 Magistrátem hl. m. Prahy bylo na základě dopisu ředitelky 

odboru kontrolní činnosti přezkoumání zařazeno do plánu MHMP za rok 2012.  

Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha 22 za rok 

2011 

2. RMČ ukládá: 

a) starostovi vydat Příkaz č. 3/2012  

b) tajemnici zajistit realizaci stanovených opatření a průběžně kontrolovat jejich plnění 

 

9. Zápis z redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 26. 4. 2012 

Materiál byl předložen písemně. RMČ bere zápis z redakční rady UZ ze dne 26. 4. 2012 na vědomí. 

 

10. Zápis ze zasedání komise kultury a zájmových organizací ze dne 24. 4. 2012 

K písemně předloženému materiálu hovořila Mgr. Marcela Pröllerová. RMČ bere zápis ze 

zasedání kulturní komise dne 24. 4. 2012 na vědomí. 

 

11. Oslavy 100. výročí povýšení Uhříněvsi na město – 27. dubna 2013 

K jednotlivým bodům písemně předloženého materiálu hovořila paní tajemnice. K záležitosti se 

diskutovalo, pokud se přihlásí zájemci z řad občanů, mohou být v pracovní skupině.  

Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí návrhy průběhu oslav 100. výročí povýšení Uhříněvsi na město 

v roce 2013 

2. RMČ schvaluje pracovní skupinu pro zajištění oslav v následujícím složení: Mgr. 

Pröllerová, Ing. Jandová, Ing. Petr, Ing. Klich, pan Rosa, paní Pirklová, paní Votavová, 

MUDr. Pročková…. 

/6:0:0/ 
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12. Žádost o poskytnutí bezúročné půjčky – na stůl 

Na stůl byla předložena informace ohledně žádosti o poskytnutí bezúročné půjčky z rozpočtu 

HMP na úhradu závazků z minulých let, a to v návaznosti na rozdělení rezervy HMP.  Pan 

starosta objasnil, že jednal s panem primátorem a bylo mu doporučeno, aby MČ o půjčku 

požádala. Žádost o půjčku musí schválit ZMČ, proto svolá pan starosta 1. mimořádné zasedání 

ZMČ dne 16. 5. 2012 od 17,00 hodin. Jednání 37. RMČ se uskuteční dne 16. 5. 2012 od 15,00 

hodin. Tajemník je pověřen k vyhotovení dopisu – pozvánky členů ZMČ na 1. mimořádné 

zasedání.  

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se žádostí o poskytnutí bezúročné půjčky z rozpočtu HMP ve výši 18 mil. 

se šestiletou lhůtou splatnosti na úhradu závazků z minulých let 

2. RMČ ukládá panu starostovi předložit tuto záležitost na jednání 1. mimořádného 

zasedání ZMČ dne 16. 5. 2012 od 17 hodin  ke schválení 

/6:0:0/ 

 

13. Různé 

A) Paní tajemnice hovořila o žádostech o grant, které budou projednávány dne 15. 5. 2012 od 

15,00 hodin. Z důvodu řádné dovolené člena grantové komise (komise byla jmenována na jednání 

33. RMČ dne 21. 3. 2012) Ing. Romana Petra je třeba jmenovat členkou komise Ing. Olgu 

Jandovou. Se jmenováním Ing. Olgy Jandové členkou grantové komise souhlasí RMČ 

hlasováním 6:0:0. Materiál k vyhodnocení žádostí o grant bude předložen na jednání 38. RMČ 

dne 30. 5. 2012. 

 
B) Paní tajemnice seznámila radní s vyúčtováním uhříněveského galavečera. RMČ bere 

vyúčtování kulturní akce MČ – Uhříněveský galavečer na vědomí. 

 

C) Mgr. Pröllerová předložila písemnou žádost starostky TJ Sokol Uhříněves Ing. Marie 

Kotkové o finanční příspěvek pro Divadelní spolek UCHO na nastudování antické divadelní 

komedie. K věci se diskutovalo.  

Usnesení: 

RMČ nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku Divadelní společnosti UCHO z důvodu 

grantové politiky, která je na městské části schválena.  
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 paní tajemnice zaslala radním tiskovou zprávu ohledně změny struktury MHMP 

 dne 4. 5. 2012 proběhne kladení věnce u příležitosti 67. výročí Květnového povstání českého 

lidu – za MČ se akce zúčastní Ing. Eliška Machačová a Ing. Olga Jandová 

 v době nepřítomnosti pana starosty ve dnech 3., 4. a 7. 5. 2012 je podepisováním za MČ 

pověřena Ing. Eliška Machačová 

 

Zasedání bylo ukončeno v  10,30 hodin. 

 

Zapsala M. Veverková 

 

 

Ověřovatelé zápisu:    Ing. Eliška Machačová …………………………….. 

 

 

Aleš Benda   ….….……………………….. 

 

 

 

 

Milan Coller, starosta MČ Praha 22         ………………………….. 


