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Zápis z 37. zasedání RMČ, které se konalo dne 27. 4. 2016 
od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice 

 
Přítomni:   Viz Prezenční listina 
Ověřovatelé zápisu:  B. Michal Selinger, Ing. Petr Semeniuk 
 
 
Před samotným zahájením zasedání přinesli pan ředitel PaedDr. Petr Ptáček, paní učitelky a žáci ZŠ Vachkova 
vlastnoručně vyrobenou čarodějnici Barboru, která bude pohlcena ohněm na sobotní akci „Pálení čarodějnic“ 
v areálu SK Čechie Uhříněves. 
 
Jednání zahájil pan starosta v 9:00 hodin přivítáním přítomných. Byli zvoleni výše uvedení ověřovatelé zápisu.  
 
Pan starosta požádal o doplnění programu o tyto materiály: 

 Ukončení nájemní smlouvy č. 46/2015 MN 16 na byt v DPS II. Nové náměstí 1440/2a s paní O. P. 
 Záštita MČ Praha 22 nad projektem „Loučení s létem“ v Hájku 

Materiály k těmto bodům byly předloženy radním na stůl. 
 
Dále se přihlásil o slovo ZS Ing. Pařízek a požádal o přeřazení svých bodů 12. - 15. 
RMČ souhlasí s předřazením bodů na bod č. 5. - 8. 
/8:0:0/ 
 
Hlasováním 8:0:0 byl schválen doplněný PROGRAM: 

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu 
2. Kontrola zápisu z 36. zasedání RMČ ze dne 13. 4. 2016 
3. Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky pod názvem „Výstavba MŠ Pitkovice - vybavení 

nábytkem“ - schválení záměru, způsobu zadání, zadávacích podmínek a hodnotící komise 
4. Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky pod názvem „Výstavba MŠ Pitkovice - venkovní herní 

prvky“ - schválení záměru, způsobu zadání, zadávacích podmínek a hodnotící komise 
5. Rozpočtové úpravy MČ Praha 22 za období od 25. 3. 2016 do 25. 4. 2016 

6. Závěrečný účet MČ Praha 22 za rok 2015 

7. Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 22 k 31. 12. 2015  

8. Zápis z 9. zasedání Komise dopravy ze dne 11. 4. 2016 
9. Zřízení úplatného věcného břemene na pozemku parc. č. 1793/73 v k. ú. Uhříněves ve prospěch 

společnosti PREdistribuce, a. s. 
10. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 2178 a 2003 v k. ú. Uhříněves ve prospěch 

společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
11. Výkup části pozemku parc. č. 1796/4 v k. ú. Uhříněves za účelem výstavby budoucího školského 

zařízení - uzavření kupní smlouvy 
12. Nákup NP za účelem zřízení lékařských ordinací - uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní se           

spol. Vivus Uhříněves s. r. o. 
13. Zateplení a fasáda bytového domu čp. 356 ulice Přátelství 

14. Žádost o splátkový kalendář - pan V. B., Praha 22 

15. Inventarizace majetku a závazků MČ Praha 22 k 31. 12. 2015 

16. Ukončení nájemní smlouvy č. 46/2015 MN 16 na byt v DPS II. Nové náměstí 1440/2a s paní O. P. 

17. Předchozí souhlas s přijetím účelového finančního daru 

18. Celoměstské programy podpory projektů v rámci titulu Evropské hlavní město sportu 2016      

19. Zápis z 5. jednání Komise sociální, zdravotnictví a komunitního plánování ze dne 21. 4. 2016 

20. Oprava herních prvků na dětských hřištích 

21. Vyjádření k dokumentaci EIA záměru „Novostavba mola a dráhy se zázemím pro vodní lyžování, 

lokalita Podleský rybník, parc. č. 1692 k. ú. Uhříněves“ 

22. Veřejná zakázka „Grafická úprava a sazba Uhříněveského zpravodaje“  

23. Personální záležitosti 

24. Návrh na změnu tajemníka/tajemnice Kontrolního výboru ZMČ 
25. Návrh programu 9. zasedání ZMČ, které se uskuteční dne 18. 5. 2016 
26. Různé 

A/ Návrh termínů zasedání RMČ a ZMČ na II. pololetí 2016 
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B/ Informace radního Bc. Selingera 
C/ Informace tajemnice 
 
 

2. Kontrola zápisu z 36. zasedání RMČ ze dne 13. 4. 2016  
36/2,35/2,34/2,33/2,32/2,31/2,30/2,29/2,28/23 (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 
36/2,35/2,34/2,32/2,31/2,30/2,29/3 (29. RMČ ze dne 6. 1. 2016) - Zřízení ÚVB na pozemku parc. č. 1835/8          
v k. ú. Uhříněves ve prospěch PREdistribuce, a. s. - připraveno k podání na KN - trvá 
36/2,35/2,34/2,33/2,32/2,31/2,30/9 (30. RMČ ze dne 20. 1. 2016) - Zřízení ÚVB na pozemku parc. č. 2017       
v k. ú. Uhříněves ve prospěch PREdistribuce - připraveno k podání na KN - trvá 
36/2,35/2,34/2,33/2,32/2,31/2,30/10 (30. RMČ ze dne 20. 1. 2016) - Zřízení ÚVB na pozemku parc. č. 2083         
v k. ú. Uhříněves ve prospěch PREdistribuce - připraveno k podání na KN - trvá 
36/2,35/2,34/2,33/2,32/2,31/2,30/17 (30. RMČ ze dne 20. 1. 2016) - Řešení režimu parkování v okolí 
železnice stanice Praha - Uhříněves - byly osloveny 3 firmy k podání cenové nabídky. Termín pro podání je 
do 2. 5. 2016 - trvá 
36/2,35/2,34/2,33/2,32/5 (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 
36/2,35/2,34/2,33/2,32/8 (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. - materiál do ZMČ 
připraven 
35/2,33/2,32/2/, 32/13 (32. RMČ ze dne 17. 2. 2016) - Vyhlášení konkurzního řízení na funkci 

ředitele/ředitelky MŠ Pitkovice - probíhá podle harmonogramu, konkurzní řízení s nevyřazenými 

uchazečkami proběhne dne           9. 5. 2016 od 9 hodin v zas. místnosti č. 113 - trvá 

36/2,35/2,34/2,33/6 (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 - připraveno k podání na KN - trvá 
36/2,35/2,34/2,33/8 (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 - materiál do 9. ZMČ připraven - splněno 
36/2,35/2,34/2,33/13 (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. J. S., zákonný zástupce, na základě jednání s panem starostou dne 12. 4. 2016, byl přizván na 36. RMČ. 
Podnět MČ P22 byl na ČŠI odeslán - splněno   
36/2,35/2,34/5 (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. - smlouva zaslána k podpisu na 
Pražskou plynárenskou - trvá 
36/2,35/2,34/14 (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 

36/2,35/4 (35. RMČ ze dne 30. 3. 2016) -Úprava nájemních vztahů k bytům v majetku MČ P22 - dodatky 

se průběžně podepisují - trvá 

36/2,35/5 (35. RMČ ze dne 30. 3. 2016) - 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 - nabídky MČ obdržela, výběrová komise zasedala dne 26. 4., vyhodnocení 
VZ bude předloženo na 38. RMČ - trvá 
36/2,35/10, 11 a 12 (35. RMČ ze dne 30. 3. 2016) - Žádosti o neinvestiční účelové dotace z rozpočtu HMP - 
rozhodnutí o dotaci bude do 30. 6. 2016; věc sleduje OSVZ - trvá 

35/13 (35. RMČ ze dne 30. 3. 2016) B/ Informace pana starosty - za účelem projednání aktuální situace 

v oblasti investic do školství s výhledem do roku 2020 se uskutečnilo dne 13. 4. 2016 setkání starostů MČ ze 

správního obvodu Praha 22. Během diskuze byly představeny investiční záměry na rozšíření stávající 

nedostatečné kapacity základního školství a ve školním stravování v MČ Praha 22 a v MČ Praha - Kolovraty. 

Na závěr setkání se starostové dohodli na podpisu společného komuniké k zařazení nové základní školy v MČ 

Praha 22 a rozšíření ZŠ v MČ Praha - Kolovraty do seznamu celopražského významu k zajištění financování 

z rozpočtu HMP. Za účelem rozšíření míst v MŠ starostové podpoří společným komuniké i záměr na využití 
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celého objektu bývalé školy č. p. 66 v MČ Praha - Královice, kde je 1 třída MŠ Sluneční. Pan starosta přečetl 

komuniké, které za MČ P22 podepsal a radní s jeho obsahem souhlasili. 

RMČ souhlasí  

a) s přijatým společným komuniké starostů MČ ze správního obvodu Praha 22 ze dne 13. 4. 2016,   

b) s podporou záměru na využití celého objektu bývalé školy č. p. 66 v MČ Praha - Královice pro 

předškolní vzdělávání.  

/8:0:0/ 
 
36/3 - Žádost o svolání mimořádného zasedání ZMČ Praha 22 - organizační úsek OKÚ zajistil zveřejnění 
oznámení a pozvání zastupitelů - splněno 
Zápis z 1. mimořádného zasedání ZMČ Praha 22 ze dne 25. 4. 2016 - ověřený byl předložen radním na 
stůl. RMČ zápis bere na vědomí. 
36/4 - Přidělení dotace z MŠMT na projekt „Novostavba MŠ Pitkovice“ - objednávka vystavena a 
odeslána - splněno 
36/5 - VZMR 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  - veřejná zakázka se připravuje ke zveřejnění - trvá; 
jmenování členů a náhradníků hodnotící komise se připravuje - trvá 
36/7 - Výstavba MŠ Pitkovice“ - uzavření  Dodatku č. 2 k SoD č. 141/2015 D-22 s PROMINECON CZ     

a. s. - starosta podepsal Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 141/2015 D-22 dne 15. 4. 2016 - splněno 

36/9 - 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 - písemné stanovisko 
předáno všem lékařům - splněno 
36/10 - Pronájem NP o velikosti 14,4 m2 v DPS II. firmě ENDODIAB, s. r. o. - žadatel informován, dodatek 

ke smlouvě se připravuje k podpisu - trvá 
36/11 - Ukončení NS na pronájem NP č. 1 „Prodejna vín“ na adrese Semanského 78 v P 22 s Robertem 
Prinzem - záměr dalšího pronájmu se připravuje k vyvěšení - trvá 
36/12 - Žádost o prominutí poplatků z prodlení - M. G., P 22 - advokátní kancelář a žadatelka informována 

- splněno 
36/13 - Pojmenování nových komunikací v Uhříněvsi - žádost MČ byla na MHMP odeslána - splněno 
36/14 - Posouzení přihlášek uchazeček v konkurzním řízení na ředitele/ředitelku MŠ Pitkovice, 
příspěvková organizace, Hlívová - vyřazení bylo uchazečkám písemně oznámeno - splněno 
36/15 - Financování MŠ - ředitelky byly s usnesením písemně seznámeny - splněno 
36/16 - Zápis z 2. zasedání Komise kultury ze dne 31. 3. 2016 - výroba turistické nálepky Uhříněveského 
muzea (bude hrazena z fondu muzea) 20 ks deníků a příležitostného razítka se znakem městské části - 
objednáno 
36/17 - Přidělení dotace z Programu MČ Praha 22 na podporu projektů v oblasti společenských aktivit 
v roce 2016 - a) žadatelé vyrozuměni, b) smlouvy o poskytnutí dotace připraveny k podpisu příjemců dotací 
36/18 - Přidělení dotace z Programu MČ Praha 22 na podporu sportovních činnosti nestátních 
neziskových organizací - probíhá 

a) dotace pro SK Čechie Uhříněves - materiál na 9. ZMČ připraven 

b) žadatele o rozhodnutí RMČ písemně vyrozuměni 

c) smlouvy o poskytnutí dotace připraveny k podpisu příjemcům dotací  
36/19 - Výběr zhotovitele VZ „Nákup nového motorového vozidla pro výkon pečovatelské služby 
OSVZ“ - vozidlo bylo převzato 20. 4. a zařazeno do flotilního pojištění Generali pojišťovny. Slavnostní 
předání vozu se uskuteční ve čtvrtek 28. 4. v 11 hod. před budovou DPS. Předání zaštítí radní Bc. Selinger. 
36/20 - Doplnění systému odpadkových košů MČ - bude dohodnuta schůzka za účasti V OŽPD+V OSM+           
V OE+RAD Bc. Selinger, kde budou vyjasněny podmínky stávajícího a nového systému v souladu 
s rozpočtem MČ, věc bude dále projednána v KŽP   
36/21 - VZ „Komplet 22 ks PC pro kancelářské využití“ - výzva na VZ zveřejněna, jednání hodnotící 

komise se uskuteční 5. 5. 2016 od 10 hodin v zasedačce č. 113 - probíhá 
36/23 - Personální záležitosti  - návrh VPP byl v článku IX. doplněn dle návrhu pana ZS Pařízka, v souladu    
s rozpočtem a radní s obsahem VPP byli seznámeni. 
Usnesení: 
RMČ schvaluje aktualizovaný Vnitřní platový předpis po zapracování úpravy v článku IX. 
/8:0:0/ 
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36/24B/Různé - Žádost o poskytnutí dotace pro OB Uhříněves Jany Žižky z Trocnova - žadatelka 
informována, smlouva je připravena k podpisu - splněno 
 
 
3. Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky pod názvem „Výstavba MŠ Pitkovice - vybavení 
nábytkem“ - schválení záměru, způsobu zadání, zadávacích podmínek a hodnotící komise 
Písemně předložený materiál objasnil radní Ing. Semeniuk. 
Usnesení: 

1. RMČ  souhlasí se zajištěním zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky pod názvem 

„Výstavba MŠ Pitkovice - vybavení nábytkem“. 

2. RMČ  ukládá ORS zajistit zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky pod názvem 

„Výstavba MŠ Pitkovice - vybavení nábytkem“ v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 5/2012, 

Dodatku č. 1/2013 a č. 2/2014 ke Směrnici ÚMČ Praha 22 č. 5/2012 a Pokynem tajemnice ÚMČ 

Praha 22 č. 5/2012.  

3. RMČ schvaluje způsob zadání a zadávací podmínky. 

4. RMČ  schvaluje členy a náhradníky hodnotící komise ve složení: 

Členové:                                                         Náhradníci 

Ing. Petr Semeniuk                                          Jiří Knotek 

Milan Coller                                                    Bc. Michal Selinger 

Petr Mošna                                                      Ing. Roman Petr 

Miroslav Šašek                                                Pavlína Harantová 

Jiří Rösler                                                        Jana Frydrychová 

5. RMČ ukládá starostovi jmenovat členy a náhradníky hodnotící komise v souladu se závěry 

tohoto usnesení. 
/8:0:0/ 

 
4. Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky pod názvem „Výstavba MŠ Pitkovice - venkovní 
herní prvky“ - schválení záměru, způsobu zadání, zadávacích podmínek a hodnotící komise 
Písemně předložený materiál objasnil radní Ing. Semeniuk. 
Usnesení: 

1. RMČ  souhlasí se zajištěním zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky pod názvem 

„Výstavba MŠ Pitkovice – venkovní herní prvky“. 

2. RMČ  ukládá ORS zajistit zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky pod názvem 

„Výstavba MŠ Pitkovice – venkovní herní prvky“ v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22              

č. 5/2012, Dodatku č. 1/2013 a č. 2/2014 ke Směrnici ÚMČ Praha 22 č. 5/2012 a Pokynem 

tajemnice ÚMČ Praha 22 č. 5/2012.  

3. RMČ  schvaluje způsob zadání a zadávací podmínky. 

4. RMČ  schvaluje členy a náhradníky hodnotící komise ve složení: 

Členové:                                                         Náhradníci: 

Ing. Petr Semeniuk                                         Jiří Knotek 

Milan Coller                                                   Bc. Michal Selinger 

Petr Mošna                                                      Ing. Roman Petr 

Miroslav Šašek                                               Pavlína Harantová 

Jiří Rösler                                                       Jana Frydrychová 

5. RMČ ukládá starostovi jmenovat členy a náhradníky hodnotící komise v souladu se závěry 

tohoto usnesení. 
/8:0:0/ 
 
 
 
 

5. Rozpočtové úpravy MČ Praha 22 za období od 25. 3. 2016 do 25. 4. 2016 
Písemně předložený materiál objasnil ZS Ing. Pařízek. 
Rozpočtové úpravy vychází z obdržených dotací a potřebných úprav rozpočtu. K bodu se diskutovalo. 
Usnesení: 

RMČ schvaluje rozpočtové úpravy za období od 25. 3. 2016 do 25. 4. 2016 dle přílohy. 
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/8:0:0/ 

 

6. Závěrečný účet MČ Praha 22 za rok 2015 
Písemně předložený materiál objasnil ZS Ing. Pařízek. 
Návrh závěrečného účtu za rok 2015 byl projednán na 6. jednání FV ZMČ dne 20. 4. 2016. FV doporučuje, 

aby RMČ odsouhlasila předložení navrženého závěrečného účtu za rok 2015 ZMČ k odsouhlasení, a to 

s výrokem bez výhrad. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí návrh závěrečného účtu MČ Praha 22 za rok 2015  
2. RMČ ukládá Ing. Pařízkovi předložit návrh závěrečného účtu za rok 2015 k odsouhlasení 

zastupitelstvu MČ, a to s výrokem bez výhrad. 
/8:0:0/ 
 

7. Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací zřizovaných městskou částí Praha 22                  

k 31. 12. 2015  
Písemně předložený materiál objasnil ZS Ing. Pařízek. 
Usnesení: 

1. RMČ schvaluje účetní závěrku k 31. 12. 2015 u příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 22:  

Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2, IČ: 62933540, 

Základní škola U Obory, Praha 10, Vachkova 630, IČ: 62933671, 

Mateřská škola, Praha 10, Za Nadýmačem 927, IČ: 45248273, 

Mateřská škola Sluneční, Praha 10, Sluneční 1550/20, IČ: 72550252, 

Školní jídelna, Praha 22, Nové náměstí 1100, IČ: 70971382. 

2. RMČ ukládá VED OKÚ zajistit organizaci schvalování účetních závěrek u příspěvkových organizací 

zřizovaných MČ Praha 22 podle metodického pokynu. 
/8:0:0/ 

 

8. Zápis z 9. zasedání Komise dopravy ze dne 11. 4. 2016 
Písemně předložený materiál objasnil ZS Ing. Pařízek a RMČ zápis bere na vědomí. 
 
9. Zřízení úplatného věcného břemene na pozemku parc. č. 1793/73 v k. ú. Uhříněves ve prospěch 
společnosti PREdistribuce, a. s. 
Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zřízením úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 1793/73 v k. ú. Uhříněves 

ve prospěch společnosti PREdistribuce, a. s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5, za cenu 6 185 Kč + 

DPH. 

2. RMČ ukládá  
a) OSM informovat žadatele a připravit smlouvu o zřízení věcného břemene, 

b) starostovi MČ uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene. 
/8:0:0/ 
 
10. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 2178 a 2003 v k. ú. Uhříněves ve prospěch 
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s. 
Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zřízením úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 2178 a 2003 v k. ú. 

Uhříněves ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., Olšanská 2681/6,      

130 00 Praha 3 - Žižkov, za cenu dle znaleckého posudku + DPH. 

2. RMČ ukládá  
a) OSM informovat žadatele a připravit smlouvu o smlouvě budoucí, 

b) starostovi MČ uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. 
/8:0:0/ 
 
11. Výkup části pozemku parc. č. 1796/4 v k. ú. Uhříněves za účelem výstavby budoucího školského 
zařízení - uzavření kupní smlouvy 
Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek. K bodu se široce diskutovalo. 
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Hlasování se zdržel Ing. Pařízek. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na odkoupení části pozemku parc. č. 1796/4 v k. ú. 

Uhříněves o výměře 6802 m2 za cenu 3.726,-Kč/m2
, celkem tedy za cenu 25 344 252 Kč, od 

společnosti MERNHORN Trade, SE, se sídlem Revoluční 1082/8, 110 00 Praha - Nové Město,           

IČ 29129087, za účelem výstavby budoucího školského zařízení za předpokladu splnění následujících 

podmínek:     

- v katastru bude proveden výmaz zástavního práva ke kupovanému pozemku, 

- na příslušném LV nebudou u pozemku zapsána jakákoliv omezení vlastnického práva s výjimkou 

možného převodu vlastnického práva k oddělené části pozemku, která nebude předmětem smlouvy, 

- bude vyhotoven oddělovací GP a katastrálním úřadem a stavebním úřadem schváleno dělení 

pozemku parc. č. 1796/4 v k. ú. Uhříněves.  
2. RMČ ukládá OSM připravit materiál do 9. ZMČ. 

/7:0:1/ 
 
12. Nákup NP za účelem zřízení lékařských ordinací - uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní        
se spol. Vivus Uhříněves s. r. o. 
Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek. K bodu se diskutovalo. 
Hlasování se zdržel Ing. Pařízek. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě, jejímž předmětem bude nákup                    

4 nebytových jednotek, budovaných v rámci projektu „Obytný soubor Vivus Uhříněves“ pro účely 

zřízení lékařských ordinací se společností Vivus Uhříněves s.r.o., se sídlem Budějovická 64/5, 140 00 

Praha 4 - Michle, za celkovou cenu 15 000 000 Kč vč. DPH.   

2. RMČ ukládá OSM připravit materiál do 9. ZMČ. 
/7:0:1/ 
 

13. Zateplení a fasáda bytového domu čp. 356 ulice Přátelství 
Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek. 
Usnesení: 

1. RMČ  souhlasí  

a) se záměrem zateplení a zhotovení fasády bytového domu čp. 356 Přátelství Uhříněves  

b) s výzvou včetně uvedení požadavků na opravu ve smyslu Pokynu tajemnice č. 5/2012 

c) s komisí pro otevírání obálek ve složení: 

Členové:             Náhradníci: 

Jiří Knotek - radní pro bytovou politiku    Ing. Petr Semeniuk-radní pro investice a infrastrukturu  

Ing. Jana Kovaříková - vedoucí OSM        Ing. Roman Petr - vedoucí OKÚ 

Ing. Jaroslav Novák - technik OSM           Jan Maňák - technik OSM 

2. RMČ ukládá OSM vyhlásit veřejnou zakázku malého rozsahu na zateplení a zhotovení fasády 

bytového domu čp. 356 ulice Přátelství Uhříněves v souladu s Pokynem tajemnice č. 5/2012. 

/8:0:0/ 

 

14. Žádost o splátkový kalendář - pan V. B., Praha 22 
Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek. 
Usnesení: 

1. RMČ  souhlasí s uzavřením navrženého splátkového kalendáře na dlužnou částku s panem V. B., 

Praha 22. 

2. RMČ ukládá OSM vyrozumět žadatele s usnesením a uzavřít splátkový kalendář. 
/8:0:0/ 

15. Inventarizace majetku a závazků MČ Praha 22 k 31. 12. 2015 
Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí výsledek inventarizace majetku a závazků Městské části Praha 22                

k 31. 12. 2015. 

2. RMČ ukládá ZS panu Jiřímu Knotkovi předložit informaci o výsledku inventarizace majetku a 

závazků MČ Praha 22 za rok 2015 na 9. ZMČ. 
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/8:0:0/ 

 

16. Ukončení nájemní smlouvy č. 46/2015 MN 16 na byt v DPS II. Nové náměstí 1440/2a s paní O. P. 
Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s ukončením NS č. 46/2015 MN - 16 na pronájem bytu v DPS II. Nové náměstí 

1440/2a v Praze - Uhříněvsi s paní O. P., dohodou ke dni 30. 4. 2016. 

2. RMČ ukládá  

a) OSM informovat žadatele a připravit dohodu o ukončení NS, 

b) starostovi MČ podepsat dohodu o ukončení NS. 
/8:0:0/ 
 

17. Předchozí souhlas s přijetím účelového finančního daru 

Materiál byl předložen písemně. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s přijetím účelového finančního daru ZČ Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 dle přílohové 

zprávy. 

2. RMČ ukládá 

a) OKÚ seznámit s usnesením ředitele školy Mgr. Jiřího Měchuru, 

b) řediteli Mgr. Jiřímu Měchurovi uzavřít darovací smlouvu. 

/8:0:0/ 

 

18. Celoměstské programy podpory projektů v rámci titulu Evropské hlavní město sportu 2016      
Písemně předložený materiál objasnil radní Bc. Selinger. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí 

a) s podáním Žádosti o grant v oblasti podpory projektů v  rámci titulu Evropské hlavní město sportu 

na rok 2016 s projektem 2. ročník Uhříněveského krosu, který se bude konat 1. 10. 2016,  

b) s finančním zajištěním projektu z rozpočtu MČ Praha 22 ve výši minimálně 40 % celkových 

nákladů, tj. do 19 000 Kč. 

2. RMČ ukládá OKÚ realizovat podání žádosti o grant podle podmínek vyhlášeného programu                     

do 29. 4. 2016.    
/8:0:0/ 

 

 

19. Zápis z 5. jednání Komise sociální, zdravotnictví a komunitního plánování ze dne 21. 4. 2016 
Písemně předložený materiál objasnil radní Bc. Selinger. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí zápis ze  5. jednání Komise sociální, zdravotnictví a komunitního 

plánování. 

2. RMČ souhlasí s uzavřením nájemního vztahu s paní N. M. od 1. 5. 2016 a případně jako 

náhradnici s paní S. N.. 

3. RMČ ukládá 

a) OSVZ vyrozumět žadatele o stanovisku RMČ, 

b) OSM uzavřít nájemní smlouvu o pronájem bytu. 

4. RMČ souhlasí s uskutečněním akreditovaného kursu se zápůjčkou gerontoobleku za 16 000 Kč 

(bude financováno z VHP) pro 25 osob na Den sociálních služeb zdraví a rovných příležitostí.  
/8:0:0/ 

20. Oprava herních prvků na dětských hřištích 
Písemně předložený materiál objasnil radní RNDr. Loula. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s nasmlouváním oprav u firmy Dřevoartikl, spol. s r.o., Brněnská 3794/27, 669 02 

Znojmo. 

2. RMČ ukládá OŽPD nasmlouvat opravu herních prvků značky AGROPAC.  
/8:0:0/ 
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21. Vyjádření k dokumentaci EIA záměru „Novostavba mola a dráhy se zázemím pro vodní lyžování, 

lokalita Podleský rybník, parc. č. 1692 k. ú. Uhříněves“ 
Písemně předložený materiál objasnil radní RNDr. Loula, který přednesl několik připomínek k souhrnnému 
stanovisku EIA, s nímž se neztotožňuje.  K bodu se diskutovalo. Při hlasování svůj nesouhlas vyjádřili:    
RNDr. Loula, Ing. Pařízek a Mgr. Erbsová. 
Usnesení: 

RMČ souhlasí s realizací záměru „Novostavba mola a dráhy se zázemím pro vodní lyžování, Podleský 

rybník, parc. č. 1692 k. ú. Uhříněves“.  
/5:3:0/ 
 

22. Veřejná zakázka „Grafická úprava a sazba Uhříněveského zpravodaje“  
Písemně předložený materiál objasnila paní šéfredaktorka Mgr. Erbsová. K bodu se diskutovalo. 
Usnesení: 
RMČ souhlasí se způsobem zadání, zadávacími podmínkami a hodnotící komisí veřejné zakázky malého 
rozsahu na dodávku „Grafická úprava a sazba Uhříněveského zpravodaje“ v předpokládané hodnotě 400 000 
Kč bez DPH na období od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2018. 
/8:0:0/ 

 

23. Personální záležitosti 

Materiál byl předložen písemně. 

Na žádost ČP a.s., u které je MČ přihlášena k zákonnému pojištění za škodu při pracovním úrazu, je třeba 

jmenovat škodní komisi, která by se vyjádřila k zavinění úrazu poškozeným a určila míru zavinění úrazu 

poškozeným. 
Usnesení: 

1. RMČ jmenuje škodní komisi ve složení: 

Ing. Olga Jandová - předsedkyně 

Jitka  Zákorová - členka 

Ing. Petr Semeniuk - člen  

Julie Plačková - sekretářka 

2. RMČ ukládá tajemnici svolat škodní komisi ke stanovení výše zavinění pracovního úrazu 

poškozeným. 
/8:0:0/ 

 

24. Návrh na změnu tajemníka/tajemnice Kontrolního výboru ZMČ 

Materiál byl předložen písemně. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí informaci paní tajemnice o vysokém pracovním zatížení pana Mgr. Martina 
Frische, který je tajemníkem KV ZMČ a doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha 22 změnu tajemníka 
KV ZMČ Praha 22 dnem 19. 4. 2016 z pracovních důvodů. 

2. RMČ souhlasí s návrhem tajemnice úřadu a doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha 22 jmenovat 
tajemníkem KV ZMČ Praha 22 dnem 19. 4. 2016 pana Bc. Radima Pokorného. 

/8:0:0/ 

 

Po odhlasování tohoto bodu se ze zasedání RMČ omluvil ZS Ing. Pařízek - počet členů rady se nížil na 7. 

 

 

 

 
25. Návrh programu 9. zasedání ZMČ, které se uskuteční dne 18. 5. 2016 
Návrh programu byl předložen písemně včetně plnění úkolů ze ZMČ. Radní byli seznámeni s písemnými 
materiály včetně jejich příloh, připravenými pro 9. ZMČ. K bodu se diskutovalo. 
Usnesení: 

RMČ schvaluje návrh programu 9. zasedání ZMČ, které se bude konat ve středu 18. 5. 2016 od 16 hodin ve 

velké zasedací místnosti ve 3. patře. Oznámení o konání 9. zasedání ZMČ a distribuci materiálů - zajistí OKÚ 

a OHS v souladu se zákony v pondělí 9. 5. 2016. Materiály pro členy ZMČ budou nově k dispozici na webu 

MČ Praha 22  http://www.praha22.cz/mestska-cast/volene-organy/zastupitelstvo/materialy-pro-zastupitele/. 

Zveřejnění materiálů na webu MČ zajistí OKÚ v úterý 10. 5. 2016 pro veřejnost.  

http://www.praha22.cz/mestska-cast/volene-organy/zastupitelstvo/materialy-pro-zastupitele/
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/7:0:0/ 
 
 
26. Různé 
A/ Návrh termínů zasedání RMČ a ZMČ na II. pololetí 2016 - RMČ bere na vědomí harmonogram 
zasedání, s tím, že na příštím zasedání budou termíny projednány a schváleny. 
 
 
B/ Informace radního Bc. Selingera 

a) Záštita MČ Praha 22 nad projektem „Loučení s létem“ v Hájku 
  Materiál byl předložen na stůl a objasněn radním Bc. Selingerem. 
  Usnesení: 
  RMČ souhlasí  

a) se záštitou MČ Praha 22 nad projektem „Loučení s létem“, který pořádá Spolek občanů v Hájku,                            
ve dnech 2. 9.  - 4. 9 2016, 

b) s použitím znaku MČ Praha 22 na této akci. 
  /7:0:0/ 
 

b) Informace na požadavek MHMP na pozemek pro realizaci Fit hřiště v Pitkovicích. 
  ZS pan Knotek a radní RNDr. Loula souhlasí s převzetím úkolu Fit hřiště na OŽPD. 
  Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí tuto informaci. 
2. RMĆ ukládá OŽPD + OSM připravit podklady pro radního Bc. Selingera. 

  /7:0:0/ 
 

c) PO-PO-LES  
Organizátor této akce pan Kořínek požádal o pronájem nebytového prostoru pro uskladnění materiálu a 
kulis nejen k této akci. Jediný možný prostor je v kostelní zdi, jiný volný městská část nemá. Pokud 
bude pan Kořínek souhlasit, připraví OSM materiál o pronájmu na jednání RMČ. 

  RMČ informaci bere na vědomí. 
 
 
C/ Informace paní tajemnice 

a) Soutěž úřednické zdatnosti 2016 
Tradiční akce, letos organizovaná MČ Praha 15. Jde o další ročník klání mezi úředníky, který se 
uskuteční ve čtvrtek 16. 6. 2016 v areálu Na Šancích, Praha 10 - Hostivař. 

  RMČ souhlasí s podporou akce „Soutěž úřednické zdatnosti 2016“. 
  /7:0:0/ 
 

b) Stanovisko MČ Praha 22 k předloženému projektu POMÁHÁME, PODNIKÁME organizací 

RC MUM z.s. 

Jedná se o žádost o.p.s. AŽeny z Uhříněvsi, která požádala MČ o záštitu pro RC MUM Horní 

Počernice výše uvedeného projektu, který má za cíl aktivovat a motivovat rodiče na rodičovské 

dovolené z regionu MČ Praha 22, před vstupem na trh práce a zajistit posilu v oblasti pomáhajících 

profesích. Edukativní akce budou probíhat v divadle U22. 

Usnesení: 

1) RMČ souhlasí se záštitou pro RC MUM Horní Počernice pro realizaci budoucího projektu. 

2) RMČ ukládá OKÚ zaslat souhlas se záštitou RC MUM. 
  /7:0:0/ 
 
 
Zasedání bylo ukončeno v11:45 hod. 
Zapsala:  Monika Kubšová 
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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 


