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Zápis z 38. zasedání RMČ, které se konalo dne 11. 5. 2016
od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice
Přítomni:
Ověřovatelé zápisu:

Viz Prezenční listina
B. 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 37. zasedání RMČ ze dne 27. 4. 2016
3. Příkaz starosty 2/2016
4. Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce pod názvem „Vodice I a II - oprava hráze" schválení záměru a způsobu zadání - na stůl
5. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 1/6, 230/1 a 227/4 v k. ú. Pitkovice ve
prospěch společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s.
6. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 2125 v k. ú. Uhříněves ve prospěch
společnosti PREdistribuce, a. s.
7. Poskytování komplexních služeb pro soubor technologií vytápění, vzduchotechniky a výroby chladu
garantujících tepelný a časový režim vytápění ÚT, ohřevu TUV a distribuce vzduchu a chladu
8. Stánkový prodej jahod v místě Nového náměstí v blízkosti budovy radnice MČ P22, parc. č. 673/43,
k. ú. Uhříněves
9. Ukončení nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru č. 6 „Obchod s uzenářskými
specialitami, lahůdkami a pečivem“ na adrese Nové náměstí č. p. 1257 v Praze - Uhříněvsi s firmou
Libor Novák
10. Ukončení nájemní smlouvy č. 135/2012 MN 39 na byt v DPS I. Nové náměstí 1270 s paní K.
11. Název nové uhříněveské základní školy
12. Navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v základní škole a školní družině v Základní škole U Obory,
Praha 10, Vachkova 630 od 1. 9. 2017
13. Návrh na jmenování ředitelky MŠ Pitkovice, příspěvková organizace, Praha 10, Hlívová na základě
výsledku výběrového řízení
14. Dětský den na Rychetách
15. Zápis ze 7. jednání školské komise konané dne 26. 4. 2016
16. Veřejná zakázka „Komplet 22 ks PC pro kancelářské využití“
17. Propagace Městské části Praha 22 v rámci turistického pochodu Klubu českých turistů v roce 2017
18. Zápis z Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 4. 5. 2016
19. Návrh termínů zasedání RMČ a ZMČ na II. pololetí 2016
20. Různé
A/Informace ZS pana Knotka
B/ Informace pana starosty
C/ Informace radního Bc. Selingera
2. Kontrola zápisu z 36. zasedání RMČ ze dne 13. 4. 2016
37/2,36/2,35/2,34/2,33/2,32/2,31/2,30/2,29/2,28/23 (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
37/2,36/2,35/2,34/2,32/2,31/2,30/2,29/3 (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
37/2,36/2,35/2,34/2,33/2,32/2,31/2,30/9 (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
37/2,36/2,35/2,34/2,33/2,32/2,31/2,30/10 (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
37/2,36/2,35/2,34/2,33/2,32/2,31/2,30/17 (30. RMČ ze dne 20. 1. 2016) - Řešení režimu parkování v okolí
železnice stanice Praha - Uhříněves - byla doručena jedna cenová nabídka (dvě další firmy odmítly z důvodu
vytíženosti). Návrh smlouvy byl přeposlán AK k připomínkám - trvá

37/2,36/2,35/2,34/2,33/2,32/5 (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 - smlouva
podepsána, zaslána na MHMP - trvá
37/2,35/2,33/2,32/2/, 32/13 (32. RMČ ze dne 17. 2. 2016) - Vyhlášení konkurzního řízení na funkci
ředitele/ředitelky MŠ Pitkovice - návrh na jmenování dnes v programu jako bod 13
37/2,36/2,35/2,34/2,33/6 (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
37/2,36/2,35/2,34/2,33/8 (33. RMČ ze dne 2. 3. 2016) - Prodej části pozemku parc. č. 2178 o výměře 62 m2
v k. ú. Uhříněves spol. CWI DELTA - doplňující informace k materiálu z 32. RMČ ze dne 17. 2. 2016 ve věci nastaly nové události, vedení rozhodlo o stažení materiálu z programu 9. ZMČ, věc řeší OSM - trvá
37/2,36/2,35/2,34/5 (34. RMČ ze dne 16. 3. 2016) - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 2178 a 2003 v k. ú.
Uhříněves ve prospěch Pražská plynárenská Distribuce - smlouva zaslána k podpisu na Pražskou
plynárenskou - trvá
37/2,36/2,35/2,34/14 (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 radního Ing. Semeniuka - trvá
37/2,36/2,35/4 (35. RMČ ze dne 30. 3. 2016) - Úprava nájemních vztahů k bytům v majetku MČ P22 dodatky jsou podepsány - splněno
37/2,36/2,35/5 (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 - dnes na programu vyhodnocení bod č. 7
37/2,36/2,35/10, 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
37/2,36/5 (36. RMČ ze dne 13. 4. 2016) - 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
37/2,36/10 (36. RMČ ze dne 13. 4. 2016) - Pronájem NP o velikosti 14,4 m2 v DPS II. firmě ENDODIAB –
dodatek ke smlouvě je podepsán - splněno
37/2,36/11 (36. RMČ ze dne 13. 4. 2016) - Ukončení NS na pronájem NP č. 1 „Prodejna vín“ na adrese
Semanského 78 v P22 s panem Prinzem - záměr dalšího pronájmu vyvěšen, čeká se na nabídky - trvá
36/13 - Pojmenování nových komunikací v Uhříněvsi - probíhá - schvalovací řízení probíhá na MHMP,
místopisná komise projednala a nyní musí schválit RHMP - probíhá
37/2,36/17 (36. RMČ ze dne 13. 4. 2016) - Přidělení dotace z Programu MČ P22 na podporu projektů
v oblasti společenských aktivit v roce 2016 - smlouvy podepsány, do 15 dní dojde k převodu finančních
prostředků - splněno
36/18 - Přidělení dotace z Programu MČ Praha 22 na podporu sportovních činnosti NNO - probíhá;
dotace pro SK Čechie Uhříněves - materiál na 9. ZMČ připraven - splněno
37/2,36/20 - Doplnění systému odpadkových košů MČ - schůzka za účasti V OŽPD+V OSM+V OE+RAD
Bc. Selingera proběhne dne 17. 5. 2016; budou vyjasněny podmínky stávajícího a nového systému v souladu
s rozpočtem MČ, věc bude dále projednána v KŽP - probíhá
37/2,36/21 (36. RMČ ze dne 13. 4. 2016) - VZ „Komplet 22 ks PC pro kancelářské využití“ - vyhodnocení
dnes na programu jako bod 16
37/2,36/23(36. RMČ ze dne 13. 4. 2016) - Personální záležitosti - aktualizovaný Vnitřní platový předpis po
zapracování úpravy v článku IX byl podepsán a zveřejněn na webu MČ - splněno
37/3 - VZMR na dodávky pod názvem „Výstavba MŠ Pitkovice - vybavení nábytkem“ - schválení
záměru, způsobu zadání, zadávacích podmínek a hodnotící komise - VZ byla zveřejněna dne 2. 5. 2016 splněno; starosta jmenoval členy a náhradníky hodnotící komise - splněno
37/4 - VZMR na dodávky pod názvem „Výstavba MŠ Pitkovice - venkovní herní prvky“ - schválení
záměru, způsobu zadání, zadávacích podmínek a hodnotící komise - VZ se připravuje ke zveřejnění trvá; jmenování členů a náhradníků hodnotící komise se připravuje - trvá
37/6 - Závěrečný účet MČ Praha 22 za rok 2015 - materiál do 9. ZMČ připraven
37/7 - Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací zřizovaných MČ P22 k 31. 12. 2015- splněno
37/9 - Zřízení ÚVB na pozemku parc. č. 1793/73 v k. ú. Uhříněves ve prospěch PREdistribuce - žadatel

informován, čeká se na zaslání smlouvy - trvá

37/10 - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 2178 a 2003 v k. ú. Uhříněves ve prospěch Česká
telekomunikační infrastruktura - žadatel informován, zasláno k podpisu druhé straně - trvá
37/11 - Výkup části pozemku parc. č. 1796/4 v k. ú. Uhříněves za účelem výstavby budoucího školského
zařízení - uzavření kupní smlouvy - materiál do 9. ZMČ připraven
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37/12 - Nákup NP za účelem zřízení lékařských ordinací - uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní
se spol. Vivus Uhříněves s. r. o. - materiál do 9. ZMČ připraven
37/13 - Zateplení a fasáda bytového domu čp. 356 ulice Přátelství - VZ vyhlášena, čeká se na nabídky-trvá
37/14 - Žádost o splátkový kalendář - pan B., P22 - splátkový kalendář podepsán - splněno
37/15 - Inventarizace majetku a závazků MČ P22 k 31. 12. 2015 - materiál na 9. ZMČ připraven
37/16 - Ukončení NS č. 46/2015 MN 16 na byt v DPS II. Nové náměstí 1440/2a s paní P. - NS ukončena,
byt předán - splněno
37/17 - Předchozí souhlas s přijetím účelového finančního daru - ředitel ZŠ byl písemně seznámen
37/18 - Celoměstské programy podpory projektů v rámci titulu Evropské hlavní město sportu 2016
žádost podána
37/19 - Zápis z 5. jednání KSVZaKP ze dne 21. 4. 2016 - NS je uzavřena, zapůjčení gerontoobleku na
seminář na DSSZaRP - zodpovídá OSVZ
37/20 - Oprava herních prvků na dětských hřištích - oprava byla zadána, termín dokončení do 30. 6. 2016.
37/22 - VZ „Grafická úprava a sazba Uhříněveského zpravodaje“ - výzva na VZ zveřejněna, na základě
diskuse byla rozšířena hodnotící komise, která zasedne dne 18. 5. 2016 od 10 hodin v zasedačce č. 113.
Usnesení:
RMČ jmenuje členy hodnotící a výběrové komise pana ZS Knotka a tajemnici úřadu ing. Jandovou
/8:0:0/
37/24 - Návrh na změnu tajemníka KV ZMČ - materiál do 9. ZMČ připraven
37/25 - Návrh programu 9. ZMČ dne 18. 5. 2016 - materiály distribuovány a zveřejněny.
Dne 10. 5. 2016 přišel mailem požadavek RNDr. Krále o distribuci jeho materiálu „Návrh na zajištění
hlasovacího zařízení s nadstavbovými funkcemi“ ostatním zastupitelům, s odůvodněním, že tento materiál
bude chtít pan zastupitel zařadit do programu 9. ZMČ. RMČ bere na vědomí a souhlasí s distribucí podkladu
všem zastupitelům /8:0:0/.
37/26 - Různé/A-Návrh termínů zasedání RMČ a ZMČ na II. pololetí 2016 - dnes na programu jako bod 19
3. Příkaz starosty 2/2016
Písemně předložený materiál objasnil pan starosta. Jedná se o návrh opatření k závěrečné zprávě z auditu
MHMP. K bodu se široce diskutovalo.
Usnesení:
RMČ ukládá
a) starostovi vydat Příkaz č. 2/2016,
b) tajemnici zajistit realizaci stanovených opatření a průběžně kontrolovat jejich plnění.
/8:0:0/
4. Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce pod názvem „Vodice I a II - oprava hráze" schválení záměru a způsobu zadání
Před projednáváním tohoto bodu sdělil pan starosta Ing. Turnovský, že je jedním ze spolumajitelů rybníků a
proto se v tomto bodě zdrží hlasování, neboť by jeho podíl dle zák č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze,
§51 odst. 5, mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu
Materiál byl předložen radním na stůl. Informace k němu podal radní Ing. Semeniuk.
Hlasování se zdrželi: pan starosta a Mgr. Erbsová
ZS Ing. Pařízek byl v průběhu hlasování mimo zasedací místnost.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí se zajištěním zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce pod
názvem „Vodice I a II - oprava hráze“.
2. RMČ schvaluje výjimku ze Směrnice ÚMČ Praha 22 č. 5/2012, Dodatku č. 1/2013 a č. 2/2014
ke Směrnici ÚMČ Praha 22 č. 5/2012 a Pokynu tajemnice ÚMČ Praha 22 č. 5/2012 a současně
způsob zadání zakázky dle důvodové zprávy.
3. RMČ rozhoduje o přímém zadáním zakázky pod názvem „Vodice I a II - oprava hráze“
společnosti KAVYL, spol. s r. o., 675 75 Mohelno 563, za cenu 611 874,18 Kč bez DPH, dle
předložené cenové nabídky.
4. RMČ ukládá starostovi MČ zahájit ve spolupráci s ORS jednání o uzavření smlouvy o dílo a tuto
smlouvu uzavřít.
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/5:0:2/
5. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 1/6, 230/1 a 227/4 v k. ú. Pitkovice
ve prospěch společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a. s.
Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí se zřízením úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 1/6, 230/1 a 227/4
v k. ú. Pitkovice ve prospěch společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člen koncernu Pražská
plynárenská, a. s., U Plynárny 500, 145 505, Praha 4, za cenu 1 000 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/
6. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 2125 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. 2125 v k. ú. Uhříněves ve
prospěch společnosti PREdistribuce, a. s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5, za cenu 9 550 Kč +
DPH.
2. RMČ ukládá
a) OSM informovat žadatele a připravit smlouvu o zřízení věcného břemene,
b) starostovi MČ podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene.
/8:0:0/
7. Poskytování komplexních služeb pro soubor technologií vytápění, vzduchotechniky a výroby chladu
garantujících tepelný a časový režim vytápění ÚT, ohřevu TUV a distribuce vzduchu a chladu
Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s firmou OMNICON s. r. o., V Rovinách 336/103, 140 00 Praha 4, jako dodavatelem
„Poskytování komplexních služeb pro soubor technologií vytápění, vzduchotechniky a výroby chladu
garantujících tepelný a časový režim vytápění ÚT, ohřevu TUV a distribuce vzduchu a chladu“ pro
budovy na Novém náměstí čp. 1100, čp. 1257, čp. 1270, čp. 1370, čp. 1431, čp. 1432 a čp. 1440.
2. RMČ ukládá OSM uzavřít smlouvu na „Poskytování komplexních služeb pro soubor technologií
vytápění, vzduchotechniky a výroby chladu garantujících tepelný a časový režim vytápění ÚT, ohřevu
TUV a distribuce vzduchu a chladu“ s firmou OMNICON s.r.o., V Rovinách 336/103, 140 00 Praha 4.
/8:0:0/
8. Stánkový prodej jahod v místě Nového náměstí v blízkosti budovy radnice MČ P22, parc. č. 673/43,
k. ú. Uhříněves
Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek.
Usnesení:
RMČ souhlasí s umístěním prodejního stánku sezonního ovoce na pozemku parc. č. 673/43, k. ú. Uhříněves
v určeném místě Nového náměstí v období 26. 5. - 26. 7. 2016.
/8:0:0/
9. Ukončení nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru č. 6 „Obchod s uzenářskými
specialitami, lahůdkami a pečivem“ na adrese Nové náměstí čp. 1257 v Praze - Uhříněvsi s firmou Libor
Novák
Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek.
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy č. 39/2012 MN - 18 na pronájem nebytového
prostoru č. 6 „Obchod s uzenářskými specialitami, lahůdkami a pečivem“ na adrese Nové náměstí
čp. 1257 v Praze - Uhříněvsi s firmou Libor Novák, se sídlem Kodetka Jižní 70, 373 71 Hlincová
Hora, ke dni 31. 7. 2016.
2. RMČ ukládá OSM vyvěsit záměr pronájmu nebytového prostoru.
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/8:0:0/
10. Ukončení nájemní smlouvy č. 135/2012 MN 39 na byt v DPS I. Nové náměstí 1270 s paní K.
Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s ukončením NS č. 135/2012 MN - 39 na pronájem bytu v DPS I. Nové náměstí 1270
v Praze - Uhříněvsi s paní K. dohodou ke dni 31. 5. 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/
11. Název nové uhříněveské základní školy
Materiál byl předložen písemně. K věci se diskutovalo.
Hlasování se zdrželi ZS pan Knotek a Ing. Semeniuk.
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí výsledky ankety pro název nové základní školy.
2. RMČ souhlasí s názvem nové základní školy Základní škola Romance, Praha 10, Zuzany Navarové se
sídlem Zuzany Navarové, 104 00 Praha 10 - Uhříněves.
/6:0:2/
12. Navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v základní škole a školní družině v Základní škole U Obory,
Praha 10, Vachkova 630 od 1. 9. 2017
Materiál byl předložen písemně.
Usnesení:
RMČ souhlasí s podáním žádostí
a) o zápis změny údajů v rejstříku škol a školských zařízení, který vede MŠMT u ZŠ U Obory, Praha 10,
Vachkova 630, a to o změnu nejvyššího povoleného počtu žáků v základní škole z 550 na 850 žáků,
s účinností od 1. 9. 2017,
b) o zápis změny údajů v rejstříku škol a školských zařízení, který vede odbor školství a mládeže MHMP
u ZŠ U Obory, Praha 10, Vachkova 630, a to o změnu nejvyššího povoleného počtu žáků ve školní družině
z 300 na 370 žáků, s účinností od 1. 9. 2017.
/8:0:0/
13. Návrh na jmenování ředitelky MŠ Pitkovice, příspěvková organizace, Praha 10, Hlívová na základě
výsledku výběrového řízení
Materiál byl předložen písemně. K bodu se diskutovalo. Radní požádali o přítomnost budoucí paní ředitelky
na příští radě.
Usnesení:
1) RMČ jmenuje v souladu s § 166 zákona odst. 2 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů,
s § 33 odst. 3 a § 39 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, paní
Mgr. Vlastu Zdobinskou, která se umístila na 1. místě, do funkce ředitelky Mateřské školy Pitkovice,
příspěvkové organizace, Praha 10, Hlívová s účinností od 1. 8. 2016 na dobu neurčitou.
2) RMČ ukládá OKÚ
a) vydat paní Mgr. Vlastě Zdobinské jmenovací dekret na funkci ředitelky Mateřské školy Pitkovice,
příspěvková organizace, Praha 10, Hlívová s účinností od 1. 8. 2016 na dobu neurčitou,
b) předložit RMČ Praha 22 návrh ke stanovení platu nově jmenované ředitelky.
/8:0:0/
14. Dětský den na Rychetách
Písemně předložený materiál objasnil radní pan Coller. V neděli 5. 6. 2016 se od 13 do 18 hodin koná v areálu
Rychety v Uhříněvsi již tradiční akce „Den dětí“, kde je spolupořadatelem MČ Praha 22 a který organizačně
zajišťuje a moderuje paní Heidi Janků. K bodu se diskutovalo.
Usnesení:
RMČ souhlasí s předloženým programem Dětského dne na Rychetách a s úhradou nákladů ze schváleného
rozpočtu do 200 000 Kč
/8:0:0/
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15. Zápis ze 7. jednání školské komise konané dne 26. 4. 2016
Materiál byl předložen písemně. RMČ zápis bere na vědomí.
16. Veřejná zakázka „Komplet 22 ks PC pro kancelářské využití“
Písemně předložený materiál objasnil radní RNDr. Loula.
Usnesení:
1) RMČ souhlasí s přidělením veřejné zakázky „Komplet 22 ks PC pro kancelářské využití“ společnosti
Topsoft JKM, s r.o., za celkovou cenu 456 049 Kč vč. DPH.
2) RMČ ukládá vedoucímu OKÚ vystavit objednávku na pořízení 22 ks PC dle předložené nabídky.
/8:0:0/
17. Propagace Městské části Praha 22 v rámci turistického pochodu Klubu českých turistů v roce 2017
Písemně předložený materiál objasnil radní RNDr. Loula. K věci se diskutovalo.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s využitím nabídky Klubu českých turistů na prezentaci MČ v rámci akce „Podvečerní
pochody Prahou 2017“.
2. RMČ ukládá OŽPD zařadit částku 10 000 Kč (včetně DPH) do rozpočtu 2017.

/8:0:0/
18. Zápis z Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 4. 5. 2016
Písemně předložený materiál objasnila šéfredaktorka Mgr. Erbsová.
Usnesení:
1) RMČ bere na vědomí
a) zápis z Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 4. 5. 2016,
b) rezignaci Ing. Krátkého na členství v RR k 4. 5. 2016 na vlastní žádost.
2) RMČ schvaluje účast v soutěži „O nejlepší obecní či městský zpravodaj roku 2015“, kterou vyhlásila
Katedra politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
/8:0:0/
19. Návrh termínů zasedání RMČ a ZMČ na II. pololetí 2016
Návrh termínů byl předložen písemně. K bodu se diskutovalo.
Pan starosta informoval, že je možné v říjnu konání mimořádného zasedání ZMČ kvůli Metropolitního plánu.
Usnesení:
1. RMČ schvaluje harmonogram zasedání RMČ a ZMČ na II. pololetí 2016.
10. zasedání
17. 8. 2016
11. zasedání
9. 11. 2016
2. RMČ ukládá OKÚ zveřejnit termíny na webu a v UZ.
/8:0:0/
20. Různé
A/ Informace ZS pana Knotka - pan ZS hovořil o upřesnění návrhu kupní smlouvy na pozemek za účelem
výstavby školy, kde jsou upraveny podmínky ve prospěch MČ Praha 22. Zásadní změny oproti původní verzi
jsou, začlenění zřízení zástavního práva přímo do kupní smlouvy a změna termínu úhrady první splátky
(původně do 30ti dnů od podpisu smlouvy, nyní do 15ti dnů od zápisu vlastnického práva do katastru).
RMČ souhlasí s rozesláním „nahrazující“ kupní smlouvy, která je přílohou č. 3 k materiálu 5.2 na 9. ZMČ.
/8:0:0/
Po odhlasování tohoto bodu se omluvil ZS Ing. Pařízek - počet členů rady se snížil na 7.
B/ Informace pana starosty
a) Iniciativa na podporu dostavby východní části Pražského okruhu
RMČ souhlasí s obsahem dopisu starostů pražských MČ a středočeského kraje, kteří jsou účastni ve
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Sdružení obcí městských částí na podporu výstavby východní části Pražského okruhu tak, jak je
v návrhu dopisu starostů (příloha č. 3).
/7:0:0/
b) Vytvoření pracovní skupiny k Metropolitnímu plánu - pan starosta navrhl pracovní skupinu
k vytvoření podmínek pro projednávání Metropolitního plánu. RMČ informaci bere na vědomí.
C/ Informace radního Bc. Selingera
Běžecká škola - pan radní informoval o úspěšně probíhající sportovní akci, které se i napodruhé zúčastnila více
než padesátka sportovců. Pořadatelé plánují vytvoření skupiny i pro malé sportovce, kteří zatím běhají se svými
rodiči. RMČ informaci bere na vědomí.
Zasedání bylo ukončeno v 10:50 hod.
Zapsala: Monika Kubšová

Ověřovatelé zápisu:

Bc. Michal Selinger

…………………………………..

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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