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Zápis z 38. zasedání RMČ, které se konalo dne 30. 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 9,15 hodin přivítáním přítomných. Hlasováním 7:0:0 byl schválen 

následující PROGRAM: 

 

 

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu 

2. Kontrola zápisu z 37. zasedání RMČ ze dne 16. 5. 2012 a kontrola usnesení a zápisu 1. 

mimořádného zasedání ZMČ ze dne 16. 5. 2012 

3. Veřejná zakázka na výběr zhotovitele na zpracování projektové dokumentace akce 

„Dostavba pavilonu ZŠ nám. Bří Jandusů“ 

4. Veřejná zakázka „Objekt ŠJ – úpravy provozu“ 

5. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 2174 a 1920/32 v k. ú. Uhříněves 

ve prospěch společnosti PREdistribuce, a.s. 

6. Zápis ze zasedání komise životního prostředí 

7. Různé 

A) Havarijní zásahy u vzrostlých stromů na pozemcích MČ Praha 22 

 

 

2. Kontrola zápisu z 37. zasedání RMČ ze dne 16. 5. 2012 

37/2,36/2,5/2,34/2,33/2,32/8 - Údržba veřejné zeleně MČ Praha 22 – bod 4) Zakázka malého 

rozsahu na zahradnické práce – zadávací podmínky zpracuje OŽP do konce května, poté budou 

předloženy 19. 6. do KŽP a následně na 40. zasedání RMČ – úkol OŽP trvá 

37/3,36/3 -Veřejná zakázka „Cyklotrasa MČ Praha 22 – Netluky – Uhříněves – Kolovraty“ 

– smlouva byla podepsána 

37/2,36/4 - Posouzení záměrů výstavby a rozvoje MČ – úkol předložit na jednání ZMČ 

k odsouhlasení záměry v bodě 2b) trvá, odpověď pana ZS na petici byla odeslána 

37/2,36/5 - 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. – smlouva se připravuje k podpisu 

37/2,36/6 - Pronájem garáže ve dvoře domu č.p. 199 K Sokolovně TJ Sokol Uhříněves – 

vzhledem k problematické záležitosti vyklizení půdy v muzeu se termín prodlužuje – úkol OKÚ 

trvá 

37/2,36/13 - Různé 

A) Žádosti o grant – grantová komise se sešla dne 15. 5. 2012 - vzhledem k nejasnostem 

v podkladech bude předložen písemný materiál na jednání 39. RMČ – úkol OKÚ trvá 

37/3 - Veřejná zakázka „Organizátor veřejných zakázek pro MČ Praha 22“ – zpracování 

nové směrnice  - objednávka byla vystavena, V ORSu požádal vedoucí odborů o přibližný rozsah 

veřejných zakázek, které by měly v roce 2012 proběhnout 

37/5 - Zřízení úplatného věcného břemene na pozemcích parcelní číslo 1920/3, 1920/4, 

1920/99, 1920/104, 2089/1, 2096 a 2097/1 v k.ú. Uhříněves ve prospěch společnosti 

PREdistribuce, a.s. - žadatel byl informován, smlouva se připravuje k podpisu 

37/6 - Pronájem nebytového prostoru o velikosti 47 m2 v domě čp. 199 ul. K Sokolovně 

v Praze – Uhříněvsi – žadatel byl informován, smlouva se připravuje k podpisu 

37/7 - Žádost paní Šárky Kučabové o souhlas s podpronájmem NP v čp. 1370 na Novém 

náměstí – žadatelka byla písemně informována OSM, že může uzavřít podnájemní smlouvu 

37/8 - Oprava dešťových žlabů a svodů domu čp. 149 U Starého mlýna, Uhříněves a dodání 

mřížek proti listí do dešťových žlabů v domech čp. 727 a 149 U Starého mlýna Uhříněves – 

smlouva se připravuje k podpisu 

37/9 - Návrh závěrečného účtu MČ Praha 22 za rok 2011 – materiál je připraven na jednání 

ZMČ 
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37/14 - Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro MČ Praha 22 a MČ Praha-

Kolovraty, aktualizace na období 2012 – 2013 – materiál je na jednání 8. ZMČ připraven 

37/15 - Zápis do kroniky za rok 2011 – zápis je na webu zveřejněn, odměna bude vyplacena ve 

výplatě za měsíc květen 2012 

37/17 - Zápis z 2. jednání komise zdrav., sociální a komunitního plánování – návodný 

materiál k přeregistraci odborných lékařských praxí byl vypracován a rozeslán lékařům SO Prahy 

22 

37/18 - Různé 

A) Havarijním stavem v Hájku po přívalovém dešti 

Komunikace Pod Jankovem je ve správě TSK hl. m. Prahy, po TSK budeme požadovat vyčištění 

a prohloubení příkopu, dále bude jednáno s VÚŽV o vhodnějším osázení polí, bude ověřena 

kapacita dešťové kanalizace - v tomto směru bude v termínu zaslána občanům odpověď 

 

B) Vydání kalendáře o.s. DOLLY – pan radní Benda zaslal o.s. DOLLY písemnou odpověď.  

 

C) Termíny jednání RMČ a ZMČ na 2. pololetí roku 2012 jsou připraveny na 39. zasedání 

RMČ 

 

Kontrola usnesení a zápisu 1. mimořádného jednání ZMČ ze dne 16. 5. 2012 

Žádost o poskytnutí bezúročné půjčky byla na hl. m. Prahu předána. Ing. Turnovský informoval 

členy rady o projednávání půjčky na zasedání RHMP dne 29. 5. 2012, kterého se zúčastnil. Půjčka 

zde schválena nebyla. 

 

 

3. Veřejná zakázka na výběr zhotovitele na zpracování projektové dokumentace akce 

„Dostavba pavilonu ZŠ nám. Bří Jandusů“ 

Materiál byl předložen písemně. Na dotazy odpovídal Ing. Turnovský. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zajištěním výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na výběr 

zhotovitele na zpracování projektové dokumentace pro akci „Dostavba pavilonu ZŠ nám. 

Bří Jandusů“ v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., v platném znění a Směrnicí ÚMČ 

Praha 22 č. 3/2012 

2. RMČ ukládá ORS v souladu se Směrnici ÚMČ Praha 22 č. 3/2012 zajistit zakázku 

malého rozsahu na výběr zhotovitele na zpracování projektové dokumentace „Dostavba 

pavilonu ZŠ nám. Bří Jandusů“ 

/7:0:0/ 

 

 

4. Veřejná zakázka „Objekt ŠJ – úpravy provozu“ 

Materiál byl předložen písemně. Vzhledem k tomu, že RHMP neschválila žádost o bezúročnou 

půjčku, byl materiál po vzájemné dohodě stažen z programu. Ředitelka ŠJ zpracuje na příští 

jednání RMČ materiál k nezbytnému vybavení Školní jídelny z důvodu navýšení kapacity 

strávníků. 

 

 

5. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 2174 a 1920/32 v k. ú. 

Uhříněves ve prospěch společnosti PREdistribuce, a.s. 

Materiál byl předložen písemně. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zřízením úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 2174 a 

1920/32 v k.ú. Uhříněves ve prospěch společnosti PREdistribuce, a.s., Svornosti 

3199/19a, 150 00 Praha 5, IČO: 273 76 516 za cenu dle znaleckého posudku + DPH 

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

3. RMČ ukládá panu starostovi uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene 

/7:0:0/ 
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6. Zápis ze zasedání komise životního prostředí 

Materiál byl předložen písemně. K jednotlivým bodům zápisu hovořila Ing. Eliška Machačová. 

Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí zápis ze zasedání komise životního prostředí ze dne 15. 5. 2012 

2. RMČ schvaluje dodatek č. 1 k plánu péče o zeleň na rok 2012 – 2013 

3. RMČ souhlasí s uhrazením 4 ks velkoobjemových kontejnerů v ceně přibližně 15 000 Kč 

z kapitoly přistavení velkoobjemových kontejnerů rozpočtu na rok 2012 
/7:0:0/ 

 

 

7. Různé 

A) Havarijní zásahy u vzrostlých stromů na pozemcích MČ Praha 22 

K písemně předložené informaci podala vysvětlení Ing. Eliška Machačová. RMČ bere informaci o 

havarijních zásazích na dřevinách v blízkosti dětských hřišť a v ulici Saturnova na vědomí. 

 

B) Pan Benda informoval o informačním „PORTÁLU 22“, který slouží veřejnosti k získávání 

informací z Uhříněvsi a okolí. Požádal, aby v rámci spolupráce s MČ, byly jeho provozovatelům 

zasílány důležité informace určené občanům (z dopravy, zdravotnictví apod.) a na webu MČ byl 

zřízen odkaz na jejich stránky.   

 

C)  Pan Ing. Semecký se v souvislosti s disponibilními finančními zdroji MČ dotázal, zda je 

zpracována koncepce zvyšování potřebné kapacity předškolního a základního školství do dalších 

let. Ing. Machačova sdělila, že je k dispozici demografická studie, která je aktualizována podle 

údajů z evidence obyvatel a školních matrik. 

 

Zasedání bylo ukončeno v  10,00 hodin. 

 

Zapsala M. Veverková 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

Aleš Benda                               ..………………………….... 

 

 

 

 

 

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


