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Zápis z 39. zasedání RMČ, které se konalo dne 25. 5. 2016 
od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice 

 
Přítomni:   Viz Prezenční listina 
Ověřovatelé zápisu:  pan Jiří Knotek, Bc. Michal Selinger 
Omluven:   RNDr. Bohumil Loula 
 
 
Jednání zahájil pan starosta v 9:00 hodin přivítáním přítomných. Zároveň přivítal a představil novou paní 
ředitelku MŠ Pitkovice Mgr. Vlastu Zdobinskou. 
Byli zvoleni výše uvedení ověřovatelé zápisu.  
 
 
Hlasováním 7:0:0 byl schválen PROGRAM: 

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu 
2. Kontrola zápisu z 38. zasedání RMČ ze dne 11. 5. 2016 a kontrola usnesení 9. zasedání ZMČ ze dne 

18. 5. 2016 
3. Spolupráce MČ ohledně protipovodňových opatření na vodním toku Rokytka a jeho přítoků 
4. Dohoda o zrušení darovací smlouvy č. 155/2015 MK - 23 
5. Investiční záměry a schválení rozpočtových úprav 
6. Plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti k 31. 3. 2016 
7. Pronájem části pozemku parc. č. 761 v k. ú. Uhříněves o výměře 62 m2 a 141 m2 za účelem zřízení 

zahrádky 
8. Pronájem nebytového prostoru č. 1 o velikosti 72,08 m2 v čp. 78 ul. Semanského v Praze - Uhříněvsi 
9. Pronájem skladu v kostelní zdi TJ SOKOL Uhříněves 
10. Zateplení a fasáda bytového domu čp. 727 ulice U Starého mlýna Uhříněves 
11. Ukončení nájemní smlouvy č. 50/2015 MN - 20 na byt v ul. Semanského s paní Ing. L. Z. 
12. Investiční záměry a schválení rozpočtových úprav r. 2016 
13. Operační program Potravinové a materiální pomoci 
14. Souhlas s podáním přihlášky do projektu Centra sportu 
15. Stravování dětí v MŠ od 1. 9. 2016 
16. Žádost o dotaci ATS DOMINO 
17. Zápis z 6. jednání komise sociální, zdravotnictví a komunitního plánování, výběr nových nájemníků 

DPS 
18. Aktualizace smluv o podnájmu pozemků s ČRS v Rekreační zóně Vodice v Praze 22 a v Parku 

Pitkovické rybníky 
19. Rozšíření Informačního systému GINIS MČ22 o rozhraní na portál Registru smluv MV ČR 
20. Veřejná zakázka „Grafická úprava a sazba Uhříněveského zpravodaje“ 
21. Různé 

A/ Vítání prvňáčků  
B/ Žádost o snížení správního poplatku 
C/ Kontrolní řád ÚMČ Praha 22 

  D/ Informace šéfredaktorky Mgr. Erbsové 
  E/ Informace paní tajemnice 

 
 

2a) Kontrola zápisu z 38. zasedání RMČ ze dne 11. 5. 2016 a kontrola usnesení 9. zasedání ZMČ ze dne 
18. 5. 2016 
38/2,37/2,36/2,35/2,34/2,33/2,32/2,31/2,30/2,29/2,28/23 (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 
38/2,37/2,36/2,35/2,34/2,32/2,31/2,30/2,29/3 (29. RMČ ze dne 6. 1. 2016) - Zřízení ÚVB na pozemku parc. 
č. 1835/8 v k. ú. Uhříněves ve prospěch PREdistribuce, a. s. - podáno na KN - trvá 
38/2,37/2,36/2,35/2,34/2,33/2,32/2,31/2,30/9 (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 
38/2,37/2,36/2,35/2,34/2,33/2,32/2,31/2,30/10 (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 
38/2,37/2,36/2,35/2,34/2,33/2,32/2,31/2,30/17 (30. RMČ ze dne 20. 1. 2016) - Řešení režimu parkování 
v okolí želez. stanice Praha - Uhříněves - smlouva byla dodavatelem podepsána a starostou také - splněno 
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38/2,37/2,36/2,35/2,34/2,33/2,32/5 (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 - připraveno 
k podání na KN - trvá 
38/2,37/2,36/2,35/2,34/2,33/6 (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 

38/2,37/2,36/2,35/2,34/2,33/8 (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 MČ rozhodlo o stažení materiálu z programu 9. ZMČ, věc dále 

řeší OSM - trvá 

38/2,37/2,36/2,35/2,34/5 (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 podepsána  - splněno  
38/2,37/2,36/2,35/2,34/14 (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 - dnes v materiálech IA bod 5 
38/2,37/2,36/2,35/10, 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 
38/2,37/2,36/5 (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 

38/2,37/2,36/11 (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 - vyhodnocení VŘ dnes v materiálech bod 8 
38/2,37/2,36/13 - Pojmenování nových komunikací v Uhříněvsi - probíhá - schvalovací řízení probíhá na 
MHMP, místopisná komise projednala a nyní musí schválit RHMP - trvá 
38/2,37/2,36/20 - Doplnění systému odpadkových košů MČ - schůzka za účasti V OŽPD+V OSM+V 
OE+RAD Bc. Selingera proběhla; byly vyjasněny podmínky stávajícího a nového systému v souladu 
s rozpočtem MČ, věc bude dále projednána v KŽP a následně bude předložen materiál - trvá 
38/2,37/3 - 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;  komise je jmenována; byly vyžádány další podklady - trvá 
38/2,37/4 - 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 
38/2,37/9 (37. RMČ dne 27. 4. 2016) - Zřízení ÚVB na pozemku parc. č. 1793/73 v k. ú. Uhříněves ve 
prospěch PREdistribuce - smlouva připravena k podpisu - trvá 
38/2,37/10 (37. RMČ dne 27. 4. 2016) - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 2178 a 2003 v k. ú. Uhříněves 
ve prospěch Česká telekomunikační infrastruktura - smlouva podepsána - splněno 

38/2,37/13 (37. RMČ dne 27. 4. 2016) - Zateplení a fasáda BD čp. 356 ulice Přátelství - komise zasedla dne 

23. 5. 2016, materiál bude připraven do 40. RMČ - trvá 

38/2,37/20 (37. RMČ dne 27. 4. 2016) - Oprava herních prvků na dětských hřištích - oprava byla zadána, 

termín dokončení do 30. 6. 2016. 

38/2,37/22 (37. RMČ dne 27. 4. 2016) - VZ „Grafická úprava a sazba UZ“ - dnes na programu vyhodnocení 

VZ bod 20 

38/3 - Příkaz starosty 2/2016 - příkaz vydán - splněno 
38/4 - VZMR na stavební práce pod názvem „Vodice I a II - oprava hráze" - schválení záměru a 
způsobu zadání - jednání o uzavření smlouvy o dílo byla zahájena - trvá 
38/5 - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 1/6, 230/1 a 227/4 v k. ú. Pitkovice ve prospěch Pražská 
plynárenská Distribuce - žadatel informován, čeká se na zaslání smlouvy - trvá 
38/6 - Zřízení ÚVB k pozemku parc. č. 2125 v k. ú. Uhříněves ve prospěch PREdistribuce - žadatel 
informován, smlouva se připravuje - trvá 
38/7 - 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 
firmy informovány o výsledku VZ, smlouva se připravuje - trvá 
38/8 - Stánkový prodej jahod v místě Nového náměstí v blízkosti budovy radnice MČ P22, parc. č. 
673/43, k. ú. Uhříněves - souhlasné stanovisko MČ odesláno - splněno 
38/9 - Ukončení NS na pronájem NP č. 6 „Obchod s uzenářskými specialitami, lahůdkami a pečivem“ na 
adrese Nové náměstí čp. 1257 v Praze s firmou Libor Novák - záměr pronájmu vyvěšen - trvá 
38/10 - Ukončení NS č. 135/2012 MN 39 na byt v DPS I. Nové náměstí 1270 s paní I. K. - dohoda               
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o ukončení NS připravena k podpisu - trvá 
38/11 - Název nové uhříněveské ZŠ - zveřejněno v UZ 
38/12 - Navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v základní škole a školní družině v ZŠ U Obory,        
Praha 10, Vachkova 630 od 1. 9. 2017 - žádosti na MHMP podány  
38/13 - Návrh na jmenování ředitelky MŠ Pitkovice, příspěvková organizace, Praha 10, Hlívová na základě 
výsledku výběrového řízení - a) jmenovací dekret vydán a předán - splněno; b) návrh platu - bude předložen 
na příští RMČ - trvá 
38/14 - Dětský den na Rychetách - objednávka na pronájem areálu vystavena, program zveřejněn v UZ  
38/16 - VZ „Komplet 22 ks PC pro kancelářské využití“ - objednávka vystavena - splněno 
38/17 - Propagace MČ P22 v rámci turistického pochodu Klubu českých turistů v roce 2017 - termín      
20. 4. 2017 a návrh trasy byl ČST potvrzen, částka 10 000 Kč bude nárokována v rozpočtu na rok 2017 - trvá 
38/18 - Zápis z RR UZ ze dne 4. 5. 2016 - přihlášení do soutěže „O nejlepší obecní či městský zpravodaj 
roku 2015“, kterou vyhlásila Katedra politologie a evropských studií FF UP v Olomouci zajišťuje paní 
šéfredaktorka - probíhá 
38/19 - Návrh termínů zasedání RMČ a ZMČ na II. pololetí 2016 - termíny zveřejněny v UZ a na webu - 
splněno 
B/ Informace pana starosty- Iniciativa na podporu dostavby východní části Pražského okruhu - bude 
zveřejněno v 6/UZ 
 
2b) Kontrola usnesení 9. zasedání ZMČ ze dne 18. 5. 2016 
4.2  SK dnes na programu jako bod 4 
6.2.1 majetkově zajišťuje OSM 
6.2.3 majetkově zajišťuje OSM, realizace v září 2016 
6.3.2 majetkově zajišťuje OSM, smlouva se připravuje k podpisu 
7.2  zajišťuje OKÚ, smlouva je připravena k podpisu 
8.  zasedání KV bude 1. 6. 2016 v 17:30 hod. 
 
 
3. Spolupráce MČ ohledně protipovodňových opatření na vodním toku Rokytka a jeho přítoků 
Písemně předložený materiál objasnil pan starosta. 
Vzhledem k aktuálním nedostatkům protipovodňové ochrany vodního toku Rokytka a jeho přítoků a zároveň    

i malé informovanosti o připravovaných či diskutovaných projektech týkajících se konkrétních 

protipovodňových opatření zástupci městských částí nacházející se v generelu Rokytky vytvořili společnou 

iniciativu, v rámci které se bude dlouhodobě rozvíjet vzájemná spolupráce při řešení efektivní protipovodňové 

ochrany.  
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí informaci o iniciativě zástupců MČ při řešení protipovodňových opatřeních na 

vodním toku Rokytka.  

2. RMČ souhlasí s přijatým společným Memorandem starostů MČ o vzájemné spolupráci ohledně 

protipovodňových opatření na vodním toku Rokytka.  

3. RMČ ukládá starostovi společné Memorandum za MČ Praha 22 podepsat.  
/7:0:0/ 
 
4. Dohoda o zrušení darovací smlouvy č. 155/2015 MK - 23 
Písemně předložený materiál objasnil pan starosta. 
Hlasování se zdržel: Ing. Semeniuk 
Usnesení: 

RMČ souhlasí   

a) s uzavřením dohody o zrušení darovací smlouvy č. 155/2015 MK -  23 se splátkovým kalendářem, 

b) podle přílohy k dohodě o zrušení darovací smlouvy č. 155/2015 MK - 23.  
/6:0:1/ 
 
 
 
5. Investiční záměry a schválení rozpočtových úprav 
Písemně předložený materiál objasnil radní Ing. Semeniuk. 
Usnesení: 

RMČ schvaluje 
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a) investiční záměry dle bodu 1/ důvodové zprávy,   

b) navržené rozpočtové úpravy dle bodu 2/ důvodové zprávy.  
/7:0:0/ 
 
6. Plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti k 31. 3. 2016 
Písemně předložený materiál objasnil ZS Ing. Pařízek, který informoval, že plnění rozpočtu vychází 
z bilančního výkazu, plnění plánu hospodářské činnosti vychází z výkazu zisku a ztráty. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti k 31. 3. 2016. 

2. RMČ ukládá OE zveřejnit zprávu o plnění rozpočtu na webových stránkách MČ. 
/7:0:0/ 
 
7. Pronájem části pozemku parc. č. 761 v k. ú. Uhříněves o výměře 62 m2 a 141 m2 za účelem zřízení 
zahrádky 
Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. 40/2015 MN - 14 na pronájmem části pozemku parc. 

č. 761 v k. ú. Uhříněves o výměře 62 m2 za účelem zřízení zahrádky s panem K. F., dohodou ke dni 

31. 5. 2016.   

2. RMČ souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 761 v k. ú. Uhříněves o výměře 62 m2 a 141 m2 za 

účelem zřízení zahrádky paní H. B., Praha - Uhříněves, za cenu 11,-Kč/m2/rok na dobu neurčitou        

od 1. 6. 2016.   

3. RMČ ukládá  
a) OSM informovat žadatele, připravit dohodu o ukončení nájemní smlouvy s panem F. a nájemní 

smlouvu s paní B., 

b) starostovi MČ podepsat dohodu o ukončení nájemní smlouvy s panem F. a nájemní smlouvu          

s paní B. 
/7:0:0/ 
 
8. Pronájem nebytového prostoru č. 1 o velikosti 72,08 m2 v čp. 78 ul. Semanského v Praze - Uhříněvsi 
Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek, který informoval, že ve stanovené lhůtě byla na úřad 
doručena pouze jedna nabídka na provozování vinotéky. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s pronájmem nebytového prostoru č. 1 v 1 nadzemním podlaží domu čp. 78                    
ul. Semanského  v Praze - Uhříněvsi o velikosti 72,08 m2 za cenu 2 600 Kč/m2/rok od 1. 7. 2016 
společnosti:      Adéla Steinertová, Na Skalce 42, 251 01 Popovičky, RČ/IČ 775717/0014. 

2. RMČ ukládá 

a) OSM informovat žadatele a připravit nájemní smlouvu, 

b) starostovi MČ podepsat nájemní smlouvu.  
/7:0:0/ 
 
9. Pronájem skladu v kostelní zdi TJ SOKOL Uhříněves 
Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek. 
Na MČ Praha 22 se obrátil zástupce TJ SOKOL Uhříněves s žádostí o pronájem skladu o velikosti 55 m2 

v kostelní zdi při ulici Přátelství. Uvedený prostor bude žadatel využívat pouze k uskladnění dekorací 

potřebných k pořádání tradiční akce POPOLES. Vzhledem k tomu, že se jedná o neziskovou organizaci a 

prostor není jinak využitelný, navrhuje OSM symbolické nájemné 1 Kč/měsíc. Záměr přímého pronájmu byl 

zveřejněn na úřední desce od 10. 5. 2016 do 24. 5. 2016.  
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s pronájmem skladu o velikosti 55 m2 v kostelní zdi při ul. Přátelství v Praze - 

Uhříněvsi TJ SOKOL Uhříněves, K Sokolovně 201, 104 00 Praha - Uhříněves, IČ 49276662, za cenu 

1 Kč/měsíc na dobu neurčitou.    

2. RMČ ukládá 

a) OSM informovat žadatele a připravit nájemní smlouvu, 

b) starostovi podepsat nájemní smlouvu. 
/7:0:0/ 
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10. Zateplení a fasáda bytového domu čp. 727 ulice U Starého mlýna Uhříněves 
Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek. 
Usnesení: 

1. RMČ  souhlasí  
a) se záměrem zateplení a zhotovení fasády bytového domu čp. 727 ulice U Starého mlýna 

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 - zástupce  starosty  Ing. Petr Semeniuk, radní pro investice 
Ing. Jana Kovaříková - vedoucí OSM Ing. Roman Petr - vedoucí OKÚ 
Ing. Jaroslav Novák - technik OSM Jan Maňák - technik OSM 

2. RMČ ukládá OSM zajistit veřejnou zakázku malého rozsahu na zateplení a zhotovení fasády 
bytového domu čp. 727 ulice U Starého mlýna Uhříněves v souladu s Pokynem tajemnice č. 5/2012. 

/7:0:0/ 
 
11. Ukončení nájemní smlouvy č. 50/2015 MN - 20 na byt v  ul. Semanského s paní Ing. L. Z. 
Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s ukončením NS č. 50/2015 MN - 20 na pronájem bytu v ul. Semanského v Praze - 

Uhříněvsi s paní Ing. L. Z. dohodou ke dni 30. 6. 2016.  

2. RMČ ukládá 

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

b) starostovi MČ podepsat dohodu o ukončení NS. 
/7:0:0/ 
 
12. Investiční záměry a schválení rozpočtových úprav r. 2016 
Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek. Zdrojem financování bude rozpočet MČ 2016 - snížení 
stavu běžných prostředků. 
Usnesení: 
RMČ schvaluje 

a) investiční záměry dle bodu 1/ důvodové zprávy,   

b) investiční záměry dle bodu 2/ důvodové zprávy.  
 /7:0:0/ 
 
13. Operační program Potravinové a materiální pomoci 
Materiál byl předložen písemně. 
Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor ostatní evropské fondy vyhlásilo výzvu k předkládání Žádostí       

o podporu v rámci operačního programu potravinové a materiální pomoci. Projektem je finančně podpořen 

nákup potravin, příprava hotových jídel a jejich poskytování partnerskými organizacemi/školní jídelnou cílové 

skupině dětí. 
Usnesení: 
RMČ souhlasí s účastí v Operačním programu Potravinové a materiální pomoci (výzva číslo 30_16_003). 
/7:0:0/ 
 
 
14. Souhlas s podáním přihlášky do projektu Center sportu 
Materiál byl předložen písemně. 
Ředitelka ZŠ U Obory Mgr. Vodičková se na radní obrátila se žádostí o souhlas s podáním přihlášky Školního 

sportovního klubu ZŠ do projektu Center sportu od školního roku 2016/17.  Účast v projektu umožní čerpat 

dotace z Asociace školních sportovních klubů ČR, jehož je ŠSK školy již členem.   
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s podáním přihlášky Školního sportovního klubu ZŠ U Obory do projektu Center 

sportu od školního roku 2016/17.  

2. RMČ ukládá OKÚ informovat ředitelku školy s přijatým usnesením.   
/7:0:0/ 
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15. Stravování dětí v MŠ od 1. 9. 2016 
Materiál byl předložen písemně. K bodu byl přizván V OKÚ Ing. Petr, který se zúčastnil jednání s ředitelkami 
MŠ a ŠJ ohledně zajištění dovozu obědů (včetně přesnídávek a svačinek) od jiného dodavatele, než je školní 
jídelna. Zároveň Ing. Petr informoval i o společném jednání s ředitelkami ZŠ a ŠJ o nutnosti zajištění 
stravování žáků ŠD ve veřejné jídelně v DPS II. Po zhodnocení všech hledisek radní tuto možnost zamítli. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí informaci o zajištění stravování dětí ve zřízených MŠ od 1. 9. 2016. 

2. RMČ doporučuje ředitelkám MŠ uzavření smluvního vztahu při zajišťování stravování ve zřízených 

MŠ se spol. ALMED servis s.r.o.  

3. RMČ ukládá OKÚ seznámit s usnesením ředitelky mateřských škol a školní jídelny. 
/7:0:0/ 
 
16. Žádost o dotaci ATS DOMINO 
Písemně předložený materiál objasnil radní Bc. Selinger. 
Dne 20. 5. 2016 byla na podatelnu MČ Praha 22 podána žádost o poskytnutí dotace od Ivany Bičišťové, hlavní 

trenérky a předsedkyně výboru AT Studio Domino. AT Studio Domino žádá o dotaci ve výši 17 000 Kč, která 

bude použita na úhradu nákladů za dopravu na ME 2016 v Ostravě. Rada doporučuje žadatelce, aby se pro 

příští rok přihlásila do grantového programu. Zdroj financování: VHP 
Usnesení: 

RMČ souhlasí s poskytnutím individuální dotace pro ATS DOMINO ve výši 10 000 Kč. 
/7:0:0/ 
 
Po odhlasování tohoto bodu se z pracovních důvodů omluvil ZS Ing. Pařízek - počet členů rady 6. 
 
 
17. Zápis z 6. jednání Komise sociální věcí, zdravotnictví a komunitního plánování (dále jen 
KSVZaKP), výběr nových nájemníků DPS 
Písemně předložený materiál objasnil radní Bc. Selinger. 

1. RMČ bere na vědomí zápis ze  6. jednání KSVZaKP. 

2. RMČ souhlasí s uzavřením nájemního vztahu s paní L. Z. od 1. 6. 2016 a případně s náhradníky          

s manželi K. 

3. RMČ ukládá  
a) OSVZ vyrozumět žadatele o stanovisku RMČ, 

b) OSM uzavřít nájemní smlouvu o pronájmu bytu. 

4. RMČ ukládá radnímu Bc. Selingerovi vstoupit do jednání s MUDr. Barborou Kubešovou ohledně 

ambulantní odborné praxe gynekologie. 
/6:0:0/ 
 
18. Aktualizace smluv o podnájmu pozemků s ČRS v Rekreační zóně Vodice v Praze 22 a v Parku 
Pitkovické rybníky 
Materiál byl předložen písemně. 
Hlasování se zdržel pan starosta. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s aktualizací podnájemních smluv s ČRS, místní organizací Uhříněves,                       
Za Nadýmačem 1090, 104 00 Praha 10 - Uhříněves, IČ: 40615561. 

2. RMČ ukládá ZS panu Knotkovi smlouvu podepsat. 
/5:0:1/ 
 
 
 
19. Rozšíření Informačního systému GINIS MČ22 o rozhraní na portál Registru smluv MV ČR 
Materiál byl předložen písemně. 
Usnesení: 
RMČ  souhlasí s rozšířením IS GINIS MČ Praha 22 o rozhraní na portál Registru smluv MV ČR podle 
předložené nabídky.      /6:0:0/ 
20. Veřejná zakázka „Grafická úprava a sazba Uhříněveského zpravodaje“ 
Písemně předložený materiál objasnila šéfredaktorka Mgr. Erbsová. 
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Usnesení: 

1. RMČ souhlasí   

a) s přidělením veřejné zakázky „Grafické zpracování a sazba Uhříněveského zpravodaje“              

Ing. Ivovi Krátkému, IČ: 49979931 od června 2016 do prosince 2018 za celkovou cenu 315 900 

Kč, tj. 11 700,00 Kč/1 číslo Uhříněveského zpravodaje, 

b) s vyplacením skicovného ve výši 1 000 Kč podle zadávacích podmínek, tj. třem nejlépe 

hodnoceným uchazečům,  

c) s vyplacením odměny ve výši 1 000 Kč pro MgA. Štěpána Holiče za odbornou činnost v hodnotící 

komisi.  

2. RMČ ukládá vedoucímu OKÚ vystavit objednávku na grafické zpracování a sazbu UZ dle 

předložené nabídky.  
/6:0:0/ 
 
21. Různé 
A/ Vítání prvňáčků  

V návaznosti na úspěšné vítání prvňáčků ze září 2014 na našich školách Spejblem a Hurvínkem je předkládán 

návrh, aby uvítali i letošní prvňáky na ZŠ, ve čtvrtek ráno 1. 9. 2016, spolu s radními, Spejbl a Hurvínek. 

Místo knížek by dostaly děti vstupenku (1 + 1) do Divadla U22 na představení Hurvínkova cesta do Tramtárie, 

které by se konalo v pátek 2. 9. 2016 od 13:00 hodin.  

V souvislosti s významným výročím 90. narozenin Hurvínka by byla příležitost pozvat na akci paní 

primátorku A. Krnáčovou, neboť zřizovatelem Divadla S+H je hl. m. Praha.     

V této souvislosti se hovořilo i o malbě postaviček Spejbla a Hurvínka na nový pavilon MŠ v Pitkovicích, je 

třeba prověřit autorská práva a dále jednat s dodavatelem stavby. 

Usnesení:  
RMČ souhlasí s předloženým návrhem na přivítání prvňáčků v září 2016. 

/6:0:0/ 
 
B/ Žádost o snížení správního poplatku 
PaedDr. Petr Ptáček, ředitel ZŠ a SŠ, Praha 10, Vachkova 941, požádal o snížení správních poplatků, které 
byly předepsány zdejším odborem výstavby v rámci vedeného společného územního a stavebního řízení. 
Záměrem stavebníka je navýšení užitkové plochy školy přístavbou cvičebního sálu se zázemím o zastavěné 
ploše 116,6 m2.  

Usnesení:  
RMČ souhlasí se snížením správního poplatku k vydání společného územního rozhodnutí a stavebního 

povolení pro záměr „Přístavba školy - cvičební sál“, stavebníka Základní škola a Střední škola, Praha 10, 

Vachkova 941, a to na poplatek ve výši 1 000 Kč. 

/6:0:0/ 
 
C/ Kontrolní řád ÚMČ Praha 22 

V souvislosti s plněním Příkazu starosty č. 2/2016 je na dnešní jednání rady předložen návrh aktualizace 

kontrolního řádu, ve kterém jsou zohledněna doporučení kontrolní skupiny  

Usnesení:  
RMČ schvaluje Směrnici ÚMČ Praha 22 č. 1/2016 - Kontrolní řád, a to s účinností od 1. 6. 2016.  
/6:0:0/ 
 
 
 
 
 
D/ Informace šéfredaktorky Mgr. Erbsové 

a) Inzerce v regionálních denících - paní šéfredaktorka navrhla inzerát na místo učitelky pro novou MŠ 
Pitkovice, zveřejnit i v jiných regionálních denících. Bude řešeno společně s paní tajemnicí. RMČ bere 
informaci na vědomí. 

 
b) Žádost pana Rejzka -  na paní šéfredaktorku se obrátil pan Rejzek se žádostí o celostránkovou inzerci 

v UZ. Obsah inzerce není zatím přesně znám, zřejmě se bude jednat o politickou inzerci. RMČ bere 
informaci na vědomí. 
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E/ Informace paní tajemnice 
a) Rozloučení s předškoláky z MŠ Za Nadýmačem  - na základě přerušení dodávky vody dne              

15. 6. 2016 bylo z hygienických důvodů v Divadle U22 dodatečně zrušeno. Akce se uskuteční v areálu 
MŠ pavilon Žabky + Rybičky od 16:00 hod. Pozvání byli i zástupci radnice. RMČ bere informaci na 
vědomí. 

 
b) Soutěž „ARCHITEKT OBCI“ - jedná se o tříkolovou soutěž, první kolo proběhne na facebooku 

Svazu měst a obcí, kde bude mít široká veřejnost možnost nominovat přímo svého finalistu. Cena 
Architek obci je udělována za dlouhodobou spolupráci, která je prospěšná a důležitá především pro 
kvalitu života a kulturní rozvoj obyvatel a celé společnosti. Přihlášky je nutné odeslat do 31. 5. 2016 na 
Svaz měst a obcí ČR.  
Usnesení: 
RMČ ukládá sekretariátu radních Bc. Selingera a Ing. Semeniuka, paní Frydrychové, zpracovat 
potřebné podklady pro přihlášení Ing. arch. Petra Starčeviče a v řádném termínu je odeslat. 
/6:0:0/ 

 
Zasedání bylo ukončeno v 11:10 hod. 

Zapsala:  Monika Kubšová 

 
 
Ověřovatelé zápisu:    pan Jiří Knotek ………………………………….. 
 
 
      Bc. Michal Selinger ………………………………….. 

                   
 
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 


