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Zápis ze 40. zasedání RMČ, které se konalo dne 8. 6. 2016 
od 16:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice 

 
Přítomni:   Viz Prezenční listina 
Ověřovatelé zápisu:  RNDr. Ing. Bohumil Loula, CSc., Ing. Petr Semeniuk 
Omluveni:   Mgr. Kateřina Erbsová, Ing. Martin Turnovský 
 
 
 
Jednání zahájil zástupce starosty v 16:00 hodin přivítáním přítomných. Byli zvoleni výše uvedení ověřovatelé 
zápisu.  
 
Hlasováním 6:0:0 byl schválen PROGRAM: 

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu 
2. Kontrola zápisu z 39. zasedání RMČ ze dne 25. 5. 2016 a kontrola zápisu 9. zasedání ZMČ ze dne    

18. 5. 2016 
3. Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky pod názvem „Výstavba MŠ Pitkovice - vybavení 

nábytkem“ - vyhodnocení zadávacího řízení 
4. Pořizování změn územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy ve smyslu § 55 zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu a posuzování záměrů výstavby - Zápis z 10. jednání 
Komise výstavby a územního plánu ze dne 25. 5. 2016 

5. Investiční záměry a schválení rozpočtových úprav  
6. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 2140 v k. ú. Uhříněves ve prospěch 

společnosti PREdistribuce, a. s. 
7. Vyhodnocení VZ  „Zateplení a fasáda bytového domu čp. 356 Přátelství, Uhříněves “ 
8. Investiční záměry a schválení rozpočtových úprav r. 2016 
9. Ukončení nájemní smlouvy č. 111/2015 MN - 34 na byt v Sociálním domě v čp. 1280 ul. Fr. Diviše 

s panem J. V. 
10. Stanovení nejvyššího povoleného počtu žáků ve školním klubu Základní školy, Praha 10,               

nám. Bří Jandusů od 1. 9. 2016 
11. Platový návrh ředitelky MŠ Pitkovice, příspěvková organizace, Praha 10, Hlívová 
12. Organizace a úplata za předškolní vzdělávání ve školním roce 2016/2017 v MŠ Pitkovice 
13. Zápis do Kroniky za rok 2015 
14. Zápis z 3. jednání Komise kultury ze dne 19. 5.2016 
15. Investiční záměry OŽPD 
16. Zápis z Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 1. 6. 2016 
17. Různé 

A/ Krá-Ko-D-Uh 
B/ Informace radního pana Collera 
 
 

2a) Kontrola zápisu z 39. zasedání RMČ ze dne 25. 5. 2016 a kontrola zápisu 9. zasedání ZMČ ze dne 
18. 5. 2016 
39/2,38/2,37/2,36/2,35/2,34/2,33/2,32/2,31/2,30/2,29/2,28/23 (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 
39/2,38/2,37/2,36/2,35/2,34/2,33/2,32/2,31/2,30/9 (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 
39/2,38/2,37/2,36/2,35/2,34/2,33/2,32/2,31/2,30/10 (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 - návrh řešení bude zpracován do konce června 2016 - trvá 
39/2,38/2,37/2,36/2,35/2,34/2,33/2,32/5 (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 
39/2,38/2,37/2,36/2,35/2,34/2,33/6 (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 - podáno na KN - trvá 
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39/2,38/2,37/2,36/2,35/2,34/2,33/8 (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 
39/2,36/2,35/2,34/2,33/13 (33. RMČ ze dne 2. 3. 2016)  - Různé: 
C/ Informace radního pana Collera - radní byli seznámeni s výsledkem šetření ČŠI, které bylo provedeno na 
základě zaslaného podnětu MČ.  
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí výsledek šetření ČŠI. 
2. RMČ ukládá ředitelce Mgr. I. Vodičkové písemně informovat radu o návrhu přijatých nápravných 

opatření do 21. 6. 2016 
/6:0:0/ 
 
39/2,38/2,37/2,36/2,35/10, 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 
39/2,38/2,37/2,36/5 (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  - VZ se 
připravuje ke zveřejnění - trvá; jmenování členů a náhradníků hodnotící komise se připravuje - trvá 

39/2,38/2,37/2,36/11 (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 - ukončení NS k 30. 6. 2016 
39/2,38/2,37/2,36/13 - Pojmenování nových komunikací v Uhříněvsi - probíhá - schvalovací řízení probíhá 
na MHMP, místopisná komise projednala a nyní musí schválit RHMP - trvá 
39/2,38/2,37/2,36/20 - Doplnění systému odpadkových košů MČ - návrh je připraven na jednání KŽP, které 
proběhne 22. 6. 2016. Poté OHS předloží materiál ke schválení do RMČ - trvá 
39/2,38/2,37/3 - 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, hodnotící komise zasedala dne 18. 5. 2016,  vyhodnocení dnes v materiálech  - bod 3 
39/2,38/2,37/4 - 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; starosta jmenoval členy a náhradníky hodnotící komise - splněno 
39/2,38/2,37/9 (37. RMČ dne 27. 4. 2016) - Zřízení ÚVB na pozemku parc. č. 1793/73 v k. ú. Uhříněves ve 
prospěch PREdistribuce - smlouva podepsána a zaslána na MHMP 

39/2,38/2,37/13 (37. RMČ dne 27. 4. 2016) - Zateplení a fasáda BD čp. 356 ulice Přátelství - komise 

zasedla dne 23. 5. 2016, vyhodnocení VZ dnes v materiálech bod 7 
39/2,38/2,37/20 (37. RMČ dne 27. 4. 2016) - Oprava herních prvků na dětských hřištích - oprava byla 

zadána, termín dokončení do 30. 6. 2016 - probíhá 

39/2,38/4 (38. RMČ ze dne 11. 5. 2016) - VZMR na stavební práce pod názvem „Vodice I a II - oprava 
hráze" - schválení záměru a způsobu zadání - smlouva o dílo č.82/2016 D-6 byla podepsána dne 30. 5. 
2016 - splněno 
39/2,38/5 (38. RMČ ze dne 11. 5. 2016) - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 1/6, 230/1 a 227/4 v k. ú. 
Pitkovice ve prospěch Pražská plyn. Distribuce - žadatel informován, čeká se na zaslání smlouvy - trvá 
39/2,38/6 (38. RMČ ze dne 11. 5. 2016) - Zřízení ÚVB k pozemku parc. č. 2125 v k. ú. Uhříněves ve 
prospěch PREdistribuce - smlouva podepsána a zaslána na MHMP 
39/2,38/7 (38. RMČ ze dne 11. 5. 2016) - 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 
38/9 (38. RMČ ze dne 11. 5. 2016) - Ukončení NS na pronájem NP č. 6 „Obchod s uzenářskými 
specialitami, lahůdkami a pečivem“ na adrese Nové náměstí čp. 1257 s firmou Libor Novák - záměr 
pronájmu vyvěšen, čeká se na nabídky - trvá 
39/2,38/10 (38. RMČ ze dne 11. 5. 2016) - Ukončení NS č. 135/2012 MN 39 na byt v DPS I. Nové náměstí 
1270 s paní I. K. - NS ukončena - splněno 
39/2,38/13 (38. RMČ ze dne 11. 5. 2016) - Návrh na jmenování ředitelky MŠ Pitkovice, příspěvková 
organizace, Praha 10, Hlívová na základě výsledku výběrového řízení - b) návrh platu - bude předložen na 
příští RMČ - dnes v materiálech bod 11 
39/2,38/17 (38. RMČ ze dne 11. 5. 2016) - Propagace MČ P22 v rámci turistického pochodu Klubu 
českých turistů v roce 2017- OŽPD zapracuje náklady na propagaci v rámci pochodu do rozpočtu 2017 - trvá 
39/2,38/18 (38. RMČ ze dne 11. 5. 2016) - Zápis z RR UZ ze dne 4. 5. 2016 - přihlášení do soutěže              



 3 

„O nejlepší obecní či městský zpravodaj roku 2015“- přihláška byla odeslána dne 19. 5. 2016 na  Univerzitu 
Palackého - katedra politologie, Křížkovského 512/10, Olomouc  
39/3 - Spolupráce MČ ohledně protipovodňových opatření na vodním toku Rokytka a jeho přítoků - 
hromadné podepsání Memoranda se uskuteční v Říčanech dne 22. 6. - trvá 
39/4 - Dohoda o zrušení darovací smlouvy č. 155/2015 MK - 23 - dohoda uzavřená a v rámci informace        
o přijetí opatření postoupena na OKČ MHMP a řed. MHMP 
39/5, 39/2,34/14 (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  = Investiční 

záměry + rozpočtová úprava - RAD Ing. Semeniuk - trvá 
39/7 - Pronájem části pozemku parc. č. 761 v k. ú. Uhříněves o výměře 62 m2 a 141 m2 za účelem zřízení 
zahrádky - žadatelé informování, smlouvy se připravují - trvá 
39/8 - Pronájem NP  č. 1 o velikosti 72,08 m2 v čp. 78 ul. Semanského - žadatelka informována, smlouva se 
připravuje - trvá 
39/9 - Pronájem skladu v kostelní zdi TJ SOKOL Uhříněves - žadatel informován, smlouva připravena 
k podpisu - trvá 
39/10 - Zateplení a fasáda BD čp. 727 ulice U Starého mlýna Uhříněves - VZ vyhlášena, čeká se na 
nabídky - trvá 
39/11 - Ukončení NS č. 50/2015 MN - 20 na byt v čp. 78 ul. Semanského s paní Ing. L. Z. - dohoda            
o ukončení podepsána - splněno 
39/12 - Investiční záměry a schválení rozpočtových úprav r. 2016 - sleduje OSM - probíhá 
39/13 - Operační program Potravinové a materiální pomoc - souhlas odeslán na MHMP včetně žádostí ze ZŠ 
- splněno 
39/14 - Souhlas s podáním přihlášky do projektu Center sportu - paní ředitelka informována, žádost za MČ 
starosta podepsal - splněno 
39/15 - Stravování dětí v MŠ od 1. 9. 2016 - ředitelky s usnesením rady seznámeny - splněno 
39/16 - Žádost o dotaci ATS DOMINO - smlouva uzavřena a dotace byla proplacena - splněno 
39/17 - Zápis z 6. jednání Komise sociální věcí, zdravotnictví a komunitního plánování (dále jen 
KSVZaKP), výběr nových nájemníků DPS 

a) žadatelka o stanovisku RMČ vyrozuměna - splněno 

b) NS byla uzavřena - splněno 

 c)    RAD Bc. Selinger zaslal informace MUDr. Kubešové - splněno 
39/18 - Aktualizace smluv o podnájmu pozemků s ČRS v Rekreační zóně Vodice v Praze 22 a v Parku 
Pitkovické rybníky - smlouvy podepsány – splněno 
39/19 - Rozšíření Informačního systému GINIS MČ22 o rozhraní na portál Registru smluv MV ČR -
objednávka odeslána - splněno 
3920 - VZ „Grafická úprava a sazba Uhříněveského zpravodaje“ 

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

uchazečům - podklad k vyplacení předán na OE - splněno 

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

komisi - uzavřena darovací smlouva - splněno 

o vedoucímu OKÚ vystavit objednávku na grafické zpracování a sazbu UZ dle předložené nabídky - 

objednávka vystavena - splněno 
39/21 - Různé 
A/ Vítání prvňáčků - akce je zajišťována, po projednání s paní ředitelkou bude provedena výzdoba podle její 
koncepce vzdělávání, účast S+H bude při slavnostním otevření MŠ - trvá 

B/ Žádost o snížení správního poplatku - snížení správního poplatku pro ZŠ a SŠ, Praha 10, Vachkova 941, 

bude promítnuto do vydaného rozhodnutí - splněno 
C/ Kontrolní řád ÚMČ Praha 22 - směrnice vydána a zveřejněna na intranetu - splněno 
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 - plně 
v kompetenci paní ředitelky MŠ Pitkovice 

b) Žádost pana Rejzka -  o celostránkovou inzerci v UZ. Stanovisko k politické inzerci v UZ přijala RR 
na svém zasedání dne 1. června 2016, se kterým inzerenty seznámí paní šéfredaktorka. 
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E/ Informace paní tajemnice 
Soutěž „ARCHITEKT OBCI“ - do soutěže byl přihlášen projekt „Velký městský park Uhříněves“, 
přihláška byla  zaslána v řádném termínu  dne 31. 5. 2016, dne 2. 6. 2016 byla vybrána studie + kresba 
„Velkého městského parku“ (po dohodě s Ing. arch. Starčevičem), která bude zveřejněna na FB, v rámci 
I. kola soutěže. Toto hlasování proběhne od 6. - 19. 6. 2016. Vítěz „klikař“ dostává tzv. „divokou kartu“ 
veřejnosti, která mu zajistí přímý postup do III. kola soutěže. Podpora architektonické soutěže je možná 
i na našem webu. 
 

2b) Kontrola zápisu 9. zasedání ZMČ ze dne 18. 5. 2016 
Zápis z 9. ZMČ byl ověřen a zveřejněn v zákonné lhůtě na webu MČ Praha 22.   
 
3. Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky pod názvem „Výstavba MŠ Pitkovice - vybavení 
nábytkem“ - vyhodnocení zadávacího řízení 
Písemně předložený materiál objasnil radní Ing. Semeniuk. K bodu se diskutovalo. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí písemnou zprávu zadavatele ze dne ze dne 30. 5. 2016 a doporučení hodnotící 
komise. 

2. RMČ rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče:  
 PROFIL NÁBYTEK, a. s., Hradská 280, 396 01 Humpolec,  IČ 48202118, 
 za cenu 480 580 Kč bez DPH. 

3. RMČ rozhoduje vyloučení uchazeče: 
 Tomáš Zips, Stiborská 58, 747 25 Sudice, IČ 75325900 

z účasti v zadávacím řízení z důvodu podání nabídky, která neobsahovala originál návrhu kupní 
smlouvy. 

4. RMČ rozhoduje o vyloučení těchto uchazečů:  
 MAKRA DIDAKTA s.r.o., Drahelická 162/47, 288 02 Nymburk, IČ 27916758,  
 Tegze, V Jezírku 282, 252 43 Průhonice, IČ 68586060 

z účasti v zadávacím řízení z důvodu podání nabídky, která neobsahovala specifikaci zakázky a tato 
měla být přílohou kupní smlouvy. 

5. RMČ rozhoduje o vyloučení těchto uchazečů:  
 Elephant smile cz, s.r.o., 696 48 Ježov 75, IČ 29303052,  
 Jana Skočovská, Hradecká 2655, 470 06 Česká Lípa, IČ 72677376, 
 Roman Lébl, Otín 61, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 72182881, 
 VINT s.r.o., Benešovo nám. 617/14, 415 01 Teplice, IČ 25044656, 

z účasti v zadávacím řízení z důvodu nesplnění kvalifikace; 
6. RMČ ukládá starostovi 

a) písemně seznámit uchazeče s výsledkem výběrového řízení, 
b) zahájit ve spolupráci s ORS jednání o uzavření smlouvy o dílo a smlouvu o dílo uzavřít. 

/6:0:0/ 
 
4. Pořizování změn územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy ve smyslu § 55 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu a posuzování záměrů výstavby - Zápis z 10. jednání Komise 
výstavby a územního plánu ze dne 25. 5. 2016 (dále jen Komise VaÚP) 
Písemně předložený materiál objasnil radní Ing. Semeniuk. Radní se dohodli o hlasování o každém bodu 
samostatně. K bodu se diskutovalo. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí zápis z 10. jednání Komise VaÚP. 
2. RMČ souhlasí  

b) s podnětem na změnu územního plánu na části pozemku parc. č. 226/6, 226/20 a 226/29,             
v k. ú. Hájek u Uhříněvsi, ze ZMK-zeleň městská a krajinná na OB-čistě obytné, s mírou využití 
stanovenou kódem B. 

         /5:0:1/ 
3. RMČ nesouhlasí 

a) s podnětem na změnu územního plánu na části pozemků parc. č. 2270/2, 2272, 2273 a 2274,          
k. ú. Uhříněves, ze ZMK-zeleň městská a krajinná na SV-všeobecně smíšené, s mírou využití 
stanovenou kódem D.   

         /4:0:2/ 
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c) s podnětem na změnu územního plánu na pozemku parc. č. 254/34, v k. ú. Hájek u Uhříněvsi,        
z SO-sloužící oddechu na OB-čistě obytné. 

          /0:3:3/ 
4. RMČ ukládá radnímu Ing. Semeniukovi zajistit projednání podnětů v bodech 2b) na ZMČ. 

  /6:0:0/  
 
5. Investiční záměry a schválení rozpočtových úprav 
Materiál byl předložen radním Ing. Semeniukem na stůl. K bodu se diskutovalo. 
Usnesení: 

RMČ schvaluje 

a) investiční záměry dle bodu 1/ důvodové zprávy,  

b) navržené rozpočtové úpravy dle bodu 2/ důvodové zprávy.  
/6:0:0/ 
 
6. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 2140 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. 2140 v k. ú. Uhříněves    

ve prospěch společnosti PREdistribuce, a. s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5, IČ 273 76 516,       

za cenu 24 615 Kč + DPH.  

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

b) starostovi podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene. 
/6:0:0/ 
 
7. Vyhodnocení VZ  „Zateplení a fasáda bytového domu čp. 356 Přátelství, Uhříněves “ 
Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek. K bodu se diskutovalo. 
Usnesení: 

1. RMČ  souhlasí s vítězem veřejné zakázky firmou  DIZIC spol. r. o. Hviezdoslavova 505/17, 149 00 

Praha 4, IČ 44849061, DIČ CZ44849061 za cenu 691 182 Kč vč. DPH. 

2. RMČ ukládá OSM zajistit smlouvu na „Zateplení a fasádu bytového domu čp. 356 Přátelství 

Uhříněves“ s firmou DIZIC spol. r. o. Hviezdoslavova 505/17 149 00 Praha 4, IČ 44849061,           

DIČ CZ44849061 za cenu 691 182 Kč vč. DPH. 

3. RMČ souhlasí  objednáním kontrolního dozoru realizace zakázky. 

/6:0:0/ 
 
8. Investiční záměry a schválení rozpočtových úprav r. 2016 
Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek. K bodu se diskutovalo. 
Hlasování se zdržel: Ing. Pařízek. 
Usnesení: 

RMČ schvaluje  

a) investiční záměr nákupu veřejné fontány na mikrofiltrovanou perlivou a neperlivou vodu pro 

Uhříněves a Pitkovice dle důvodové zprávy, 

b) navrženou rozpočtovou úpravu dle důvodové zprávy.  
/5:0:1/ 
 
9. Ukončení nájemní smlouvy č. 111/2015 MN - 34 na byt v Sociálním domě v čp. 1280 ul. Fr. Diviše 
s panem J. V. 
Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s ukončením NS č. 111/2015 MN - 34 na pronájem bytu v SD čp. 1280 ul. Fr. Diviše 

v Praze - Uhříněvsi s panem J. V. dohodou ke dni 30. 6. 2016. 

2. RMČ ukládá  

a) OSM informovat žadatele a připravit dohodu o ukončení NS, 
b) starostovi podepsat dohodu o ukončení NS.                                          /6:0:0/ 
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10. Stanovení nejvyššího povoleného počtu žáků ve školním klubu Základní školy, Praha 10,               
nám. Bří Jandusů od 1. 9. 2016 
Materiál byl předložen písemně. 
Usnesení: 

RMČ souhlasí se zápisem nejvyššího povoleného počtu 250 žáků ve školním klubu ZŠ, Praha 10, nám. Bří 

Jandusů 2, v údajích rejstříku škol a školských zařízení, který vede odbor školství a mládeže s účinností         

od 1. 9. 2016. 

/6:0:0/ 
 
11. Platový návrh ředitelky MŠ Pitkovice, příspěvková organizace, Praha 10, Hlívová 
Materiál byl předložen písemně. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí platový tarif paní Mgr. Vlasty Zdobinské, ředitelky MŠ Pitkovice, příspěvkové 

organizace, Praha 10, Hlívová s účinností od 1. 8. 2016.  

2. RMČ souhlasí se stanovením příplatku za vedení  paní Mgr. Vlastě Zdobinské, ředitelce 

MŠ Pitkovice, příspěvková organizace, Praha 10, Hlívová s účinností od 1. 8. 2016. 

3. RMČ ukládá OKÚ seznámit ředitelku paní Mgr. Vlastu Zdobinskou, ředitelku MŠ Pitkovice, 

příspěvková organizace, Praha 10, Hlívová s platovým výměrem. 
/6:0:0/ 
 
12. Organizace a úplata za předškolní vzdělávání ve školním roce 2016/2017 v MŠ Pitkovice 
Materiál byl předložen písemně. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí termíny zápisu, odevzdávání žádostí o přijetí dětí, evidenčních listů do          

MŠ Pitkovice, příspěvková organizace, Praha 10, Hlívová včetně způsobu oznámení zápisu a postupu 

pro přijímání dětí pro školní rok 2016/2017 stanoveném ředitelkou mateřské školy. 

2. RMČ souhlasí s organizací předškolního vzdělávání, tj. 28 dětí v jedné třídě ve školním roce 

2016/2017 za podmínky dodržení kvality výchovy a vzdělávání. 

3. RMČ ukládá  

a) OKÚ seznámit s usnesením ředitelku mateřské školy, kterou zřizuje MČ Praha 22, 

b) ředitelce mateřské škol ve spolupráci s OKÚ v místě obvyklým způsobem zveřejnit informaci        

o zápisu dětí na školní rok 2016/2017, včetně postupu přijímání dětí do mateřské školy. 
/6:0:0/ 
 
13. Zápis do Kroniky za rok 2015 
Materiál byl předložen písemně. K bodu se diskutovalo. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s předloženým návrhem zápisu do kroniky za rok 2015. 

2. RMČ souhlasí s  uzavřením dohody o provedení práce s kronikářem na částku 5 000 Kč. 
/6:0:0/ 
 
14. Zápis z 3. jednání Komise kultury ze dne 19. 5.2016 
Materiál byl předložen písemně. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí zápis ze zasedání komise kultury ze dne 19. 5.2016.              

2. RMČ souhlasí: 

a) se záštitou MČ Praha 22 kulturní akce „Adventní koncert Petra Pachmana“ dne 21. 12. 2016, která 

se bude konat v Divadle U22, 

b) s poskytnutím finanční částky ve výši 6 000 Kč na tuto akci. 

3. RMČ ukládá OKÚ poskytnout součinnost pro tuto kulturně společenskou akci                                        
/6:0:0/ 
 
15. Investiční záměry OŽPD 
Písemně předložený materiál objasnil RNDr. Loula. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s investičními záměry: 
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a) nový povrch na sportovní hřiště V Hájku, 

b) příprava záměru Revitalizace Husova parku. 

2. RMČ schvaluje rozpočtové úpravy: 

a) zvýšení výdajů rozpočtu o 200 000 Kč na nový povrch sportovního hřiště v Hájku snížením stavu 

krátkodobých prostředků na bankovních účtech (položka 8115), 

b) zvýšení výdajů rozpočtu o 170 000 Kč na přípravu záměru přední části Revitalizace Husova parku 

snížením stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (položka 8115). 
/6:0:0/ 
 
16. Zápis z Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 1. 6. 2016 
Materiál byl předložen písemně. K uveřejnění reakce pana zastupitele Zelenky na článek paní tajemnice v UZ 
6/2016 proběhla diskuze a hlasování, kterého se zdržel Ing. Pařízek. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí zápis z Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 1. 6. 2016. 

2. RMČ souhlasí se zveřejněním reakce pana zastupitele Zelenky ve zkrácené verzi (podle pravidel 

uveřejňování názorů zastupitelů).  
/5:0:1/ 
 
17. Různé 

A/ Krá-Ko-D-Uh - v souvislosti s konáním tradičního triatlonu Královic, Kolodějí, Dubče a Uhříněvsi je 
na dnešní radu přeložena žádost TJ Slavoj Koloděje na nákup pohárů, na které naše MČ každoročně 
přispívá. Příspěvek bude hrazen z obdrženého odvodu z VHP.  Zástupcem za MČ Praha 22 bude      
Mgr. Erbsová. 

 Usnesení: 
RMČ souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 6 000 Kč na nákup pohárů na 4. ročník 
triatlonu Krá-Ko-D-Uh, který se koná dne 18. 6. 2016. 

 /6:0:0/ 
B/ Informace radního pana Collera - pan radní informoval o velice úspěšných ohlasech na dětský den, 

který se konal v neděli 5. 6. v areálu Rychety. Zhodnotil průběh celé akce, zvláště pak vystoupení 
italského zpěváka D. Matioliho, který se zúčastnil bez honoráře, bude uhrazeno pouze ubytování při 
akci. Požádal o zveřejnění poděkování MP Praha 22 za celodenní činnost na DD, které se osobně 
účastnil i ředitel OŘ MP Praha 15 Bc. Sabol. Úspěšnost tradiční akce MČ podpořili i ostatní radní.  

 
Zasedání bylo ukončeno v 17:25 hod. 
Zapsala:  Monika Kubšová 
 
Ověřovatelé zápisu:   
 
    RNDr. Ing. Bohumil Loula, CSc.  ……………………………….. 
 
 
    Ing. Petr Semeniuk   ………………………………… 

                   
 
 
pan Jiří Knotek, zástupce starosty MČ Praha 22 …………………………………………  
 
Použité zkratky: 

VZ veřejná zakázka     SP stavební povolení 

VZMR  veřejná zakázka malého rozsahu    DIO dopravně inženýrské opatření 

ZD zadávací dokumentace    DIR dopravně inženýrské rozhodnutí 

PD projektová dokumentace    VO veřejné osvětlení 

TDI technický dozor investora    DK dešťová kanalizace 

UR územní rozhodnutí     SK splašková kanalizace 

DUR dokumentace pro územní rozhodnutí   IA investiční akce 

DSP dokumentace pro stavební povolení    AD autorský dozor 

DPS dokumentace provedení stavby    DSPS dokumentace skutečného provedení stavby 


