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Zápis ze 43. zasedání RMČ, které se konalo dne 17. 8. 2016 
od 9 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice 

 
 
 

Přítomni:   Viz Prezenční listina 
Ověřovatelé zápisu:  Ing. Petr Semeniuk, Bc. Michal Selinger 
Omluveni:   Ing. Jiří Pařízek, p. Milan Coller 
 
 
Hlasováním 6:0:0 byl schválen PROGRAM: 

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu 
2. Kontrola zápisu ze 42. zasedání RMČ ze dne 27. 7. 2016 
3. Novelizace OZV HMP, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích 

4. Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky pod názvem „Přístřešky stanic MHD BUS“ - schválení 

záměru, způsobu zadání, zadávacích podmínek, seznamu oslovených zájemců a  hodnotící komise 
5. Informace „Výstavba MŠ Pitkovice“ - informace o zadání zakázky malého rozsahu na vybavení         

MŠ nábytkem pro uložení matrací a ložního prádla. 
6. Změna podnikatelského subjektu v NP č. 5a na Novém náměstí čp. 1257 v Praze - Uhříněvsi 
7. Ukončení nájemní smlouvy č. 154/2003 MN - 34 na byt v ul. K Sokolovně s panem P. P. 
8. Žádost Ing. Davida Rojka o souhlas s podpronájmem NP v čp. 1370 na Novém náměstí dle                

NS 128/2012 MN - 36 
9. Smlouva o spolupráci mezi MČ Praha 22 a SK Čechie Uhříněves, z.s. 
10. Pilotní projekt rozšíření systému likvidace psích exkrementů 
11. Úplata za předškolní vzdělávání ve školním roce 2016/2017 v MŠ Pitkovice 
12. Veřejná zakázka „Povrch sportovního hřiště Hájek“  - uzavření dodatku č. 1 
13. Zápis z Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 3. 8. 2016 
14. Různé  

A/ Informace o pěstebním zásahu v přírodní památce Obora v Uhříněvsi 
B/ Informace pana radního RNDr. Louly 
C/ Informace pana radního Bc. Selingera 
 

2. Kontrola zápisu ze 42. zasedání RMČ ze dne 17. 7. 2016  
42/2,41/2,40/2,39/2,38/2,37/2,36/2,35/2,34/2,33/2,32/2,31/2,30/9 (30. RMČ ze dne 20. 1.2016) - Zřízení ÚVB 
na pozemku parc. č. 2017 v k. ú. Uhříněves ve prospěch PREdistribuce – zřízeno – splněno 
42/2,41/2,40/2,39/2,38/2,37/2,36/2,35/2,34/2,33/2,32/2,31/2,30/10(30. RMČ ze dne 20.1.2016) - Zřízení ÚVB 
na pozemku parc. č. 2083 v k. ú. Uhříněves ve prospěch PREdistribuce - zřízeno – splněno 
42/2,41/2,40/2,39/2,38/2,37/2,36/2,35/2,34/2,33/2,32/5 (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 - zřízeno – splněno  
42/2,41/2,40/2,39/2,38/2,37/2,36/2,35/2,34/2,33/6 (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 - zřízeno – splněno 
42/2,41/2,40/2,39/2,38/2,37/2,36/5 (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 
42/2,41/2,40/2,39/2,38/2,37/2,36/20 - Doplnění systému odpadkových košů MČ – dnes bod 10 
42/2,41/2,40/2,39/2,38/2,37/9 (37. RMČ dne 27. 4. 2016) - Zřízení ÚVB na pozemku parc. č. 1793/73       
v k. ú. Uhříněves ve prospěch PREdistribuce - zřízeno – splněno 
42/2,41/2,40/2,39/2,38/5 (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 – podáno na KN - trvá 
42/2,41/2,40/2,39/2,38/6 (38. RMČ ze dne 11. 5. 2016) - Zřízení ÚVB k pozemku parc. č. 2125 v k. ú. 
Uhříněves ve prospěch PREdistribuce - podáno na KN - trvá 
42/2,41/2,40/6 - (40. RMČ dne 8. 6. 2016) - Zřízení ÚVB k pozemku parc. č. 2140 v k. ú. Uhříněves          
ve prospěch společnosti PREdistribuce - žadatelé informováni, čeká se na zaslání smlouvy - trvá 
41/2,40/7 - (40. RMČ dne 8. 6. 2016) - Vyhodnocení VZ  „Zateplení a fasáda bytového domu čp. 356 
Přátelství, Uhříněves -práce probíhají – sleduje OSM 
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42/2,41/5 (41. RMČ dne 22. 6. 2016) - Zřízení služebností ve prospěch MČ P22 v rámci výstavby 

Obytného areálu U Starého mlýna s CWI DELTA - připravit smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcných 

břemen – sml. o sml. budoucí na VB je uzavřena – splněno; materiál o přijmutí daru stavby přeložky 

laterálního kanálu dnes na 10. ZMČ - firma CWI DELTA bude informována; stavební dozor byl zajištěn      

(ing. Uher) - úhrada bude FA – splněno 

42/2,41/6 (41. RMČ dne 22. 6. 2016) - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 1920/255 a 2099 v  k. ú. 

Uhříněves ve prospěch Pražská plynárenská Distribuce – žadatel byl informován, smlouvu o zřízení VB se 

připravuje - trvá 

42/2,41/7 (41. RMČ dne 22. 6. 2016) - Uzavření sml. o budoucí sml. o zřízení služebnosti na část pozemku 

parcelní č. 231/4, v k. ú. Pitkovice, ve prospěch MČ P22 - smlouva o budoucí smlouvě uzavřena - splněno 

42/2,41/8 (41. RMČ dne 22. 6. 2016) - Uzavření sml. o budoucí sml. o zřízení služebnosti na  pozemek 

parc. č. 232/2 a dále na části pozemků parc. č. 231/2 a 219/7, vše v k. ú. Pitkovice, ve prospěch MČ P22 - 

smlouva o budoucí smlouvě - smlouva uzavřena - splněno 

42/2,41/9 (41. RMČ dne 22. 6. 2016) - Vyhodnocení VZ „Zateplení a fasáda bytového domu čp. 727 ulice 

U Starého mlýna Uhříněves“- probíhá – sleduje OSM   

42/2,41/10 (41. RMČ dne 22. 6. 2016) - Prodloužení NS č. 144/2015 MN - 43 na pronájem části pozemku 

parc. č. 1399/5 v k. ú. Uhříněves za účelem umístění dočasné příjezdové cesty k pozemku parc. č. 1399/1 

pro GEMO OLOMOUC  - dodatek k NS uzavřen - splněno 

42/2,41/12 (41. RMČ dne 22. 6. 2016) - Ukončení NS č. 42/2013 MN - 11 na byt č. 17 v  čp. 1257 na NN 

s paní S. M. – ukončení k 31. 8. 2016 je připraveno k podpisu - splněno 

42/2,41/13 (41. RMČ dne 22. 6. 2016) - Úprava nájemních vztahů k bytům v majetku MČ Praha 22-  

dodatky k NS uzavřeny - splněno    

42/2,10MIM/3 (10MIM dne 18. 7. 2016) - VZMR na stavební práce „Vodice III - odtěžení sedimentu a 
úprava břehů“ - schválení záměru, způsobu zadání včetně zadání zakázky - SoD byla uzavřena – splněno  
42/2,10MIM/4 (10MIM dne 18. 7. 2016) - VZ „Povrch sportovního hřiště Hájek“- vyhodnocení VŘ - SoD 
byla uzavřena; dnes na programu dodatek č. 1 – bod 12 
42/4 - Návrh na prominutí dluhu – materiál je předložen dnes na 10. ZMČ  
42/5 - Řešení režimu parkování v okolí ŽS Praha - Uhříněves - zadat dopracování studie – trvá  

42/6 - Podpora a požadavek k urychlené realizaci Pražského okruhu - stavby 511 (D1-Běchovice) v trase 

dle platného ÚPn - materiál je předložen dnes na 10. zasedání ZMČ 

42/7 - Stanovení zásad pro poskytnutí a výplatu příspěvku na úpravu zevnějšku oddávajícím členům 

ZMČ P22 a matrikářkám  ÚMČ Praha 22 činným při občanských obřadech, - Zásady byly vydány – 

splněno; TAJ informovala, že si je vyžádal zastupitel Koutský. 

42/8 - Výkup částí pozemku parc. č. 2184/1 v k. ú. Uhříněves o výměře 50 m2, od SŽDC, st.org. - 

vypracování GP na oddělení pozemku a na GŘ SŽDC zaslat žádost - řeší ORS – trvá; následně materiál            

do RMČ připraví OSM - trvá 

42/9 - Seznam akcí požadovaných k zařazení do rozpočtu HMP na rok 2017 – 2027 – požadavky za MČ 

P22 byly v termínu odeslány na MHMP - splněno 

42/10 - Dodatek č. 4/2016 ke Směrnici ÚMČ Praha 22 č.5/2012 k zadávání VZ ve znění Dodatku               

č. 1/2013 a Dodatku č. 2/2014 – dodatek podepsán a PT vydán, zveřejněno na intranetu - splněno 

42/11 - Výsledek elektronické aukce na dodávku plynu pro Nové náměstí 1100, Nové náměstí 1250 a 

1251 a na dodávku elektrické energie pro Nové náměstí 1250 na rok 2017 – smlouvy na dodávku 

elektrické energie a na dodávky zemního plynu byly uzavřeny - splněno 

42/12 - Přijmutí daru části pozemku parc. č. 1399/3 v k. ú. Uhříněves o výměře 1602 m2 v rámci 

výstavby „Obytný areál v Uhříněvsi, ul. Nad Volyňkou“ od spol. CENTRAL GROUP Nad Volyňkou, a. s. 

materiál je předložen dnes na 10. ZMČ  

42/13 - Prodej pozemků parc. č. 1793/61, 1793/62 a části 1793/28 v  k. ú. Uhříněves spol. PREdistribuce, a. s. 

- materiál je předložen dnes na 10. ZMČ  

42/14 - Záměr - zateplení, fasáda a výměna oken bytového domu čp. 149 ulice U Starého mlýna, 

Uhříněves – byly osloveny tři firmy, očekáváme nabídky, vyhodnocení na další radě - trvá  
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42/15 - Pronájem NP č. 6 o velikosti 96,17 m2  v  č.p. 1257 na Novém náměstí v Praze - Uhříněvsi - viz. 

písemná informace; nájemce odmítl podepsat NS, záměr pronájmu opět zveřejněn  

42/16 - Pronájem prostor v Bytovkách 803 dle smlouvy č. 284/2003 MN - 119 třetí osobě – žadatel 

informován - splněno 

42/17 - Trvalé uložení inženýrských sítí na pozemcích parc. č. 1793/5 a 1793/36 v  k. ú. Uhříněves ve 

prospěch spol. Skanska Reality a.s. – žadatel informován, OSM očekává návrh smlouvy - trvá 

42/18 - Zápis z 6. jednání KB s návrhem na uzavření NS k bytům – 1a – ukončení bylo oboustranně 

podepsáno – splněno; 1b – NS se připravuje (náhradníci nevyužiti) – trvá; 1e – NS je uzavřena - splněno 

42/19 - Výmalba podchodu pod nádražím - projednávání bodu přerušeno a byl pověřen pan RAD Bc. 

Selinger k dořešení celé věci. Pan Vrubel je pozván na jednání – trvá 

42/20 - Školské obvody MŠ, které zřizuje MČ P22 - Novela školského zákona 

Dopis starosty MČ P22 pro starosty MČ ve SO P22 je připraven k odeslání; návrh MČ P22 byl na MHMP 

odeslán - splněno 

42/21 - Finanční kontroly ve školách a ŠJ, jejichž zřizovatelem je MČ P22 – ŘED školských zařízení jsou 

seznámeni - splněno 

42/22 - MŠ Pitkovice, PO, Praha 10, Hlívová 303/4 - změna - doplnění zřizovací listiny, počet dětí ve 

třídách – ŘED MŠ byla seznámena - splněno 

42/23 - Odměna pro ředitelku ŚJ Praha 22, Nové náměstí 1100 ŘED ŠJ seznámena - splněno 

42/24 - Zápis ze 4. zasedání KK ze dne 30. 6. 2016 – ad a) příspěvek bude dořešen s provozovatelem U22; 

ad b) bude proplacena FA; ad c) paragony či FA doloží UCHO, kterému budou takto přímo uhrazeny náklady; 

ad d) Do o PP uzavřena – splněno  

42/25 - Pořízení hlasovacího zařízení na zasedání ZMČ - materiál je předložen dnes na 10. ZMČ 

42/27 - Výběr zhotovitele VZ „Nákup multifunkčního sekacího stroje“ – smlouva bude uzavřena po 
podepsání smlouvy o spolupráci – dnes na programu bod 9 
2/28 - Zpráva o činnosti RMČ Praha 22 za 1. pololetí roku 2016 - materiál na 10. ZMČ připraven 
42/29 - Návrh programu 10. zasedání ZMČ, které se uskuteční dne 17. 8. 2016 - materiály byly v řádném 
termínu distribuovány a zveřejněny na webu MČ 
 

3. Novelizace OZV HMP, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných 

prostranstvích 
Písemný materiál objasnil pan starosta. 

Usnesení: 

a) RMČ bere na vědomí dopis ředitelky ŽIO MHMP. 

b) RMČ pověřuje pana radního Bc. Selingera se věcí zabývat. 

c) RMČ ukládá starostovi zaslat stanovisko za MČ Praha 22 v termínu do 20. 9. 2016, kde budou další 

náměty na veřejné prostranství, kde by měl platit zákaz požívání alkoholických nápojů. 

/6:0:0/ 
 

4. Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky pod názvem „Přístřešky stanic MHD BUS“ - 

schválení záměru, způsobu zadání, zadávacích podmínek, seznamu oslovených zájemců a  hodnotící 

komise 

Písemný materiál objasnil pan radní Ing. Semeniuk. 

Usnesení: 

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

„Přístřešky stanic MHD BUS“. 

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

stanic MHD BUS“ 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  

    a)    způsob zadání a zadávací podmínky VZ, 

    b)    seznam zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídky. 

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

    usnesení. 

/6:0:0/ 
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5. Informace „Výstavba MŠ Pitkovice“ - informace o zadání zakázky malého rozsahu na vybavení MŠ 
nábytkem pro uložení matrací a ložního prádla 

Písemnou informaci, kterou objasnil pan radní Ing. Semeniuk, bere RMČ na vědomí. 

 
6. Změna podnikatelského subjektu v NP č. 5a na Novém náměstí čp. 1257 v Praze - Uhříněvsi 

Písemný materiál objasnil pan ZS Knotek. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s přechodem pronájmu NP č. 5a na Novém náměstí v čp. 1257 v Praze - Uhříněvsi dle 

nájemní smlouvy č. 8/2016 MN - 3 z Ing. Petr Mach na Le Petit Legerova s.r.o., Národní 365/43,      

110 00 Praha 1 - Staré Město. 

2. RMČ ukládá  

a) OSM informovat žadatele a připravit smlouvu, 

b) starostovi MČ podepsat smlouvu.  

/6:0:0/ 
 
7. Ukončení nájemní smlouvy č. 154/2003 MN - 34 na byt v ul. K Sokolovně s panem P. P. 
Písemný materiál objasnil pan ZS Knotek. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s ukončením NS č. 154/2003 MN - 34 na pronájem bytu v ul. K Sokolovně v Praze - 

Uhříněvsi s panem P. P. dohodou ke dni 30. 9. 2016. 

2. RMČ ukládá 

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

b) starostovi MČ podepsat dohodu o ukončení NS. 

/6:0:0/ 
 
8. Žádost Ing. Davida Rojka o souhlas s podpronájmem NP v čp. 1370 na Novém náměstí dle             
NS 128/2012 MN - 36 

Písemný materiál objasnil pan ZS Knotek. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy nájemce NP – Pobočka finančního poradenství    

v čp. 1370 na Novém náměstí v Praze - Uhříněvsi dle NS 128/2012 MN – 36 Ing. Davida Rojka     

s Ing. Lubošem Jelínkem. 

2. RMČ ukládá OSM informovat žadatele o rozhodnutí rady. 
/6:0.0/ 
 
9. Smlouva o spolupráci mezi MČ Praha 22 a SK Čechie Uhříněves, z. s. (dále jen “Smlouva                    
o spolupráci“) 
Písemný materiál objasnil pan radní Bc. Selinger. 

Usnesení: 
1. RMČ souhlasí s návrhem Smlouvy o spolupráci. 
2. RMČ ukládá starostovi podepsat Smlouvu o spolupráci v předloženém znění. 

/6:0:0/ 

 
10. Pilotní projekt rozšíření systému likvidace psích exkrementů 

Písemný materiál objasnil pan radní Bc. Selinger. Pilotní projekt bude vyhodnocen, občané byli v UZ 

informováni. K počtu rozmístění košů v lokalitě Hájek se vyjádřila paní radní Mgr. Erbsová.  

Usnesení: 
1. RMČ souhlasí s instalací 20 ks zásobníků na koše se sáčky na psí exkrementy. 
2. RMČ ukládá OHS zajistit nákup 20 ks zásobníků a jejich instalaci. 

/6:0:0/ 
 
11. Úplata za předškolní vzdělávání ve školním roce 2016/2017 v MŠ Pitkovice 

Materiál byl předložen písemně. 

Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí výši úplaty na školní rok 2016/2017 za předškolní vzdělávání v MŠ, 
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příspěvkové organizaci, Praha 10, Hlívová 303/4 stanovené ředitelkou mateřské školy dle důvodové 

zprávy. 

2. RMČ ukládá  

a) OKÚ seznámit s usnesením ředitelku mateřské školy, 

b) ředitelce mateřské školy v místě obvyklým způsobem zveřejnit informaci o úplatě na školní rok 

2016/2017. 

/6:0:0/ 
 

12. Veřejná zakázka „Povrch sportovního hřiště Hájek“ - uzavření Dodatku č. 1 

Písemný materiál objasnil pan radní RNDr. Loula, CSc. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s provedením dodatečných změn u veřejné zakázky „Povrch sportovního hřiště Hájek“ 

dle přiložené rekapitulace za cenu 95 394 Kč včetně 21 % DPH. 

2. RMČ ukládá starostovi uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 111/2016 D - 10, účinné ode         

dne 3. 8. 2016 
/6:0:0/ 
 
13. Zápis z Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 3. 8. 2016 

Písemný materiál objasnila paní šéfredaktorka Mgr. Erbsová. K obsahu se diskutovalo. RMČ zápis bere na 

vědomí. 

 
14. Různé 
A/ Informace o pěstebním zásahu v přírodní památce Obora v Uhříněvsi - písemnou informaci blíže 
objasnil pan starosta. K věci se diskutovalo.  RMČ bere na vědomí. 
 
B/ Informace pana radního RNDr. Louly - nabídka SW spol. CLEERIO, jedná se o webovou aplikaci, která 
spojuje efektivitu IS s přehledností map. K věci se diskutovalo. 
Usnesení: 
RMČ nesouhlasí s pořízením SW, neboť většinu aplikací včetně map (MYSIS) úřad má. 
/6:0:0/ 
 
C/ Informace pana radního Bc. Selingera  

a) jedná se o požadavek, vyplývající z pracovní skupiny KP - zřízení veřejného ohniště. Byl vytipován 
pozemek  parc. č. 1562/7. K věci se diskutovalo. Informaci vzala RMČ na vědomí. 

b) zajištění ZVONOHRY, kde má MČ P22 také svůj zvon, na akci Vánoční trhy 2016. 
Usnesení: 
RMČ souhlasí se záměrem pozvání Zvonohry v rámci Vánočních trhů 2016. 
/6:0:0/ 

 
 
Zasedání bylo ukončeno v 11.20 hodin 
Zapsala:  Ing. Olga Jandová 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
  
    Bc. Michal Selinger    ……………………………….. 
 
    Ing. Petr Semeniuk   ………………………………… 

      
              

 
Ing. Martin Turnovský, starosta MČ Praha 22 …………………………………………  
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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 


