Zápis ze 43. zasedání RMČ, které se konalo dne 5. 9. 2012
od 16,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice
Přítomni: viz prezenční listina
Ověřovatelé zápisu: Ing. Martin Turnovský, p. Aleš Benda
Jednání zahájil pan starosta v 15,10 hodin přivítáním přítomných. Hlasováním 7:0:0 byl schválen
následující PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu
Kontrola zápisu 42. zasedání RMČ ze dne 22. 8. 2012
Pronájem části pozemku parc. č. 761 v k. ú. Uhříněves za účelem zřízení zahrádky
Úprava nájemních vztahů k bytům v majetku MČ Praha 22
Návrh na přidělení grantů pro rok 2012, J 5 program – Podpora MČ v sociální oblasti
Prezentace MČ Praha 22 v Encyklopedii, Česká republika, města a obce
Zápis z redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 29. 8. 2012
Různé – ústní informace

2. Kontrola zápisu ze 42. zasedání RMČ ze dne 22. 8. 2012
42/,41/2,40/2,39/2,38/2,37/18A) - Komunikace Pod Jankovem je ve správě TSK hl. m. Prahy –
jednání s TSK se uskuteční do konce září 2012 – úkol trvá
42/2,41/2,40/2,39/8 - Rekonstrukce střešního pláště – plochá střecha BD ul. Semanského čp. 78 a
Přátelství čp. 78 v Uhříněvsi – práce byly dokončeny, dílo bylo převzato
42/2,41/2,40/3 - VZ „Havárie dešťové kanalizace v ul. K Dálnici před domem č.p. 544/83“ práce budou provedeny do konce září 2012 – úkol trvá
42/2,S41/2,40/15 - Veřejná zakázka: Zahradnické práce na plochách městské části Praha 22
– záměr zadání VŘ bude vyvěšen v září - úkol OŽP trvá
42/2,41/2,40/19 – Zápis ze zasedání komise kultury a zájmových organizací – cenová nabídka
na čištění pamětní desky a na obnovu nápisu na pomníku padlých – na základě informací od
živnostníků jsou písemně předloženy náklady, částka na obnovu nápisu na pomníku padlých činí
9.700,- vč. DPH, na jednání 40. RMČ v bodě 19/4 bylo odsouhlaseno uvolnění finanční částky ve
výši 10.000,-Kč z rozpočtu letošního roku z kapitoly kultura. Cenová nabídka na vyčištění
pamětní bronzové desky činí 10.800,-Kč vč. DPH – paní radní Pröllerová tlumočila požadavek TJ
Sokol na úhradu částky za vyčištění.
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí cenové nabídky za práce řemeslníků
2. RMČ ukládá OKÚ zajistit objednávku obnovy nápisu na pomníku padlých dle návrhu
KKaNO (LSP = 47 písmen a PSP = 50 písmen) za celkovou cenu 9 700 korun.
3. RMČ nesouhlasí s úhradou finanční částky ve výši 10 800 korun za vyčištění pamětní
desky legionářů, avšak nemá námitky proti umístění uvnitř budovy sokolovny.
/7:0:0/
42/2,41/4 - Veřejná zakázka na výběr zhotovitele akce „Údržba a oprava díla „II. Etapa
revitalizace Říčanského potoka a obnova vodohospodářské funkce rybniční soustavy Vodice
I.II.III. a Nadýmač II. v k. ú. Uhříněves“ – smlouva o dílo byla podepsána
42/2,41/18 - Prodej pozemků parc. č. 1793/64, parc. č. 1793/65, parc. č. 1793/66, parc. č.
1793/67, parc. č. 1803/19, parc. č. 1803/17 a parc. č. 1803/18 vše v k. ú. Uhříněves společnosti
Skanska, a. s. – záměr byl vyvěšen, v současné době řeší další postup AK
42/2,41/21 - Ukončení nájemní smlouvy č. 194/2010 MN 37 na byt č. 10 v čp. 1257 na Novém
náměstí v Uhříněvsi – ukončení NS bylo podepsáno
42/2,41/23 - Odstranění vlhkosti zdiva, metodou chemické tlakové injektáže v BD
Semanského 77, Uhříněves – práce probíhají – sleduje OSM
42/2,41/24 - Vyhlášení grantového řízení pro rok 2012, Program J5 – Podpora městských
částí v sociální oblasti – vyhodnocení dnes na programu jednání
42/2,41/26 - Zajištění udržitelnosti projektu Rekreační zóna Vodice v Praze 22 – AK
odsouhlasený dodatek smlouvy byl zaslán k podpisu předsedovi MO ČR – dále sleduje OŽP - trvá
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42/3 - Zřízení úplatného věcného břemene k pozemkům parc. číslo 219/61, 219/62, 219/64 a
219/168 v k. ú. Pitkovice ve prospěch společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s. –
žadatel byl informován, smlouva o zřízení úplatného věcného břemene se připravuje k podpisu
42/4 - Zřízení úplatného věcného břemene k pozemku parcelní číslo 2002 v k. ú. Uhříněves
ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. – žadatel byl informován, smlouva o
zřízení úplatného věcného břemene se připravuje k podpisu
42/5 - Pronájem nebytového prostoru č. 210 o velikosti 69,9 m2 v č.p. 1370/11 na Novém
náměstí v Praze – Uhříněvsi – žadatel informován, smlouva připravena k podpisu od 1. 10. 2012
42/6 - Zápis z 12. jednání bytové komise ze dne 2. 8. 2012 s návrhem na uzavření NS k bytu
– žadatelé byli informování, 1a) nájemní smlouva byla podepsána, 1b) žadatel byl kontaktován
s majitelem domu čp. 1300 panem Doležalem
42/7 - Změna podnikatelského subjektu v NP v LD na Novém náměstí v Uhříněvsi –
žadatelka byla informována, NS byla podepsána
42/8 - Navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v Základní škole, Praha 10, nám. Bří
Jandusů 2 od 1. 9. 2013 – materiál dnes na jednání ZMČ
42/9 -Změna platového výměru ředitelky ŠJ, Praha 22, Nové náměstí 1100 – Bc. Hany Vrbové –
ředitelka ŠJ byla s novým platovým výměrem seznámena
42/10 - Nabídka spolupráce Klubu českých turistů s MČ Praha 22 – finanční částka bude do
příslušné kapitoly rozpočtu zařazena, KČT byl o přijetí spolupráce informován a obdržel logo,
termín podvečerního pochodu byl stanoven na čtvrtek 18. 4. 2013, další jednání proběhnou v září
42/11 - Příspěvek DPS Jiskřička na prezentaci MČ Praha 22 – žadatelé byli s usnesením
seznámeni, darovací smlouva byla podepsána, příspěvek byl na účet OS DPS Jiskřička odeslán,
informace dnes na jednání 9. ZMČ
42/12 - Pietní akt k 70. výročí transportu Bg-12 občanů uhříněveské komunity 12. 9. 2012 rozesílání a osobní předání pozvánek dle přílohy zajišťuje OKÚ, výstava bude v muzeu
instalována po vernisáži 6. 9. a potrvá do 21. 9. 2012, ZŠ jsou o akci informovány
42/13 - Různé
B/ Skateboardové závody ve skateparku v Uhříněvsi – žadatelé byli s usnesením seznámeni
C/ Dohoda o PP na zpracování konečného dokumentu Požárně bezpečnostního řešení v Divadle
BP U22 byla s Ing. Doubkovou podepsána
E/ Záměr Divadla BP U22 o konání vánočních trhů – prezentace bude ve Zpravodaji zajištěna
3. Pronájem části pozemku parc. č. 761 v k. ú. Uhříněves za účelem zřízení zahrádky
Písemně předložený materiál objasnil pan radní Benda.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 761 v k. ú. Uhříněves za účelem
zřízení zahrádky panu Antonínu Bouškovi, bytem Husovo náměstí 380, 104 00 Praha –
Uhříněves, za cenu 11,-Kč/m2/rok na dobu neurčitou
2. RMČ ukládá OSM informovat žadatele a připravit nájemní smlouvu
3. RMČ ukládá panu starostovi podepsat nájemní smlouvu
/7:0:0/

4. Úprava nájemních vztahů k bytům v majetku MČ Praha 22
Materiál byl předložen písemně. Bližší informace podal pan radní Benda.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy č. 191/2010 MN 36 na pronájem bytu č.
8 o velikosti 2+1 v čp. 192 v ul. Přátelství v Uhříněvsi s paní Lucií Prinkovou, doba
nájmu 2 roky, do 30. 9. 2014
2. RMČ souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy č.190/2010 MN 35 na pronájem bytu č.
3 o velikosti 1+1 v čp. 192 v ul. Přátelství v Uhříněvsi s paní Irenou Meszárosovou, doba
nájmu 2 roky, do 30. 9. 2014
3. RMČ ukládá OSM informovat žadatele a připravit dodatky k nájemním smlouvám
4. RMČ ukládá panu starostovi uzavřít dodatky k nájemním smlouvám
/7:0:0/
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5. Návrh na přidělení grantů pro rok 2012, J 5 program – Podpora MČ v sociální oblasti
Bližší informace k písemně předloženému materiálu podal pan radní Benda.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s doporučením grantové komise přidělit grant v navržené výši
2. RMČ ukládá OSVZ:
a) vyrozumět žadatele o výsledku grantového řízení
b) realizovat uzavření darovacích smluv s odsouhlasenými žadateli
/7:0:0/
6. Prezentace MČ Praha 22 v Encyklopedii, Česká republika, města a obce
Písemně předložený materiál objasnila paní tajemnice. K věci se diskutovalo.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s
a) prezentací MČ Praha 22 v Encyklopedii, Česká republika, města a obce za 10 000,Kč bez DPH podle důvodové zprávy
b) užitím městského znaku a vlajky za tímto účelem
c) objednáním 5 kusů za celkovou cenu 6 000 Kč vč. DPH
2. RMČ ukládá OKÚ zajistit realizaci odsouhlasených usnesení
/7:0:0/
7. Zápis z redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 29. 8. 2012
Materiál byl předložen písemně. RMČ bere zápis z redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze
dne 29. 8. 2012 na vědomí.
8.

Různé
- Pan zástupce starosty ing. Turnovský informoval o situaci, kdy 31. 8. 2012 odpadla část
omítky stropu v místnosti školní družiny v čp. 803 (Dům UM), byl pozván soudní znalec,
který doporučil další postup. Rada vzala na vědomí nutnost opatření – výměnu omítky na
stropě v celé místnosti, ORS řeší tuto skutečnost s dodavatelem stavebních prací, který
prováděl nástavbu patra budovy v roce 2010. Probíhá jednání ohledně uplatnění záruky.
Další postup bude operativně řešen po závěru tohoto jednání.
- Pan radní Benda informoval o slavnostním otevření nabíjecího sloupku, umístěného na
Novém náměstí, která proběhne v pondělí 1. 10. 2012 od 16 hodin. Dále informoval o
úředním vyklizení bytu v čp. 369. Informace byly vzaty na vědomí.
- Tajemnice informovala o dodatku k pojistné smlouvě, kterým dojde k úspoře oproti
stávajícímu ročnímu pojištění ve výši 190 974 korun, dodatek je platný od 24. 8. 2012.
S dodatkem č. 14 k pojistné smlouvě č. 8029687318 rada souhlasí. /7:0:0/

Zasedání bylo ukončeno v 15.40 hodin.
Zapsala Ing. Olga Jandová
Ověřovatelé zápisu:
Ing. Martin Turnovský

……………………………..

Aleš Benda

.…………………………....

Milan Coller, starosta MČ Praha 22

…………………………..
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