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Zápis ze 44. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 9. 2012  

od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice 

 

 

Přítomni:  viz prezenční listina 

Omluveni: Ing. Martin Turnovský 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Eliška Machačová, Aleš Benda 

 

Jednání zahájil pan starosta v 9,00 hodin přivítáním přítomných. Hlasováním  6:0:0 byl schválen 

následující PROGRAM: 

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu 

2. Kontrola zápisu 43. zasedání RMČ ze dne 5. 9. 2012 a kontrola usnesení a zápisu 9. ZMČ ze 

dne 5. 9. 2012 

3. Odpis pohledávky - Zdeněk Gajdoš, Františka Diviše 1280, Praha – Uhříněves 

4. Navýšení kapacity počtu žáků ve školní družině  Základní školy, Praha 10, nám. Bří Jandusů 

2 od 1. 9. 2013 

5. Zápis z jednání komise životního prostředí ze dne 11. 9. 2012 

6. Zápis z jednání školské komise ze dne 5. 9 2012 

7. Různé 

8.  

2. Kontrola zápisu ze 43. zasedání RMČ ze dne 5. 9. 2012 

43/2,42/,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 

43/2,42/2,41/2,40/3 - VZ „Havárie dešťové kanalizace v ul. K Dálnici před domem č.p. 

544/83“ -  práce budou provedeny do konce září 2012 – úkol trvá 

43/2,42/2,S41/2,40/15 - Veřejná zakázka: Zahradnické práce na plochách městské části 

Praha 22 – záměr zadání VŘ se zpracovává - úkol OŽP trvá 

43/2,42/2,41/2,40/19 – Zápis ze zasedání komise kultury a zájmových organizací – 

objednávku obnovy nápisu na pomníku padlých zajišťuje OKÚ 

43/2,42/2,41/18 - 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 

43/2,42/2,41/23 - Odstranění vlhkosti zdiva, metodou chemické tlakové injektáže v BD 

Semanského 77, Uhříněves – práce probíhají – sleduje OSM 

43/2,42/2,41/26 - Zajištění udržitelnosti projektu Rekreační zóna Vodice v Praze 22 – dodatek 

smlouvy byl podepsán  

43/2,42/3 - 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. – čeká se na zaslání smlouvy druhé strany – úkol OSM trvá 

43/2,42/4 - Zřízení úplatného věcného břemene k pozemku parcelní číslo 2002 v k. ú. 

Uhříněves ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. – čeká se na zaslání 

smlouvy od společnosti Telefónica Czech Republic – úkol OSM trvá 

43/3 - Pronájem části pozemku parc. č. 761 v k. ú. Uhříněves za účelem zřízení zahrádky – 

žadatel byl s usnesením seznámen, zatím se neozval – úkol OSM trvá 

43/4 - Úprava nájemních vztahů k bytům – žadatelé byli informováni, dodatky NS byly 

podepsány 

43/5 - Návrh na přidělení grantů pro rok 2012, J 5 program – Podpora MČ v sociální oblasti 

– žadatelé byli informováni, darovací smlouvy byly uzavřeny, OE byly předány podklady 

k převodu finančních prostředků na DPS Kolovraty 

43/6 - Prezentace MČ Praha 22 v Encyklopedii, Česká republika, města a obce – realizaci 

zajišťuje OKÚ 

43/8 – Různé 

- odpadlá část omítky stropu v místnosti ŠD čp. 803 (Dům UM) - zhotovitel reklamaci neuznal, 

opravu řeší OSM; poptávkou byl zajištěn dodavatel (objednávka ve výši 41 625,-Kč vystavena) 

- nabíjecí sloupek – byla zaslána smlouva o spolupráci, která je nyní konzultována s příslušnými 

odbory a zástupcem PRE – koordinuje pan radní Benda 

 



2 

 

Kontrola usnesení a zápisu 9. ZMČ, které se konalo dne 5. 9. 2012 

- Záležitosti, které vyplývají z majetkových materiálů, řeší OSM 

- Žádost o zápis změny v rejstříku škol a školských zřízení byla odeslána na MŠMT  

- Návrh jednacích řádů výborů ZMČ připraví organizační úsek OKÚ 

 

Bod 7/C zápisu 

Radní hovořili k záležitosti Trhů na náměstí, ve smyslu podnětu p.Malčánka, je třeba prověřit zátěž 

na dlažbu na náměstí; organizovat Trhy na jiném místě se nejeví vhodné, byla diskutována otázka 

„parkovacích zón“. Dopisem pana starosty bude požádáno o.s.Uhříněves o schůzku, kde se 

záležitost projedná – úkol TAJ  trvá   

Bod 7/D zápisu 
Tajemnice sdělila, že paní zastupitelka mailem dne 10. 9. 2012 zaslala své podněty, které byly 

předány předsedovi KV ZMČ. Pan Čermák  některé záležitosti na ÚMČ prověřil a ohledně 

cyklotras byla vyhotovena odpověď, která byla odeslána dne 17. 9. 2012 mailem paní Kučerové. 

 

3. Odpis pohledávky - Zdeněk Gajdoš, Františka Diviše 1280, Praha – Uhříněves 

Písemně předložený materiál objasnil pan radní Benda. V této souvislosti se hovořilo o dluzích 

bývalých nájemnic Coufalových. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s odpisem pohledávky ve výši 22 271,-Kč pana Zdeňka Gajdoše, dříve 

bytem Františka Diviše 1280, Praha-Uhříněves 

2. RMČ ukládá OSM + EO provést záznam do příslušných účtů 

/6:0:0/ 

 

4. Navýšení kapacity počtu žáků ve ŠD ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 od 1. 9. 2013 

Písemně předložený materiál objasnila Ing. Eliška Machačová. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s navýšením nejvyššího povoleného počtu žáků ve školní družině ZŠ, 

Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 na 280 žáků s účinností od 1. 9. 2013 

2. RMČ ukládá: 

a) OKÚ podat žádost o zápis změny nejvyššího povoleného počtu žáků v rejstříku škol a 

školských zařízení ve školní družině ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2, na 280 žáků 

s účinností od 1. 9. 2013 

b) Ing. Elišce Machačové,  předložit tento materiál na 10. zasedání ZMČ Praha 22 dne 5. 

prosince 2012 ke schválení 

 /6:0:0/ 

         

5. Zápis z jednání komise životního prostředí 

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

bere zápis ze zasedání komise životního prostředí ze dne 11. 9. 2012 na vědomí. 

 

6. Zápis z 10. jednání školské komise konané dne 5. září 2012  
Písemně předložený materiál objasnila Ing. Eliška Machačová. RMČ bere jednotlivé body zápisu 

10. jednání školské komise konané dne 5. září 2012 na vědomí. 
 

Zasedání bylo ukončeno v 10.15 hodin. 

Zapsala  Ing. Olga Jandová 

 

 

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

 

 

Aleš Benda   .………………………….... 

 

 

 

 

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


