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Zápis ze 45. zasedání RMČ, které se konalo dne 14. 9. 2016
od 9 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice
Přítomni:
Ověřovatelé zápisu:

Viz Prezenční listina
pan Jiří Knotek, Ing. Petr Semeniuk

Úvodem pan starosta omluvil pana Ing. Pařízka, který dorazí později
Hlasováním 7:0:0 byl schválen PROGRAM:
1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu
2. Kontrola zápisu ze 43. zasedání RMČ ze dne 17. 8. 2016
3. Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky pod názvem „Přístřešky stanic MHD BUS“ vyhodnocení zadávacího řízení
4. „Revitalizace Cukrovarského rybníka - studie technického řešení“ – investiční záměr a schválení
rozpočtové úpravy
5. Nafukovací sportovní hala ZŠ Jandusů - zpracování studie
6. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 2202/4 v k. ú. Uhříněves ve prospěch
společnosti PREdistribuce, a. s.
7. Trvané uložení inženýrských sítí na pozemku parc. č. 219/492 v k. ú. Pitkovice ve prospěch
společnosti CENTRAL GROUP Nové Pitkovice III. a. s.
8. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
9. Ukončení nájemní smlouvy č. 326/2000 na byt v ul. K Sokolovně s panem I. S.
10. Ukončení nájemní smlouvy č. 15/2014 MN - 6 na byt v ul. Za Nadýmačem s paní M. Š.
11. Změna tajemníka Komise dopravy
12. Veřejná zakázka ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 - Výměna osvětlení v tělocvičně školy
13. Předchozí souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru
14. Předchozí souhlas s přijetím věcného daru
15. Stanovení mimořádné odměny ředitelce MŠ Pitkovice, příspěvková organizace, Praha 10, Hlívová
303/4
16. Úprava platových tarifů řediteli a ředitelkám škol a školní jídelny
17. Zápis z 5. zasedání Komise kultury ze dne 30. 8. 2016
18. Zápis z Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 8. 9. 2016
19. Různé
A/ Informace radního Ing. Semenika
B/ Informace pana starosty
C/ Informace ZS Ing. Pařízka
D/ Informace radního Bc Selingera
E/ Informace radního RNDr. Louly
F/ Informace šéfredaktorky Mgr. Erbsové
2a) Kontrola zápisu ze 44. zasedání RMČ ze dne 31. 8. 2016
44/2,43/2,42/2,41/2,40/2,39/2,38/2,37/2,36/5 (36. RMČ ze dne 13. 4. 2016) - VZMR na služby pod názvem
,,Chodník v ul. Františka Diviše na pozemku p.č. 2176/1, k. ú. Uhříněves - zpracování PD“ ve stupni
DUR, DSP a DPS - VZ se připravuje ke zveřejnění; jmenování členů a náhradníků hodnotící komise se
připravuje - trvá
44/2,43/2,42/2,41/2,40/2,39/2,38/5 (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
44/2,43/2,42/2,41/2,40/2,39/2,38/6 (38. RMČ ze dne 11. 5. 2016) - Zřízení ÚVB k pozemku parc. č. 2125
v k. ú. Uhříněves ve prospěch PREdistribuce - smlouva uzavřena - splněno
44/2,43/2,42/2,41/2,40/6 - (40. RMČ dne 8. 6. 2016) - Zřízení ÚVB k pozemku parc. č. 2140 v k. ú.
Uhříněves ve prospěch společnosti PREdistribuce - smlouva byla zaslána na MHMP - trvá
44/2, 43/2,42/2,41/6 (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 - smlouva o zřízení VB se připravuje - trvá
44/2,43/2,42/2,41/9 (41. RMČ dne 22. 6. 2016) - Vyhodnocení VZ „Zateplení a fasáda bytového domu
čp. 727 ulice U Starého mlýna Uhříněves“ - SoD podepsána, práce probíhají - sleduje OSM - trvá

44/2,43/2,42/5 (42. RMČ dne 27. 7. 2016) - Řešení režimu parkování v okolí ŽS Praha - Uhříněves dodatek podepsán - splněno
44/2,43/2,42/8 (42. RMČ dne 27. 7. 2016) - 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
44/2,43/2,42/15 - Pronájem NP č. 6 o velikosti 96,17 m2 v čp. 1257 na Novém náměstí v Praze - Uhříněvsi
- záměr pronájmu zveřejněn do 27. 9. 2016 - trvá
44/2,43/3 (43. RMČ dne 17. 8. 2016) - Novelizace OZV HMP, kterou se zakazuje požívání alkoholických
nápojů na veřejných prostranstvích - stanovisko MČ Praha 22 odesláno v termínu - splněno
44/2,43/4 (43. RMČ dne 17. 8. 2016) - VZMR na dodávky pod názvem „Přístřešky stanic MHD BUS“ schválení záměru, způsobu zadání, zadávacích podmínek, seznamu oslovených zájemců a hodnotící
komise - vyhodnocení dnes v materiálech bod 3
44/2,43/6 (43. RMČ dne 17. 8. 2016) - Změna podnikatelského subjektu v NP č. 5a na Novém náměstí čp.
1257 v Praze - Uhříněvsi - žadatel informován, smlouva se připravuje - trvá
44/2,43/7 (43. RMČ dne 17. 8. 2016) - Ukončení NS č. 154/2003 MN - 34 na byt v ul. K Sokolovně
s panem P. P. - dohoda o ukončení NS připravena k podpisu - trvá
44/2,43/8 (43. RMČ dne 17. 8. 2016) - Žádost Ing. Rojka o souhlas s podpronájmem NP v čp. 1370 na
Novém náměstí - kopie podnájemní smlouvy bude předána na OSM
44/2,43/10 (43. RMČ dne 17. 8. 2016) - Pilotní projekt rozšíření systému likvidace psích exkrementů zásobníky jsou objednány, instalace proběhne v průběhu září - probíhá
44/3 - Přezkoumání hospodaření MČ Praha 22 externím auditorem - poptávkové řízení probíhá
44/4 - Záměry OZV HMP /o používání pyrotechnických výrobků v HMP a o čestném občanství a cenách
HMP/ - rozšíření o místo pro konání ohňostrojů v Hájku požádali zástupci o.s.v Hájku, požadují vymezit
pozemek v Hájku na parcele č. KN 231/3, v současné době je vymezen pouze areál Rychety v k. ú. Uhříněves.
Usnesení:
RMČ souhlasí s místem - pozemek v Hájku parc. č. KN 231/3, na kterém lze používat pyrotechnické výrobky
a ukládá RAD Bc. Selingerovi požádat HMP o rozšíření v příloze platné OZV do termínu 26. 9. 2016.
/8:0:0/
44/5 - Vyhodnocení VZ „Zateplení, fasáda a výměna oken bytového domu čp. 149, ulice U Starého
mlýna, Uhříněves “ - smlouva a objednávka se připravují - trvá
44/6 - Navýšení ceny zakázky „Zateplení a fasáda bytového domu čp. 356 Přátelství Uhříněves“ - práce
probíhají, smlouva se připravuje - trvá
44/8 - Přehled neziskových organizací v MČ P22 - brožura se připravuje, T vydání 11/2016 - trvá
44/9) - Den sociálních služeb, zdraví a rovných příležitostí, Setkání lékařů a pracovníků ve zdravotnictví
celého SO Praha 22 - čekáme na faktury - probíhá
44/10 - Různé
A/a - Nafukovací sportovní hala pro ZŠ Bří Jandusů - dnes materiál bod 5
B/c - Studie technického řešení revitalizace Cukrovarského rybníka - dnes materiál bod 4
C/a - velký party stan a 10 pivních setů na sportovní a kulturní veřejně prospěšné akce, pořádané MČ P22 - vše
pořízeno - splněno
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky pod názvem „Přístřešky stanic MHD BUS“ vyhodnocení zadávacího řízení
Písemný materiál objasnil radní Ing. Semeniuk.
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí písemnou zprávu zadavatele ze dne ze dne 12. 9. 2016 a doporučení hodnotící
komise.
2. RMČ rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče
INFORM v.o.s., Brožíkova 284/8, 266 01 Beroun, za cenu 369 000 Kč bez DPH.
3. RMČ rozhoduje o vyloučení uchazeče Karel Mencl, K Lukárně 189, 267 42 Broumy, z účasti
v zadávacím řízení z důvodu nesplnění kvalifikace.
4. RMČ ukládá starostovi
a) písemně seznámit uchazeče s výsledkem výběrového řízení,
b) zahájit ve spolupráci s ORS jednání o uzavření kupní smlouvy a smlouvu uzavřít.
/7:0:0/
3.
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„Revitalizace Cukrovarského rybníka - studie technického řešení“ – investiční záměr a schválení
rozpočtové úpravy
Písemný materiál objasnil radní Ing. Semeniuk.
Usnesení:
1. RMČ schvaluje investiční záměr dle důvodové zprávy.
2. RMČ schvaluje navrženou rozpočtovou úpravu dle důvodové zprávy.
3. RMČ ukládá VOE provést úpravu rozpočtu ve výši 150 000 Kč bez DPH.
/7:0:0/
4.

5. Nafukovací sportovní hala ZŠ Jandusů“ - zpracování studie
Písemný materiál objasnil radní Ing. Semeniuk.
Usnesení:
1. RMČ schvaluje investiční záměr akce „Nafukovací sportovní hala ZŠ Jandusů“
2. RMČ ukládá
a) ORS vystavit objednávku na zpracování studie haly pro firmu Prohallsport, s. r. o., Bránická
213/53, 147 00, Praha 4, za cenu 82 522 Kč,
b) VOE provést navrženou rozpočtovou úpravu.
/7:0:0/
Zřízení úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 2202/4 v k. ú. Uhříněves ve prospěch
společnosti PREdistribuce, a. s.
Písemný materiál objasnil ZS pan Knotek.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí se zřízením úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 2202/4 v k. ú. Uhříněves
ve prospěch společnosti PREdistribuce, a. s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5, za cenu dle
znaleckého posudku + DPH.
2. RMČ ukládá
a) OSM informovat žadatele a připravit smlouvu o smlouvě budoucí,
b) starostovi MČ uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
/7:0:0/
6.

Trvalé uložení inženýrských sítí na pozemku parc. č. 219/492 v k. ú. Pitkovice ve prospěch
společnosti CENTRAL GROUP Nové Pitkovice III. a. s.
Písemný materiál objasnil ZS pan Knotek.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s trvalým uložením sítí - STL plynovodu na pozemku parc. č. 219/492 v k. ú.
Pitkovice ve prospěch společnosti CENTRAL GROUP Nové Pitkovice III. a.s., Na Strži 1702/65,
140 00 Praha 4, za cenu 1 000 Kč + DPH.
2. RMČ ukládá
a) OSM informovat žadatele a připravit smlouvu o trvalém uložení sítí,
b) starostovi MČ uzavřít smlouvu o trvalém uložení sítí.
/7:0:0/
7.

Před projednávání tohoto bodu v 9:20 hod. na zasedání dorazil Ing. Pařízek - počet členů 8
8. Žádost o prodloužení nájemní smlouvy se společností Česká telekomunikační infrastruktura a. s.
Písemný materiál objasnil ZS pan Knotek.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy č. 175/2006 MN – 35 na nebytový prostor v objektu
U Starého mlýna čp. 149, Praha - Uhříněves se společností Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.,
Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, do 31. 12. 2021.
2. RMČ ukládá
a) OSM informovat žadatele a připravit dodatek k nájemní smlouvě,
b) starostovi podepsat dodatek k nájemní smlouvě.
/8:0:0/
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9. Ukončení nájemní smlouvy č. 326/2000 na byt v ul. K Sokolovně s panem I. S.
Písemný materiál objasnil ZS pan Knotek.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s ukončením NS č. 326/2000 na pronájem bytu v ul. K Sokolovně v Praze 22 s panem
I. S. dohodou ke dni 31. 10. 2016.
2. RMČ ukládá
a) OSM informovat žadatele a připravit dohodu o ukončení NS,
b) starostovi MČ podepsat dohodu o ukončení NS.
/8:0:0/
10. Ukončení nájemní smlouvy č. 15/2014 MN - 6 na byt v ul. Za Nadýmačem s paní M. Š.
Písemný materiál objasnil ZS pan Knotek.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s ukončením NS č. 15/2014 MN - 6 na pronájem bytu v ul. Za Nadýmačem v Praze 22
s paní M. Š. dohodou ke dni 30. 11. 2016.
2. RMČ ukládá
a) OSM informovat žadatele a připravit dohodu o ukončení NS,
b) starostovi MČ podepsat dohodu o ukončení NS.
/8:0:0/
11. Změna tajemníka Komise dopravy
Materiál byl předložen písemně.
Usnesení:
RMČ jmenuje tajemníkem komise dopravy Ing. Vladislava Podvína ke dni 15. 9. 2016.
/8:0:0/
12. Veřejná zakázka ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 - Výměna osvětlení v tělocvičně školy
Písemný materiál objasnil radní pan Coller.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí se zadávacími podmínkami veřejné zakázky „Výměna osvětlení v tělocvičně školy“
ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2, včetně návrhu složení hodnotící komise, tak jak byly předloženy
v důvodové zprávě.
2. RMČ ukládá OKÚ seznámit s usnesením ředitele školy Mgr. Jiřího Měchury.
/8:0:0/
13. Předchozí souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru
Písemný materiál objasnil radní pan Coller.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s přijetím účelového finančního daru ZŠ U Obory, Praha 10, Vachkova 630
dle důvodové zprávy.
2. RMČ ukládá
a) OKÚ seznámit s usnesením ředitelku školy Mgr. Ivanu Vodičkovou,
b) ředitelce Mgr. Ivaně Vodičkové uzavřít darovací smlouvu.
/8:0:0/
14. Předchozí souhlas s přijetím věcného daru
Písemný materiál objasnil radní pan Coller.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s přijetím věcného daru ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 dle důvodové zprávy.
2. RMČ ukládá
a) OKÚ seznámit s usnesením ředitele školy Mgr. Jiřího Měchuru,
b) řediteli Mgr. Jiřímu Měchurovi uzavřít darovací smlouvu.
/8:0:0/
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15. Stanovení mimořádné odměny ředitelce MŠ Pitkovice, příspěvková organizace, Praha 10,
Hlívová 303/4
Písemný materiál objasnil radní pan Coller.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí dle důvodové zprávy s mimořádnou odměnou pro ředitelku MŠ Pitkovice
Mgr. Vlastu Zdobinskou.
2. RMČ ukládá OKÚ seznámit ředitelku paní Mgr. Vlastu Zdobinskou, s přiznáním mimořádné odměny.
/8:0:0/
16. Úprava platových tarifů řediteli a ředitelkám škol a školní jídelny
Písemný materiál objasnil radní pan Coller.
Usnesení:
1. RMČ 22 bere na vědomí úpravu platových tarifů ředitele a ředitelek škol a školní jídelny v souladu
s Pravidly pro stanovení výše příplatku za vedení, k poskytování osobního příplatku ředitelům škol,
předškolního zařízení a školských zařízení zřizovaných městskou částí Praha 22 a v souvislosti
s nařízením vlády č. 273/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě dle přílohy důvodové zprávy, a to s účinností
od 1. 9. 2016.
2. RMČ souhlasí se stanovením osobního příplatku ředitelce MŠ Pitkovice dle přílohy důvodové zprávy
s účinností od 1. 9. 2016.
/8:0:0/
17. Zápis z 5. zasedání Komise kultury ze dne 30. 8. 2016
Materiál byl předložen písemně.
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí zápis z Komise kultury ze dne 30. 8. 2016.
2. RMČ schvaluje nákup 3 ks keramických znaků Uhříněvsi v celkové hodnotě 7 500 Kč.
/8:0:0/
18. Zápis z Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 8. 9. 2016
Písemný materiál objasnila paní šéfredaktorka Mgr. Erbsová. RMČ bere zápis na vědomí.
19. Různé
A/ Informace radního Ing. Semeniuka
- Pan radní požádal o navýšení referentů v ORS z důvodů značného navýšení IA a v době dlouhodobé
nepřítomnosti referentky (ŘD + lázeňská léčba).
Usnesení:
RMČ ukládá tajemnici zajistiti referenta/referentku do ORSu v co nejkratším možném termínu a
zajistit zástup v sekretariátu radních + ORSu.
/8:0:0/
-

Podrobněji informoval o akcích:
 Stavební povolení na přístavbu ZŠ U Obory - je platné v nabytí právní moci, připravuje se
soutěž.
 ZŠ Romance - příprava zadávací a kvalifikační dokumentace pro soutěž projektu a inženýringu
ve spolupráci s OSI.
 Chodník ul. Fr. Diviše - připravují se zadávací podmínky.
 MŠ Pitkovice - technické provedení a řešení přírodního trávníku včetně závlahového systému,
veškeré venkovní vybavení včetně stavebních úprav zajišťuje ORS.
 Park Pitkovické rybníky - připravují se zadávací podmínky pro soutěž, realizace 2016 - 2017.
 Cyklostezka Pitkovice - Benice - dodělání projektových prací včetně stavebního povolení
s následnou realizací v roce 2017.
 Nafukovací sportovní hala pro ZŠ Bří Jandusů - viz bod 5, existuje reálná možnost čerpání
dotace na tuto stavbu z programu MHMP (pro celou Prahu je určeno cca 50 mil na výstavbu
sportovních zařízení do konce roku 2016).
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Revitalizace Cukrovarského rybníka - viz bod 4, (po zpracování technické studie bude
následovat vyprojektování revitalizace Cukrovarského rybníka), částka 300 mil pro celou Prahu
na zeleň, vodní toky a rybníky v roce 2017 a stejná částka i v roce 2018.
 Sekundární střecha na staré budově ZŠ Bří Jandusů - realizace v letošním roce nebo v roce
2017, konečný termín po konzultaci s panem ředitelem Mgr. Měchurou.
 V souvislosti se získáním dotace ve výši 2 mil od MHMP na zkapacitnění propustnosti
silničního mostku u fotbalového hřiště - vypracování technické studie proveditelnosti a
vyprojektování včetně realizace zařadit do rozpočtu MČ P22 na rok 2017.
 Realizace chodníku v Hájku - zadání PD.
 Zřízení gabionové stěny pod cyklostezkou Netluky - Kolovraty pod železničním viaduktem
u Prknovky - předpokládaný termín realizace do konce roku 2016.
 Zvýšení odbytové části ŠJ - po úpravě finančního odhadu náročnosti stavby bude v roce 2017
zahájeno vyprojektování této stavby.
 Rekonstrukce vývařovny Za Nadýmačem - v současné době pozastavena z důvodu výstavby
nové ZŠ Romance.
 Revitalizace části Husova parku před obřadní síní - realizace do konce 2016.
 Výstavba nových chodníků podél komunikace k Dálnici - zatím pozastaveno z důvodu
rekonstrukce vodovodního řádu.
 Výstavba nové pěší stezky v Hájku v oblasti tzv. Podkovy - po projektové přípravě
ve spolupráci s OHS letos zahájíme realizaci této akce.
 Prověření technického stavu opěrných zdí vynášejících inženýrské sítě přes Pitkovický potok
k ulici K Dálnici mezi Uhříněvsí a Pitkovicemi.
 KVaÚPn se uskuteční dne 22. 9. 2016 od 17:00 hod. ve velké zasedačce radnice, ve 3. patře.
 Laterární kanál - problém s technickou realizací včetně napojení z dešťové kanalizace, řeší
osobně Ing. Semeniuk s TDI - Ing. Uhrem.
 Malá Vodice (gabionová stěna) - dokončení gabionové stěny, včetně dokončení kamenné
rovnaniny v prostoru u rybníka Vodice III se předpokládá do 25/9, položení nové dřevěné lávky
u Vodice III začne od 8/10 a finální úprava cyklostezky Netluky - Kolovraty v prostoru
Vodice III včetně kolaudace je předpoklad do 15/10/2016.
 Oprava komunikací v Hájku - bude realizováno fa Gepont cca v 10/2016 pod dohledem
stavebního odboru MČ Praha 22.
 Lávka pro pěší podél železnice u Nového náměstí - příprava zadávacích podmínek
na doprojektování ke stavebnímu povolení včetně příslušného inženýringu.
RMČ informace bere na vědomí.
B/ Informace pana starosty
- informoval o pozvání na cvičení výstavby protipovodňových opatření hl. m. Prahy „Holešovice 2016“.
Akce se koná v sobotu 24. 9. 2016 od 8:00 hod. v budově MHMP, Mariánské nám. 2
Usnesení:
RMČ pověřuje radního Ing. Semeniuka (člen povodňové komise) k účasti na této akci.
/8:0:0/
-

Lávka pro pěší podél železnice - směr k Novému náměstí - předpokládaná realizace v roce 2017,
po odsouhlasení zastupitelstvem Hl. m. Prahy - cca10 mil.

-

Lávka pro pěší podél železnice - směr k Rychetám - zatím se řeší obecně možnost financování.

-

Informoval o odeslání žádosti k financování výkupu pozemku pod budoucím parkem Pitkovické
rybníky na příslušný odbor MHMP.

- Informoval o možnosti vybudování další MŠ U Kříže v prostorách jednoho z bytových domů Vivus.
RMČ informace bere na vědomí.
C/ Informace ZS Ing. Pařízka - informoval o nové autobusové zastávce l. 232 směr Pitkovice a datu
zprůjezdnění ul. Františka Diviše. RMČ informaci bere na vědomí.
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D/ Informace radního Bc Selingera
a) "První pomoc není věda" - pan radní informoval o nabídce Červeného kříže finančně podpořit,
formou placené inzerce, tuto příručku, která má naučit děti i dospělé umění poskytování první pomoci.
Usnesení:
RMČ nesouhlasí s touto formou inzerce.
/8:0:0/
b) Uhříněveský kros - pan radní požádal o zvýšení finanční částky přidělené na tuto sportovní akci a to
o 10 000 Kč, celková částka by tedy činila 29 000 Kč. Veškeré náklady a faktury budou hrazeny
z VHA.
Usnesení:
RMČ souhlasí se zvýšení částky o 10 000 Kč.
/8:0:0/
c) Obecní hrobka sv. Václava - svěcení hrobky proběhne dne 27. 9. 2016 v 11 hodin na místním hřbitově
za účasti obou farářů a zástupců radnice.
RMČ informaci bere na vědomí.
E/ Informace radního RNDr. Louly
a) Veřejné ohniště - informoval o žádosti občanů z BD Nové náměstí 1262 vybudovat bezpečné veřejné
ohniště na travnaté ploše. K věci se diskutovalo. V rámci revitalizace Cukrovarského rybníka není tato
lokalita prozatím vhodná.
b) Oprava cest v Oboře - informoval, že od 19. 9. přibližně do 2. 10 bude v Oboře v Uhříněvsi probíhat
oprava cest po pěstebním zásahu.
RMČ informace bere na vědomí
F/ Informace radní Mgr. Erbsové - informovala o podnětu starších občanek, že lavičky u Vodice jsou příliš
nízké, zvláště starším občanům se z nich hůře vstává. Stav prověří a zajistí OHS + RAD Bc. Selinger.
RMČ informaci bere na vědomí.
Zasedání bylo ukončeno v 10:50 hodin
Zapsala: Monika Kubšová
Ověřovatelé zápisu:
pan Jiří Knotek

………………………………..

Ing. Petr Semeniuk

…………………………………

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

SP
DIO
DIR
VO
DK
SK
IA
AD
DSPS
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stavební povolení
dopravně inženýrské opatření
dopravně inženýrské rozhodnutí
veřejné osvětlení
dešťová kanalizace
splašková kanalizace
investiční akce
autorský dozor
dokumentace skutečného provedení stavby

