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Zápis ze 47. zasedání RMČ, které se konalo dne 12. 10. 2016
od 9 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice
Přítomni:
Ověřovatelé zápisu:
Omluven:

Viz Prezenční listina
Bc. Michal Selinger, Ing. Petr Semeniuk
Ing. Jiří Pařízek

Jednání zahájil pan starosta v 9:00 hodin přivítáním přítomných. Omluvil Ing. Pařízka a Mgr. Erbsovou, která
dorazí později. Také omluvil paní tajemnici, kterou na radě zastoupil V OKÚ Ing. Petr.
Byli zvoleni výše uvedení ověřovatelé zápisu.
Hlasováním 6:0:0 byl schválen PROGRAM:
1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu
2. Kontrola zápisu ze 46. zasedání RMČ ze dne 29. 9. 2016
3. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 1793/5, 1793/36 a 1793/59 a 1793/73 v k. ú.
Uhříněves ve prospěch společnosti T-MOBILE Czech Republic a. s.
4. Oprava havárie dešťové kanalizace - ul. Přátelství naproti čp. 187
5. Poskytnutí individuální dotace SDH Pitkovice
6. Zajištění úklidu obce, zimní údržby, jednoduchých stavebních prací, oprav, udržování městského
mobiliáře a pomocných prací při akcích MČ
7. Zápis z 6. zasedání Komise životního prostředí dne 21. 9. 2016.
8. Zápis z 9. jednání Komise školské ze dne 27. 9. 2016
9. Zápis z jednání Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 5. 10. 2016
10. Návrh programu 11. zasedání ZMČ, které se uskuteční 9. 11. 2016
11. Různé
A/ Informace starosty
B/ Informace radního pana Collera
C/ Informace ZS pana Knotka
D/ Informace radního Bc. Selingera
E/ Informace radního Ing. Semeniuka
F/ Informace o výsledku voleb
2.
Kontrola zápisu ze 46. zasedání RMČ ze dne 29. 9. 2016
46/2,45/244/2,43/2,42/2,41/2,40/2,39/2,38/5 (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 - čeká se na zaslání smlouvytrvá
46/2,45/2,44/2,43/2,42/2,41/2,40/6 - (40. RMČ dne 8. 6. 2016) - Zřízení ÚVB k pozemku parc. č. 2140
v k. ú. Uhříněves ve prospěch PREdistribuce - smlouva připravena k podání na KN - trvá
46/2,45/2,44/2, 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 plyn. Distribuce - smlouva o zřízení VB se připravuje - trvá
46/2,45/2,44/2,43/2,42/2,41/9 (41. RMČ dne 22. 6. 2016) - Vyhodnocení VZ „Zateplení a fasáda bytového
domu čp. 727 ulice U Starého mlýna Uhříněves“ - práce probíhají - sleduje OSM - trvá
46/2,45/2,44/2,43/2,42/8 (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. - objednávka na vyhotovení GP pro oddělení části pozemku
p.č. 2184/1 k.ú. Uhříněves byla vystavena - řeší ORS - trvá; následně materiál do RMČ připraví OSM - trvá
46/2,45/2,44/2,43/6 (43. RMČ dne 17. 8. 2016) - Změna podnikatelského subjektu v NP č. 5a na Novém
náměstí čp. 1257 v Praze - Uhříněvsi - smlouva připravena k podpisu od 1. 11. 2016 - trvá
46/2,45/2,44/2,43/8 (43. RMČ dne 17. 8. 2016) - Žádost Ing. Rojka o souhlas s podpronájmem NP
v čp. 1370 na Novém náměstí - podnájemní smlouva dosud nedodána - trvá
46/2,45/2,44/3 (44. RMČ ze dne 31. 8. 2016) - Audit - RMČ jmenovala hodnotící komisi ve složení:
Bc. Selinger, Ing. Wetter a Ing. Petr - poptávkové řízení probíhá
46/2,45/2,44/5 (44. RMČ ze dne 31. 8. 2016) - Vyhodnocení VZ „Zateplení, fasáda a výměna oken
bytového domu čp. 149, ulice U Starého mlýna, Uhříněves “ - smlouva a objednávka se připravují - trvá
46/2,45/2,44/6 (44. RMČ ze dne 31. 8. 2016) - Navýšení ceny zakázky „Zateplení a fasáda bytového domu
čp. 356 Přátelství Uhříněves“ - dodatek ke smlouvě je připraven k podpisu - trvá
46/2,45/2,44/8 (44. RMČ ze dne 31. 8. 2016) - Přehled neziskových organizací v MČ P22 - brožura se
připravuje, T vydání 11/2016 - trvá

46/2,45/3 (45. RMČ ze dne 14. 9. 2016)- VZMR na dodávky „Přístřešky stanic MHD BUS“ - vyhodnocení
zadávacího řízení - b) kupní smlouva byla uzavřena - splněno
46/2,45/6 (45. RMČ ze dne 14. 9. 2016) - Zřízení ÚVB k pozemku parc. č. 2202/4 v k. ú. Uhříněves ve
prospěch PREdistribuce. - čeká se na zaslání smlouvy - trvá
46/2,45/7 (45. RMČ ze dne 14. 9. 2016) - Trvalé uložení inženýrských sítí na pozemku parc. č. 219/492
v k. ú. Pitkovice ve prospěch CENTRAL GROUP Nové Pitkovice III. - čeká se na zaslání smlouvy -

trvá
46/2,45/8 (45. RMČ ze dne 14. 9. 2016) - Žádost o prodloužení NS s Česká telekomunikační infrastruktura
- dodatek k NS podepsán - splněno
46/2,45/9 - Ukončení NS č. 326/2000 na byt č. 7 v čp. 199 ul. K Sokolovně s panem I. S. - dohoda
o ukončení NS připravena k podpisu - trvá
46/2,45/10 (45. RMČ ze dne 14. 9. 2016) - Ukončení NS č. 15/2014 MN - 6 na byt č. 1 v čp. 927
ul. Za Nadýmačem s paní M. Š. - dohoda o ukončení NS připravena k podpisu - trvá
46/2,45/19 (45. RMČ ze dne 14. 9. 2016) - Různé
D/ Informace RAD Bc Selingera
a) Uhříněveský kros - vyúčtování sportovní akce - dnes písemně předloženo
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí vyúčtování 2. ročníku Uhříněveského krosu.
2. RMČ souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 3 630 Kč za vybrané startovné z 2. ročníku
Uhříněveského krosu pro Tři, o. p. s, Hospic Dobrého Pastýře, Sokolská 584, Čerčany,
který bude určen na provoz hospicu na dárcovský účet vedený u České spořitelny.

/6:0:0/
46/3 - Návrh na vybudování stále tržnice na území Praha - Uhříněves - dopis zastupitelům - odpověď
odesilateli odeslána emailem a materiál zařazen na program 11. ZMČ dne 9. 11. 2016
46/4 - VZMR na stavební práce s názvem „Oprava plochy a chodníků, Husovo náměstí“ - zájemci byli
dne 30. 9. vyzváni k podání nabídek, hodnotící komise bude zasedat dne 17. 10. 2016 - trvá; starosta
jmenoval členy a náhradníky hodnotící komise - splněno
46/5 - VZMR na stavební práce s názvem „Oprava havárie dešťové kanalizace, ul. Vachkova“ - zájemci
byli dne 30. 9. vyzváni k podání nabídek, hodnotící komise bude zasedat dne 17. 10. 2016 - trvá; starosta
jmenoval členy a náhradníky hodnotící komise - splněno
46/6 - VZMR na služby s názvem „Lávka ul. Ke Kříži - zpracování PD ve stupni DSP a DPS - zájemci
byli dne 30. 9. vyzváni k podání nabídek, hodnotící komise bude zasedat dne 17. 10. 2016 - trvá, starosta
jmenoval členy a náhradníky hodnotící komise - splněno
46/7 - VZMR na služby s názvem „Chodník v ul. Františka Diviše na pozemku p. č. 2176/1, k. ú.
Uhříněves - zpracování PD“ - zájemci byli dne 30. 9. vyzváni k podání nabídek, hodnotící komise bude
zasedat dne 17.10.2016 - trvá; Starosta jmenoval členy a náhradníky hodnotící komise - splněno
46/8 - Pronájem NP v čp. 1257 na Novém náměstí - záměr pronájmu zveřejněn do 25. 10. 2016 - trvá
46/9 - Prominutí nájemného po dobu rekonstrukce v NP v ul. Semanského paní S. - žadatelka
informována - splněno
46/10 - Úprava nájemních vztahů k bytům v majetku MČ P22 - dodatky k NS se průběžně podepisují úkol OSM - trvá
46/11 - Zápis ze 7. jednání KB s návrhem na uzavření NS k bytům
a) s ukončením NS s paní M. a panem M. - připraveno k podpisu k 31. 10. 2016,
b) NS s paní M. a panem M. od 1. 10. 2016 uzavřena - splněno
c) NS s paní T. a panem T. - připravena k podpisu od 1. 10. 2016
d) NS s paní B. připravena k podpisu od 1. 12. 2016
.46/13 - Vyhodnocení VZ ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 - Výměna osvětlení v tělocvičně školy - ředitel
Mgr. Měchura s usnesením seznámen - splněno
46/15 - Zápis ze 7. jednání KSZSP ze dne 21. 9. 2016, zápis ze setkání lékařů a pracovníků
ve zdravotnictví ze dne 7. 9. 2016, Den sociálních služeb, zdraví a rovných příležitostí - DS na poskytnutí
finančního daru hospici Čerčany odeslána druhé straně k podpisu.
46/17 - Návrh Směrnice ÚMČ P22 č. 2/2016 o zadávání VZ - školení k VZ zajištěno na 31. 10. od 9 hod,
směrnici starosta dnes podepíše - splněno
46/19 - Různé
A/ Informace pana starosty - informoval o zájmu MČ na odkoupení pozemku č. KN 1758/3 v k. ú.
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Uhříněves. Pan starosta informoval o tom, že ve věci se dále jedná - trvá
C/ Informace radního Bc. Selingera - vznesl požadavek k užívání znaku MČ Praha 22 pro MO ČRS
Uhříněves - znak v digitální podobě byl odeslán - splněno
3. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 1793/5, 1793/36 a 1793/59 a 1793/73
v k. ú. Uhříněves ve prospěch společnosti T-MOBILE Czech Republic a. s.
Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí se zřízením úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 1793/5, 1793/36 a
1793/59 a 1793/73 v k. ú. Uhříněves ve prospěch společnosti T-MOBILE Czech Republic a. s.,
Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, za cenu 5013 Kč + DPH.
2. RMČ ukládá
a) OSM informovat žadatele a připravit smlouvu o zřízení věcného břemene,
b) starostovi MČ uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene.
/6:0:0/
4. Oprava havárie dešťové kanalizace - ul. Přátelství naproti čp. 187 - informace o průběhu odstraňování
havárie dešťové kanalizace
Materiál byl předložen na stůl a objasněn radním Ing. Semeniukem.
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí informaci o průběhu provádění prací na odstraňování havárie dešťové
kanalizace v ul. Přátelství, naproti čp. 187.
2. RMČ ukládá ORS zajistit pokračování prací na odstraňování havárie dešťové kanalizace
v ul. Přátelství, naproti čp. 187.
3. RMČ souhlasí se zajištěním pokračování prací na odstraňování havárie dešťové kanalizace
v ul. Přátelství, naproti čp. 187 firmou DEPA, s.r.o., K Hořavce 270/4, Praha 9.
/6:0:0/
5. Poskytnutí individuální dotace SDH Pitkovice
Písemně předložený materiál objasnil radní Bc. Selinger. Diskuse ke zřízení SDH Praha 22.
Usnesení:
1. RMČ schvaluje poskytnutí individuální dotace pro Sdružení hasičů ČMS, SDH Praha 22 - Pitkovice,
ve výši 5 000 Kč na Drakiádu 2016 a Mikulášský karneval v Pitkovicích
2. RMČ ukládá OKÚ
a) vyrozumět žadatele s rozhodnutím RMČ o podané žádosti,
b) připravit smlouvu o poskytnutí dotace k podpisům smluvních stran.
/6:0:0/
6. Zajištění úklidu obce, zimní údržby, jednoduchých stavebních prací, oprav, udržování městského
mobiliáře a pomocných prací při akcích MČ
Materiál byl předložen na stůl a objasněn radním Bc. Selingerem.
1. RMČ souhlasí výzvou a zadávací dokumentací k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na
veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Zajištění úklidu obce, zimní údržby, jednoduchých
stavebních prací, oprav a udržování městského mobiliáře a pomocných prací při akcích MČ “.
2. RMČ ukládá OHS realizovat veřejnou zakázku.
3. RMČ jmenuje komisi ve složení:
1. Bc. Michal Selinger
2. Bc. Radim Pokorný
3. Ing. Dana Sopoušková
/6:0:0/
7. Zápis z 6. zasedání Komise životního prostředí dne 21. 9. 2016
Písemně předložený materiál objasnil radní RNDr. Loula. K bodu se diskutovalo. RMČ zápis bere na
vědomí.
V 9:40 hod. dorazila na zasedání rady Mgr. Erbsová. Počet osob - 7
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8. Zápis z 9. jednání Komise školské ze dne 27. 9. 2016
Materiál byl předložen písemně. K bodu se diskutovalo. K jednání o zvýšení odbytové části ŠJ se uskuteční
během příštího týdne schůzka pana starosty s ředitelkou paní Bc. Vrbovou.
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí
a) jednotlivé body zápisu z 9. jednání Komise školské (dále jen KŠ) konané dne 27. 9 2016,
b) rezignaci paní Evy Hráské Blahynkové na členství v KŠ k 26. 9. 2016 na vlastní žádost.
2. RMČ jmenuje novou členkou KŠ ředitelku MŠ Pitkovice Mgr. Vlastu Zdobinskou od 13. 10. 2016.
/7:0:0/
9. Zápis z jednání Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 5. 10. 2016
Písemně předložený materiál objasnila paní šéfredaktorka Mgr. Erbsová. RMČ zápis bere na vědomí.
10. Návrh programu 11. zasedání ZMČ, které se uskuteční 9. 11. 2016
Návrh programu byl předložen písemně včetně plnění úkolů z 10. ZMČ. Radní byli seznámeni s písemnými
materiály včetně jejich příloh, připravenými pro 11. ZMČ. K bodu se diskutovalo.
Usnesení:
RMČ schvaluje návrh programu 11. zasedání ZMČ, které se bude konat ve středu 9. 11. 2016 od 16 hodin ve
velké zasedací místnosti ve 3. patře. Oznámení o konání 11. zasedání ZMČ a distribuci materiálů - zajistí OKÚ
a OHS v souladu se zákony v pondělí 31. 10. 2016. Materiály pro členy ZMČ budou k dispozici na webu
MČ Praha 22 http://www.praha22.cz/mestska-cast/volene-organy/zastupitelstvo/materialy-pro-zastupitele/.
Zveřejnění materiálů na webu a ÚD MČ zajistí OKÚ v úterý 1. 11. 2016 pro veřejnost.
/7:0:0/
11. Různé
A/ Informace starosty - informoval o nabídce spol. CENTRAL GROUP (CG) na odkoupení pozemků
(Pitkovické rybníky). Cena pozemků bude stanovena na základě znaleckých posudků. MČ činí kroky na
zajištění mimo rozpočtových zdrojů financování - dotace z MHMP + 10% spoluúčast MČ.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí se záměrem na odkup pozemků od spol. CG na základě znaleckých posudků.
2. RMČ ukládá starostovi odeslat dopis na CG se souhlasným stanoviskem MČ Praha 22 k odkupu
pozemků do 31. 10. 2016.
/7:0:0/
B/ Informace radního Collera - „Tradiční setkání seniorů“ - pan radní informoval o připravované
každoroční akci, kterou zajistí agentura pana Zdeňka Vrby. Setkání se uskuteční v pátek 18. 11. 2016
od 14 do 18 hodin v Divadle U22. Návrh programu byl sestaven podle přání seniorů, prezentovaném na
schůzce v Klubu seniorů dne 5. 10. Cena akce se předpokládá ve výši loňských nákladů.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s konáním akce „Tradiční setkání pro seniory v Divadle U22“.
2. RMČ ukládá OKÚ vystavit objednávku na zajištění služeb a občerstvení u provozovatele
Divadla U22.
/6:0:1/
C/ Informace ZS pana Knotka - „Uhříněveská pouť 2016“ - pan zástupce informoval o pomoci při
zajištění tradiční Uhříněveské pouti, která proběhne v sobotu 5. 11. 2016 od 10 - do 17 hodin. Atrakce
budou umístěny na Novém náměstí a část atrakcí bude i na pozemku Vivus.
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí informaci ke konání Uhříněveské pouti dne 5. 11. 2016.
2. RMČ nemá námitek s využitím objektu ŠJ, Nové náměstí 1100 pro občerstvení návštěvníků a
umístění stánků uhříněveských škol a řemeslníků.
3. RMČ souhlasí s úplnou uzavírkou komunikace a komunikační plochy na I. polovině Nového náměstí
od 2. 11. 2016 od 15 hodin do 6. 11. 2016 do 22 hodin a prostor za školní jídelnou dne 5. 11. 2016
od 7 hodin do 18 hodin k pořádání kulturní akce „Uhříněveská pouť“
4. RMČ ukládá OHS umístit příslušná dopravní značení na dobu konání akce.
/7:0:0/
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D/ Informace radního Bc. Selingera - informoval o dvou vyhlašovaných výzvách OP PPR týkajících se
městských částí: výzva č. 25 Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků a chráněných pracovišť a výzva
č. 27 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení. Informaci doplnil V OKÚ
Ing. Petr, který informoval o dalších výzvách, které se týkají školství. MČ Praha 22 bude podávat žádost na
dostavbu školy ZŠ U Obory (výzva č. 23) a na její vybavení (výzva č. 20.). Konkrétní podmínky výzev
budou zveřejněny dne 17. 10. 2016. RMČ informaci bere na vědomí.
E/ Informace radního Ing. Semeniuka
- Slavností otevření Vodice - pan radní informoval o vhodnosti slavnostního otevření okolí Vodice, za
účasti zástupců MČ, TSK a dodavatelů. RMČ informaci bere na vědomí.
F/ Informace o výsledku voleb do Senátu Parlamentu ČR - obvod 19 - Praha 11 - radní byli seznámeni
s výsledky hlasování I. kola.
Zasedání bylo ukončeno v 11:00 hodin
Zapsala: Monika Kubšová
Ověřovatelé zápisu:

Bc. Michal Selinger

………………………………..

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

