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Zápis ze 48. zasedání RMČ, které se konalo dne 26. 10. 2016
od 9 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice
Přítomni:
Ověřovatelé zápisu:

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

Jednání zahájil pan starosta v 9:00 hodin přivítáním přítomných. Konstatoval, že Ing. Pařízek se omluvil, že
bude mít zpoždění. Materiály, kde Ing. Pařízek je předkladatelem, byly z tohoto důvodu přeřazeny až na konec
programu. Byli zvoleni výše uvedení ověřovatelé zápisu.
Hlasováním 7:0:0 byl schválen PROGRAM:
1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu
2. Kontrola zápisů ze 47. zasedání RMČ ze dne 12. 10. 2016
3. Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem „Oprava plochy a chodníků, Husovo
náměstí“ - vyhodnocení zadávacího řízení
4. Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem „Oprava havárie dešťové kanalizace,
ul. Vachkova“ - vyhodnocení zadávacího řízení
5. Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem „Lávka ul. Ke Kříži - zpracování PD ve stupni
DSP a DPS“ - vyhodnocení zadávacího řízení
6. Veřejná zakázka malého rozsahu na služby pod názvem „Chodník v ul. Františka Diviše na p.p.č.
2176/1, k. ú. Uhříněves – zpracování PD“ - vyhodnocení zadávacího řízení
7. Veřejná zakázka „Přístavba pavilonu ZŠ U Obory“ - schválení záměru na výběr zhotovitele, způsobu
zadání a zadávacích podmínek
8. Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem „Park Pitkovické rybníky - stavební
práce“- schválení způsobu zadání, zadávacích podmínek a seznamu oslovených zájemců
9. Pronájem nebytového prostoru č. 6 o velikosti 96,17 m2 v č. p. 1257 na Novém náměstí v Praze Uhříněvsi
10. Výběr zhotovitele veřejné zakázky „Zajištění úklidu obce, zimní údržby, jednoduchých stavebních
prací, oprav, udržování městského mobiliáře a pomocných prací při akcích MČ“
11. Návrh nového nájemce bytu zvl. určení v DPS II
12. Veřejná zakázka „Rámcová smlouva na arboristické práce“
13. Zhodnocení práce ředitele a ředitelek škol a školní jídelny, včetně návrhu poskytnutí odměn
za II. pololetí školního roku 2015/2016
14. Personální záležitosti
15. Zápis z 6. zasedání Komise kultury ze dne 13. 10. 2016
16. Návrh členů ZMČ Praha 22 na úpravu programu 11. ZMČ
 Rozšíření rozsahu dokumentů zveřejňovaných na webu MČ za účelem zvýšení transparentnosti a
kontroly činností Rady MČ Praha 22 - zastupitel Ing. Lagner
 Předložení podrobných informací a stanovisko vedení MČ Praha 22 k soudnímu rozhodnutí
Městského soudu ze dne 26. 5.2016, čj. 8A13/2013 - zastupitel pan Zelenka
 Revokace usnesení ZMČ Praha 22 ze dne 4. 12. 2013, bod 6.1a a 6.1b - ohledně změny
územního plánu Z 2938/00 - zastupitel pan Zelenka
 Proces projednávání klíčových záměrů rozvoje MČ Praha 22 a jejich změn, včetně developerských
projektů a podnětů na úpravy a změny ÚP hl. m. Prahy s předpokládanými budoucími dopady
na oblast životního prostředí, dopravu a školství současně v Komisích životního prostředí, dopravy
a školské - zastupitel pan Koutský
 Návrh na připomínky k zápisu z 10. ZMČ - zastupitel pan Zelenka
 Upravený návrh programu 11. zasedání ZMČ, které se uskuteční 9. 11. 2016
17. Rozpočtové úpravy
18. Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2017
19. Zápis z 11. zasedání Komise dopravy dne 10. 10. 2016
20. Různé
A/ Informace pana starosty
B/ Informace radního Ing. Semeniuka
C/ Informace paní tajemnice
D/ Změna času zasedání RMČ Praha 22

2.
Kontrola zápisu ze 47. zasedání RMČ ze dne 12. 10. 2016
47/2,/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
smlouvy-trvá
47/2,46/2,45/2,44/2,43/2,42/2,41/2,40/6 - (40. RMČ dne 8. 6. 2016) - Zřízení ÚVB k pozemku parc. č. 2140
v k. ú. Uhříněves ve prospěch společnosti PREdistribuce - smlouva připravena k podání na KN - trvá
47/2,46/2,45/2,44/2, 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 plynárenská Distribuce - smlouva odeslána druhé
straně k podpisu - trvá
47/2,46/2,45/2,44/2,43/2,42/2,41/9 (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
47/2,46/2,45/2,44/2,43/2,42/8 (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
47/2,46/2,45/2,44/2,43/6 (43. RMČ dne 17. 8. 2016) - Změna podnikatelského subjektu v NP č. 5a na
Novém náměstí čp. 1257 v Praze - Uhříněvsi - smlouva podepsána - splněno
47/2,46/2,45/2,44/2,43/8 (43. RMČ dne 17. 8. 2016) - Žádost Ing. Rojka o souhlas s podpronájmem NP
v čp. 1370 na Novém náměstí - kopie podnájemní smlouvy předána na OSM - splněno
47/2,46/2,45/2,44/3 (44. RMČ ze dne 31. 8. 2016) - Audit - RMČ jmenovala hodnotící komisi ve složení:
Bc. Selinger, Ing. Wetter a Ing. Petr - poptávkové řízení probíhá, termín pro podání nabídek do 31. 10. 2016
do 10 hod., hodnotící komise zasedne po semináři k VZ - trvá
47/2,46/2,45/2,44/5 (44. RMČ ze dne 31. 8. 2016) - Vyhodnocení VZ „Zateplení, fasáda a výměna oken
bytového domu čp. 149, ulice U Starého mlýna, Uhříněves “ – smlouva uzavřena, probíhají práce sleduje
OSM - trvá
47/2,46/2,45/2,44/6 (44. RMČ ze dne 31. 8. 2016) - Navýšení ceny zakázky „Zateplení a fasáda bytového
domu čp. 356 Přátelství Uhříněves“ – dodatek ke smlouvě podepsán - splněno
47/2,46/2,45/2,44/8 (44. RMČ ze dne 31. 8. 2016) - Přehled neziskových organizací v MČ P22 - brožura se
připravuje, termín vydání se posune, neboť ještě všichni neposlali podklady - probíhá
47/2,46/2,45/6 (45. RMČ ze dne 14. 9. 2016) - Zřízení ÚVB k pozemku parc. č. 2202/4 v k. ú. Uhříněves ve
prospěch spol. PREdistribuce, a. s. - čeká se na zaslání smlouvy - trvá
47/2,46/2,45/7 (45. RMČ ze dne 14. 9. 2016) - Trvalé uložení inženýrských sítí na pozemku parc. č.
219/492 v k. ú. Pitkovice ve prospěch spol. CENTRAL GROUP Nové Pitkovice III. a. s. - čeká se na

zaslání smlouvy - trvá
47/2,46/2,45/9 (45. RMČ ze dne 14. 9. 2016) - Ukončení NS č. 326/2000 na byt v ul. K Sokolovně s panem
I. S. - dohoda o ukončení NS podepsána, byt předán - splněno
47/2,46/2,45/10 (45. RMČ ze dne 14. 9. 2016) - Ukončení NS č. 15/2014 MN - 6 na byt v ul.
Za Nadýmačem s paní M. Š. - dohoda o ukončení NS uzavřena - splněno
47/2,46/2,45/19 (45. RMČ ze dne 14. 9. 2016) - Různé - D/ Informace RAD Bc Selingera - Uhříněveský
kros - DS na finanční dar pro Tři, o. p. s. Hospic Dobrého Pastýře ve výši 3 630 Kč byla odeslána k podpisu
druhé straně - trvá
47/2,46/4 (46. RMČ ze dne 29. 9. 2016) - VZMR na stavební práce s názvem „Oprava plochy a chodníků,
Husovo náměstí“ - vyhodnocení dnes v materiálech bod 3
47/2,46/5 (46. RMČ ze dne 29. 9. 2016) - VZMR na stavební práce s názvem „Oprava havárie dešťové
kanalizace, ul. Vachkova“ - vyhodnocení dnes v materiálech bod 4
47/2,46/6 (46. RMČ ze dne 29. 9. 2016) - VZMR na služby s názvem „Lávka ul. Ke Kříži - zpracování
PD ve stupni DSP a DPS - vyhodnocení dnes v materiálech bod 5
47/2,46/7 (46. RMČ ze dne 29. 9. 2016) - VZMR na služby s názvem „Chodník v ul. Františka Diviše na
pozemku p. č. 2176/1, k. ú. Uhříněves - zpracování PD“ - vyhodnocení dnes v materiálech bod 6
47/2,46/8 (46. RMČ ze dne 29. 9. 2016) - Pronájem NP v čp. 1257 na NN - dnes v materiálech bod 9
47/2,46/10 (46. RMČ ze dne 29. 9. 2016) - Úprava nájemních vztahů k bytům v majetku MČ Praha 22 dodatky k NS se průběžně podepisují - úkol OSM trvá
47/2,46/11 (46. RMČ ze dne 29. 9. 2016) - Zápis ze 7. jednání KB s návrhem na uzavření NS k bytům –
vše podepsáno k termínu - splněno
46/19 (46. RMČ ze dne 29. 9. 2016) - Různé - A/ Informace pana starosty - informoval o zájmu MČ na
odkoupení pozemku č. KN 1758/3 v k. ú. Uhříněves - trvá
47/3 - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 1793/5, 1793/36 a 1793/59 a 1793/73 v k. ú. Uhříněves ve
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prospěch společnosti T-MOBILE Czech Republic a. s. - žadatel informován, smlouva se připravuje - trvá

47/4 - Oprava havárie dešťové kanalizace - ul. Přátelství naproti čp. 187 - informace o průběhu
odstraňování havárie dešťové kanalizace - práce probíhají - trvá

47/5 - Poskytnutí individuální dotace SDH Pitkovice - DS uzavřena, vyplaceno v hotovosti - splněno
47/6 - Zajištění úklidu obce, zimní údržby, jednoduchých stavebních prací, oprav, udržování městského
mobiliáře a pomocných prací při akcích MČ - výběr zhotovitele dnes v materiálech bod 10
47/8 - Zápis z 9. jednání KŠ ze dne 27. 9. 2016 - jmenování nové člence předáno - splněno
47/10 - Návrh programu 11. ZMČ dne 9. 11. 2016 - byly doručeny materiály od zastupitelů - dnes na
programu bod 16
47/11 - Různé
A/ Informace starosty - dopis pana starosty na CG se souhlasným stanoviskem MČ Praha 22 k odkupu
pozemků (Pitkovické rybníky) je připraven k odeslání dnes - splněno
B/ Informace radního Collera - „Tradiční setkání seniorů““ - divadlo objednáno
C/ Informace ZS pana Knotka - „Uhříněveská pouť 2016“ - žádost o zábor byla předána OŽPD, OHS
zajistí součinost - probíhá
E/ Informace radního Ing. Semeniuka - Slavností otevření Vodice 15. 11. 2016 od 15 hod.
K slavnostního otevření okolí Vodice budou pozváni zástupci TSK (Ing. Rezek), oba dodavatelé (firma Čermák
a Hrachovec, firma KAVYL), a celá RHMP. Občerstvení bude zajištěno v restauraci U Splavu. Seznam
pozvaných zajišťuje sekretariát starosty. OKÚ zajistí pozvánku a koordinaci akce.
3. Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem „Oprava plochy a chodníků, Husovo
náměstí“ - vyhodnocení zadávacího řízení
Písemný materiál objasnil radní Ing. Semeniuk. K věci se diskutovalo.
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí písemnou zprávu zadavatele ze dne 24. 10. 2016 a doporučení hodnotící
komise.
2. RMČ rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče:
Doprava - Uložení - Rekultivace, a.s., 28. října 375/9, 110 00 Praha
za cenu 1 674 370 Kč bez DPH.
3. RMČ rozhoduje o vyloučení těchto uchazečů:
 Marie Tojflová, Bryksova 956/3, 198 00 Praha 9
 D.O.B. s.r.o., K Vystrkovu 1881/10, 143 00 Praha 4
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 smlouvy o dílo a smlouvu uzavřít.
/6:0:1/
4. Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem „Oprava havárie dešťové kanalizace,
ul. Vachkova“ - vyhodnocení zadávacího řízení
Písemný materiál objasnil radní Ing. Semeniuk.
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí písemnou zprávu zadavatele ze dne 24. 10. 2016 a doporučení hodnotící
komise.
2. RMČ rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče:
DePa, s.r.o., K Hořavce 270, 190 16 Praha 9, za cenu 347 418 Kč bez DPH;
3. RMČ rozhoduje o vyloučení uchazeče Prinsitt s.r.o., K Jízdárně 45/30, 190 16 Praha 9,
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 smlouvy o dílo a smlouvu uzavřít.
/7:0:0/
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5. Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem „Lávka ul. Ke Kříži - zpracování PD
ve stupni DSP a DPS“ - vyhodnocení zadávacího řízení
Písemný materiál objasnil radní Ing. Semeniuk.
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí písemnou zprávu zadavatele ze dne 24. 10. 2016 a doporučení hodnotící
komise;
2. RMČ rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče:
SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3, za cenu 585 000 Kč bez DPH;
3. RMČ rozhoduje o vyloučení uchazeče VPÚ DECO PRAHA a.s., Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6,
z účasti v zadávacím řízení z důvodu, že neobjasnil předloženou nabídku.
4. RMČ ukládá starostovi
a) písemně seznámit uchazeče s výsledkem výběrového řízení,
b) zahájit ve spolupráci s ORS jednání o uzavření smlouvy o dílo a smlouvu uzavřít
/7:0:0/
6. Veřejná zakázka malého rozsahu na služby pod názvem „Chodník v ul. Františka Diviše na p.p.č.
2176/1, k. ú. Uhříněves - zpracování PD“ - vyhodnocení zadávacího řízení
Písemný materiál objasnil radní Ing. Semeniuk.
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí písemnou zprávu zadavatele ze dne 24. 10. 2016 a doporučení hodnotící
komise.
2. RMČ rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče:
BOMART spol. s r.o., Ohradní 1159/65, 140 00 Praha 4, za cenu 369 000 Kč bez DPH;
3. RMČ rozhoduje o vyloučení uchazeče SATRA, spol. s r.o., Sokolská 32, 120 00 Praha 2,
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 smlouvy o dílo a smlouvu uzavřít.
/7:0:0/
7. Veřejná zakázka „Navýšení kapacity ZŠ U Obory“ - schválení záměru na výběr zhotovitele, způsobu
zadání a zadávacích podmínek
Materiál byl předložen na stůl a objasněn radním Ing. Semeniukem. V diskusi bylo upozorněno na možný
nedostatek finančních zdrojů, z tohoto důvodu byl přizván V OE, který připraví žádost o bezúročnou zápůjčku
na HMP.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí se zajištěním zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce pod názvem
„Navýšení kapacity ZŠ U Obory“ v otevřeném řízení dle § 56 Zákona č. 134/2016 Sb., ve znění
pozdějších předpisů a Směrnice ÚMČ Praha 22 č. 2/2016.
2. RMČ ukládá ORS zajistit zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce pod názvem
„Navýšení kapacity ZŠ U Obory“ na základě uzavřené rámcové příkazní smlouvy č. 159/2015 (PP-5)
ze dne 23. 12. 2015 prostřednictvím společnosti IK Consult, s. r. o., Živného 1254/8, 635 00 Brno,
v souladu se Zákonem č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Směrnicí ÚMČ Praha 22
č. 2/2016.
3. RMČ schvaluje způsob zadání a zadávací podmínky,
4. RMČ schvaluje členy a náhradníky hodnotící komise v tomto složení:
členové: Ing. Petr Semeniuk, Bc. Michal Selinger, Petr Mošna, Jiří Rösler, Miroslav Šašek
náhradníci: Jiří Knotek, Milan Coller.
5. RMČ ukládá starostovi jmenovat členy a náhradníky hodnotící komise v souladu se závěry tohoto
usnesení.
6. RMČ souhlasí s požadavkem na podání žádosti o bezúročnou zápůjčku na HMP na investiční akci
„Navýšení kapacity ZŠ U Obory“ do výše 40 mil. Kč.
7. RMČ ukládá ZS Ing. Pařízkovi předložit žádost o bezúročnou zápůjčku na HMP na investiční akci
„Navýšení kapacity ZŠ U Obory“ ke schválení na 11. zasedání ZMČ.
/7:0:0/
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8. Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem „Park Pitkovické rybníky - stavební
práce“- schválení způsobu zadání, zadávacích podmínek a seznamu oslovených zájemců
Materiál byl předložen na stůl a objasněn radní Ing. Semeniukem. K věci se diskutovalo.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí se zajištěním zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem
„Park Pitkovické rybníky - stavební práce“.
2. RMČ ukládá ORS zajistit zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Park
Pitkovické rybníky - stavební práce“ v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 2//2016 .
3. RMČ schvaluje způsob zadání a zadávací podmínky.
4. RMČ schvaluje seznam zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídky.
5. RMČ schvaluje členy a náhradníky hodnotící komise v tomto složení:
členové: Ing. Petr Semeniuk, Petr Mošna Jiří Rösler
náhradníci: Bc. Michal Selinger, Jiří Knotek, Miroslav Šašek
6. RMČ ukládá starostovi jmenovat členy a náhradníky hodnotící komise v souladu se závěry tohoto
usnesení.
/6:0:1/
9. Pronájem nebytového prostoru č. 6 o velikosti 96,17 m2 v č. p. 1257 na Novém náměstí
Písemný materiál objasnil ZS pan Jiří Knotek. Ve stanovené lhůtě byla doručena jedna nabídka.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s pronájmem nebytového prostoru č. 6 v 1. nadzemním podlaží Polyfunkčního domu
čp. 1257 na Novém náměstí v Uhříněvsi o velikosti 96,17 m2 za cenu 2900 Kč/m2/rok od 1. 11. 2016
společnosti: Jiří Vedral, Na Skále 154, Svojetice - prodejna s lahůdkářským a potravinářským
sortimentem (teplý a studený pult).
2. RMČ ukládá
a) OSM informovat žadatele a připravit nájemní smlouvu,
b) starostovi MČ podepsat nájemní smlouvu.
/7:0:0/
10. Výběr zhotovitele veřejné zakázky „Zajištění úklidu obce, zimní údržby, jednoduchých stavebních
prací, oprav, udržování městského mobiliáře a pomocných prací při akcích MČ“
Písemný materiál objasnil radní Bc. Michal Selinger.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí se zadáním VZ „Zajištění úklidu obce, zimní údržby, jednoduchých stavebních prací,
oprav, udržování městského mobiliáře a pomocných prací při akcích MČ“ firmě TV Facility
Group, a.s., Kašperská 965, Praha 10 – Uhříněves.
2. RMČ ukládá
a) starostovi podepsat s vybraným uchazečem smlouvu na období listopad 2016 až listopad 2017,
b) OHS informovat uchazeče o výsledku výběrového řízení a zajistit plnění smlouvy.
/7:0:0/
11. Návrh nového nájemce bytu zvl. určení v DPS II
Písemný materiál objasnil radní Bc. Michal Selinger.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s uzavření nájemního vztahu s manželi R. a případně jako náhradníky manželi R.
od 1. 11. 2016.
2. RMČ ukládá
a) OSVZ vyrozumět žadatele o stanovisku RMČ,
b) OSM uzavřít nájemní smlouvu o pronájmu bytu s manželi R. od 1. 11. 2016, po obdržení
stanoviska MHMP.
/7:0:0/
12. Veřejná zakázka „Rámcová smlouva na arboristické práce“
Písemný materiál objasnil radní RNDr. Bohumil Loula.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí se zadáním VZMR na arboristické práce „Rámcová smlouva na arboristické práce“
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2. RMČ ukládá OŽPD zajistit zadání VZMR „Rámcová smlouva na arboristické práce“ v souladu se
zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů a Směrnicí
ÚMČ Praha 22 č. 2/2016
3. RMČ schvaluje způsob zadání a zadávací podmínky dle přiložené výzvy.
4. RMČ schvaluje navržený seznam zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídky.
5. RMČ schvaluje členy a náhradníky hodnotící komise ve složení:
členové: RNDr. Ing. Loula, CSc., Ing. Sopoušková, Ing. Zídková
náhradníci: Ing. Semeniuk, RNDr. Marková, Ing. Krejčová
/7:0:0/
13. Zhodnocení práce ředitele a ředitelek škol a školní jídelny, včetně návrhu poskytnutí odměn za
II. pololetí školního roku 2015/2016
Materiál byl předložen písemně.
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí zhodnocení práce ředitelů ZŠ, MŠ a ŠJ za II. pololetí školního roku 2015/2016,
podle přílohy č. 2.
2. RMČ schvaluje odměny za II. pololetí školního roku 2015/2016 pro ředitele ZŠ, MŠ a ŠJ dle návrhu
v příloze č. 1, včetně způsobu výplaty.
3. RMČ ukládá OKÚ seznámit s unesením ředitele ZŠ, MŠ a ŠJ.
/7:0:0/
14. Personální záležitosti
Materiál byl předložen písemně.
1. RMČ bere na vědomí výši vytvořené rezervy za 3. Q roku 2016 v kapitole mzdových prostředků.
2. RMČ souhlasí s vyplacením celkové částky maximálně ve výši 1 100 000 Kč
zaměstnancům/zaměstnankyním úřadu za plnění mimořádných úkolů v uplynulém období, v souladu
s platnou legislativou, s tím, že odměny budou vyplaceny ve výplatě za měsíc říjen 2016.
/7:0:0/
15. Zápis z 6. zasedání Komise kultury ze dne 13. 10. 2016
Materiál byl předložen písemně.
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí
a) zápis ze zasedání komise kultury ze dne 13. 10. 2016
b) rezignaci paní Mgr. Marcely Pröllerové na členství v KK k 18. 9. 2016 - na vlastní žádost,
c) rezignaci paní Evy Blahynkové - Hráské na členství v KK k 26. 9. 2016 - na vlastní žádost.
2. RMČ jmenuje členkami KK paní Petru Vaňkovou a paní Ivu Janouškovou ke dni 27. 10. 2016
3. RMČ schvaluje poskytnutí finanční částky ve výši 200 000 Kč na adventní akce a příspěvek na
Vánoční trhy, pořádané MČ Praha 22.
4. RMČ jmenuje komisi pro vyhodnocení pořadatele Vánočních trhů ve složení: Bc. Selinger, pan
Knotek, Bc. Pokorný
/7:0:0/
V 10:00 hodin dorazil na zasedání ZS Ing. Pařízek - počet radních 8
16. Návrh členů ZMČ Praha 22 na úpravu programu 11. ZMČ
Na úřad bylo doručeno několik návrhů materiálů od ostatních zastupitelů k zařazení do programu 11. ZMČ.
Jednotlivé materiály rada podrobně projednala a rozhodla o nich samostatně hlasovat:


Rozšíření rozsahu dokumentů zveřejňovaných na webu MČ za účelem zvýšení transparentnosti
a kontroly činností Rady MČ Praha 22 - zastupitel pan Ing. Lagner
Usnesení:
RMČ nesouhlasí se zařazením materiálu do návrhu programu na 11. ZMČ dne 9. 11. 2016.
/8:0:0/
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Předložení podrobných informací a stanovisko vedení MČ Praha 22 k soudnímu rozhodnutí
Městského soudu ze dne 26. 5.2016, čj. 8A13/2013 - zastupitel pan Zelenka
Usnesení:
RMČ nesouhlasí se zařazením materiálu do návrhu programu na 11. ZMČ dne 9. 11. 2016.
/8:0:0/



Revokace usnesení ZMČ Praha 22 ze dne 4. 12. 2013, bod 6.1a a 6.1b - ohledně změny územního
plán Z 2938/00 - zastupitel pan Zelenka
Usnesení:
RMČ souhlasí se zařazením materiálu do návrhu programu na 11. ZMČ dne 9. 11. 2016.
/8:0:0/



Proces projednávání klíčových záměrů rozvoje MČ Praha 22 a jejich změn, včetně
developerských projektů a podnětů na úpravy a změny ÚP hl. m. Prahy s předpokládanými
budoucími dopady na oblast životního prostředí, dopravu a školství současně v Komisích
životního prostředí, dopravy a školské - zastupitel pan Koutský
Usnesení:
RMČ nesouhlasí se zařazením materiálu do návrhu programu 11. ZMČ dne 9. 11. 2016.
/8:0:0/



Návrh na připomínky k zápisu z 10. ZMČ - zastupitel pan Zelenka
Námitky se uplatňují na zasedání ZMČ.



Upravený návrh programu 11. zasedání ZMČ, které se uskuteční 9. 11. 2016
Usnesení:
RMČ souhlasí s upraveným návrhem programu 11. ZMČ, po doplnění nových materiálů.
/8:0:0/

17. Rozpočtové úpravy
Písemný materiál objasnil ZS Ing. Pařízek.
Usnesení:
RMČ schvaluje rozpočtové úpravy dle přílohy.
/8:0:0/
18. Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2017
Písemný materiál objasnil ZS Ing. Pařízek.
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí uvedená pravidla rozpočtového provizoria na rok 2017.
2. RMČ ukládá Ing. Pařízkovi předložit pravidla rozpočtového provizoria MČ Praha 22 na rok 2017
ke schválení na 11. ZMČ.
/8:0:0/
19. Zápis z 11. zasedání Komise dopravy dne 10. 10. 2016
Písemný materiál objasnil ZS Ing. Pařízek a RMČ zápis bere na vědomí.
20.
Různé
A/ Informace starosty:
o informoval o Plánu rozvoje sportovní infrastruktury MČ Praha 22 v letech 2017-2018 - rozšíření
tělovýchovného areálu TJ Uhříněves pro potřeby ZŠ U Obory a sportovních klubů MČ Praha 22 a
pořízení a výstavba přetlakové haly včetně výměny povrchu sportovního hřiště ZŠ Bří Jandusů. Byl
odeslán dopis starosty na MHMP. RMČ informaci bere na vědomí.
o informoval o společném jednání dne 21. 10. 2016 za účasti starosty, zástupců MHMP (protipovodňová
opatření) a spol. VRV; MHMP by chtěl převzít správu a dohodnout se s VRV na změnách v PD.
RMČ souhlasí s pozastavením činnosti VRV spol. s r. o. do vyvolání dalšího jednání.
/8:0:0/
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B/ Informace radního Ing. Semeniuka
o ZŠ Romance
- pan radní informoval o svém zařazení do Komise na otvírání a hodnocení nabídek pro výstavbu
ZŠ Romance na MHMP dne 2. 11. 2016,
- o vytvoření stálé pracovní skupiny po dobu projektování ZŠ Romance
o KVaÚP - pan radní informoval o dnešním zasedání komise od 17 hod., ve 3. patře radnice, radní byli
pozváni zúčastnit se zasedání
RMČ informace bere na vědomí.
C/ Informace paní tajemnice
Návrh novely nařízení, kterým se mění nařízení č. 26/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterým se zakazuje reklama
šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu - dopis primátorky na starosty
Obsah návrhu byl projednán a RMČ konstatovala, že za MČ Praha 22 nebudou odeslány žádné připomínky.
/8:0:0/
D/ Změna času zasedání RMČ Praha 22
o 49. zasedání RMČ se uskuteční dne 9. 11. 2016 a to od 13:00 hodin.
o Další zasedání RMČ Praha 22 (50, 51 a 52) mají posunutý čas a to vždy od 10:00 hodin.
Zasedání bylo ukončeno v 11:55 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

