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Zápis ze 49. zasedání RMČ, které se konalo dne 11. 11. 2016 
od 9 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice 

 
Přítomni:   Viz Prezenční listina 
Ověřovatelé zápisu:  pan Jiří Knotek, Bc. Michal Selinger, 
    
 
Jednání zahájil pan starosta v 9:00 hodin přivítáním přítomných. Konstatoval, že radní Ing. Semeniuk bude mít 
malé zpoždění.  Byli zvoleni výše uvedení ověřovatelé zápisu.  
 
Hlasováním 7:0:0 byl schválen PROGRAM: 

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu 
2. Kontrola zápisu ze 48. zasedání RMČ ze dne 26. 10. 2016 
3. Vyhodnocení veřejné zakázky „Přezkoumání hospodaření MČ Praha 22 externím auditorem na období 

2016 - 2018“ 
4. Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem „Posouzení kapacity zatrubnění na obtoku 

Říčanského potoka“  
5. Zápis z 12. jednání Komise výstavby a územního plánování ze dne 26. 10. 2016 
6. Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem „Vodice, stabilizace břehu pod 

viaduktem“ - schválení záměru, způsobu zadání, zadávacích podmínek a seznamu oslovených 
účastníků a hodnotící komise  

7. Informace o pronájmu NP v čp. 1257 na Novém náměstí v Praze - Uhříněvsi 
8. Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci přízemních NP v domě čp. 199 ul. K Sokolovně 

na dva byty pro případ havarijních a živelných pohrom 
9. Žádost o snížení nájmu v NP čp. 78 ul. Přátelství 
10. Zimní údržba ulice Lnářská 
11. Běžecká škola Prahy 22 - prodloužení smlouvy  
12. Zápis z Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 2. 11.2016 
13. Statut účelového fondu ÚMČ Praha 22 - aktualizace pro rok 2017 
14. Personální záležitosti 
15. Různé 

A/ Žádost ČSV, ZO Uhříněves o převedení finančních prostředků  
B/ Informace o petici 
C/ Návrh člena ZMČ na zařazení materiálu zasedání ZMČ 
D/ Zajištění zpracování projektu „Příspěvková organizace“  
E/ Informace starosty 
F/ Informace tajemnice 

 
 
2.  Kontrola zápisu ze 48. zasedání RMČ ze dne 26. 10. 2016 
48/2,47/2,/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 - smlouva 
podepsána, odeslána na MHMP - trvá 
48/2,47/2,46/2,45/2,44/2,43/2,42/2,41/2,40/6 - (40. RMČ dne 8. 6. 2016) - Zřízení ÚVB k pozemku parc. č. 
2140 v k. ú. Uhříněves ve prospěch společnosti PREdistribuce - smlouva podána na KN - trvá 
48/2,47/2,46/2,45/2,44/2, 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 podepsána, 

připraveno k podání na KN - trvá 
48/2,47/2,46/2,45/2,44/2,43/2,42/2,41/9 (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 
48/2,47/2,46/2,45/2,44/2,43/2,42/8 (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. - GP pro oddělení části pozemku parc. č. 2184/1 k. ú. 

Uhříněves zajištěn a v tomto týdnu bude odeslán SŽDC společně se žádostí o odkup - trvá; následně materiál 

do RMČ připraví OSM - trvá 
48/2,47/2,46/2,45/2,44/2,43/6 (43. RMČ dne 17. 8. 2016) - Změna podnikatelského subjektu v NP č. 5a na 
Novém náměstí čp. 1257 v Praze - Uhříněvsi - dnes na programu bod 7 
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48/2,47/2,46/2,45/2,44/3 (44. RMČ ze dne 31. 8. 2016)-Audit-vyhodnocení, dnes na programu bod 3 
48/2,47/2,46/2,45/2,44/5 (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 
48/2,47/2,46/2,45/2,44/8 (44. RMČ ze dne 31. 8. 2016) - Přehled NO v MČ P22 - brožura se připravuje, 
termín vydání se posune, neboť ještě všichni neposlali podklady, info RAD Bc. Selinger - probíhá 
48/2,47/2,46/2,45/6 (45. RMČ ze dne 14. 9. 2016) - Zřízení ÚVB k pozemku parc. č. 2202/4 v k. ú. 
Uhříněves ve prospěch PREdistribuce, a. s. - smlouva uzavřena - splněno 
48/2,47/2,46/2,45/7 (45. RMČ ze dne 14. 9. 2016) - Trvalé uložení IS na pozemku parc. č. 219/492 v  k. ú. 

Pitkovice ve prospěch CENTRAL GROUP Nové Pitkovice III. a. s. - smlouva uzavřena - splněno 
48/2,47/2,46/2,45/19 (45. RMČ ze dne 14. 9. 2016) - Různé - D/ Informace RAD Bc Selingera - Uhříněveský 
kros - DS uzavřena, finance odeslány - splněno 
48/2,47/2,46/10 (46. RMČ ze dne 29. 9. 2016) - Úprava nájemních vztahů k bytům v majetku MČ P22 – 
dodatky podepsány - splněno 
48/2,47/3 19 (47. RMČ ze dne 12. 10. 2016) - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 1793/5, 1793/36 a 1793/59 
a 1793/73 v  k. ú. Uhříněves ve prospěch T-MOBILE Czech Republic - žadatel informován, smlouva se 
připravuje - trvá 
48/2,47/4 (47. RMČ ze dne 12. 10. 2016) - Oprava havárie dešťové kanalizace - ul. Přátelství naproti       
čp. 187 - informace o průběhu odstraňování havárie dešťové kanalizace - práce probíhají - trvá 
48/3 - VZMR na stavební práce „Oprava plochy a chodníků, Husovo náměstí“ vyhodnocení ZŘ -        
4a) uchazeči byli s výsledkem VŘ seznámeni - splněno, 4b) jednání o uzavření SoD byla zahájena - trvá 
48/4 - VZMR na stavební práce „Oprava havárie dešťové kanalizace, ul. Vachkova“ - vyhodnocení ZŘ -  
4a) uchazeči byli s výsledkem VŘ seznámeni - splněno; 4b) jednání o uzavření SoD byla zahájena - trvá   
48/5 - VZMR na služby „Lávka ul. Ke Kříži - zpracování PD ve stupni DSP a DPS“ - vyhodnocení ZŘ- 
4a) uchazeči byli s výsledkem VŘ seznámeni - splněno,  4b) jednání o uzavření SoD byla zahájena - trvá   
48/6 - VZMR na služby „Chodník v ul. Františka Diviše na p.p.č. 2176/1, k. ú. Uhříněves - zpracování 
PD“ - vyhodnocení ZŘ - 4a) uchazeči byli s výsledkem VŘ seznámeni - splněno, 4b) jednání o uzavření SoD 
byla zahájena - trvá   
48/7 - VZ „Navýšení kapacity ZŠ U Obory“ - schválení záměru na výběr zhotovitele, způsobu zadání a 
zadávacích podmínek - ORS ve spolupráci s IK Consult, s.r.o., Brno na základě uzavřené rámcové příkazní 
smlouvy zajistí zadání podlimitní VZ na stavební práce - připravuje se - trvá; starosta jmenoval členy a 
náhradníky hodnotící komise - splněno; ZS předložil žádost o bezúročnou zápůjčku na HMP na IA „Navýšení 
kapacity ZŠ U Obory“ ke schválení na 11. zasedání ZMČ, kde byla schválena - splněno 
48/8 - VZMR na stavební práce „Park Pitkovické rybníky - stavební práce“- schválení způsobu zadání, 
zadávacích podmínek a seznamu oslovených zájemců - ORS zajistil  VZMR v souladu se Směrnicí ÚMČ 
Praha 22 č. 2/2016 - jednání hodnotící komise bude dne 15. 11. 2016; starosta jmenoval členy a náhradníky 
hodnotící komise - splněno  
48/9 - Pronájem NP č. 6 o velikosti 96,17 m2 v č. p. 1257 na Novém náměstí - bylo doručeno písemné 
odstoupení od veřejného záměru, NP je dále neobsazen, dnes na programu bod 7 
48/10 - Výběr zhotovitele VZ „Zajištění úklidu obce, zimní údržby, jednoduchých stavebních prací, 

oprav, udržování městského mobiliáře …“ - smlouva byla uzavřena 8. 11. 2016 - splněno 
48/11 - Návrh nového nájemce bytu zvl. určení v DPS II - NS uzavřena, byt předán - splněno 
48/12 -  VZ „Rámcová smlouva na arboristické práce“ - OŽPD zajistilo s IK Consult, komise zasedá dne 
15. 11. 2016 - trvá 
48/13 - Zhodnocení práce ředitele a ředitelek ZŠ a ŠJ za II. pololetí šk. roku 2015/2016 – ředitel a 
ředitelky s usnesením seznámeni - splněno 
48/15 - Zápis z 6. zasedání KK ze dne 13. 10. 2016 - žádost na zábor veřejného prostranství na vánoční trhy 
podána  
48/18 - Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2017 -   materiál předložen na 11. ZMČ - splněno 
D/  Změna času zasedání RMČ Praha 22 - byla oznámena  
 
 
 
Před projednáváním bodu 3. dorazil na zasedání RAD Ing. Semeniuk - počet členů 8 
 
 
 
3. Vyhodnocení veřejné zakázky - „Přezkoumání hospodaření MČ Praha 22 externím auditorem na 
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období 2016 - 2018“ 
Písemný materiál objasnil pan starosta. K věci se diskutovalo. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí písemnou Zprávu o veřejné zakázce ze dne 31. 10. 2016 a doporučení 

hodnotící komise.   
2. RMČ souhlasí s výběrem ekonomicky nejvýhodnější nabídky účastníka spol. Diligens, s. r. o., se    

sídlem nám. Jiřího z Poděbrad11, Praha 3, IČ 63674963, na „Přezkoumání hospodaření MČ Praha 22 

na období 2016 - 2018“ za celkovou cenu 217 800 Kč vč. DPH.   
3. RMČ ukládá  

a) OKÚ seznámit uchazeče s rozhodnutím o výběru dodavatele,  
b) starostovi uzavřít smlouvu na realizaci VZMR „Přezkoumání hospodaření MČ Praha 22 externím 

auditorem na období 2016 - 2018“ s odsouhlaseným uchazečem.  
/8:0:0/ 

 
4. Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem „Posouzení kapacity zatrubnění na obtoku 
Říčanského potoka“  
Písemný materiál objasnil radní Ing. Semeniuk. K bodu se diskutovalo. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zajištěním zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Posouzení 
kapacity zatrubnění na obtoku Říčanského potoka“.  

2. RMČ ukládá ORS zajistit zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Posouzení 
kapacity zatrubnění na obtoku Říčanského potoka“ v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 2/2016.  

3. RMČ schvaluje způsob zadání a zadávací podmínky. 
4. RMČ schvaluje seznam účastníků, kteří budou vyzváni k podání nabídky. 
5. RMČ schvaluje členy a náhradníky hodnotící komise v tomto složení: 

 členové: Ing. Petr Semeniuk, Petra Mošna, Jiří Rösler     
 náhradníci: Bc. Michal Selinger, Jiří Knotek, Miroslav Šašek 

6. RMČ ukládá 
a) starostovi jmenovat členy a náhradníky hodnotící komise v souladu se závěry tohoto usnesení, 
b) V OE provést úpravu rozpočtu ve výši 242 000 Kč vč. DPH. 

/8:0:0/ 
 
5. Zápis z 12. jednání Komise výstavby a územního plánování ze dne 26. 10. 2016 
Písemný materiál objasnil radní Ing. Semeniuk a RMČ zápis bere na vědomí. 
Ing. Semeniuk radu informoval o vložení přehledu informací (2 nových složek - názvy složek budou ještě 

možná upraveny) na web MČ Praha 22 do sekce Rada - Komise - KVaÚP (Prezentace územního rozvoje MČ 

Praha 22 (2014-2018) a Prezentace podnikatelských záměrů na území MČ Praha 22 (2014-2018)). V sekci 

Bydlení - výstavba je také nová složka (Nová výstavba v MČ). 
 
6. Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem „Vodice, stabilizace břehu pod 
viaduktem“ - schválení záměru, způsobu zadání, zadávacích podmínek a seznamu oslovených účastníků 
a hodnotící komise  
Materiál byl předložen na stůl a objasněn radním Ing. Semeniukem. K bodu se diskutovalo. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zajištěním zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem 
Vodice, stabilizace břehu pod viaduktem“. 

2. RMČ ukládá ORS zajistit zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem 
Vodice, stabilizace břehu pod viaduktem“ v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 2/2016.  

3. RMČ schvaluje způsob zadání a zadávací podmínky. 
4. RMČ schvaluje seznam účastníků, 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.                                               /8:0:0/ 

7. Informace o pronájmu NP v čp. 1257 na Novém náměstí v Praze - Uhříněvsi 
Písemný materiál objasnil ZS pan Knotek. Na OSM přišlo písemné odstoupení p. Vedrala, který byl vítězem 
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záměru pronájmu NP, dále NP opustil pan Mach, takže jsou dva NP neobsazeny. Radě byla také doručena 

písemná žádost z dnešního rána pana Tomáše Bedrycha, jednoho z nájemců NP na Novém náměstí. 

K pronájmům NP se obšírně diskutovalo. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí ukončení nájmu v NP č. 5a (trafika) v čp. 1257 na Novém náměstí v Praze - 

Uhříněvsi s Ing. Petrem Machem, se sídlem Na Ročkově 496/14, 103 00 Praha - Kolovraty,                

IČ 04193326 k 31. 10. 2016.  
2. RMČ bere na vědomí odstoupení pan Jiřího Vedrala, se sídlem Na Skále 154, 251 62 Svojetice,           

IČ 13282689 od pronájmu NP č. 6 v čp. 1257 na Novém náměstí v Praze - Uhříněvsi. 
3. RMČ ukládá OSM zveřejnit záměry pronájmu volných nebytových prostor na úřední desce.  
4. RMČ souhlasí se snížením nájemného u všech NP (vyjma ČS, a.s.) na Novém náměstí z důvodu 

konání Vánočních trhů na levé polovině Nového náměstí o 15% na měsíc prosinec 2016. 
/6:0:2/ 
 
8. Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci přízemních NP v domě čp. 199                        
ul. K Sokolovně na dva byty pro případ havarijních a živelných pohrom 
Písemný materiál objasnil ZS pan Knotek. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zpracováním projektové dokumentace na vybudování dvou bytů v domě čp. 199       

ul. K Sokolovně za nabídkovou cenu 74 800 Kč od firmy BRO architekti s.r.o. pro případ havarijních 

pohrom- 
2. RMČ ukládá OSM zadat zpracování projektové dokumentace k adaptaci- 

/8:0:0/ 
 
9. Žádost o snížení nájmu v NP čp. 78 ul. Přátelství 
Písemný materiál objasnil ZS pan Knotek. K bodu se diskutovalo. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s odpuštěním jednoho nájmu po dobu záboru chodníku panu Dang Khanh Thuan, 

K Netlukám 957, 104 00 Praha - Uhříněves, dle nájemní smlouvy č. 289/2004 MN - 139 v NP v čp. 78 

v ulici Přátelství v Praze - Uhříněves.  
2. RMČ ukládá OSM informovat žadatele.   

/8:0:0/ 
 
10. Zimní údržba ulice Lnářská 
Písemný materiál objasnil radní Bc. Selinger. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se závazkem zhotovitele TSK hl. m. Prahy zajišťovat pro správce místních komunikací 

sjízdnost komunikace Lnářská v zimním období od 1. 11. 2016 do 31. 3. 2017. 
2. RMČ ukládá starostovi podepsat smlouvu. 

/8:0:0/ 
 
11. Běžecká škola Prahy 22 - prodloužení smlouvy 
Materiál byl předložen na stůl a objasněn radním Bc. Selingerem. Hlasování se z osobních důvodů zdržela 

paní Mgr. Erbsová. 
Usnesení: 

1. RMČ schvaluje organizování akce „Běžecká škola Prahy 22“ v roce 2017. 
2. RMČ schvaluje částku 2 200 Kč bez DPH za jednu lekci.  
3. RMČ souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o organizování akce s firmou SportGroup.cz 

s.r.o., Modřanská 53/1151, 147 00, Praha - Podolí, IČ 26912562 
4. RMČ ukládá starostovi uzavřít dodatek ke smlouvě s firmou SportGroup.cz s.r.o. 

/7:0:1/ 
 
 
12. Zápis z Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 2. 11.2016 
Písemný materiál objasnila šéfredaktorka Mgr. Erbsová. Informovala o prosincovém čísle UZ, kde úvodní 

slovo bude mít ZS pan Knotek. Dále informovala o předpokládaném navýšení nákladu cca na jaře 2017,           
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v souvislosti s výstavbou OS Vivus. K bodu se obšírně diskutovalo. Pan starosta navrhnul za člena RR pana 

Mgr. Jiřího Matyáška. Ing. Pařízek navrhnul, aby se o tomto návrhu nehlasovalo - protinávrh nebyl schválen.  
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí zápis z Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 2. 11. 2016. 
2. RMČ souhlasí se závazným harmonogram vydání UZ v roce 2017 podle návrhu RR. 

/8:0:0/ 
3. RMČ jmenuje členem RR pana Mgr. Jiřího Matyáška. 

/5:2:1/  
 
13. Statut účelového fondu ÚMČ Praha 22 - aktualizace pro rok 2017 
Materiál byl předložen písemně. 
Usnesení:  
RMČ schvaluje Statut účelového fondu ÚMČ Praha 22 s účinností od 1. 1. 2017. 
/8:0:0/ 
 
14. Personální záležitosti 
Materiál byl předložen písemně. 
Usnesení:  

1. RMČ schvaluje zvýšení pohyblivé složky platu u vedoucích odborů dle důvodové zprávy s platností 

od 1. 12. 2016. 
2. RMČ ukládá tajemnici úřadu zajistit změny platových předpisů s platností od 1. 12. 2016 pro výše 

jmenované VO.  
/8:0:0/ 
 
15. Různé 
A/ Žádost ČSV, ZO Uhříněves o převedení finančních prostředků  
Písemný materiál objasnil radní Bc. Selinger. 
Usnesení: 

1. RMČ Praha 22 souhlasí s prodloužením použití poskytnuté dotace ČSV, ZO Uhříněves ve výši 5 000 

Kč a s jejím vyúčtováním do 30. 6. 2017.  
2. RMČ Praha 22 ukládá OKÚ informovat o přijatém usnesení žadatele. 

/8:0:0/ 
 

B/ Informace o petici 
Dne 31. 10. 2016 byla na úřad doručena Petice dle zákona 131/2000 Sb., § 8 odst. c), s nesouhlasným 

stanoviskem občanů “Jezer“ proti zprůjezdnění ulice Fr. Diviše - Ke Kříži. Věc byla projednána na poradě 

vedení dne 1. 11. 2016 a bylo stanoveno, že záležitost bude postupně projednána v komisích (KVaÚP, KŽP - 

spojené jednání dne 30. 11. 2016 a v KD - dne 12. 12. 2016) dále pak bude projednáno na RMČ a na závěr 

bude diskutováno na ZMČ, takto to bylo sděleno dopisem STA paní M. a tak bylo informováno i ZMČ na 

svém 11. zasedání dne 9. 11. 2016.  
 
C/ Návrh člena ZMČ na zařazení materiálu na zasedání ZMČ 
Na úřad byl doručen dne 31. 10. 2016 návrh materiálu od zastupitele pana Koutského k zařazení do programu 
ZMČ. Materiál rada projednala. 
 

 Zvýšení kvality rozhodování v komisích Rady MČ Praha 22 tak, že členům komisí budou 
veškeré podkladové materiály (t. j. dokumenty či prezentace, které budou na jednání komise) 
distribuovány současně s programem jednání, aby se členové komise mohli na projednání 
jednotlivých bodů předem připravit. 

Usnesení: 
RMČ nesouhlasí se zařazením materiálu do návrhu programu nejbližšího zasedání ZMČ, neboť komise 
zřizuje RMČ a předsedové tak již činí.               /6:0:2/ 
 
D/ Zajištění zpracování podkladů k projektu „Příspěvková organizace“  
Pan radní Bc. Selinger informoval, že ve smyslu záměru ustanovení příspěvkové organizace musí právník 
připravit podklady k materiálu na jednání rady, aby bylo vše v souladu se zákonem, potřebuje službu objednat. 
Požádal o schválení rozpočtové úpravy do výše 50tis, kde budou náklady uhrazeny z navýšených poplatků za 
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zábor (v R je čerpání k 30. 9. 2016 – 204%). 
Usnesení: 

1. RMČ schvaluje rozpočtovou úpravu navýšení služeb pro úřad, kdy výdaje budou hrazeny do výše     
50 000 Kč z příjmu za poplatek užívání VP. 

2. RMČ souhlasí s objednáním služeb kompetentní osoby, která zpracuje projekt a pověřuje radního    
Bc. Selingera k přípravě materiálu „Záměr zřízení příspěvkové organizace MČ“.  

/8:0:0/ 
 
E) Informace starosty 
a) Článek „Očima starostů“ - pan starosta informoval o prezentaci MČ Praha 22, kterou je třeba objednat,        
v příloze MF Dnes. Vyjde jako společný článek „Očima starostů“ 
RMČ souhlasí s prezentací MČ Praha 22 v příloze MF Dnes a objednávkou ve výši 15 000 Kč + DPH. 
/8:0:0/ 

 
b) Projekt rozpočet od hl. m. Prahy - pan starosta informoval o dopise z MHMP z odboru rozpočtu, že RHMP 
odsouhlasila dne 8. 11. 2016 návrh rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2017. Návrh rozpočtu bude předložen 
k projednání Zastupitelstvu HMP dne 24. 11. 2016, poté zveřejněn na úřední desce HMP. 
RMČ informaci bere na vědomí. 

  
F) Informace tajemnice – návrh OZV, kterou se mění OZV č. 55/2000 Sb., Statut hl. m. Prahy, v souvislosti      
s účinností zákona č. 187/2016, o dani z hazardních her - dopis primátorky ze dne 3. 11. 2016 + důvodová 
zpráva – informovat správce daně - přenesení působnosti z hl. m. Prahy na MČ.  
Usnesení: 
RMČ nemá k návrhu připomínky. 
/8:0:0/ 
 
Zasedání bylo ukončeno v 12:30 hodin. 

Zapsala:  Monika Kubšová 

 

 
Ověřovatelé zápisu: Jiří Knotek    ………………………………… 
 
 
   Bc. Michal Selinger    ……………………………….. 
 
                    
Ing. Martin Turnovský, starosta MČ Praha 22 …………………………………………  
 
 
 
Použité zkratky: 
VZ veřejná zakázka     SP stavební povolení 
VZMR  veřejná zakázka malého rozsahu   DIO dopravně inženýrské opatření 
ZD zadávací dokumentace    DIR dopravně inženýrské rozhodnutí 
PD projektová dokumentace    VO veřejné osvětlení 
TDI technický dozor investora    DK dešťová kanalizace 
UR územní rozhodnutí    SK splašková kanalizace 
DUR dokumentace pro územní rozhodnutí  IA investiční akce 
DSP dokumentace pro stavební povolení   AD autorský dozor 
DPS dokumentace provedení stavby   DSPS dokumentace skutečného provedení stavby 


