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Zápis z 50. zasedání RMČ, které se konalo dne 12. 12. 2012  

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

 

Přítomni:  viz Prezenční listina 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Eliška Machačová, Ing. Martin  Turnovský 

 

Jednání zahájil pan starosta v 9,00 hodin přivítáním přítomných. Hlasováním 7:0:0 byl schválen 

následující PROGRAM: 

 
1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu 

2. Kontrola zápisu 49. zasedání RMČ ze dne 28. 11. 2012 a kontrola usnesení a zápisu 10. 

zasedání ZMČ ze dne 5. 12. 2012 

3. Zřízení úplatného věcného břemene na pozemcích parcelní číslo 80/1 a 89 v k. ú. Hájek u 

Uhříněvsi ve prospěch společnosti PREdistribuce, a. s. 

4. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemku parc.č. 2083 v k. ú. Uhříněves ve prospěch 

společnosti PREdistribuce, a. s.  

5. Zřízení bezúplatného věcného břemene na pozemcích parcelní číslo 204/1 a 222/9 v  

k. ú. Pitkovice 

6. Zřízení bezúplatného věcného břemene na pozemku parcelní číslo 186/1 v k. ú. Pitkovice 

7. Žádost paní Libuše Slezákové o souhlas s podpronájmem NP v č. p. 1370 na Novém náměstí 

8. Pronájem bytu 1+kk v č.p. 1257 na Novém náměstí v Uhříněvsi paní Renatě Jaurysové 

9. Pronájem části pozemku parc.č. 2125 v k. ú. Uhříněves firmě euroAWK, s. r. o. 

10. Stažení výpovědi z nájemní smlouvy z důvodu zaplacení dlužného nájemného Jana 

Schrollová, Nové náměstí 8/1257,Praha 10 

11. Žádost o prominutí poplatků z prodlení Jan Kotvald, Přátelství 369, Praha 10 

12. Informace k porušení rozpočtové kázně 

13. Napojení agendového informačního systému MČ GINIS® Enterprise na Informační systém 

základních registrů (ISZR) 

14. Výběr dodavatele VZ: ,,Periodický odvoz komunálních odpadů“ 

15. Stanovisko MČ ke zřízení sběrny odpadů pro společnost, ALBA WASTE, a. s.. 

16. Návrh na mimořádnou odměnu občanu MČ Praha 22 

17. Zápis z 15. zasedání Komise životního prostředí Rady MČ Praha 22 

18. Zápis z redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 29. 11. 2012 

19. Návrh termínů zasedání RMČ a ZMČ v 1. pol. roku 2013 

20. Pořizování změn ÚPn sídelního útvaru hl. m. Prahy ve smyslu § 55 zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu a posouzení záměrů výstavby 

21. Různé  

A/ Informace tajemníka o vybudování druhé fotokabiny na přepážkovém pracovišti OOS 

B/ Informace tajemníka o schváleném rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2013 

C/ Informace pana ZS o projektu spol. ORCO, a.s. 

 

2.a) Kontrola zápisu ze 49. zasedání RMČ ze dne 28. 11. 2012 

49/2,48/2,47/2,46/2,45/2,44/2,43/2,42/2,41/18 - 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 spol. Skanska,  a. s. – v současné době řeší AK, pan ZS informoval o 

jednáních; doposud nebylo rozhodnuto o dalším postupu – trvá 

49/2,48/2,47/2,46/2,45/2,44/2,43/2,42/3 - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 219/61, 219/62, 

219/64 a 219/168 v  k. ú. Pitkovice ve prospěch spol. Pražská plynárenská Distribuce, a.s. – 

z důvodů personálních změn ve společnosti, stále čekáme na zaslání smlouvy 2. strany – trvá 

49/2,48/2,47/2,46/2,45/4-Zřízení ÚVB k pozemku parc. č. 2125 v k. ú. Uhříněves ve prospěch 

spol. PREdistribuce, a.s. – smlouva byla zaslána na PRE k podpisu,  OSM - trvá  

49/2,48/2,47/2,46/5 - Zřízení ÚVB na pozemku parc. č. 237/134 v k. ú. Hájek u Uhříněvsi ve 

prospěch spol. PREdistribuce, a.s. – smlouva je vyhotovena a byla odeslána 2. straně k podpisu – 

úkol OSM trvá 

49/2,48/2,47/2,46/7 - Ukončení NS s paní Janou Schrollovou – stažení výpovědi z nájemní 

smlouvy z důvodu úhrady dluhu – dnes materiál 

49/2,48/2,47/2,46/8 - Ukončení NS s panem Zdeňkem Sýkorou – za pomoci MP pan Sýkora 

převzal doporučený dopis - zatím nereaguje - trvá 
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49/2,48/2,48/2,47/2,46/14 - Zápis z komise dopravy, bezpečnosti a pořádku – anketa mezi 

obyvateli V Bytovkách probíhá – dnes v materiálech je předložena písemná informace OD 

49/2,48/2,47/2,46/15 – Různé – E) Informace ZS Ing. Turnovského o dotačním titulu na IA 

„Cyklotrasy MČ Praha 22 Netluky Uhříněves Křeslice, 1. etapa, 1. část“ –  dotace z MF ČR - 

na základě připomínek odboru LEG MHMP byl dne 4. 12. 2012 operativně před jednáním RHMP 

uzavřen dodatek č. 3 k SoD se zhotovitelem akce, ve kterém bylo dáno do souladu znění některých 

odstavců SoD se zadávacími podmínkami VZ, následně bylo kladné usnesení RHMP a souhlas s 

výsledky VŘ předány na MF ČR, čímž byly splněny všechny podmínky pro přiznání dotace, 

čekáme na vyhodnocení a rozhodnutí RHMP dne 18. 12. 2012 o přiznání dotace, v kladném 

případě se sejde odpoledne mimořádná rada - trvá 

49/2,48/2,47/3 - Výstavba MŠ Pitkovice – investiční záměr a zpracování studie – navržené 

varianty byly projednány v komisi výstavby dne 10. 12. 2012, informace o dokončení studie bude 

předložena v rámci kontroly plnění úkolů na příštím zasedání RMČ - trvá 

49/2,48/2,47/6 - Pronájem NP ELEKTRO – smlouva s novým nájemcem uzavřena  
49/2,48/2,47/8 – VZ „Zahradnické práce na plochách MČ P22“ – smlouva podepsaná  

49/2,48/2,47/9 - VZ „Periodický odvoz komunálních odpadů“ –  výběr zhotovitele v materiálech 

49/2,48/3 - VZ „Dostavba pavilonu ZŠ Jandusů“ – zvýšení ceny projektu a vystavení 

objednávky na administrátora VZ – dodatek ke smlouvě o dílo č. 93/2012 D-9 se připravuje k 

podpisu - trvá 

49/2,48/9 - Pronájem části pozemku parc. č. 522 v k. ú. Uhříněves  - žadatel byl informován, 

smlouva připravena k podpisu – úkol OSM trvá 

49/2,48/10 - Pronájem části dřevěné konstrukce před objektem DPS I. za účelem instalace 

informačních tabulí firmy Medtempl, s.r.o. - žadatel byl informován, smlouva se připravuje 

k podpisu – úkol OSM trvá 

49/2,48/11 - Ukončení nájemní smlouvy s firmou MITOM CARS – výpovědní lhůta běží, dále 

sleduje OSM  

49/2,48/15 - Pohledávky k odpisu – realizováno 

49/2,48/17 - Cenová kalkulace pronájmu hrobových míst pro rok 2013 – zajištěno 

49/2,48/19 - Smlouva o spolupráci s PRE, a.s. – Projekt elektromobility  - smlouva odeslána 2. 

straně k podpisu - trvá 

49/2,48/25/Různé A) -  Zvýšení rozpočtu MČ P 22 o dotaci z odvodu VHP – materiál pro 10. 

ZMČ byl vyhotoven; darovací smlouvy uzavřeny, převod financí realizován;  úkol ing. Semeckého a 

V OE připravit metodiku rozdělování této účelové dotace – trvá; v této souvislosti TAJ 

informovala o usnesení RHMP č.2175, které se týká rozdělování finančních prostředků obdržených 

jako odvod  z loterií. K věci se diskutovalo. Na základě usnesení ZHMP, které bude o věci 

rozhodovat dne 13.12.2012, budou připraveny podklady na příští zasedání RMČ. 

49/2,48/25 Různé C) Anketa na webu MČ Praha 22 – zveřejněno 

49/3 -  Smlouva s Telefónica Czech Republic, a.s. o umístění veřejné komunikační sítě – 

smlouva podepsaná 

49/4 -  Žádost o splátkový kalendář – pí  Fürstová – splátkový kalendář podepsaný 

49/5 - Zápis z 14. jednání BK ze dne 19. 11. 2012 s návrhem na uzavření NS k bytu - žadatelé 

byli informováni, NS jsou připraveny k podpisu 

49/6 -   Záměr na zřízení ordinací  - s MUDr. Miloslavou Prokopovou – Moskalykovou je NS je 

podepsaná, NP předán.  S Doc. MUDr. Ing. Danielem Smutkem, PhD se NS připravuje (od 1. 2. 

2013), radní Benda bude jednat s ředitelem VZP;  ve vyklizených NP se provádějí drobné stavební 

úpravy – úkol zajišťuje OSM - trvá 

49/7 a 9 – Školská problematika  ředitelé ZŠ, MŠ a ŠJ byli informováni 

49/10 – Podloužení SoD – p.Mandrik – dodatek vyhotoven 

49/11 -  VZ – Nákup zahradní techniky – probíhá, hodnotící komise se sejde 10. 1. 2013  

49/14,5 - Zápis z KZ,SaKP – radní Benda obě paní doktorky seznámil osobně s rozhodnutím rady; 

PS je přemístěna, občané jsou informováni v UZ/12/2012. 

49/15 Různé A) Informace Mgr. Pröllerové z jednání na MHMP (odbor kultury) – paní radní 

informovala o jednání s vedoucím odboru p. Ciprem, který konstatoval, že MČ může požádat 

MHMP o finanční příspěvek v souvislosti s oslavami 100. Výročí (max.50tis); s radním hl. m. 

Prahy panem Novotným by měl jednat pan starosta. Záležitost připraví OKÚ (dopis a dohodnutím 

termínu jednání)- probíhá 

49/15 Různé B) Pověření zástupce MČ Praha 22 - člen a náhradník do komise pro 

vyhodnocení VZ PVS - odesláno dopisem dne 3. 12. 2012 - splněno 



3 

 

2b)  a  c)    Usnesení a zápis z 10. zasedání ZMČ, které se konalo dne 5. 12. 2012 – účelové 

dotace jsou rozděleny, darovací smlouvy podepsány a finance převedeny. Ekonomické záležitosti 

zajišťuje OE. Majetkoprávní záležitosti zajišťuje OSM a žádost o navýšení počtu žáků ve ŠD byla 

za MČ na MHMP odeslána.  K bodům v zápise, zejména v různém se diskutovalo. Informace pro 

občany v UZ zajistí následně pan ZS.  
 

3.   Zřízení úplatného věcného břemene na pozemcích parcelní číslo 80/1 a 89 v k. ú. Hájek u 

Uhříněvsi ve prospěch společnosti PREdistribuce, a. s.  

Písemně předložený materiál objasnil pan ZS ing. Turnovský.  
Usnesení: 

1.  RMČ souhlasí se zřízením úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 80/1 a 89 v k. 

ú. Hájek u Uhříněvsi ve prospěch společnosti PREdistribuce, a. s., Svornosti 3199/19a, 150 

00 Praha 5, IČO: 273 76 516, za cenu 16.400,-Kč + DPH 

2.  RMČ ukládá  

a) OSM informovat žadatele a připravit smlouvu o zřízení věcného břemene 

b) panu starostovi MČ uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene    

/7:0:0/ 

 

4.   Zřízení úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 2083 v k. ú. Uhříněves ve 

prospěch společnosti PREdistribuce, a. s.  

Písemně předložený materiál objasnil pan ZS ing. Turnovský.  
Usnesení: 

1.  RMČ souhlasí se zřízením úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 2083 v k.ú. 

Uhříněves ve prospěch společnosti PREdistribuce, a. s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 

5, IČO: 273 76 516 za cenu dle znaleckého posudku + DPH 

2.  RMČ ukládá  

a) OSM informovat žadatele a připravit smlouvu o smlouvě budoucí 

b) panu starostovi MČ uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene   

/7:0:0/ 

 

5.   Zřízení bezúplatného věcného břemene na pozemcích parcelní číslo 204/1 a 222/9 v k. ú. 

Pitkovice 

Písemně předložený materiál objasnil pan ZS ing. Turnovský. K věci se diskutovalo. 
Usnesení: 

1.  RMČ souhlasí se zřízením bezúplatného věcného břemene ve prospěch MČ Praha 22 na 

pozemcích parc. č. 204/1 a 222/9 v k. ú. Pitkovice, které jsou ve vlastnictví Státního statku 

hl. m. Prahy ,,v likvidaci“, Holečkova 8, 150 00 Praha 5 IČO: 00064092 

2.  RMČ ukládá  

a) OSM informovat Státní statek hl. m. Prahy a připravit smlouvu o smlouvě budoucí o 

zřízení věcného břemene 

b) panu starostovi MČ uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene   

/7:0:0/ 

 

6.   Zřízení bezúplatného věcného břemene k pozemku parcelní číslo 186/1 v k. ú. Pitkovice 

Písemně předložený materiál objasnil pan ZS ing. Turnovský.  
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zřízením bezúplatného věcného břemene ve prospěch MČ P22 

na pozemku parc. č. 186/1 v k. ú. Pitkovice ve vlastnictví spol. CG Pitkovice, a. s., Na 

Strži 65/1702, 140 00, Praha 4,  IČO: 28445007  

2.  RMČ ukládá  

a) OSM informovat společnost CG Pitkovice a připravit smlouvu o smlouvě budoucí o 

zřízení VB 

b) panu starostovi MČ uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene      

/7:0:0/ 
 

7.   Žádost paní Libuše Slezákové o souhlas s podpronájmem NP v č. p. 1370 na Novém 

náměstí 

Písemně předložený materiál objasnil pan radní Benda.  
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Usnesení: 

1.  RMČ souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy nájemce NP – REKLAMA-RÁMY-

FOTO v č.p. 1370 na Novém náměstí v Praze – Uhříněvsi paní Libuší Slezákovou, IČO: 

49399659 s firmou ZAKI DESIGN s. r. o., která bude v části NP nabízet služby související 

s realizací a návrhy interiérů a zahrad. 

2.  RMČ ukládá OSM informovat žadatele 

/7:0:0/ 
 

8.   Pronájem bytu 1+kk v č. p. 1257 na Novém náměstí v Uhříněvsi paní Renatě Jaurysové 

Písemně předložený materiál objasnil pan radní Benda.  
Usnesení: 

1.  RMČ souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 31 o velikosti 1+kk 

v domě č. p. 1257 na Novém náměstí v Uhříněvsi s paní Renatou Jaurysovou, bytem 

Žampiónová 3, 104 00 Praha – Pitkovice, nar.: 29. 2. 1964, doba nájmu dva roky 

s možností prodloužení od 1. 1. 2013, nájemné ve výši 89,-Kč/m2/měsíc 

2.  RMČ ukládá  

a) OSM informovat žadatele a připravit nájemní smlouvu 

b) panu starostovi MČ podepsat nájemní smlouvu      

/7:0:0/ 
 

9.   Pronájem části pozemku parc. č. 2125 v k.ú. Uhříněves firmě euroAWK, s. r. o. 

Písemně předložený materiál objasnil pan radní Benda.  
Usnesení: 

1.  RMČ souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc.č. 2125 v k. 

ú. Uhříněves k umístění reklamního zařízení, nájemné 2.200,-Kč/m2/rok, nájem na dobu 

neurčitou, s firmou euroAWK, s. r. o., se sídlem Konopišťská  739/16,  

 100 00 Praha 10, IČO: 439 65 717 

2.  RMČ ukládá  

OSM informovat žadatele a zajistit uzavření nájemní smlouvy 

 

/7:0:0/ 
 

10. Stažení výpovědi z nájemní smlouvy z důvodu zaplacení dlužného nájemného Jana 

Schrollová, Nové náměstí 8/1257, Praha 10 

Písemně předložený materiál objasnil pan radní Benda. K věci se diskutovalo. 
Usnesení: 

1.  RMČ souhlasí se zrušením výpovědi na byt č.15, Nové náměstí 8/1257, Praha 10  jehož 

nájemcem je paní Jana Schrollová 

       2.  RMČ ukládá  OSM  informovat nájemce s usnesením RMČ           

/7:0:0/ 

 

11.  Žádost o prominutí poplatků z prodlení Jan Kotvald, Přátelství 369, Praha 10 

Písemně předložený materiál objasnil pan radní Benda. K věci se diskutovalo. 
Usnesení: 

1. RMČ nesouhlasí s prominutím poplatků z prodlení ve výši 3 729,-Kč panu Janu 

Kotvaldovi, bytem Přátelství 369, Praha 10 

       2.  RMČ ukládá  OSM vyrozumět žadatele o usnesení RMČ       

/6:0:1/ 

 

12.  Informace k porušení rozpočtové kázně 

Písemně předložený materiál objasnil pan radní Benda, konstatoval, že v této souvislosti vznikne 

MČ Praha 22  škoda a je třeba jmenovat škodní komisi, která posoudí odpovědnost a navrhne další 

řešení. Ing. Semecký se dotázal na vznik a vývoj celé věci, neboť se udála v minulém volebním 

období a slyšel o ní pouze zmínku zastupitelky Kučerové. Tajemnice zrekapitulovala záležitost a 

konstatovala, že úředníci, kteří tehdy pro radu připravovali podklady, již nejsou zaměstnanci úřadu. 

Ing. Machačová, tehdy odpovědná za bytovou politiku, objasnila nesprávné přidělení bytu a sdělila, 

že se domnívá, že návrh řešení musí předložit škodní komise na jednání rady, která následně 

rozhodne. 
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Usnesení: 

1. RMČ  bere na vědomí informaci o porušení rozpočtové kázně v souvislosti při použití 

peněžních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu SFRB podle smlouvy o poskytnutí 

dotace č. 9270310177 na výstavbu nájemních bytů v obcích pro příjmově vymezené osoby  

       2.  RMČ ukládá  EO zajistit neprodleně úhradu penále ve výši 153 450,-Kč do rozpočtu HMP     

            Ve smyslu usnesení RHMP č. 2073 ze dne 27. 11. 2012 

       3.  RMČ jmenuje škodní komisi ve složení: p. Benda,  p. Vorlíček, ing. Jandová,  

ing. Kovaříková, ing. Wetter 

/6:0:1/ 

 

13. Napojení agendového informačního systému MČ GINIS®  Enterprise na Informační 

systém základních registrů (ISZR) 

Písemně předložený materiál objasnil pan radní Benda. K věci se diskutovalo 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí informaci k nezbytnému rozšíření funkčnosti IS MČ - GINIS®  

Enterprise 

       2.  RMČ souhlasí s napojením agendového informačního systému MČ - GINIS®     

Enterprise na Informační systém základních registrů (ISZR) podle varianty č. 2, a to od 

společnosti GORDIC, s. r. o., IČ 47903783, za celkovou cenu 451 200 Kč včetně DPH 

3.  RMČ ukládá OKÚ vystavit objednávku v souladu s odsouhlaseným rozsahem funkčnosti  

 a způsobem jeho financování 

/7:0:0/ 

 

14. Výběr dodavatele VZ: Periodický odvoz komunálních odpadů  

Písemně předložený materiál objasnila ing. Machačová. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zadáním veřejné zakázky: ,,Periodický odvoz komunálních odpadů“ 

společnosti A.S.A., spol. s. r. o., Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8, IČ 45809712 za cenu 

198 640 Kč za 5 let (2013 – 2017) 

2. RMČ ukládá  

a) panu starostovi podepsat s vybraným uchazečem smlouvu 

b) OŽP informovat uchazeče o výsledku výběrového řízení 

/7:0:0/ 

 

15.  Stanovisko MČ ke zřízení sběrny odpadů pro společnost  ALBA WASTE, a. s.,  
Písemně předložený materiál objasnila ing. Machačová. 
Usnesení: 

RMČ souhlasí s udělením souhlasu k provozování zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů dle 

zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, společností ALBA WASTE, a. s., se sídlem Vyšehradská 

1349/2, 128 00 Praha – Nové město,  IČ 24791075, a to do konce roku 2014. 

/7:0:0/ 

 

16.   Návrh na mimořádnou odměnu občanu MČ Praha 22 – paní Mgr. Jitce Rothové 

Materiál byl předložen písemně. V této souvislosti se diskutovalo o odměně oddávajícím, která je 

nespravedlivě ve stejné výši pro uvolněné i neuvolněné zastupitele. Tajemník předloží na příští 

radu materiál. 
Usnesení: 

1.  RMČ schvaluje finanční dar ve výši 20tis.Kč pro občana MČ Praha 22 - Mgr. Rothovou 

2. RMČ ukládá tajemnici  

a) ve spolupráci s EO zajistit vyplacení finančního daru do konce roku 2012 

b) předložit na radu materiál k odměňování oddávajících 

/7:0:0/ 

 

17.   Zápis z 15. zasedání Komise životního prostředí Rady MČ Praha 22 

Písemně předložený materiál objasnila ing. Machačová 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí zápis ze zasedání komise životního prostředí dne 4. 12. 2012    
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2. RMČ bere na vědomí  plnění 30. RMČ schváleného plánu péče o veřejnou zeleň v MČ 

Praha 22 v roce 2012 a jeho upřesnění na rok 2013 

/7:0:0/ 

 

18.   Zápis z redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 29. 11. 2012 

Materiál byl předložen písemně. K věci se diskutovalo, zejména k podnětu občana, který si nepřeje 

doručování Zpravodaje do své schránky, což je opak, oproti většině podnětů občanů, kteří 

Zpravodaj nedostávají. Radní požadují zveřejnit podnět občana v celém rozsahu v UZ. 
Usnesení: 

1.  RMČ bere na vědomí zápis z redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 29.11.2012 

2.  RMČ souhlasí s harmonogramem vydávání Uhříněveského zpravodaje na rok 2013 

3. RMČ souhlasí s navýšením nákladu Uhříněveského zpravodaje na 5 200 ks, a to od 1/2013 

4. RMČ ukládá OKÚ projednat s Českou poštou možnost adresné distribuce UZ     

/7:0:0/ 

 

19. Návrh termínů zasedání RMČ a ZMČ v 1. pol. roku 2013 

Materiál byl předložen písemně. Radní se dohodli na úpravách termínů, zejména ve vztahu 

k prázdninám a projednávání rozpočtu 2013. Harmonogram bude zveřejněn. 

Usnesení: 

1. RMČ schvaluje harmonogram zasedání RMČ a ZMČ na I. pol. roku 2013 

2. RMČ ukládá OKÚ zveřejnit termíny na webu a v UZ 

/7:0:0/ 

  

 

20. Pořizování změn ÚPn sídelního útvaru hl. m. Prahy ve smyslu § 55 zákona č. 183/2006  

       Sb., o  územním plánování a stavebním řádu a posouzení záměrů výstavby 

Písemně předložený materiál vysvětlil a na studiích ukázal pan ZS ing. Turnovský 

Usnesení: 

        1.  RMČ bere na vědomí zápis z 6. jednání komise V a ÚPn 

        2.  RMČ souhlasí  

a) se záměrem výstavby MŠ na pozemku č.parc. 1/6 k.ú. Pitkovice s kapacitou 4 tříd a  

     bytem  pro školníka  

 b) se záměrem regulace výstavby v lokalitě „Za nádražím“   podle „ náčrtu regulace“    

      zpracované ing. arch. Starčevičem v měřítku 1:2000  a  s pořízením  regulačního  

                   plánu z podnětu podle § 62 stavebního zákona, který by se rozsahem shodoval s    

                   regulačním náčrtem a po věcné stránce by ze zásad a principů regulačního náčrtu  

                    vycházel; 

a) s podnětem na celoměstsky významnou změnu ÚPn pro výstavbu veřejně prospěšné  

stavby školského zařízení na pozemcích č.parc. 1920/26, 1920/110 a 1920/111   k.ú. 

Uhříněves  

        3.  RMČ ukládá zástupci starosty Ing. Martinu Turnovskému 

 a)  řešit s MHMP další postup pro zpracování regulačního plánu dle záměru 2b)  

 b)  předložit na 12. ZMČ k odsouhlasení návrh na změnu ÚPn dle 2c)  

/7:0:0/ 

 

21.Různé  

 

A/  

Informace tajemníka o vybudování druhé fotokabiny na přepážkovém pracovišti OOS 

Paní tajemnice seznámila členy rady s nutností vybudování druhé fotokabiny na přepážkovém 

pracovišti OOS. Je to nutnost v návaznosti na zavedení nového typu elektronického OP. Pracoviště 

bude vybudováno místo jedné přepážky. SW bude dodán v průběhu ledna 2013. Cena za 

vybudování druhé fotokabiny bude do 50 000,- korun, což je značná úspora oproti nabídce MV ČR 

(152 500,- Kč). Výdaje budou hrazeny v rámci úprav schváleného rozpočtu. RMČ bere na vědomí 

nutnost vybudování fotokabiny a úpravy stávajících přepážek na pracovišti OOS za cenu do 50tis.  
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B/  

Informace tajemníka o schváleném rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2013 

Tajemnice informovala o metodickém pokynu HMP ke schválenému rozpočtu hl. m. Prahy na rok 

2013. Veškeré náležitosti budou zajištěny v termínech OE. Vzato na vědomí. 

 

C/  

Informace pana ZS o projektu spol. ORCO, a.s. 

Pan ZS ing. Turnovský seznámil radní se studií Projektu ORCO, a.s., který řeší vybudování nové 

MŠ v Benicích. Mohlo by se jednat o společný pro projekt  MČ Praha 22 a MČ Praha Benice,  kdy 

vlastníkem stavby by bylo hl. m. Praha a zřizovatelem SO Praha 22. Probíhají jednání a OKÚ zjistí 

možnosti společného projektu podle zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze. Radní vzali na vědomí 

tuto pozitivní informaci. 

 

 

 

Zasedání bylo ukončeno v 11.15  hodin 

Zapsala:  Ing. Olga Jandová 

 

 

 

 

 

 
 

Ověřovatelé zápisu:  

 

Ing. Eliška  Machačová  ……………………………. 

 

 

Ing.  Martin Turnovský  ……………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


