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Zápis z 51. zasedání RMČ, které se konalo dne 7. 12. 2016 
od 10 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice 

 
Přítomni:   Viz Prezenční listina 
Ověřovatelé zápisu:  Ing. Petr Semeniuk, pan Jiří Knotek 
  
 
Jednání zahájil pan starosta v 10:00 hodin přivítáním přítomných.  
 
Hlasováním 8:0:0 byl schválen PROGRAM: 

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu 
2. Kontrola zápisu z 50. zasedání RMČ ze dne 23. 11. 2016  
3. DPS Betlímek - investiční záměr 

4. Výkon činnosti TDI při provádění stavby - Navýšení kapacity ZŠ U Obory   

5. Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem „Vodice, stabilizace břehu pod 

viaduktem“ - vyhodnocení zadávacího řízení 

6.  „Vodice III - odtěžení sedimentu a úprava břehu“  

7. Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem „Obnova cesty pro pěší Hájek Podkova - kácení 

dřevin“ - vyhodnocení zadávacího řízení 

8. Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem „Výkon činnosti TDI při provádění stavby - Park 

Pitkovické rybníky - stavební práce“ - vyhodnocení zadávacího řízení 

9. „Komplexní protipovodňová opatření v generelu Říčanského potoka na k. ú. Uhříněves - zpracování 

PD“ - uzavření Dodatku č. 2 k SoD č. smlouvy zhotovitele  20-0-3167-5338/16, č. MČ 37/2016 D-3 

ze dne 23. 3. 2016 

10. Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem „Posouzení kapacity zatrubnění na obtoku 

Říčanského potoka“ - vyhodnocení zadávacího řízení 
11. Zápis z 13. zasedání Komise výstavby a územního plánu ze dne 30. 11. 2016 
12. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 786/3, 2081, 1529/1, 1638/10, 1638/11, 

1638/24, 1638/7, 2088/2, 2129/1, 2268/6 a 1529/23 v  k. ú. Uhříněves ve prospěch společnosti            

T-MOBILE Czech Republic a. s. 

13. Pronájem nebytového prostoru č. 6 o velikosti 96,17 m2 v čp. 1257 na Novém náměstí v Praze – 

Uhříněvsi 

14. Pronájem nebytového prostoru č. 5a o velikosti 54,09 m2 v Polyfunkčním domě v čp. 1257 na Novém 

náměstí v Praze - Uhříněvsi 
15. Veřejná zakázka malého rozsahu „Právní služby pro MČ Praha 22“  
16. Zápis z 10. zasedání  Komise školské ze dne 24. 11. 2016 
17. Zápis ze 7. zasedání Komise životního prostředí ze dne 30. 11. 2016 
18. Návrh novely přílohy č. 1 k nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění 

pozdějších předpisů 
19. Návrh termínů zasedání RMČ na I. pololetí 2017 a návrh termínů zasedání ZMČ na I. a II. pololetí 

2017 
20. Návrh programu 12. zasedání ZMČ, které se uskuteční dne 21. 12. 2016 
21. Různé 

A/ Žádost zastupitele Koutského 
 
 
2. Kontrola zápisu z 50. zasedání RMČ ze dne 23. 11. 2016 
50/2,49/2,48/2,47/2,/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 připravena k podání na KN - trvá 

50/2,49/2,48/2,47/2,46/2,45/2,44/2, 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         

24. 11. 2016 podána na KN - trvá 

50/2,49/2,48/2,47/2,46/2,45/2,44/2,43/2,42/2,41/9 (41. RMČ dne 22. 6. 2016) - Vyhodnocení VZ „Zateplení 

a fasáda bytového domu čp. 727 ulice U Starého mlýna Uhříněves“ -  práce dokončeny - splněno 

50/2,49/2,48/2,47/2,46/2,45/2,44/2,43/2,42/8 (42. RMČ dne 27. 7. 2016) - Výkup částí pozemku parc. č. 
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2184/1 v k. ú. Uhříněves o výměře 50 m2, od SŽDC, st.org. - GP pro oddělení části pozemku parc. č. 2184/1 

v k. ú. Uhříněves zajištěn a do konce tohoto měsíce bude odeslán SŽDC, společně se žádostí o odkup - trvá; 
následně materiál do RMČ připraví OSM - trvá 
50/2,49/2,48/2,47/2,46/2,45/2,44/5 (44. RMČ ze dne 31. 8. 2016) - Vyhodnocení VZ  „Zateplení, fasáda a 
výměna oken bytového domu čp. 149, ulice U Starého mlýna, Uhříněves “ - práce dokončeny - splněno 
50/2,49/2,48/2,47/2,46/2,45/2,44/8 (44. RMČ ze dne 31. 8. 2016) - Přehled NO v MČ P22 - brožura se 
připravuje - info RAD Bc. Selinger - trvá 
50/2,49/2,48/2,47/3 (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 
50/2,49/2,48/2,47/4 (47. RMČ ze dne 12. 10. 2016) - Oprava havárie dešťové kanalizace - ul. Přátelství 
naproti čp. 187 - práce po nuceném přerušení z důvodu závalů na obou směrech (jak do centra, tak z centra) 
pokračují, byla vybudována nová (sedmá) šachta v místě před veterinární klinikou, v pátek 2. 12. 2016 proběhl 
další kamerový průzkum, směrem k restauraci „Velká Praha“ je v křižovatce další zával, čištění proběhlo 
v úterý 6. 12. 2016 odpoledne, na základě výsledku bude rozhodnuto o dalším postupu. Celý „spádový“ úsek 
od ul. Křešínská po vyústění v ul. Morávkova by mohl být zprovozněn do konce letošního roku - trvá 
50/2,49/2,48/5-4b) (48. RMČ dne 26. 10. 2016) - VZMR na služby „Lávka ul. Ke Kříži - zpracování PD            
ve stupni DSP a DPS“ - vyhodnocení ZŘ -  SoD byla podepsána - splněno 
50/2,49/,48/6-4b) (48. RMČ dne 26. 10. 2016) - VZMR na služby „Chodník v ul. Fr. Diviše na pozemku p. 
č. 2176/1, k. ú. Uhříněves - zpracování PD“ - vyhodnocení ZŘ - SoD byla podepsána - splněno 
50/2,49/2,48/7 (48. RMČ dne 26. 10. 2016) - 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 č. 159/2015 zajistí zadání podlimitní VZ na stavební   práce -
doporučené připomínky z HMP jsme obdrželi, VZ bude zveřejněna do konce týdne - trvá; starosta jmenoval 
členy a náhradníky hodnotící komise - trvá  
50/2,49/4 -VZMR na služby s názvem „Posouzení kapacity zatrubnění na obtoku Říčanského potoka“ - 
starosta jmenoval členy a náhradníky hodnotící komise – splněno; vyhodnocení dnes v materiálech bod 10  
50/2,49/6 - VZMR na stavební práce s názvem „Vodice, stabilizace břehu pod viaduktem“ - schválení 
záměru, způsobu zadání, zadávacích podmínek a seznamu oslovených účastníků a hodnotící komise – 
starosta jmenoval členy a náhradníky hodnotící komise – splněno;  dnes vyhodnocení v materiálech bod 5  
50/2,49/7 (49. RMČ dne 11. 11. 2016) - Informace o pronájmu NP č. 6 v čp. 1257 na Novém náměstí v  
Uhříněvsi - dnes v materiálech bod 13 
50/2,49/8 (49. RMČ dne 11. 11. 2016) - Zpracování PD na rekonstrukci přízemních NP v domě čp. 199 ul. 
K Sokolovně na dva byty pro případ havarijních a živelných pohrom – PD se připravuje - trvá 

50/3 - VZMR „Sekundární střecha ZŠ Jandusů - schválení záměru, způsobu zadání, zadávacích 

podmínek a seznamu oslovených zájemců – ORS zajistil zadání VZMR, oslovil 3 společnosti, kterým zaslal 

výzvu, komise zasedá 9. 12. 2016 - trvá; starosta jmenovat členy a náhradníky komise - splněno 

50/4 - VZMR „Obnova cesty pro pěší Hájek - Podkova - kácení dřevin“ - schválení záměru, způsobu 

zadání, zadávacích podmínek a seznamu oslovených účastníků a hodnotící komise - dnes vyhodnocení 

v materiálech bod 7 
50/5 - VZMR „ Park Pitkovické rybníky - stavební práce“ - vyhodnocení zadávacího řízení - starosta 
podepsal Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - bude zasláno jednotlivým uchazečům -  trvá; jednání      
o uzavření SoD  byla zahájena - trvá 

50/6 - VZMR na služby „Výkon činnosti TDI při provádění stavby „Park Pitkovické rybníky - stavební 

práce“- schválení záměru, způsobu zadání, zadávacích podmínek a seznamu oslovených účastníků a 

hodnotící komise - dnes vyhodnocení v materiálech bod 8 
50/7 - Výkup pozemků pro budoucí městský park Pitkovické rybníky - uzavření KS - záměr vyvěšen, 
materiál do ZMČ připraven; dnes v návrhu programu 12. ZMČ (bod 20) - splněno 
50/8 - Zřízení ÚVB k pozemku parc. č. 219/492 v  k. ú. Pitkovice ve prospěch Pražská plynárenská 
Distribuce, a. s. - žadatel informován, čeká se na zaslání smlouvy - trvá 
50/9 - Zřízení ÚVB břemene k pozemku parc. č. 1793/27 v  k. ú. Uhříněves ve prospěch Česká 
telekomunikační infrastruktura a. s. - žadatel informován, čeká se na zaslání smlouvy - trvá 
50/10 - Zřízení ÚVB k pozemku parc. č. 2125 v k. ú. Uhříněves ve prospěch PREdistribuce, a. s. - žadatel 
informován, čeká se na zaslání smlouvy - trvá 
50/11 - Prodloužení NS č. 297/2008 MN – 111 - dodatek smlouvy připraven k podpisu - trvá 
50/12 - Výměna bytu v čp. 1257 na Novém náměstí a čp. 369 ul. Přátelství - 1a,b,c,d   smlouvy připraveny 
k podpisu - trvá            
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50/13 - Skupinová pojistná smlouva pro pojištění Flotily aut na rok 2017 - dodatek ke smlouvě připravuje 
spol. Petrisk s pojišťovnou Generali - probíhá 

50/16 - Výběr zhotovitele VZ „Zajištění vánočních trhů 2016 MČ Praha 22“ - smlouva podepsána; trhy 

úspěšně probíhají včetně akcí - splněno 
51/17 - Návrh na MO občanům MČ Praha 22 - občané vyplaceni pokladnou OE - splněno 
51/18 - Návrh na odměnu formou finančního daru - Zpívání na schodech - DS uzavřena - splněno 
50/19 - VZ „Rámcová smlouva na arboristické práce“ - o prostudování smlouvy před podpisem požádal na 
KŽP zastupitel Koutský - stanovisko AK zasláno předsedovi KŽP. RAD RNDr. Loula objasnil postoj AK, 
informoval, že návrh smlouvy bude poskytnut. K bodu se diskutovalo. 
50/21 - Struktura ÚMČ Praha 22 - rok 2017 - jednotlivé kroky jsou plněny 

50/22 - Návrh novely přílohy č. 1 k nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve 

znění pozdějších předpisů - dnes na programu bod 18 
50/23 - Návrh termínů zasedání RMČ na I. pololetí 2017 a návrh termínů zasedání ZMČ na rok 2017 -  dnes 
v programu jako bod 19 následně bude zveřejněno 
50/24 - Různé 
A/ Informace o petici - zástupce petičního výboru se jednání KVaÚP zúčastnil, o rozhodnutí rady byl petiční 
výbor informován - splněno 
B/ Informace radního Bc. Selingera - Plastové židle pro DPS byly zakoupeny, FA uhrazena - splněno 
 

 

3. DPS Betlímek - investiční záměr 

Písemný materiál objasnil radní Ing. Semeniuk. 

Usnesení: 

1. RMČ schvaluje investiční záměr akce „DPS Betlímek“. 
2. RMČ  souhlasí s objednáním hmotové studie akce „DPS  Betlímek“  
3. RMČ ukládá 

a) ORS objednat studii u společnosti basepoint s.r.o., V Benátkach 2350/6, 149 00 Praha 4,              
za cenu 98 010 Kč vč. DPH, 

b) VOE provést úpravu rozpočtu ve výši 98.100,- Kč vč. DPH. 
/8:0:0/ 

 

 

4. Výkon činnosti TDI při provádění stavby - Navýšení kapacity ZŠ U Obory   

Písemný materiál objasnil radní Ing. Semeniuk. K bodu se diskutovalo. Usnesení rada podrobně projednala a 

rozhodla o nich hlasovat samostatně. 

Usnesení: 
1. RMČ souhlasí se zajištěním zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby pod názvem „Výkon 

činnosti TDI při provádění stavby - Navýšení kapacity ZŠ U Obory“. 
 /8:0:0/ 

2. RMČ ukládá ORS zajistit zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Výkon 
činnosti TDI při provádění stavby - Navýšení kapacity ZŠ U Obory“ v souladu se Směrnicí ÚMČ 
Praha 22 č. 2/2016.  K věci se diskutovalo. 

 /8:0:0/ 
        3.   RMČ schvaluje způsob zadání a zadávací podmínky. 

 /7:0:1/  
        4.    RMČ schvaluje seznam účastníků, kteří budou vyzváni k podání nabídky. 

 /8:0:0/ 
        5.    RMČ jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise ve složení: 

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

 /8:0:0/ 
        6.  RMČ ukládá starostovi jmenovat členy a náhradníky hodnotící komise  

/8:0:0/ 
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5. Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem „Vodice, stabilizace břehu pod 

viaduktem“ - vyhodnocení zadávacího řízení 

Písemný materiál objasnil radní Ing. Semeniuk.  

Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí Zprávu o veřejné zakázce a doporučení hodnotící komise. 

2. RMČ rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče:  

        Čermák a Hrachovec a. s., Smíchovská 31, 155 00 Praha 5, za cenu 944.462,86 Kč bez DPH. 

3. RMČ ukládá starostovi  

a) písemně seznámit uchazeče s výsledkem výběrového řízení, 

b) ve spolupráci s ORS jednání o uzavření smlouvy o dílo a smlouvu uzavřít. 

/7:0:1/ 

 

6. „Vodice III - odtěžení sedimentu a úprava břehu“  

Písemný materiál objasnil radní Ing. Semeniuk. Hlasování se zdržel pan starosta z důvodu možného střetu 

zájmů. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s provedením dodatečně požadovaných stavebních prací (viz změnový list č. 1 ze dne 

6. 9. 2016) s tím, že cena díla se zvyšuje o 254 592,41 Kč bez DPH, tj. 308 056,82 Kč vč. DPH. 

2. RMČ  ukládá starostovi uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.115/2016 D-11 ze dne 3. 8. 2016 na 

částku 254 592,41 Kč bez DPH, 53 464,41 Kč 21% DPH, tj. 308 056,82 Kč vč. DPH. 

/7:0:1/ 

 

7. Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem „Obnova cesty pro pěší Hájek Podkova - 

kácení dřevin“ - vyhodnocení zadávacího řízení 

Písemný materiál objasnil radní Ing. Semeniuk. 

Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí Zprávu o veřejné zakázce a doporučení hodnotící komise. 

2. RMČ rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče:  

    S pro 21 s.r.o., Těšnov 1163/5, 110 00 Praha 1, za cenu 796 657 Kč bez DPH. 

3. 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. 

/8:0:0/ 

 

8. Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem „Výkon činnosti TDI při provádění stavby - 

Park Pitkovické rybníky - stavební práce“ - vyhodnocení zadávacího řízení 

Písemný materiál objasnil radní Ing. Semeniuk. 

Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí Zprávu o veřejné zakázce a doporučení hodnotící komise. 

2. RMČ rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče:  

    SIN spol. s r.o., Holušická 2253/1, 148 00 Praha 4, za cenu 210 000 Kč bez DPH. 

3. 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. 

/8:0:0/ 

 

9. „Komplexní protipovodňová opatření v generelu Říčanského potoka na k. ú. Uhříněves -zpracování 

PD „ - uzavření Dodatku č. 2 k SoD č. smlouvy zhotovitele  20-0-3167-5338/16, č. MČ 37/2016 D-3                

ze dne 23. 3. 2016 

Písemný materiál objasnil radní Ing. Semeniuk. 

Usnesení: 

1. RMČ schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo číslo zhotovitele 20-0-3167-5338/16, číslo             

MČ 37/2016 D-3.  

2. RMČ ukládá starostovi MČ podepsat Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele 20-0-3167-

5338/16, číslo MČ 37/2016 D-3.               /8:0:0/ 
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10. Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem „Posouzení kapacity zatrubnění na obtoku 

Říčanského potoka“ - vyhodnocení zadávacího řízení 

Písemný materiál, který byl předložen na stůl, objasnil radní Ing. Semeniuk. 

Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí Zprávu o veřejné zakázce a doporučení hodnotící komise. 

2. RMČ rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče:  

   Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5,  

za cenu 140 000 Kč bez DPH. 

3. 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. 

/8:0:0/ 

 
11. Zápis z 13. zasedání Komise výstavby a územního plánu ze dne 30. 11. 2016 

Písemný materiál objasnil radní Ing. Semeniuk. ZS pan Knotek konstatoval, že je potřeba se zabývat                 

i docházkou jednotlivých členů komise. K bodu se diskutovalo. 

Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí zápis z 13. zasedání Komise VaÚ ze dne 30. 11. 2016 

2. RMČ souhlasí  

a) se záměrem stavby halového objektu pro rozšíření prodejního skladu náhradních dílů a doplňků 

automobilů značky Jeep v ulici Podleské čp. 940, na pozemcích parc. č. 955/1 a 955/6, k. ú. 

Uhříněves, dle studie 06-2016, 

b) se záměrem přístavby provozní budovy společnosti METRANS a.s. čp. 926  v ulici Podleská, na 

pozemku parc. č.  1374/1, k. ú. Uhříněves, obsahující kanceláře, školící a zasedací místnosti a 

sociální zázemí, dle vizualizace 2016.  

3. RMČ ukládá radnímu Ing. Petru Semeniukovi  

a) vypracovat zadávací podmínky na projektovou dokumentaci a inženýring pro akci revitalizace 

Cukrovarského rybníka, 

b) připravit zadávací podmínky pro zpracování objemové studie na území mezi Normou a ulicí 

Lidického, 

c) informovat investory o vyjádření komise pro výstavbu, k jejich podnikatelským záměrům až po 

vyhotovení objemové studie pro tuto lokalitu, kterou zadá MČ Praha 22. 

/8:0:0/ 
 

12. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 786/3, 2081, 1529/1, 1638/10, 1638/11, 

1638/24, 1638/7, 2088/2, 2129/1, 2268/6 a 1529/23 v  k. ú. Uhříněves ve prospěch společnosti T-MOBILE 

Czech Republic a. s. 

Písemný materiál objasnil ZS pan Knotek. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zřízením úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 786/3, 2081, 1529/1, 

1638/10, 1638/11, 1638/24, 1638/7, 2088/2, 2129/1, 2268/6 a 1529/23 v  k. ú. Uhříněves ve prospěch 

společnosti T-MOBILE Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, za cenu dle 

znaleckého posudku + DPH. 

2. RMČ ukládá  
a) OSM informovat žadatele a připravit smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, 

b) starostovi MČ uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. 
/8:0:0/ 

 

13. Pronájem nebytového prostoru č. 6 o velikosti 96,17 m2 v čp. 1257 na Novém náměstí v Uhříněvsi 

Písemný materiál objasnil ZS pan Knotek. Ve stanovené lhůtě byla doručena jedna nabídka z oblasti rychlého 

občerstvení (zdravá výživa, prodej čerstvého ovoce a potravin). K věci se diskutovalo 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s pronájmem nebytového prostoru č. 6 v 1. nadzemním podlaží Polyfunkčního domu 

čp. 1257 na Novém náměstí v Praze - Uhříněvsi o velikosti 96,17 m2 za cenu 2 900 Kč/m2/rok paní 

Ludmile Genzerové, K Betáni 271/22, 148 00 Kunratice, Praha 4. 



 6 

2. RMČ ukládá 

a) OSM informovat žadatele a připravit nájemní smlouvu,  

b) starostovi podepsat nájemní smlouvu.  
/8:0:0/ 

 

14. Pronájem nebytového prostoru č. 5a o velikosti 54,09 m2 v Polyfunkčním domě v čp. 1257 na 

Novém náměstí v Praze - Uhříněvsi 

Písemný materiál objasnil ZS pan Knotek. Ve stanovené lhůtě nebyly doručeny žádné nabídky, proto 

pokračuje zveřejnění záměru pronájmu volných nebytových prostor na úřední desce.  

 
15. Veřejná zakázka malého rozsahu „Právní služby pro MČ Praha 22“  

Písemný materiál objasnil ZS pan Knotek. K bodu se diskutovalo. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zadávacími podmínkami a způsobem zadání veřejné zakázky „Právní služby pro 

MČ Praha 22“.   

2. RMČ jmenuje hodnotící komisi ve složení, která se sejde 19. 12. 2016 v 10.30 hodin: 

členové: Jiří Knotek  náhradníci: Ing. Petr Semeniuk 

 Bc. Michal Selinger        Milan Coller  

              Ing. Roman Petr                             Ing. František Wetter  

3. RMČ ukládá OKÚ zajistit zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Právní služby pro      

MČ Praha 22“ v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 2/2016.   

/6:0:2/ 
 
16. Zápis z 10. zasedání  Komise školské ze dne 24. 11. 2016 

Materiál byl předložen písemně a RMČ zápis bere na vědomí. V souvislosti se spádovostí pan ZS Pařízek 

přednesl podnět paní starostky z Benic, která požádala o změnu tak, aby děti z Benic mohly chodit do          

MŠ U Nadýmače a nikoli do MŠ v Pitkovicích, s tím, že rodiče jezdí autem kolem Nadýmače. K věci se 

diskutovalo. Tajemnice postoupí ústní podnět paní starostky Benic V OKÚ, který má školství v kompetenci a 

projedná věc s paní starostkou. 
 
17. Zápis ze 7. zasedání Komise životního prostředí ze dne 30. 11. 2016 

Materiál byl předložen písemně. K bodu se diskutovalo. RMČ zápis bere na vědomí. 

 

18. Návrh novely přílohy č. 1 k nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění 

pozdějších předpisů 
Materiál byl předložen písemně.  

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí  

 s rozšířením sortimentu prodávaného zboží o: 

ovoce a zeleninu, upomínkové předměty, přírodní kosmetiku a drogerii, lidová tvorba, cukrovinky, 

zmrzlina, květiny a související sortiment, zemědělské a včelařské produkty, koření a bylinky, 

velikonoční, vánoční a dušičkové zboží, rychlé občerstvení, 

 se změnou provozní doby následovně: Po - Pá:  6.00 - 21.00 

So - Ne: 7.00 - 21.00 

 s rozšířením prodejní plochy na celkových 200 m2, 

 s následným zápisem do přílohy č. 1 k nařízení č. 9/2011 Sb., hl. m. Prahy, kterým se vydává TŘ. 

1. RMČ ukládá OŽ informovat žadatele o usnesení rady a v případě akceptování žádosti předat 

schválené žádosti k aktualizaci přílohy č. 1 příslušnému odboru Magistrátu hl. m. Prahy. 

/8:0:0/ 

 
19. Návrh termínů zasedání RMČ na I. pololetí 2017 a návrh termínů zasedání ZMČ na rok 2017 
Materiál byl předložen písemně. K bodu se diskutovalo. 

Usnesení: 
1. RMČ schvaluje 

a) harmonogram zasedání RMČ na I. pololetí 2017, 
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b) harmonogram zasedání ZMČ na I. a II. pololetí 2017. 
2. RMČ ukládá OKÚ zveřejnit termíny na webu a v UZ. 

/8:0:0/ 
 
20. Návrh programu 12. zasedání ZMČ, které se uskuteční dne 21. 12. 2016 
Návrh programu byl předložen písemně včetně plnění úkolů ze ZMČ. Radní byli seznámeni s písemnými 
materiály včetně příloh, připravenými pro 12. ZMČ. K bodu se diskutovalo. 
Usnesení: 

RMČ schvaluje návrh programu 12. zasedání ZMČ, které se bude konat ve středu 21. 12. 2016 od 16 hodin 

ve velké zasedací místnosti ve 3. patře. Oznámení o konání 12. zasedání ZMČ a distribuci materiálů - zajistí 

OKÚ a OHS v souladu se zákony v pondělí 12. 12. 2016. Materiály pro členy ZMČ budou nově k dispozici na 

webu MČ Praha 22 http://www.praha22.cz/mestska-cast/volene-organy/zastupitelstvo/materialy-pro-

zastupitele/. Zveřejnění materiálů na webu MČ pro veřejnost zajistí OKÚ v úterý 13. 12. 2016. 
/8:0:0/ 
 
21. Různé 
A/ Žádost zastupitele Koutského 
Dne 30. 11. 2016 byla na úřad doručena od zastupitele pana Koutského písemná žádost o dokumentaci dle 
zákona 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve které žádá o zaslání písemných materiálů, včetně příloh ze 
zasedání RMČ, dle přílohy. K bodu se diskutovalo. 
Usnesení: 
RMČ ukládá OKÚ informovat dopisem zastupitele pana Koutského v zákonném termínu. 
/8:0:0/ 
 
B/ Informace radního Bc. Selingera 

a) Pan radní informoval o poděkování Hospicu Dobrého Pastýře, Čerčany za finanční dar obdržený od 
MČ Praha 22. RMČ informaci bere na vědomí. 

                  
b) Ples MČ Praha 22 - RAD informoval o možnosti pořádání plesu v Divadle U22, který by městská část 

pořádala pro své občany. K věci se diskutovalo. Předpokládaný termín je v únoru 2017. 
Usnesení: 
RMČ schvaluje návrh a finanční částku ve výši 80 000 Kč. 
/8:0:0/ 

  
c) Nabídka na pronájem elektromobilu pro MČ Praha 22 - RAD informoval o možnosti pronájmu 

elektromobilu pro městskou část v délce 6 měsíců a to od ledna 2017 od společnosti PRE. V této věci 
bude dále jednáno. Materiál s konečnou nabídkou bude předložen na příští RMČ. RMČ informaci 
bere na vědomí. 

 
C/ Informace šéfredaktorky Mgr. Erbsové 

a) Silvestrovská běžecká škola - paní šéfredaktorka pozvala radní na letošní poslední silvestrovský běh 
dne 31. 12. 2016 od 11:00 hod, který bude zakončena přípitkem. RMČ pozvání bere na vědomí. 

 
b) Uhříněveský zpravodaj - leden 2017 - paní šéfredaktorka informovala o obsahu plánovaného 

lednového čísla UZ. 
RMČ informace bere na vědomí. 
 
D/ Informace ZS Ing. Pařízka 

a) Rekonstrukce komunikace Přátelství mezi kruhovým objezdem K Netlukám a Říčany                     
- ZS informoval o opravě, která je plánována v termínu březen - říjen 2017. V této věci proběhli jednání 
ohledně objížděk a nových tras. Oprava komunikace Ke Kříži by neměla začít dříve, než bude 
ukončena rekonstrukce komunikace na Říčany. 

 
b) Změny v autobusové dopravě - ZS informoval, že od 1. 4. 2017 se připravují změny v hromadné 

autobusové dopravě, dojde k přečíslování některých linek a také bude zavedena nová linka. Občané 
budou včas informováni. 

RMČ informace bere na vědomí. 
 

http://www.praha22.cz/mestska-cast/volene-organy/zastupitelstvo/materialy-pro-zastupitele/
http://www.praha22.cz/mestska-cast/volene-organy/zastupitelstvo/materialy-pro-zastupitele/
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E/ Informace tajemnice  
a) Přezkoumání hospodaření za rok 2016 - paní tajemnice informovala o zahájení auditu na úřadě       

MČ Praha 22 dne 15. 12. 2016 v 9:00 hod. Příslušní VO byli informováni. 
b) Zástup za TAJ - V OKÚ Ing. Petr - po dobu řádné dovolené paní tajemnice do 13. 1. 2017 je pověřen 

zastupováním V OKÚ Ing. Petr. 
RMČ informace bere na vědomí. 
 
 
 
 
Zasedání bylo ukončeno v 12:30 hodin. 
Zapsala:  Monika Kubšová 
 
 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Petr Semeniuk   ………………………………… 
 
 
 
 
   Jiří Knotek     ……………………………….. 
 
    
                 
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 


