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Zápis z 52. zasedání RMČ, které se konalo dne 21. 12. 2016
od 10 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice
Přítomni:
Ověřovatelé zápisu:

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

Jednání zahájil pan starosta v 10:00 hodin přivítáním přítomných. ZS Ing. Pařízek požádal pana starostu o
zařazení svého materiálu do programu zasedání. Materiál pod názvem „Návrh změny složení Komise dopravy
Rady MČ Praha 22“ byl zařazen nově jako bod č. 16
Radní s návrhem souhlasili, hlasováním 8:0:0.
Hlasováním 8:0:0 byl schválen doplněný PROGRAM:
1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu
2. Kontrola zápisu z 51. zasedání RMČ ze dne 7. 12. 2016
3. Připojení objektu MŠ Pitkovice na PMS hl. m. Prahy
4. VZMR na služby s názvem „Oprava chodníku v ul. K Netlukám - zpracování PD“
5. VZMR na služby s názvem „Sekundární střecha ZŠ Jandusů - pavilon 1“ - vyhodnocení zadávacího
řízení
6. VZMR na služby s názvem „Víceúčelová sportovní hala ZŠ Jandusů - zpracování PD“
7. „Modernizace zařízení a vybavení ZŠ U Obory“ - schválení investičního záměru
8. „Zahrada jako odpověď“ - schválení investičního záměru
9. Vyhodnocení veřejné zakázky - „Právní služby pro MČ Praha 22“
10. Trvalé uložení vnitřního vedení veřejné komunikační sítě v domě čp. 78 ul. Přátelství ve prospěch
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s.
11. Změna podnikatelského subjektu v NP v Lékařském domě čp. 1431 na Novém náměstí v Praze Uhříněvsi
12. Zápis z 8. jednání bytové komise s doporučením na uzavření NS k bytu
13. Rozpočtové úpravy
14. Cenová kalkulace pronájmu hrobových míst pro rok 2017
15. Zápis z 12. zasedání Komise dopravy ze dne 12. 12. 2016
16. Návrh změny složení Komise dopravy Rady MČ Praha 22
17. Vyhodnocení veřejné zakázky ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 - „Výběr dodavatele na nábytek
do hlavní budovy školy“
18. Odpisové plány dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku příspěvkových organizací zřízených
městskou částí Praha 22 na rok 2017
19. Finanční kontroly ve školách a školní jídelně, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 22
20. Elektromobil, zápůjčka e - Golf
21. Zápis z 9. zasedání Komise zájmových organizací a sportu ze dne 12. 12. 2016
22. Zápis z Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 7. 12. 2016
23. Jmenování a stanovení platu vedoucímu OKVO
24. Různé
2. Kontrola zápisu z 51. zasedání RMČ ze dne 7. 12. 2016
51/2,50/2,49/2,48/2,47/2,/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
51/2,50/2,49/2,48/2,47/2,46/2,45/2,44/2,43/2,42/2,41/6(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
51/2,50/2,49/2,48/2,47/2,46/2,45/2,44/2,43/2,42/8 (42. RMČ dne 27. 7. 2016) - Výkup částí pozemku parc.
č. 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
51/2,50/2,49/2,48/2,47/2,46/2,45/2,44/8 (44. RMČ ze dne 31. 8. 2016) - Přehled NO v MČ P22 - brožura je
v tisku - probíhá

51/2,50/2,49/2,48/2,47/3 (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
51/2,50/2,49/2,48/2,47/4 (47. RMČ ze dne 12. 10. 2016) - Oprava havárie dešťové kanalizace ul. Přátelství naproti čp. 187 - od zahájení prací bylo rekonstruováno resp. vybudováno 11 šachet,
zprovozněno bylo cca 300 m potrubí v úseku od Cukrárny Věrka po Restauraci U Velké Prahy; zbývá odstranit
zával z cihel v křižovatce ul. Přátelství a Lidického, práce budou pokračovat v roce 2017 směrem k ul.
Vachkova - trvá
51/2,50/2,49/2,48/7 (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 zajistil zadání podlimitní VZ na stavební
práce - doporučené připomínky z HMP jsme obdrželi, VZ byla zveřejněna - trvá; starosta jmenoval členy a
náhradníky hodnotící komise - splněno
51/2,50/2,49/8 (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
51/2,50/5 (50. RMČ dne 23. 11. 2016) - VZMR „ Park Pitkovické rybníky - stavební práce“ vyhodnocení zadávacího řízení - Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky bylo zasláno jednotlivým
uchazečům - splněno; SoD byla podepsána - splněno
51/2,50/8 (50. RMČ dne 23. 11. 2016) - 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
51/2,50/9 (50. RMČ dne 23. 11. 2016) - Zřízení ÚVB břemene k pozemku parc. č. 1793/27 v k. ú.
Uhříněves ve prospěch Česká telekomunikační infrastruktura a. s. - smlouva podepsána, zasláno na
MHMP - trvá
51/2,50/10 (50. RMČ dne 23. 11. 2016) - Zřízení ÚVB k pozemku parc. č. 2125 v k. ú. Uhříněves ve
prospěch PREdistribuce, a. s. - žadatel informován, čeká se na zaslání smlouvy - trvá
51/2,50/11 (50. RMČ dne 23. 11. 2016) - Prodloužení NS č. 297/2008 MN - 111 - dodatek smlouvy podepsán
- splněno
51/2,50/12 (50. RMČ dne 23. 11. 2016) - Výměna bytu v čp. 1257 na Novém náměstí a čp. 369
ul. Přátelství - smlouvy připraveny k podpisu od 1.1.2017 - trvá
51/2,50/13(50. RMČ dne 23. 11. 2016) - Skupinová pojistná smlouva pro pojištění Flotily aut na rok 2017
- dodatek ke smlouvě připravuje spol. Petrisk s pojišťovnou Generali – probíhá
51/2,50/19 (50. RMČ dne 23. 11. 2016) - VZ „Rámcová smlouva na arboristické práce“ - smlouva byla na
základě výkladu AK a pokynu radního RNDr. Louly poskytnuta p. Koutskému. Následně byla podepsána a
bude zveřejněna v registru smluv - splněno
51/2,50/21 (50. RMČ dne 23. 11. 2016) - Struktura ÚMČ P22 - rok 2017 - jednotlivé kroky jsou plněny
51/3 - DPS Betlímek - investiční záměr - ORS objednal studii u společnosti basepoint s.r.o., Praha 4, za cenu
98 010 Kč vč. DPH - splněno; úprava rozpočtu provedena
51/4 - Výkon činnosti TDI při provádění stavby - Navýšení kapacity ZŠ U Obory - ORS zajistil zadání
VZMR, oslovil 4 uchazeče, hodnotící komise bude zasedat dne 6. 1. 2017 v 9:00 hod. - trvá; starosta
jmenoval členy a náhradníky hodnotící komise - splněno
51/5 – VZMR na stavební práce s názvem „Vodice, stabilizace břehu pod viaduktem“ - vyhodnocení ZŘ
starosta písemně seznámil uchazeče s výsledkem výběrového řízení - splněno; jednání o uzavření SoD byla
zahájena - trvá
51/6 - „Vodice III - odtěžení sedimentu a úprava břehu“ - Dodatek č. 1 k SoD č. 115/2016 D-11 na částku
254 592,41 Kč bez DPH byl uzavřen - splněno
51//7 - VZMR na služby s názvem „Obnova cesty pro pěší Hájek Podkova - kácení dřevin“ vyhodnocení ZŘ - starosta písemně seznámil uchazeče s výsledkem výběrového řízení - splněno, SoD byla
uzavřena - splněno
51/8 - VZMR rybníky - stavební práce“ - vyhodnocení ZŘ - starosta písemně seznámil uchazeče
s výsledkem výběrového řízení - splněno; Příkazní smlouva byla uzavřena - splněno
51/9 - „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 - Dodatek č. 2 k SoD č. 37/2016 D-3 – připraven k podpisu - splněno
51/10 - VZMR na služby s názvem „Posouzení kapacity zatrubnění na obtoku Říčanského potoka“ vyhodnocení ZŘ - písemně seznámit uchazeče s výsledkem výběrového řízení - splněno; zahájit ve
spolupráci s ORS jednání o uzavření SoD a smlouvu uzavřít - splněno
51/11 - Zápis z 13. zasedání KVaÚP ze dne 30. 11. 2016
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RMČ ukládá radnímu Ing. Petru Semeniukovi
a) vypracovat zadávací podmínky na projektovou dokumentaci a inženýring pro akci revitalizace
Cukrovarského rybníka - materiál bude připraven do příští RMČ - trvá
b) připravit zadávací podmínky pro zpracování objemové studie na území mezi Normou a ulicí
Lidického - trvá
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 - investoři informováni
dopisem dne 20. 12. 2016 - splněno
51/12 - Zřízení ÚVB 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 T-MOBILE Czech Republic a. s. - žadatel
informován, čeká se na zaslání smlouvy - trvá
51/13 - Pronájem NP č. 6 o velikosti 96,17 m2 v čp. 1257 na Novém náměstí - pan ZS Knotek informoval
o odstoupení žadatelky od uzavření nájemní smlouvy
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí odstoupení paní Ludmily Genzerové, K Betáni 271/22, 148 00 Kunratice,
Praha 4, IČ 75319896 od pronájmu NP č. 6 v čp. 1257 na Novém náměstí v Praze - Uhříněvsi.
2. RMČ ukládá OSM zveřejnit záměr pronájmu volného nebytového prostoru na úřední desce, za
účelem občerstvení a lahůdek.
/8:0:0/
51/14 - Pronájem NP č. 5a o velikosti 54,09 m2 v Polyfunkčním domě v čp. 1257 na Novém náměstí
záměr pronájmu opět zveřejněn - čeká se na nabídky - trvá
51/15 - VZMR „Právní služby pro MČ Praha 22“ - materiál dnes na programu bod 9
51/16 - Zápis z 10. zasedání KŠ ze dne 24. 11. 2016 - s paní starostkou z Benic záležitost osobně projednal
V OKÚ dne 14. 12.2016 - splněno
51/18 - Návrh novely přílohy č. 1 k nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve
znění pozdějších předpisů - žadatel byl informován datovou zprávou dne 15. 12. 2016, žádost o zápis do
tržního řádu byla s ověřeným podpisem odeslána e-mailem dne 19. 12. 2016 na MHMP - splněno
51/19 - Návrh termínů zasedání RMČ na I. pololetí 2017 a návrh termínů zasedání ZMČ na rok 2017
RMČ souhlasí s revokací usnesení 51. zasedání RMČ ze dne 7. 12. 2016 bod 19. 1b) harmonogram zasedání
ZMČ na I. a II. pololetí 2017.
Usnesení:
1. RMČ schvaluje harmonogram zasedání ZMČ na I. a II. pololetí 2017.
13. zasedání
14. zasedání
15. zasedání
16. zasedání
17. zasedání

15. 2. 2017
10. 5.2017
14. 6. 2017
13. 9. 2017
13. 12. 2017

2. RMČ ukládá OKÚ zveřejnit termíny na webu a v UZ.
/8:0:0/
51/21 - Různé
A/ Žádost zastupitele Koutského - dopis se připravuje a v zákonném termínu bude odeslán - trvá
B/ Informace radního Bc. Selingera
a) Ples MČ Praha 22 - RAD informoval o tom, že peníze vybrané ze vstupného a výtěžek ze soutěže
o věcné ceny bude věnován na podporu hipoterapie.
Usnesení:
RMČ souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši částky vybrané na Plesu MČ Praha 22 pro
občanské sdružení Podkova Bezpečí, Netluky u Uhříněvsi.
/8:0:0/
b) Nabídka na pronájem elektromobilu pro MČ Praha 22 - dnes na programu bod 19
3. Připojení objektu MŠ Pitkovice na PMS hl. m. Prahy
Písemný materiál objasnil pan starosta.
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Usnesení:
1. RMČ souhlasí s připojením Mateřské školy Pitkovice, příspěvkové organizace, Praha 10,
Hlívová 303/4, na PMS hl. m. Prahy.
2. RMČ ukládá ředitelce MŠ Pitkovice Mgr. Vlastě Zdobinské odeslat žádost o připojení objektu MŠ
na PMS na Správu služeb hl. m. Prahy.
/8:0:0/
4. VZMR na služby s názvem „Oprava chodníku v ul. K Netlukám - zpracování PD“
Písemný materiál objasnil radní Ing. Semeniuk.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí se zajištěním zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Oprava
Chodníku v ulici k Netlukám -zpracování PD“.
2. RMČ ukládá ORS zajistit zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Oprava
Chodníku v ulici k Netlukám“ 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 ve složení:
členové: Ing. Petr Semeniuk náhradníci: Bc. Michal Selinger
Petr Mošna
Jiří Knotek
Jiří Rösler
Miroslav Šašek
6. RMČ ukládá starostovi jmenovat členy a náhradníky hodnotící komise v souladu se závěry tohoto
usnesení.
/8:0:0/
5. VZMR na služby s názvem „Sekundární střecha ZŠ Jandusů - pavilon 1“ - 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:
INNASTAV, spol. s r.o., Charkovská 519/26, 101 00 Praha 10,
za cenu 1.530.647,79 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/
6. VZMR na služby s názvem „Víceúčelová sportovní hala ZŠ Jandusů - zpracování PD“
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 „Víceúčelová
sportovní hala ZŠ Jandusů - zpracování PD“.
2. RMČ ukládá ORS zajistit zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Víceúčelová
sportovní hala ZŠ Jandusů - zpracování PD“ 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 ve složení:
členové: Ing. Petr Semeniuk náhradníci: Bc. Michal Selinger
Petr Mošna
Jiří Knotek
Miroslav Šašek
Jiří Rösler
6. RMČ ukládá starostovi jmenovat členy a náhradníky hodnotící komise v souladu se závěry tohoto
usnesení.
/7:0:1/
7. „Modernizace zařízení a vybavení ZŠ U Obory“ - schválení investičního záměru
Písemný materiál objasnil radní Ing. Semeniuk.
Usnesení:
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1. RMČ schvaluje investiční záměr akce „Modernizace zařízení a vybavení ZŠ U Obory“.
2. RMČ souhlasí s popsanými kroky v důvodové zprávě a podáním žádosti o dotaci na akci
„Modernizace zařízení a vybavení ZŠ U Obory“ v rámci výzvy č. 20 (skupina aktivit A) Operačního
programu Praha - Pól růstu ČR 2016 (dále jen OP PPR).
/8:0:0/
8. „Zahrada jako odpověď“ - schválení investičního záměru
RMČ stahuje materiál z programu zasedání.
/8:0:0/
9. Vyhodnocení veřejné zakázky - „Právní služby pro MČ Praha 22“
Písemný materiál objasnil ZS pan Knotek.
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí písemnou Zprávu o veřejné zakázce ze dne 19. 12. 2016 a doporučení
hodnotící komise
2. RMČ souhlasí s nabídkou účastníka Advokátní kanceláře Jansta, Kostka spol. s r.o., se sídlem Těšnov
1/1059, Praha 1, na „Právní služby pro MČ Praha 22“ na období leden 2017 – prosinec 2018 za
hodinovou sazbu odborné práce advokáta ve výši 3 025 Kč vč. DPH.
3. RMČ ukládá
a) OKÚ seznámit uchazeče s rozhodnutím o výběru dodavatele,
b) starostovi uzavřít smlouvu na realizaci VZMR „Právní služby pro MČ Praha 22“ s odsouhlaseným
uchazečem.
/6:0:2/
10. Trvalé uložení vnitřního vedení veřejné komunikační sítě v domě čp. 78 ul. Přátelství ve prospěch
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s.
Písemný materiál objasnil ZS pan Knotek.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s umístěním vnitřního vedení veřejné komunikační sítě v budově čp. 78 ul. Přátelství
v Praze - Uhříněvsi společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/3, 130 00
Praha 3 - Žižkov, za cenu 1000 Kč + DPH.
2. RMČ ukládá
a) OSM informovat žadatele a připravit smlouvu o umístění veřejné komunikační sítě,
b) starostovi uzavřít smlouvu o umístění veřejné komunikační sítě.
/8:0:0/
11. Změna podnikatelského subjektu v NP v Lékařském domě čp. 1431 na Novém náměstí v Praze –
Uhříněvsi
Písemný materiál objasnil ZS pan Knotek.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s přechodem pronájmu NP v Lékařském domě čp. 1431 na Novém náměstí v Praze Uhříněvsi dle nájemní smlouvy č. 131/2008 MN - 39 z Mgr. Marie Klobučarová na společnost
Lékárna U Krále Jiřího s. r.o., Sedlec 99, 250 65 Sedlec, od 1. 1. 2017.
2. RMČ ukládá
a) OSM informovat žadatele a připravit smlouvu,
b) starostovi podepsat smlouvu.
/8:0:0/

12. Zápis z 8. jednání bytové komise s doporučením na uzavření NS k bytu
Písemný materiál objasnil ZS pan Knotek.
Usnesení:
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1. RMČ souhlasí s doporučením paní M. F., Praha 5 jako nájemce do bytu 1+kk v domě ul. Přátelství
v Praze - Uhříněvsi, jehož vlastníkem je společnost Petr Doležal Praha s. r. o., Přátelství 1300, 104 00
Praha - Uhříněves.
2. RMČ bere na vědomí ostatní body Zápisu z 8. jednání bytové komise
3. RMČ ukládá OSM informovat společnost Petr Doležal Praha s.r.o. o usnesení
/8:0:0/
13. Rozpočtové úpravy
Písemný materiál objasnil ZS Ing. Pařízek.
Usnesení:
RMČ schvaluje rozpočtové úpravy dle přílohy.
/8:0:0/
14. Cenová kalkulace pronájmu hrobových míst pro rok 2017
Písemný materiál objasnil ZS Ing. Pařízek. RMČ bere na vědomí cenovou kalkulaci na rok 2017 pronájmu
hrobových míst a služeb s pronájmem spojených.
15. Zápis z 12. zasedání Komise dopravy ze dne 12. 12. 2016
Písemný materiál objasnil ZS Ing. Pařízek.
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí zápis z 12. zasedání Komise dopravy ze dne 12. 12. 2016
2. RMČ bere na vědomí stanovisko Komise dopravy ve věci dokončení projektu 1. etapy obytného
souboru VIVUS v původním rozsahu, tedy včetně propojení komunikace Ke Kříži s komunikací
Fr. Diviše.
16. Návrh změny složení Komise dopravy Rady MČ Praha 22
Písemný materiál objasnil ZS Ing. Pařízek.
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí rezignaci Ing. Martina Turnovské a pana Jiřího Knotka na členství v Komisi
dopravy k 31. 12. 2016 na vlastní žádost.
2. RMČ odvolává tyto členy Komise dopravy: Ing. Jakub Goliáš, František Kříž, Ing. Jiří Lejnar, Jan
Vorlíček z důvodů uvedených v důvodové zprávě.
3. RMČ ukládá
a) tajemníkovi Komise dopravy informovat všechny členy komise o jejím novém složení,
b) OKÚ změny členů Komise dopravy zveřejnit na webu MČ.
/8:0:0/
17. Vyhodnocení veřejné zakázky ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 - Výběr dodavatele na nábytek do
hlavní budovy školy
Písemný materiál objasnil radní pan Coller.
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí písemnou zprávu o veřejné zakázce ze dne 19. 12. 2016 a doporučení
hodnotící komise.
2. RMČ souhlasí s výběrem nabídky uchazeče My Dva group, a. s., Osadní 28, Praha 7, za cenu
537 459,01 Kč vč. DPH.
3. RMČ ukládá
a) OKÚ seznámit ředitele Mgr. Jiřího Měchuru s přijatým usnesením,
b) řediteli ZŠ uzavřít smlouvu na realizaci VZ „Výběr dodavatele na nábytek do hlavní budovy školy“
s odsouhlaseným uchazečem.
/8:0:0/

18. Odpisové plány dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku příspěvkových organizací
zřízených městskou částí Praha 22 na rok 2017
Materiál byl předložen písemně.
Usnesení:
6

1. RMČ schvaluje předložené odpisové plány škol a školní jídelny na rok 2017.
2. RMČ ukládá
a) OKÚ seznámit s usnesením RMČ ředitele/ředitelky příspěvkových organizací,
b) ředitelům/ředitelkám příspěvkových organizací odepisovat majetek v souladu se schválenými
odpisovými plány na rok 2017.
/8:0:0/
19. Finanční kontroly ve školách a školní jídelně, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 22
Materiál byl předložen písemně.
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí výsledek finanční kontroly.
2. RMČ ukládá
a) řediteli a ředitelkám škol a školní jídelny řídit se doporučeními a závěry finanční kontroly,
b) OKÚ seznámit ředitele a ředitelky škol a školní jídelny s usnesením.
/8:0:0/
20. Elektromobil, zápůjčka e - Golf
Písemný materiál objasnil radní Bc. Selinger.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí se záměrem 6 měsíčního zapůjčení elektromobilu (během roku 2017) od společnosti
PRE v rámci projektu PREmobilita za měsíční nájem max 12 490 Kč vč. DPH.
2. RMČ ukládá OHS zajistit kroky k převzetí a provozu motorového vozidla a zpracování písemné
zprávy o vyhodnocení zkušebního provozu vozidla.
/8:0:0/
21. Zápis z 9. zasedání Komise zájmových organizací a sportu ze dne 12. 12. 2016
Písemný materiál objasnil radní Bc. Selinger.
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí zápis ze zasedání Komise zájmových organizací a sportu ze dne 12. 12. 2016.
2. RMČ souhlasí s instalací veřejného kluziště na území MČ Praha 22 v termínu od 1. 1. 2017
do 30. 4. 2017.
3. RMČ souhlasí s realizací
 akce „Uhříněveský kros“ dne 1. 10. 2017 s rozpočtem ve výši 60 000 Kč,
 celoroční akce „Škola běhu“ s rozpočtem 130 000 Kč,
 akce „Den s IZS“ dne 13. 5. 2017 s rozpočtem 200 000 Kč,
 otevřeného fotbalového turnaje na přelomu měsíců květen - červen 2017 s rozpočtem 200 000 Kč,
 turnaje v nohejbale pro žáky s rozpočtem 100 000 Kč,
v souladu s rozpočtem MČ Praha 22.
4. RMČ souhlasí s vyhlášením
a) dotačního programu „Program MČ Praha 22 na podporu sportovní činnosti nestátních
neziskových organizací“ s rozpočtem 300 000 Kč,
b) dotačního programu „Program MČ Praha 22 na podporu projektů v oblasti společenských aktivit“
s rozpočtem 200 000 Kč.
5. RMČ pověřuje OE zapracovat částku 1 190 000 Kč do návrhu rozpočtu pro rok 2017.
/8:0:0/

22. Zápis z Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 7. 12. 2016
Písemný materiál objasnila paní šéfredaktorka Mgr. Erbsová.
Usnesení:
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1. RMČ bere na vědomí
a) zápis z Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 7. 12. 2016,
b) rezignaci pana Mgr. Viktora Průši na členství v RR k 6. 12. 2016 na vlastní žádost.
2. RMČ jmenuje paní Petru Vaňkovou a Bc. Veroniku Kuželovou členkami RR od 1. 1. 2017.
/8:0:0/
23. Jmenování a stanovení platu vedoucímu OKVO
Materiál byl předložen písemně.
Usnesení:
RMČ jmenuje pana Ing. Radka Ptáčka vedoucím odboru kancelář volených orgánů, stanovuje mu plat - 11 TT
a příplatek za vedení ve výši 30% TT, v souladu s platovými předpisy a to s účinností od 1. 1. 2017.
/8:0:0/
24. Různé
A/ Informace radního Ing. Semeniuka
ZŠ Romance - informace o jednání na OSI MHMP a o výběru zhotovitele PD.
Zasedání bylo ukončeno v 11:45 hodin.
Zapsala: Monika Kubšová

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Petr Semeniuk

…………………………………

Bc. Michal Selinger

………………………………..

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

