Zápis z 52. zasedání RMČ, které se konalo dne 23. 1. 2013
od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice
Přítomni: viz Prezenční listina
Omluveni: Mgr. Marcela Pröllerová, Jan Vorlíček
Ověřovatelé zápisu: Ing. Eliška Machačová, Ing. Martin Turnovský
Jednání zahájil pan starosta v 9,00 hodin přivítáním přítomných. Hlasováním 5:0:0 byl schválen
následující PROGRAM:
Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu
Kontrola zápisu 51. zasedání RMČ ze dne 9. 1. 2013
Jmenování komise pro otevírání obálek a hodnotící komise pro hodnocení nabídek veřejné
zakázky ,,Dostavba pavilonu ZŠ Jandusů“
4. Informace o kontrolní činnosti v MČ a na ÚMČ za rok 2012
5. Plán finančních kontrol na rok 2013
6. Finanční kontroly v organizacích zřizovaných MČ Praha 22 – (Mateřské škole, Praha 10, Za
Nadýmačem 927, Základní škole, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2, Základní škole, Praha 10,
Vachkova 630, Školní jídelně, Praha 22, Nové náměstí 1100)
7. Výběr zhotovitele veřejné zakázky - ,,Nákup traktorové sekačky a žacího stroje“
8. Zpráva o došlých, vyřízených a nevyřízených podáních občanů za období od 1. 1. 2012 do 31.
12. 2012
9. Výroční zpráva o došlých žádostech o informace za rok 2012 podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
10. Organizační řád ÚMČ Praha 22 – dodatek č. 3/2013
11. Genderový audit na ÚMČ Praha 22
12. Různé
1.
2.
3.

2) Kontrola zápisu z 51. zasedání RMČ ze dne 9. 1. 2013
51/2,50/2,49/2,48/2,47/2,46/2,45/2,44/2,43/2,42/2,41/18 - 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 – trvá
51/2,50/2,49/2,48/2,47/2,46/2,45/2,44/2,43/2,42/3 - 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. – smlouva je uzavřena, podklady byly odeslány na majetkový odbor MHMP- úkol OSM trvá
51/2,50/2,49/2,48/2,47/2,46/5 - Zřízení ÚVB na pozemku parc. č. 237/134 v k. ú. Hájek u
Uhříněvsi ve prospěch spol. PREdistribuce, a.s. – smlouva byla zaslána na PRE – RD Hájek
nesouhlasí – trvá
51/2,50/2,49/2,48/2,47/2,46/8 - Ukončení NS s p. Zdeňkem Sýkorou – řeší AK, OSM sleduje
51/2,50/2,49/2,48/2,47/3 - Výstavba MŠ Pitkovice – investiční záměr a zpracování studie –
připomínky z KVaÚPn z 10. 12. 2012 se zapracují do studie, která bude znovu předložena na
komisi v roce 2013 - trvá
51/2,50/2,49/2,48/11 - Ukončení NS s firmou MITOM CARS – řeší AK, OSM sleduje
51/2,50/2,49/2,48/25 - Různé A) - Zvýšení rozpočtu MČ P 22 o dotaci z odvodu VHP – úkol
ing. Semeckého a V OE připravit metodiku rozdělování účelové dotace – trvá; v této souvislosti
tajemnice informovala o usnesení RHMP č. 2175, které se týká rozdělování finančních prostředků
obdržených jako odvod z loterií. Byly připraveny podklady a k věci se diskutovalo. Tajemnice
zajistí schůzku pana ZS, ing. Semeckého, V OE a V OKÚ, předloží přehled činnosti společenských
neziskových organizací (podklady byly vyhotoveny pro ZMČ) a budou dohodnuty další kroky –
schůzka se uskuteční dnes po zasedání rady - úkol trvá
51/2,50/2,49/2,48/25 - Různé C) Anketa na webu MČ Praha 22 – probíhá
51/2,50/2,49/11 - VZ – Nákup zahradní techniky – dnes je předložen materiál k rozhodnutí:
Výběr zhotovitele VZ „Nákup traktorové sekačky a žacího stroje“
51/250/2,49/15 - 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.
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m. Prahy panem Novotným bude jednat pan starosta. Záležitost připraví OKÚ (dopis a dohodnutím
termínu jednání) - probíhá
51/2,50/3 - Zřízení ÚVB na pozemcích parc. č. 80/1 a 89 v k. ú. Hájek u Uhříněvsi ve
prospěch spol. PREdistribuce, a. s. – smlouva u podpisu na PRE – trvá
51/2,50/5 - Zřízení bezúplatného VB na pozemcích parc. č. 204/1 a 222/9 v k. ú. Pitkovice –
smlouva zaslána k projednání na ELTODO – trvá
51/2,50/6 - Zřízení bezúplatného VB k pozemku parc. č. 186/1 v k. ú. Pitkovice – smlouva
zaslána k projednání na ELTODO – trvá
51/2,50/20 - Pořizování změn ÚPn - bod 3a) – úkol pana ZS řešit s MHMP další postup pro
zpracování regulačního plánu dle záměru 2b) (lokalita Za Nádražím) – trvá; bod 3b) - předložit
materiál na 11. ZMČ k odsouhlasení návrh na změnu ÚPn dle 2c) (výstavba VPS školského
zařízení) – trvá
51/2,50/21 - Různé A) Vybudování druhé fotokabiny na přepážkovém pracovišti OOS realizace dokončena, drobné úpravy se provedou do 25.1.2013 – koordinuje V OOS
bod B) Projekt spol. ORCO, a.s. – písemně byla předložena informace ohledně možnosti
společného projektu ve smyslu zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, kterou vzala rada na
vědomí; pan ZS požádal o vyjádření ke společnému projektu MČ P22 a MČ Praha Benice.
51/3 - VZ „Dostavba pavilonu ZŠ Jandusů“ - záměr na výběr zhotovitele a schválení způsobu
zadání - VZ zveřejněna dne 16. 1. 2013, vyhodnocení bude předloženo v únoru 2013 – trvá
51/5 -Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 107/3, 109/6, 109/7, 135/4, 146/7, 147, 151, 164/3,
260/2, 260/3, 261/2 a 261/5 v k. ú. Pitkovice a k pozemkům parc. č. 2110, 2112/1, 2174 a 2175
v k. ú. Uhříněves ve prospěch spol. PREdistribuce, a. s. – žadatel informován, smlouva se
připravuje – trvá
51/6 - Zřízení ÚVB k pozemku parc. č. 260/3 v k. ú. Pitkovice a k pozemkům parc. č. 2110,
2112/1, 2174 a 2175 v k. ú. Uhříněves ve prospěch spol. PREdistribuce, a. s. – žadatel
informován, smlouva se připravuje – trvá
51/11 – Zápis z KKaNO – požádat za MČ (zřizovatel org. složky muzeum) o část dědictví
z pozůstalosti ak. malířky L. Kaplanové – dopis pana starosty, včetně požadovaných dokladů byl
odeslán, k jednání je pověřen za muzeum ing.Klich (kurátor)
51/15 Různé A) - Přijetí daru části pozemku v Pitkovicích pro novostavbu MŠ - trvá
3. Jmenování komise pro otevírání obálek a hodnotící komise pro hodnocení nabídek veřejné
zakázky: ,,Dostavba pavilonu ZŠ Jandusů“
Písemně předložený materiál objasnil pan ZS ing. Turnovský.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí se složením hodnotící komise k zadávacímu řízení VZ: ,,Dostavba pavilonu
ZŠ Jandusů“ dle předloženého návrhu
2. RMČ ukládá :
a) starostovi jmenovat členy a náhradníky komisí v souladu se závěry tohoto usnesení
b) starostovi ukládá jmenovat odborného poradce Ing. M. Richteru – odpovědný projektant
/5:0:0/
4. Informace o kontrolní činnosti v MČ a na ÚMČ za rok 2012
Materiál byl předložen písemně.
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí informaci o kontrolní činnosti v MČ a na ÚMČ za rok 2012
2. RMČ ukládá starostovi předložit tuto informaci kontrolnímu výboru ZMČ
/5:0:0/
5. Plán finančních kontrol na rok 2013
Materiál byl předložen písemně.
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí plán finančních a vnitřních kontrol na rok 2013 podle přílohy
2. RMČ ukládá Ing. Petrovi předložit plán kontrolnímu výboru ZMČ
/5:0:0/
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6. Finanční kontroly v organizacích zřizovaných MČ Praha 22 – (Mateřské škole, Praha 10,
Za Nadýmačem 927, Základní škole, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2, Základní škole, Praha
10, Vachkova 630, Školní jídelně, Praha 22, Nové náměstí 1100)
Materiál byl předložen písemně.
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí výsledek finanční kontroly
2. RMČ ukládá :
a) řediteli(kám) základních škol, mateřské školy a školní jídelny řídit se
doporučeními a
závěry finanční kontroly
b) OKÚ seznámit ředitele(ky) základních škol, mateřské školy a školní jídelny s usnesením
/5:0:0/
7. Výběr zhotovitele veřejné zakázky - ,,Nákup traktorové sekačky a žacího stroje“
Písemně předložený materiál objasnil pan radní Benda.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí se zadáním veřejné zakázky: ,,Nákup traktorové sekačky a žacího stroje
spol. Lespark, s. r. o., Černokostelecká 1794, 251 01 Říčany, IČO: 27142655 za cenu
990.000,-Kč včetně 21% DPH
2. RMČ ukládá:
a) panu starostovi podepsat s vybraným uchazečem smlouvu
b) OHS informovat uchazeče o výsledku výběrového řízení a zajistit plnění smlouvy
/5:0:0/
8. Zpráva o došlých, vyřízených a nevyřízených podáních občanů za období od 1. 1. 2012 do
31. 12. 2012
Byl předložen písemný materiál.
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí Zprávu o došlých, vyřízených a nevyřízených podáních občanů za
období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012
2. RMČ ukládá OKÚ zveřejnit Zprávu o došlých, vyřízených a nevyřízených podáních za
období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 v Uhříněveském zpravodaji
/5:0:0/
9. Výroční zpráva o došlých žádostech o informace za rok 2012 podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Byl předložen písemný materiál.
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí Výroční zprávu o došlých žádostech o informace za rok 2012
2. RMČ ukládá OKÚ zveřejnit Výroční zprávu na webové stránce MČ Praha 22 a v
Uhříněveském zpravodaji
/5:0:0/
10. Organizační řád ÚMČ Praha 22 – dodatek č. 3/2013
Písemně předložený materiál objasnila tajemnice úřadu. Současně požádala o souhlas s uzavřením
dohody o provedení práce s paní Zlatou Holečkovou z důvodu řešení IK, neboť paní Frydrychová
bude vypomáhat v sekretariátu pana ZS (dodatek k PS) – důvodem je mateřská dovolená
zaměstnankyně ORSu. Tajemnice sdělila, že z důvodů splnění způsobilosti lektora pro BPaPO
bude uzavřena za stejných podmínek dohoda o PP s paní Jitkou Zákorovou.
Usnesení:
1. RMČ schvaluje Dodatek č. 3 Organizačního řádu od 1. 1. 2013
2. RMČ souhlasí s uzavřením dohod o provedení práce s paní Zlatou Holečkovou od 1. 2.
2013 a s paní Jitkou Zákorovou zpětně od 1. 1. 2013.
/5:0:0/
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11. Genderový audit na ÚMČ Praha 22
Písemně předložený materiál objasnila tajemnice úřadu
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí informace tajemnice o genderovém auditu, který proběhl na ÚMČ
Praha 22
2. RMČ souhlasí se zapojením MČ Praha 22 do genderového mainstreamingu
3. RMČ ukládá tajemnici zakotvit na základě doporučení závěrečné zprávy do příslušných
dokumentů veškeré náležitosti a připravit materiál ke schválení za ZMČ
/5:0:0/
12. Různé
Žádost OSU o převzetí záštity MČ nad všemi akcemi, které se budou konat v průběhu roku 2013
ke 100. Výročí povýšení Uhříněvsi na město – písemná žádost panu starostovi ze dne 16. 1. 2013.
V této souvislosti se hovořilo celkově o oslavách a byl stanoven termín koncertu, zakončeném
velkým ohňostrojem, na náměstí – dne 12. 5. 2013 – tuto neděli také proběhne tradiční dětský den.
Je třeba zajistit atrakce p. Becka na prostranství za tratí (letos nebude na Rychetách) a na náměstí,
skákací hrad a stánky s občerstvením – koordinátorem je radou pověřena paní tajemnice a OKÚ.
Dne 18. 4. 2013 proběhne pochod turistů. V sobotu 27. 4. 2013 bude slavnostní zasedání ZMČ a
odhalení nových reliéfů na soše sv. Jana Nepomuckého. Pan starosta předal tajemnici i podnět pana
R. Bajera (cukry).
RMČ bere na vědomí konání ohňostroje na zakončení velkého koncertu na náměstí v neděli 12.
května 2013 v cca 22 hodin. OKÚ zajistí přehled všech plánovaných akcí. MČ Praha 22 přijímá
záštitu za kulturně, společenské a sportovní akce, které budou probíhat v průběhu roku 2013.
/5:0:0/

Zasedání bylo ukončeno v 10.20 hodin
Zapsala: Ing. Olga Jandová

Ověřovatelé zápisu:
Ing. Eliška Machačová

…………………………….

Ing. Martin Turnovský

…………………………….

Milan Coller, starosta MČ Praha 22

…………………………..
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