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Zápis z 53. zasedání RMČ, které se konalo dne 11. 1. 2017
od 16 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice
Přítomni:
Ověřovatelé zápisu:
Host:

Viz Prezenční listina
Ing. Petr Semeniuk, Bc. Michal Selinger
Mgr. Jiří Matyášek

Jednání zahájil pan starosta v 17:00 hodin přivítáním přítomných a Mgr. Jiřího Matyáška, člena zastupitelstva,
který byl pozvaným hostem na zasedání RMČ.
Radní Bc. Selinger požádal pana starostu o zařazení svého materiálu do programu zasedání. Materiál pod
názvem „Zdraví 2017“ spolupráce MČ Praha 22 s Ústavem metodiky první pomoci z.ú., byl zařazen nově jako
bod č. 15.
Radní Mgr. Erbsová požádala pana starostu o zařazení svého materiálu do programu zasedání. Materiál pod
názvem „Změna tajemníka/ce Komise sociálně právní ochrany dětí“, byl zařazen nově jako bod č. 16.
Pan starosta informoval o zařazení informace v bodě Různé s názvem Informace o zveřejnění posudku
o vlivech záměru „Novostavba mola a dráhy se zázemím pro vodní lyžování, lokalita Podleský rybník, parc. č.
1692 v k. ú. Uhříněves“ na životní prostředí“.
Radní s návrhy souhlasili, hlasováním 8:0:0.
Hlasováním 8:0:0 byl schválen doplněný PROGRAM:
1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu
2. Kontrola zápisu z 52. zasedání RMČ ze dne 21. 12. 2016 a kontrola usnesení a zápisu z 12. ZMČ
ze dne 21. 12. 2016
3. Zánik mandátu a nástup náhradníka z kandidátní listiny politické strany ODS
4. Informace o kontrolní činnosti v MČ a na ÚMČ za rok 2016
5. Kontrolní činnost v roce 2017
6. Žádost o vyjádření k záměru na pozemku parc. č. 956/4, k. ú. Uhříněves
7. Vyjádření ke zjišťovacímu řízení EIA záměru „Terminál Malešice“
8. „Zahrada jako odpověď“ - schválení investičního záměru
9. Souhlas s umístěním sídla spolku HISTORY o.s.
10. Přehled stavu Fondu Uhříněveského muzea v roce 2016 s návrhem čerpání finančních prostředků pro
rok 2017
11. Programy MČ Praha 22 na rok 2017
12. Zápis z Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 4. 1. 2017
13. Výroční zpráva o došlých žádostech o informace za rok 2016 podle zákona č. 106/1999 Sb.
14. Zpráva o došlých, vyřízených a nevyřízených podáních občanů za období od 1. 1. 2016 do 31.12. 2016
15. Projekt „Zdraví 2017“ spolupráce MČ Praha 22 s Ústavem metodiky první pomoci, z.ú
16. Změna tajemníka/ce Komise sociálně právní ochrany dětí
17. Různé
A/ Informace o zveřejnění posudku o vlivech záměru „Novostavba mola a dráhy se zázemím pro
vodní lyžování, lokalita Podleský rybník, parc. č. 1692 v k. ú. Uhříněves“ na životní prostředí
B/ CWI DELTA s.r.o. - závazný slib daru
C/ Petice proti zprůjezdnění ul. Františka Diviše - Ke Kříži - stanovisko RMČ Praha 22
D/ Informace o situaci v předškolním a základním vzdělávání
E/ Změny v Redakční radě Uhříněveského zpravodaje
F/ Rozpočet 2017
2a) Kontrola zápisu z 52. zasedání RMČ ze dne 21. 12. 2016
52/2,51/2,50/2,49/2,48/2,47/2,/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 - dne 21. 12. 2016 podáno na katastr nemovitostí - trvá
52/2,51/2,50/2,49/2,48/2,47/2,46/2,45/2,44/2,43/2,42/2,41/6(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 zapsána - splněno
52/2,51/2,50/2,49/2,48/2,47/2,46/2,45/2,44/2,43/2,42/8 (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 byl odeslán SŽDC společně se žádostí o odkup, čeká se na odpověď- trvá
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 - smlouva se
připravuje - urgováno - trvá
52/2,51/2,50/2,49/2,48/2,47/4 (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; byl odstraněn
zával z cihel v křižovatce ul. Přátelství a Lidického, práce pokračují 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 ZP - ORS ve spolupráci s IK Consult, Brno na základě uzavřené
rámcové příkazní smlouvy č. 159/2015 zajistil zadání podlimitní VZ na stavební práce - VZ byla dne 9. 12.
2016 zveřejněna, termín odevzdání nabídek se stále posouvá z důvodu dodatečně požadovaných informací
uchazečů; RAD Ing. Semeniuk doplnil informaci o současném stavu a o předběžných termínech otevírání
obálek - konec 1/2017, podpisu smlouvy - 3/2017 a reálné dokončení stavby do konce roku 2017 - trvá
52/2,51/2,50/2,49/8 (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
52/2,51/2,50/8 (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
52/2,51/2,50/9 (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
52/2,51/2,50/10 (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
52/2,51/2,50/12 (50. RMČ dne 23. 11. 2016) - Výměna bytu v čp. 1257 na Novém náměstí a čp. 369
ul. Přátelství - smlouvy podepsány - splněno
52/2,51/2,50/13(50. RMČ dne 23. 11. 2016) - Skupinová pojistná smlouva pro pojištění Flotily aut na rok
2017 - dodatek ke smlouvě podepsán - splněno
51/4 - Výkon činnosti TDI při provádění stavby - Navýšení kapacity ZŠ U Obory - ORS zajistil zadání
VZMR, oslovil 4 uchazeče, hodnotící komise zasedala dne 6. 1. 2017 v 9:00 hod, vyzvala jednoho
z účastníků k doplnění dokladů, vyhodnocení ZŘ bude předloženo na příští zasedání RMČ - trvá
52/2,51/5 - VZMR na stavební práce s názvem „Vodice, stabilizace břehu pod viaduktem“ - vyhodnocení
ZŘ- SoD 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 - uzavřen - splněno
52/2,51/11 - Zápis z 13. zasedání KVaÚP ze dne 30. 11. 2016
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
52/2,51/12 - 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 - žadatel
informován, čeká se na zaslání smlouvy - trvá
52/2,51/13 - Pronájem NP č. 6 o velikosti 96,17 m2 v čp. 1257 na Novém náměstí - záměr vyvěšen - čeká se
na nabídky - trvá
52/2,51/14 - 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
52/2,51/19 - Návrh termínů zasedání RMČ na I. pololetí 2017 a návrh termínů zasedání ZMČ na rok
2017 - termíny zveřejněny na webu i v UZ - splněno
52/2,51/21 - Různé
A/ Žádost zastupitele Koutského - dopis odeslán 29. 12. 2016 - splněno
52/3 - Připojení objektu MŠ Pitkovice na PMS hl. m. Prahy - ředitelce MŠ Pitkovice uloženo - splněno
52/4 - VZMR na služby s názvem „Oprava chodníku v ul. K Netlukám - zpracování PD“ - ORS zajistil
zadání VZMR, oslovil 4 uchazeče, hodnotící komise bude zasedat dne 16. 1. 2017 v 10:00 hod. - trvá;
2

starosta jmenoval členy a náhradníky hodnotící komise - splněno
52/5 - VZMR na služby s názvem „Sekundární střecha ZŠ Jandusů - pavilon 1“ - vyhodnocení ZŘ starosta písemně seznámil uchazeče s výsledkem výběrového řízení - splněno, SoD byla uzavřena - splněno
52/6 - VZMR na služby s názvem „Víceúčelová sportovní hala ZŠ Jandusů - zpracování PD“ - ORS
zajistí zadání VZMR v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 2/2016 - trvá; starosta jmenoval členy a
náhradníky hodnotící komise - splněno
52/7 - „Modernizace zařízení a vybavení ZŠ U Obory“ - schválení investičního záměru - žádost o dotaci
na akci v rámci výzvy č. 20 bude podána - trvá
52/8 - „Zahrada jako odpověď“ - schválení investičního záměru - dnes na programu bod 8
52/9 - Vyhodnocení VZ „Právní služby pro MČ P22“ - uchazeč seznámen, smlouva uzavřena - splněno
52/10 - Trvalé uložení vnitřního vedení veřejné komunikační sítě v domě čp. 78 ul. Přátelství ve
prospěch Česká telekomunikační infrastruktura - žadatel informován, čeká se na zaslání smlouvy - trvá
52/11 - Změna podnikatelského subjektu v NP v Lékařském domě čp. 1431 na Novém náměstí - žadatel
informován, smlouva připravena k podpisu druhé strany - trvá
52/12 - Zápis z 8. jednání KB s doporučením na uzavření NS k bytu - p. Doležal informován - splněno
52/16 - Návrh změny složení KD RMČ P22
2a) Tajemník komise dopravy informoval členy komise o jejím novém složení
2b) Změna složení Komise dopravy byla zveřejněna na webu MČ.
Předseda KD Ing. Pařízek navrhl po diskuzi doplnit komisi o 3 členy, a to Ing. Jakuba Goliáše, Mgr. Jakuba
Randáka a pana Jana Vorlíčka. K bodu se široce diskutovalo. Předseda KD po té navrhl hlasování po jménech.
Usnesení:
1. RMČ jmenuje
a) Ing. Jakuba Goliáše členem Komise dopravy ke dni 12. 1. 2017.
/8:0:0/
b) pana Jana Vorlíčka členem Komise dopravy ke dni 12. 1. 2017.
/7:0:1/
2. RMČ nesouhlasí se jmenováním Mgr. Jakuba Randáka členem Komise dopravy ke dni 12. 1. 2017.
/6:2:0/
3. RMČ ukládá
a) tajemníkovi KD informovat navržené členy komise o výsledku hlasování.
b) OKVO změny členů KD zveřejnit na webu MČ.
/8:0:0/
52/17 - Vyhodnocení VZ ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 - Výběr dodavatele na nábytek do hlavní
budovy školy - ředitel ZŠ s usnesením seznámen, smlouva na realizaci VZ byla uzavřena - splněno
52/18 - Odpisové plány dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku příspěvkových organizací
zřízených MČ P22 na rok 2017 - ředitele/ředitelky příspěvkových organizací s usnesením písemně
seznámeni - splněno
52/19 - Finanční kontroly ve školách a školní jídelně, jejichž zřizovatelem je MČ P22 - ředitel a ředitelky
škol a školní jídelny s usnesením písemně seznámeni - splněno
52/20 - Elektromobil, zápůjčka e - Golf - smlouva na zapůjčení elektromobilu ke kontrole u AK Červinka trvá
52/21 - Zápis z 9. zasedání KZOS ze dne 12. 12. 2016 - částka 1 190 000 Kč do návrhu rozpočtu pro rok
2017 zapracována - splněno
52/22 - Zápis z RR UZ ze dne 7. 12. 2016 - nové členky se svým jmenováním seznámeny, na webu
zveřejněno - splněno
2b) Kontrola usnesení z 12. ZMČ ze dne 21. 12. 2016
bod 4.2
smlouva je podepsána dne 22. 12. 2016, peníze byly složeny do advokátní úschovy, v současné
době je smlouva na MHMP kvůli získání souhlasu MHMP s návrhem na vklad.
2c) Kontrola zápisu z 12. ZMČ ze dne 21. 12. 2016
bod 5.1
panu Zelenkovi emailem odpověděla V OV dne 3. 1. 2017
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3. Zánik mandátu a nástup náhradníka z kandidátní listiny politické strany ODS
Písemný materiál objasnil pan starosta.
Usnesení:
1. RMČ vydává osvědčení pro pana Aleše Bendu.
2. RMČ ukládá organizačnímu úseku OKVO zajistit potřebné administrativní záležitosti s novým
členem ZMČ Praha 22.
/8:0:0/
4. Informace o kontrolní činnosti v MČ a na ÚMČ za rok 2016
RMČ bere na vědomí písemnou informaci pana starosty o kontrolní činnosti v MČ a na ÚMČ za rok 2016.
5. Kontrolní činnost v roce 2017
Písemný materiál objasnil pan starosta.
Usnesení:
RMČ bere na vědomí:
a) Plán veřejnosprávních a vnitřních kontrol na rok 2017 podle přílohy,
b) Plán kontrol výkonu přenesené působnosti prováděných odbory MHMP na ÚMČ Praha 22 v roce
2017.
/8:0:0/
6. Žádost o vyjádření k záměru na pozemku parc. č. 956/4, k. ú. Uhříněves
Písemný materiál objasnil pan starosta. Hlasování se zdržel ZS pan Knotek, z důvodu možného střetu zájmů.
K bodu se diskutovalo o době prodloužení pronájmu pozemku.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s prodloužením dočasnosti využití pozemku parc. č. 956/4, v k. ú. Uhříněves, pro
mezideponii na rostlinný, biologický a sypký materiál, v souvislosti s údržbou zeleně a veřejných
ploch, nově o 15 let.
2. RMČ ukládá starostovi informovat žadatele ve smyslu usnesení v bodě 1.
/5:0:3/
7. Vyjádření ke zjišťovacímu řízení EIA záměru „Terminál Malešice“
Písemný materiál objasnil pan starosta.
Usnesení:
RMČ ukládá starostovi odeslat přiložené vyjádření k oznámení záměru: Terminál Malešice“ OCP MHMP.
/8:0:0/
8. „Zahrada jako odpověď“ - schválení investičního záměru
Písemný materiál objasnil radní Ing. Semeniuk. K tomuto bodu vystoupil V OKÚ, který informoval členy rady
o situaci v předškolním vzdělávání školního roku 2020. K bodu se diskutovalo.
Usnesení:
1. RMČ schvaluje investiční záměr akce „Zahrada jako odpověď“.
2. RMČ souhlasí s popsanými kroky v důvodové zprávě a podáním žádosti o dotaci na akci „Zahrada
jako odpověď“ v rámci výzvy č. 20 (skupina aktivit A) Operačního programu Praha - Pól růstu ČR
2016 (dále jen OP PPR).
/6:0:2/
9. Souhlas s umístěním sídla spolku HISTORY o.s.
Písemný materiál objasnil ZS pan Knotek.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s umístěním sídla spolku HISTORY o.s., na adrese Nové náměstí 1257/8, 104 00 Praha
- Uhříněves.
2. RMČ ukládá OSM informovat žadatele a připravit souhlas s umístěním sídla spolku.
/8:0:0/
10. Přehled stavu Fondu Uhříněveského muzea v roce 2016 s návrhem čerpání finančních prostředků
pro rok 2017
Materiál byl předložen písemně.
Usnesení:
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1. RMČ bere na vědomí čerpání finančních prostředků z Fondu Uhříněveského muzea v roce 2016.
2. RMČ souhlasí s předloženým návrhem příjmů a výdajů Fondu Uhříněveského muzea pro rok 2017.
/8:0:0/
11. Programy MČ Praha 22 na rok 2017
Písemný materiál objasnil radní Bc. Selinger.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s vyhlášením Programů MČ Praha 22 na podporu:
a) projektů v oblasti společenských aktivit v roce 2017 (oblast č.1)
b) sportovní činnosti nestátních neziskových organizací pro rok 2017 (oblast č. 2).
2. RMČ jmenuje hodnotící komise pro posuzování žádostí o přidělení dotace z vyhlášených programů
MČ Praha 22 v roce 2017 v uvedeném složení:
Podpora oblasti č. 1
Podpora oblasti č. 2
předseda:
Bc. Michal Selinger
předseda:
Bc. Michal Selinger
členka:
Mgr. Kateřina Erbsová
člen:
Jiří Knotek
člen:
Ing. Roman Petr, MPA
člen:
Ing. Roman Petr, MPA
3. RMČ pověřuje OKÚ k realizaci vyhlášených programů.
/8:0:0/
12. Zápis z Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 4. 1. 2017
Písemný materiál objasnila paní šéfredaktorka Mgr. Erbsová. K bodu probíhala široká diskuse k uveřejnění
článku zastupitele Mgr. Kosaře. Jako host vystoupil Mgr. Matyášek.
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí zápis z Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 4. 1. 2017.
Paní Mgr. Erbsová požádala o doplnění usnesení o hlasování o zařazení článku zastupitele Mgr. Kosaře do UZ.
2. RMČ souhlasí s uveřejněním článku zastupitele Mgr. Kosaře do UZ v souladu s tiskovým zákonem
do 3 měsíců.
/1:6:1/ návrh neprošel.
Pan radní Bc. Selinger požádal, aby se hlasovalo o jeho návrhu.
3. RMČ nesouhlasí s uveřejněním článku zastupitele Mgr. Kosaře, protože je v rozporu s tiskovým
zákonem.
/6:1:1/
Jednání RMČ pokračovalo po krátké přestávce v 18:05 hod.
13. Výroční zpráva o došlých žádostech o informace za rok 2016 podle zákona č. 106/1999 Sb.
Materiál byl předložen písemně.
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí Výroční zprávu o došlých žádostech o informace za rok 2016.
2. RMČ ukládá OKÚ zveřejnit Výroční zprávu na webové stránce MČ Praha 22 a v Uhříněveském
zpravodaji.
/8:0:0/

14. Zpráva o došlých, vyřízených a nevyřízených podáních občanů za období od 1. 1. 2016
do 31. 12. 2016
Materiál byl předložen písemně.
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí Zprávu o došlých, vyřízených a nevyřízených podáních občanů za období
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od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016.
2. RMČ ukládá OKÚ zveřejnit Zprávu o došlých, vyřízených a nevyřízených podáních za období
od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 na webové stránce MČ Praha 22 a v Uhříněveském zpravodaji.
/8:0:0/
15. Projekt „Zdraví 2017“ spolupráce MČ Praha 22 s Ústavem metodiky první pomoci, z.ú
Písemný materiál objasnil radní Bc. Selinger.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s pokračováním projektu Zdraví 2017 ve spolupráci s Ústavem metodiky první
pomoci, z.ú.
2. RMČ ukládá
a) OKVO vyhotovit pro radního Bc. Michala Selingera pověření k zastupování MČ Praha 22 ve výše
uvedené záležitosti,
b) OSVZ organizačně zajistit průběh Projektu a po jeho skončení předložit RMČ zhodnocení,
c) OE zajistit financování projektu „Zdraví 2017“ pravidelně v měsíčních splátkách 4980 Kč vyjma
měsíců 7,8/2017 - v době letních prázdnin,
d) OKVO zajistit medializaci akce v místních tištěných i elektronických médiích.
/7:0:1/
16. Změna tajemníka/ce Komise sociálně právní ochrany dětí
Písemní materiál objasnila radní Mgr. Erbsová.
RMČ jmenuje tajemnicí Komise SPOD paní Ivanu Souralovou ke dni 12. 1. 2017.
/8:0:0/
17. Různé
A/ Informace o zveřejnění posudku o vlivech záměru „Novostavba mola a dráhy se zázemím pro vodní
lyžování, lokalita Podleský rybník, parc. č. 1692 v k. ú. Uhříněves“ na životní prostředí
Písemnou informaci objasnil pan starosta.
Usnesení:
RMČ ukládá radnímu RNDr. Loulovi, připravit do 54. RMČ materiál s návrhem připomínek k posudku EIA
pro záměr „Novostavba mola a dráhy se zázemím pro vodní lyžování, lokalita Podleský rybník, parc. č. 1692
v k. ú. Uhříněves“.
/8:0:0/
B/ CWI DELTA s.r.o.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 50 000 Kč od společnosti CWI DELTA s.r.o. na
rozvoj infrastruktury MČ Praha 22.
2. RMČ ukládá starostovi podepsat darovací smlouvu.
/8:0:0/
C/ Petice proti zprůjezdnění ul. Františka Diviše - Ke Kříži - K bodu se diskutovalo.
Usnesení:
RMČ ukládá ZS Ing. Pařízkovi ve spolupráci s V OKVO připravit materiál na 54. zasedání RMČ se
stanoviskem a zároveň připravit materiál na 13. zasedání ZMČ dne 15. 2. 2017.
/8:0:0/
D/ Informace o situaci v základním vzdělávání - pan starosta vyzval V OKÚ Ing. Petra, aby radní seznámil
se situací v základním vzdělávání. Ing. Petr radní informoval o současném stavu v ZŠ.
RMČ informaci bere na vědomí.
E/ Situace v Redakční radě Uhříněveského zpravodaje (dále jen RR)
Pan starosta předal slovo Mgr. Matyáškovi, členovi RR, který zhodnotil složení ze svého pohledu.
Pan starosta následně navrhl nové pětičlenné složení RR:
Mgr. Kateřina Erbsová - šéfredaktorka
Pavel Veverka – člen
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Petra Vaňková - členka
Mgr. Jiří Matyášek - člen
Libor Čermák - člen
Mgr. Erbsová vystoupila s protinávrhem na zachování současného stavu členů.
Hlasováním 2:6:0 protinávrh nebyl přijat.
Pan starosta navrhl odvolat celou RR a současně dal hlasovat o svém původním návrhu na pětičlenné složení.
Usnesení:
1. RMČ odvolává stávající RR UZ ke dni 23. 1.2017
/6:2:0/
2. RMČ jmenuje nové členy RR UZ ke dni 24. 1. 2017 ve složení:
Mgr. Kateřina Erbsová - šéfredaktorka
Pavel Veverka - člen
Petra Vaňková - členka
Mgr. Jiří Matyášek - člen
Libor Čermák - člen
/7:0:1/
F/ Rozpočet 2017
ZS Ing. Pařízek krátce informoval o návrhu připravovaného rozpočtu, ve které budou mandátní a fakultativní
výdaje. .Rozpočet bude nedříve projednán FV, dále pak RMČ a nakonec předložen na 13. ZMČ ke schválení.
V souvislosti s harmonogramem projednávání rozpočtu došlo ke změnám termínů zasedání RMČ:
- 54. zasedání RMČ plánované na středu 25. 1. 2017 od se p o s o u v á na pondělí 30. 1 2017 od 14:00 hod.
- 55. zasedání RMČ plánované na středu 8. 2. 2017 se r u š í.
- p ř e č í s l o v a n é 55. zasedání RMČ zůstává na středu 22. 2. 2016.
/8:0:0/
Zasedání bylo ukončeno v 19:20 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

