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Zápis z 54. zasedání RMČ, které se konalo dne 30. 1. 2017 
od 14 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice 

 
Přítomni:   Viz Prezenční listina 
Ověřovatelé zápisu:  Ing. Petr Semeniuk, Bc. Michal Selinger 
 

 

Jednání zahájil pan starosta v 14:00 hodin přivítáním přítomných 

Pan starosta informoval o zařazení dvou materiálů do programu zasedání: 

o materiál „Návrh na jmenování kronikáře MČ Praha 22“ byl zařazen nově jako bod č. 30 
o materiál „Změna Statutu HMP v souvislosti s novelou zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a 

zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech“ byl zařazen nově jako bod č. 31 
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 53. zasedání RMČ ze dne 11. 1. 2017  
3. VZMR na služby s názvem „Výkon činnosti TDI při provádění stavby - Navýšení kapacity               

ZŠ U Obory" - vyhodnocení zadávacího řízení 
4. VZMR na služby s názvem „Revitalizace parku a Cukrovarského rybníka, Praha Uhříněves - 

zpracování PD“ - schválení způsobu zadání, zadávacích podmínek, seznamu oslovených účastníků a 

hodnotící komise 
5. VZMR na služby s názvem „Oprava chodníku v ulici K Netlukám - zpracování PD" - vyhodnocení 

zadávacího řízení 
6. „Víceúčelová sportovní hala ZŠ Jandusů - zpracování PD" - vyhodnocení zadávacího řízení 
7. Uzavření smluv o zřízení služebnosti k provozování cyklotrasy a cyklostezky akce „Cyklotrasy         

MČ Praha 22 Netluky - Uhříněves - Kolovraty“ 
8. Zřízení bezúplatného věcného břemene k části pozemku parcelní číslo 1900/1 v k. ú. Uhříněves ve 

prospěch MČ Praha 22 dle GP 3120-69/2016 

9. Trvané uložení inženýrských sítí na pozemku parc. č. 2101 v  k. ú. Uhříněves ve prospěch společnosti 

CENTRAL GROUP Nad Volyňkou a. s. 

10. Přijmutí daru pozemků parc. č. 219/974 a parc. č. 219/984 v k. ú. Pitkovice od společnosti CENTRAL 

GROUP Nové Pitkovice III. a. s. 

11. Prodej části pozemku parc. č. 1884/250 o výměře 23 m2 v k. ú. Uhříněves  

12.  Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě směnné č. 151/2013 MK - 48 

13. Souhlas s umístěním sídla spolku „Spolek ZŠ U Obory“ 

14. Pronájem NP č. 5a o velikosti 54,09 m2 v Polyfunkčním domě v čp. 1257 na Novém náměstí v Praze  

15. Pronájem NP č. 6 o velikosti 96,17 m2 v čp. 1257 na Novém náměstí v Praze - Uhříněvsi 

16. Přechod nájemního vztahu k bytu v ul. U Starého mlýna v Praze - Uhříněvsi 

17. Ukončení NS č. 321/2000 na byt v ul. K Sokolovně  

18. Ukončení NS  

19. Úprava nájemních vztahů k bytům v majetku MČ Praha 22 

20. Inflační doložka za rok 2016     

21.  Návrh rozpočtu MČ Praha 22 na rok 2017 včetně hospodářské činnosti a rozpočtového výhledu 

22. Stanovisko ke studii plánovaného parkoviště P + R v ulici Františka Diviše 

23. Petice proti zprůjezdnění ulice Františka Diviše - Ke Kříži 

24. Předchozí souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru 

25. Potravinová banka - pomoc osobám a rodinám v tísni - MČ Praha 22 ve spolupráci s PONTE D22, z.ú. 

26. Připomínky k posudku EIA pro záměr „Novostavba mola a dráhy se zázemím pro vodní lyžování, 

lokalita Podleský rybník, parc. č. 1692 v k. ú. Uhříněves“ 

27. Zápis z 1. zasedání Komise kultury ze dne 12. 1. 2017 

28. Odměna pro uvolněné členy ZMČ Praha 22 v návaznosti na navýšení počtu obyvatel MČ P22           

k 1. 1. 2017 v souladu s platným prováděcím předpisem   

29. Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 22 za 2. pololetí roku 2016 (období 1. 7. - 31. 12. 2016) 
30. Návrh na jmenování kronikáře MČ Praha 22 
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31. Změna Statutu HMP v souvislosti s novelou zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona         
č. 185/2001 Sb., o odpadech 

32. Návrh programu 13. zasedání ZMČ, které se uskuteční dne 15. 2. 2017 a plnění úkolů ze ZMČ 
33. Různé 

A/ Informace o postupu městských částí při uplatňování žádostí o dotaci z rezervy pro MČ vytvořené 
v kapitole 10 ve schváleném rozpočtu HMP na rok 2017 

B/ Vlajka pro Tibet 

C/ Informace tajemnice  

D/ Informace ZS pana Knotka 

E/ Informace radního Bc. Selingera 

F/ Informace radního pana Collera 

 

 
2. Kontrola zápisu z 53. zasedání RMČ ze dne 11. 1. 2017  
53/2,52/2,51/2,50/2,49/2,48/2,47/2,/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 
53/2,52/2,51/2,50/2,49/2,48/2,47/2,46/2,45/2,44/2,43/2,42/8 (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 
53/2,51/2,50/2,49/2,48/2,47/3 (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 
53/2,52/2,51/2,50/2,49/2,48/2,47/4 (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 Husovu náměstí, byly 
vybudovány další 3 šachty, pročištěno  a zprovozněno dalších 200 m potrubí - trvá 
53/2,51/2,50/2,49/2,48/7 (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 posouval  z důvodu dodatečně požadovaných 
informací uchazečů, poslední termín byl stanoven na 31. 1. 2017 - trvá  
53/2,52/2,51/2,50/2,49/8 (49. RMČ dne 11. 11. 2016) - Zpracování PD na rekonstrukci přízemních NP 
v domě čp. 199 ul. K Sokolovně na 2 byty pro případ havarijních a živelných pohrom - PD se připravuje - 
trvá 
53/2,52/2,51/2,50/8 (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 
53/2,52/2,51/2,50/9 (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 zaslána na  KN - trvá 
53/2,52/2,51/2,50/10 (50. RMČ dne 23. 11. 2016) - Zřízení ÚVB k pozemku parc. č. 2125 v k. ú. Uhříněves 
ve prospěch PREdistribuce, a. s. - smlouva podepsána a zaslána na MHMP - trvá 
53/2,52/2,51/4 (51. RMČ dne 7. 12. 2016) - Výkon činnosti TDI při provádění stavby - Navýšení kapacity 

ZŠ U Obory  - dnes v materiálech, bod 3 
53/2,52/2,51/11 (51. RMČ dne 7. 12. 2016) - 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 - dnes na programu bod 4 
b) připravit zadávací podmínky pro zpracování objemové studie na území mezi Normou a ulicí 

Lidického - trvá 
53/2,52/2,51/12 (51. RMČ dne 7. 12. 2016) - 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 

53/2,52/2,51/13 (51. RMČ dne 7. 12. 2016) - Pronájem NP č. 6 o velikosti 96,17 m2 v čp. 1257 na Novém 
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náměstí - dnes vyhodnocení nabídek - bod 15 
53/2,52/2,51/14 (51. RMČ dne 7. 12. 2016) - Pronájem NP č. 5a o velikosti 54,09 m2 v Polyfunkčním domě 

v čp. 1257 na Novém náměstí - stále čekáme na nabídky 
52/2,51/21 (51. RMČ dne 7. 12. 2016)  - Různé - A/ Žádost zastupitele Koutského - dopis odeslán                

29. 12. 2016  - splněno - stížnost na MHMP - řeší se 

53/2,52/4 (51. RMČ dne 7. 12. 2016) - VZMR na služby s názvem „Oprava chodníku v ul. K Netlukám - 

zpracování PD“ - dnes v materiálech bod 5;  

starosta písemně seznámil uchazeče s výsledkem výběrového řízení - splněno, SoD byla uzavřena - splněno 

53/2,52/6 (51. RMČ dne 7. 12. 2016) - VZMR na služby s názvem „Víceúčelová sportovní hala                 

ZŠ Jandusů - zpracování PD“ - dnes v materiálech, bod 6,  
53/2,52/7 (52. RMČ dne 21. 12. 2016) - „Modernizace zařízení a vybavení ZŠ U Obory“ - schválení 

investičního záměru - žádost o dotaci na akci v rámci výzvy č. 20 bude podána - zpracovává se studie 

proveditelnosti a povinné přílohy k žádosti - trvá 
53/2,52/10 (52. RMČ dne 21. 12. 2016) - 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 
53/2,52/11(52. RMČ dne 21. 12. 2016) - Změna podnikatelského subjektu v NP v Lékařském domě čp. 
1431 na Novém náměstí - žadatel informován, smlouva připravena k podpisu druhé strany - trvá 

53/2,52/16 (52. RMČ dne 21. 12. 2016) - Návrh změny složení KD RMČ P22 - členové komise o výsledku 

hlasování písemně informováni; změna členů KD na webu MČ zveřejněna - splněno 

53/2,52/20 (52. RMČ dne 21. 12. 2016) - Elektromobil, zápůjčka e - Golf - smlouva na zapůjčení 
elektromobilu připravena k podpisu - trvá 
2b) Kontrola usnesení z 12. ZMČ ze dne 21. 12. 2016 - v plnění - dnes na programu bod 32 
53/3 - Zánik mandátu a nástup náhradníka z kandidátní listiny politické strany ODS - OKVO zajišťuje 
průběžně potřebné administrativní záležitosti spojené s novým členem ZMČ Praha 22 - probíhá 
53/6 - Žádost o vyjádření k záměru na pozemku parc. č.  956/4, k. ú. Uhříněves - OV zajistil odpověď - 
splněno 

53/7 - Vyjádření ke zjišťovacímu řízení EIA záměru „Terminál Malešice“ - dopis odeslán 13. 1. 2017 - 

splněno 
53/8 - „Zahrada jako odpověď“ - schválení investičního záměru - žádost o dotaci v rámci výzvy č. 20 OP 
PPR - zpracovává se studie proveditelnosti a povinné přílohy k žádosti - trvá 
53/9 - Souhlas s umístěním sídla spolku HISTORY o.s. - souhlas s umístěním sídla spolku byl vydán 
53/11 - Programy MČ Praha 22 na rok 2017 - zveřejněny na elektronické úřední desce MČ od 12. 1. 2017 a 

v UZ 2/2017, komise jmenovány. Termín pro podání žádostí je od 13. do 28. února 2017 - probíhá 

53/12 - Zápis z RR UZ ze dne 4. 1. 2017 

Paní Mgr. Erbsová uplatnila námitku proti zápisu a požádala o doplnění textu § 4 písm. a), tiskového zákona, 

tak jak jej přečetla na minulé radě: 

 „Vydavatel periodického tisku územního samosprávného celku je povinen poskytovat objektivní a vyvážené 

informace o územním samosprávném celku a poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které 

vyjadřuje názory členů zastupitelstva územního samosprávného celku, týkající se tohoto územního 

samosprávného celku.“ 

Usnesení: 

RMČ souhlasí s doplněním výše uvedené citace z tiskového zákona.  

(6:0:2) 

 
53/13 - Výroční zpráva o došlých žádostech o informace za rok 2016 podle zákona č. 106/1999 Sb. - 
zveřejněno na webu a bude v UZ 3/2017 - splněno 
53/14 - Zpráva o došlých, vyřízených a nevyřízených podáních občanů za období od 1. 1. 2016                    

do 31. 12. 2016 - zveřejněno na webu a bude v UZ 3/2017 - splněno 

53/15 - Projekt „Zdraví 2017“ spolupráce MČ Praha 22 s Ústavem metodiky první pomoci, z.ú 

a) OKVO vyhotovit pro radního Bc. Michala Selingera pověření k zastupování MČ Praha 22 ve výše 

uvedené záležitosti – vydáno - splněno 
b) OSVZ - projekt Zdraví 2017 již probíhá 
c) OE - financování nyní zajištěno z rozpočtu OSVZ - MČ Praha 22, bude-li možné žádat dotaci od 

MHMP bude požádáno na dofinancování, jako v roce 2016 - splněno 

d) OKVO zajistit medializaci akce v místních tištěných i elektronických médiích - bude průběžně 
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zveřejňováno 

53/16 - Změna tajemníka/ce Komise sociálně právní ochrany dětí - paní Souralová byla jmenována novou 

tajemnicí komise SPOD, jmenování starostou od 12. 1. 2017, na webu zveřejněno – splněno 
53/17 - 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 - dnes 

v materiálech bod 26 
B/ CWI DELTA s.r.o. - čeká se se na návrh DS - trvá 
C/ Petice proti zprůjezdnění ul. Františka Diviše - Ke Kříži - materiál dnes na programu bod 23 
E/ Situace v Redakční radě Uhříněveského zpravodaje (dále jen RR) - nové složení RR UZ bylo ke dni            
24. 1. 2017 na webu zveřejněno - splněno 
Jmenování tajemníka RR UZ 

Usnesení:  

RMČ navrhuje ponechat tajemníkem RR UZ pana Ing. Romana Petra. 

/8:0:0/ 
 
 
 

3. VZMR  na služby s názvem „Výkon činnosti TDI při provádění stavby – Navýšení kapacity           

ZŠ U Obory" - vyhodnocení zadávacího řízení 

Písemně předložený 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:  

    KD Beta, a. s., Hanusova 935/31, 140 00 Praha 4, za cenu 1 053 000 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 příkazní o zajištění výkonu technického 

dozoru. 
/8:0:0/ 
 
 

4. VZMR na služby s názvem „Revitalizace parku a Cukrovarského rybníka, Praha Uhříněves - 

zpracování PD“ - schválení způsobu zadání, zadávacích podmínek, seznamu oslovených účastníků a 

hodnotící komise 

Písemně předložený materiál objasnil radní Ing. Semeniuk. K bodu se diskutovalo. 
Usnesení: 

1. RMČ  souhlasí se zajištěním zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem 

„Revitalizace parku a Cukrovarského rybníka, Praha Uhříněves -zpracování PD“.  

2. RMČ ukládá ORS zajistit zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Revitalizace 

parku a Cukrovarského rybníka, Praha Uhříněves – 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. 

/8:0:0/ 
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5. VZMR na služby s názvem „Oprava chodníku v ulici K Netlukám - zpracování PD" - vyhodnocení 
zadávacího řízení 

Písemně předložený 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: 

M-PROject CZ s.r.o., Zelený pruh 1294/52, 147 00 Praha 4,  

za cenu 345 000 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/ 

 
6. „Víceúčelová sportovní hala ZŠ Jandusů - zpracování PD" - vyhodnocení zadávacího řízení 

Písemně předložený 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:  

basepoint s.r.o., Květoslava Mašity 251, 252 31 Všenory,   

za cenu 1 450 000 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/ 
 
7. Uzavření smluv o zřízení služebnosti k provozování cyklotrasy a cyklostezky akce „Cyklotrasy    
MČ Praha 22 Netluky - Uhříněves - Kolovraty“ 

Písemně předložený materiál objasnil radní Ing. Semeniuk. 
Usnesení: 

1. RMČ  souhlasí s uzavřením smluv o zřízení služebnosti k provozování „Cyklotrasy MČ Praha 22 - 
cyklostezka  Netluky - Uhříněves - Kolovraty“, na části pozemků uvedené v příloze č. 1. 

2. RMČ  ukládá  
a) ORS připravit smlouvy o zřízení služebnosti, 

b) starostovi MČ podepsat smlouvy o zřízení služebnosti. 
/8:0:0/ 
 

8. Zřízení bezúplatného věcného břemene k části pozemku parcelní číslo 1900/1 v k. ú. Uhříněves ve 

prospěch MČ Praha 22 dle GP 3120-69/2016 

Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zřízením bezúplatného věcného břemene ve prospěch MČ Praha 22 k části pozemku 

parc. č. 1900/1 v  k. ú. Uhříněves dle GP 3120-69/2016, který je ve vlastnictví společnosti Vivus 

Uhříněves s. r. o., Budějovická 64/5, 140 00 Praha 4 - Michle, za účelem zajištění veřejného užívání 

příslušné komunikace pro pěší.   

2. RMČ ukládá 

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

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

9. Trvané uložení inženýrských sítí na pozemku parc. č. 2101 v  k. ú. Uhříněves ve prospěch 

společnosti CENTRAL GROUP Nad Volyňkou a. s. 

Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s trvalým uložením přípojek inženýrských sítí na pozemku parc. č. 2101 v  k. ú. 

Uhříněves ve prospěch společnosti CENTRAL GROUP Nad Volyňkou a.s., Na Strži 1702/65, 140 00 

Praha 4, za cenu 1000 Kč + DPH. 
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2. RMČ ukládá  
a) OSM informovat žadatele a připravit smlouvu o trvalém uložení sítí, 

b) starostovi MČ uzavřít smlouvu o trvalém uložení sítí. 
/8:0:0/ 

 

10. Přijmutí daru pozemků parc. č. 219/974 a parc. č. 219/984 v k. ú. Pitkovice od společnosti 

CENTRAL GROUP Nové Pitkovice III. a. s. 

Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s přijmutím daru pozemku parc. č. 219/974 a pozemku parc. č. 219/984 v k. ú. 

Pitkovice od společnosti CENTRAL GROUP Nové Pitkovice III. a. s., se sídlem Na Strži 65/1702,    

140 00 Praha 4. 

2. RMČ ukládá OSM vyvěsit záměr a připravit materiál do 13. ZMČ. 

/8:0:0/ 

 

11. Prodej části pozemku parc. č. 1884/250 o výměře 23 m2 v k. ú. Uhříněves  

Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s přímým prodejem části pozemku parc. č. 1884/250 o výměře 23 m2 v k. ú. Uhříněves 

p. … bytem Praha 10 - Uhříněves, za cenu dle cenové mapy pro rok 2017 ve výši 5 500 Kč/m2, 

celkem tedy za 126 500 Kč.   

2. RMČ ukládá OSM  

a) vyvěsit záměr. 

b) připravit materiál do 13. ZMČ.  

/8:0:0/ 

 

12. Uzavření Dodatku č. 1 k Smlouvě o budoucí smlouvě směnné č. 151/2013 MK - 48 

Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí směnné č. 151/2013 MK - 

48 dle přílohy se společností Vivus Uhříněves s. r. o., se sídlem Budějovická 64/5, 140 00 Praha 4.           

2. RMČ ukládá OSM vyvěsit záměr a připravit materiál do 13. ZMČ.  

/8:0:0/ 

 

13. Souhlas s umístěním sídla spolku „Spolek ZŠ U Obory“ 

Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s umístěním sídla spolku „Spolek ZŠ U Obory“ na adrese ZŠ U Obory, Vachkova 630, 

104 00 Praha - Uhříněves.   
2. RMČ ukládá OSM informovat žadatele a připravit souhlas s umístěním sídla spolku. 

/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 

Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek. Ve stanovené lhůtě nebyly doručeny žádné nabídky, 

proto OSM pokračuje ve zveřejnění záměru pronájmu volných nebytových prostor na úřední desce.  

RMČ bere na vědomí. 

 

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

Uhříněvsi 

Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek. 

Ve stanovené lhůtě byly doručeny celkem 2 nabídky. Jedna z nabídek nesplňovala zadaná kritéria, byla tedy 

vyřazena a od druhé nabídky zájemce v den konání rady odstoupil. OSM pokračuje ve zveřejnění záměru 

pronájmu volných nebytových prostor na úřední desce. RMČ bere na vědomí. 

 



 7 

16. Přechod nájemního vztahu k bytu v  ul. U Starého mlýna v Praze - Uhříněvsi 

Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. 339/2008 MN - 124 s p … a současně s uzavřením 

nájemní smlouvy na byt v  ul. U Starého mlýna v Praze - Uhříněvsi s p. … bytem … Praha - 

Uhříněves, nájemné 89 Kč/m2/měsíc.  

2. RMČ ukládá OSM informovat žadatele o usnesení RMČ a uzavřít nájemní vztah v souladu 

s usnesením RMČ. 

/8:0:0/ 

 

17. Ukončení nájemní smlouvy č. 321/2000 na byt v  ul. K Sokolovně  

Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s ukončením NS č. 321/2000 na pronájem bytu v ul. K Sokolovně v Praze - Uhříněvsi 

s p. …  dohodou ke dni 31. 3. 2017. 

2. RMČ ukládá  

OSM informovat žadatele a připravit dohodu o ukončení NS. 

starostovi MČ podepsat dohodu o ukončení NS. 

/8:0:0/ 
 
18. Ukončení nájemní smlouvy  

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

1. RMČ souhlasí z důvodu hrubého porušení smlouvy s ukončením smlouvy č. 51/2004 MN-31 na 

pronájem bytu v ul. Nové náměstí v Praze - Uhříněvsi s p. ….  

2. RMČ ukládá OSM informovat nájemce a předat podklady k podání žaloby na zaplacení. 

/8:0:0/ 
 

19. Úprava nájemních vztahů k bytům v majetku MČ Praha 22 

Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s prodloužením nájemních smluv na pronájem bytů dle „Zásad pronájmu obecních 

bytů v majetku MČ Praha 22“ s nájemci uvedenými v příloze, která tvoří nedílnou součást tohoto 

materiálu.  

2. RMČ ukládá  
a) OSM informovat žadatele a připravit dodatky k nájemním smlouvám, 

b) starostovi MČ podepsat dodatky k nájemním smlouvám. 

/8:0:0/ 

 

20. Inflační doložka za rok 2016     

Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek. K bodu se diskutovalo. 
Usnesení: 

RMČ souhlasí se zvýšením nájemného vlivem inflace o 0,7%  u nájemních smluv, kde je uvedena inflační 

doložka s platností od 1. 4. 2017. 

/3:4:1/   Návrh nebyl přijat. 

 

 

21. Návrh rozpočtu MČ Praha 22 na rok 2017 včetně hospodářské činnosti a rozpočtového výhledu 

Písemně předložený materiál objasnil ZS Ing. Pařízek. Rozpočet roku 2017 je stanoven jako vyrovnaný a 

dle rozhodnutí RMČ Praha 22 jsou do něj zakomponovány veškeré volné zdroje (dar Vivus, převod 

z hospodářské činnosti, snížení stavu prostředku na účtech, fond darů a FRR). Každý člen rady obdržel 

porovnání navrženého rozpočtu roku 2017 a dosažené skutečnosti roku 2016. V materiálu je sumář 

požadavků jednotlivých radních/vedoucích odborů bez jakékoliv korekce. K bodu se diskutovalo. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s předloženým návrhem rozpočtu MČ Praha 22 na rok 2017 a jeho postoupením 
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finančnímu výboru k případným úpravám. 

/7:0:1/ 

 

2. RMČ ukládá Ing. Pařízkovi předložit návrh rozpočtu MČ Praha 22 na rok 2017 a návrh rozpočtového 

výhledu ve znění případných úprav provedených  FV ZMČ ke schválení 

Zastupitelstvu MČ na jeho 13. zasedání dne 15. 2. 2017. 

 /8:0:0/ 

 

 

22. Stanovisko ke studii plánovaného parkoviště P + R v ulici Františka Diviše 

Písemně předložený materiál objasnil ZS Ing. Pařízek. K bodu se diskutovalo. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se záměrem vybudování parkoviště P+R v ulici Františka Diviše na pozemku parc. č. 

1074/33 v k. ú. Uhříněves ve variantě č. 2.  
2. RMČ ukládá ZS Ing. Pařízkovi informovat projektanta o usnesení RMČ. 

/8:0:0/ 

 

23. Petice proti zprůjezdnění ulice Františka Diviše - Ke Kříži 

Písemně předložený materiál objasnil ZS Ing. Pařízek. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí stav projednání petice na jednotlivých komisích a příslušných odborech Úřadu 

MČ Praha 22. 

2. RMČ souhlasí s tím, aby došlo k zprůjezdnění ulice Františka Diviše, a to za podmínek navržení zóny 

30 se zvýšenými prahy. 

3. RMČ ukládá ZS Ing. Pařízkovi předložit materiál se stanoviskem rady na 13. ZMČ. 

/8:0:0/ 

 

24. Předchozí souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru 
Materiál byl předložen písemně. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s přijetím účelového finančního daru ZŠ U Obory, Praha 10, Vachkova 630 dle 
důvodové zprávy. 

2. RMČ ukládá  
a) OKÚ seznámit s usnesením ředitelku školy Mgr. Ivanu Vodičkovou,  
b) ředitelce Mgr. Ivaně Vodičkové uzavřít darovací smlouvu. 

/8:0:0/ 
 

25. Potravinová banka - pomoc osobám a rodinám v tísni - MČ Praha 22 ve spolupráci s PONTE D22, 

z.ú. 

Písemně předložený materiál objasnil radní Bc. Selinger. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s finanční podporou PONTE D22 z.ú. ve výši 3 000 Kč roční poplatek za spolupráci 

s potravinovou bankou. 

2. RMČ ukládá  

a) OE zajistit financování, 

b) OSVZ úzce spolupracovat s PONTE z.ú. při zajištění potravinové pomoci osobám a rodinám 

v tísni. 
/8:0:0/ 

 

26. Připomínky k posudku EIA pro záměr „Novostavba mola a dráhy se zázemím pro vodní lyžování, 

lokalita Podleský rybník, parc. č. 1692 v k. ú. Uhříněves“ 

Písemně předložený materiál objasnil radní Ing. Loula. K bodu se diskutovalo. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s připomínkami k 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. 
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2. RMČ ukládá starostovi zaslat připomínky k posudku v termínu do 5. 2. 2017 na Ministerstvo životního 
prostředí ČR. 

/8:0:0/ 

 

27. Zápis z 1. zasedání Komise kultury ze dne 12. 1. 2017 
Materiál byl předložen písemně. RMČ bere zápis na vědomí.  
 
28. Odměna pro uvolněné členy ZMČ Praha 22 v návaznosti na navýšení počtu obyvatel MČ P22        
k 1. 1. 2017 v souladu s platným prováděcím předpisem   
Materiál byl předložen písemně. 
RMČ bere na vědomí změny v odměňování uvolněných zastupitelů MČ Praha 22, ve smyslu nařízení vlády 
352/2015 Sb., ze dne 14. 12. 2015, příloha č. 1, kdy se od 1. 1. 2017 mění pohyblivá složka odměny                  
za navýšený počet obyvatel MČ Praha 22 

 

29. Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 22 za 2. pololetí roku 2016 (období 1. 7. - 31. 12. 2016) 
Materiál byl předložen písemně. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí „Zprávu o činnosti Rady MČ Praha 22 za období 1. 7. - 31. 12. 2016“. 
2. RMČ ukládá starostovi předložit materiál na 13. ZMČ. 

/8:0:0/ 

 
30. Návrh na jmenování kronikáře MČ Praha 22 
Materiál byl předložen písemně. K bodu se diskutovalo 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí a doporučuje ZMČ Praha 22 jmenovat kronikářem MČ Praha 22 pana Ing. Michala 

Klicha. 

2. RMČ doporučuje ZMČ Praha 22 schválit roční odměnu kronikáři MČ Praha 22 ve výši 24 000 Kč. 

3. RMČ ukládá starostovi předložit návrh na jmenování Ing. Michala Klicha kronikářem MČ Praha 22 

na 13. ZMČ. 
/8:0:0/ 
 
31. Změna Statutu HMP v souvislosti s novelou zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona     
č. 185/2001 Sb., o odpadech 
Materiál byl předložen písemně. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se změnou Statutu HMP v bodech 1., 2. a 4. 

2. RMČ souhlasí se změnou Statutu HMP s připomínkami dle stanoviska OŽPD v bodech 3. 

3. RMČ nesouhlasí s navrhovanou změnou Statutu HMP dle stanoviska OŽPD v bodech 5. a 6. 
4. RMČ ukládá starostovi zaslat stanovisko MČ ke změně Statutu Odboru ochrany prostředí MHMP      

do 17. 2. 2017. 
/8:0:0/ 
 
32. Návrh programu 13. zasedání ZMČ, které se uskuteční dne 15. 2. 2017 a plnění úkolů ze ZMČ 
Návrh programu byl předložen písemně včetně plnění úkolů ze ZMČ. Radní byli seznámeni s písemnými 
materiály včetně příloh, připravenými pro 13. ZMČ. Do programu ZMČ byl zařazen materiál „Návrh na 
jmenování kronikáře MČ Praha 22“, který byl na návrh starosty projednán na dnešním zasedání RMČ,          
viz bod 30.  
Usnesení: 

RMČ schvaluje návrh programu 13. zasedání ZMČ, které se bude konat ve středu 15. 2. 2017 od 16 hodin ve 

velké zasedací místnosti ve 3. patře. Oznámení o konání 13. zasedání ZMČ a distribuci materiálů - zajistí 

OKVO a OHS v souladu se zákony v pondělí 6. února 2017.  Materiály pro členy ZMČ budou 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 OKVO v úterý 7. 2. 2017. 
/8:0:0/ 
 
 
 

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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33. Různé 
A/ Informace o postupu městských částí při uplatňování žádostí o dotaci z rezervy pro MČ vytvořené 
v kapitole 10 ve schváleném rozpočtu HMP na rok 2017 
Písemně předložený materiál objasnil pan starosta. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí Pravidla pro poskytování dotací z rezervy pro městské části hl. m. Prahy 
v rozpočtu vlastního hl. m. Prahy (v kap. 10) na rok 2017  

2. RMČ souhlasí s podáním žádosti:  
č. 1 Víceúčelová sportovní hala ZŠ Jandusů 30 mil. Kč 
č. 2 Lávka Ke Kříži I. a II. etapa  24 mil. Kč 
č. 3. DPS Betlímek    34 mil. Kč 

3.  RMČ ukládá  
a) vedoucímu ORS a vedoucí OSM zajistit zpracování žádostí za MČ pro pana starostu podle 
důvodové zprávy a určeného postupu, 

 b) starostovi postoupení zpracovaných žádostí na HMP ve stanoveném termínu. 
/8:0:0/ 

          

B/ Vlajka pro Tibet 

Usnesení: 
RMČ souhlasí s podporou akce „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky dne 10. 3. 2017 na počest          
58. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu. 
/8:0:0/ 
 
C/ Informace tajemnice 

1. Dne 13. 1. 2017 se na úřad dostavila p. …. a předala finanční obnos, který nalezla v bezprostřední 

blízkosti ÚMČ Praha 22.  Nález s ní byl sepsán a finance jsou uloženy. 

Vzhledem k tomu, že se stejná věc stala 14. 3. 2014 a TAJ informovala tehdejší RMČ navrhuje stejný 

postup, tj. pokud se nikdo ke ztrátě finančního obnosu nepřihlásí, bude tento, po dohodě s nálezkyní, 

věnován na dobročinné účely a občance bude veřejně v UZ poděkováno za poctivost. 

Usnesení: 

RMČ souhlasí s návrhem postupu. 

/8:0:0/ 

 

2. Paní tajemnice v předaných tabulkách informovala radní: 

- o počtu obyvatel MČ Praha 22 k 1. 1. 2017 

- o přehledu provedených úkonů v OIC za rok 2016 (porovnání let 2015 a 2016) 

- o počtu vydaných osobních dokladů za rok 2016 (značný nárůst) 
RMČ informace bere na vědomí. 
 

3. Paní tajemnice požádala radu o odsouhlasení Dohody o provedení práce pro pana Petra Bořkovce na 
výpomoc do OŽPD - oblast dopravy od 1. 2. 2017 za stejných podmínek roku 2016. 

Usnesení: 
RMČ souhlasí s uzavřením DPP s panem Bořkovcem za stejných podmínek roku 2016. 
/8:0:0/ 
 

4. Paní tajemnice informovala o kontrolách z MHPM na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 3230 „Plán 
kontrol, přezkoumání hospodaření a dalších činností odboru kontrolních činností MHMP na rok 2017. 
Termíny kontrol budou upřesněny. RMČ informaci bere na vědomí. 
 
 
 

D/ Informace ZS pana Knotka - pan Knotek informoval o žádosti pana Lehkého - předsedy SVJ dům          
čp. 1370, Nové náměstí o souhlas MČ s umístěním reklamy na stěnu protipožárního schodiště. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s umístěním reklamy. 
2. RMČ ukládá ZS panu Knotkovi informovat předsedu SVJ o usnesení RMČ. 

/8:0:0/ 
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E/ Informace radního Bc. Selingera - pan radní informoval o poplatku OSA ve výši 500 Kč za produkci 
v DPS (akce Zpívání na schodech.). RMČ informaci bere na vědomí. 
 
F/ Informace radního pana Collera - pan radní informoval o možném pronájmu učebních kontejnerů, jako 
dočasného řešení nedostatku učeben v ZŠ U Obory. Materiál s podrobnějšími informacemi zpracuje pan radní 
Coller a V OKÚ Ing. Petr do příští RMČ. RMČ informaci bere na vědomí. 
 
 
 
 
 
Zasedání bylo ukončeno v 16:30 hodin. 
Zapsala:  Monika Kubšová 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Petr Semeniuk   ………………………………… 
 
 
 
   Bc. Michal Selinger    ……………………………….. 
               
 
 
 
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 


