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Zápis z 55. zasedání RMČ, které se konalo dne 22. 2. 2017 
od 10 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 10:00 hodin přivítáním přítomných 
 
Hlasováním 6:0:0 byl schválen doplněný PROGRAM: 

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu 
2. Kontrola zápisu z 54. zasedání RMČ ze dne 30. 1. 2017 a 11. MIM. zasedání RMČ ze dne 8. 2. 2017, 

kontrola usnesení a kontrola zápisu z 13. zasedání ZMČ ze dne 15. 2. 2017  
3. Kompetence Rady MČ Praha 22 
4. Návrh Darovací smlouvy uzavřené podle § 2055 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále 

jen „Smlouva“) ohledně poskytnutí finančních darů pro účely rozvoje a rozšíření stávající 

infrastruktury v územním obvodu Městské části Praha 22 v intencích § 20 odst. 8 zák. č. 586/1992 Sb. 

5. Memorandum pro Pražský okruh do roku 2022 

6. Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem „Oprava dešťové kanalizace               

v ul. Vachkova“ 

7. Oprava havárie DK - ul. Přátelství naproti čp. 187“ - informace 

8. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 1793/77, 1793/78 a 1793/80 v k. ú. 

Uhříněves ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s 

9. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 2101 v k. ú. Uhříněves ve prospěch 

společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a. s. 

10. Pronájem části pozemku parc. č. 2039 a části pozemku parc. č. 604/1 v k. ú. Uhříněves za účelem 

vybudování staveniště pro startovací jámy protlaků pod železniční tratí v rámci výstavby bytového 

souboru VIVUS Uhříněves pro společnost Metrostav a. s 

11. Odejmutí svěřené správy části pozemku parc. č. 1835/2 v k. ú. Uhříněves 

12. Vybudování veřejného WC 

13. Pronájem nebytového prostoru č. 5a o velikosti 54,09 m2 v v č. p. 1257 na Novém náměstí v Praze - 

Uhříněvsi 

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

Uhříněvsi 

15. Informace o krátkodobých pronájmech majetku MČ Praha 22 v roce 2016 

16. Informace o pronájmu garážových stání v majetku MČ Praha 22 v roce 2016 

17. Návrh umístění nového stanoviště tříděného odpadu v ul. Lnářská 

18. Přerušení provozu v mateřských školách v době hlavních prázdnin měsíci červenci a srpnu 2017 
19. Zápis z 11. jednání Komise školské konané dne 16. února 2017 
20. Zápis z 13. zasedání Komise dopravy konaného dne 13. 2. 2017 

21. Zápis z Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 1. 2. 2017 
22. Personální záležitost 
23. Různé 

 
 

 
2a) Kontrola zápisu z 54 zasedání RMČ ze dne 30. 1. 2017 a z 11. MIM. zasedání ze dne 8. 2.2017  
54/2,53/2,52/2,51/2,50/2,49/2,48/2,47/2,/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 - výzva k doplnění -  trvá  

54/2,53/2,52/2,51/2,50/2,49/2,48/2,47/2,46/2,45/2,44/2,43/2,42/8 (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 
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54/2,53/2,51/2,50/2,49/2,48/2,47/3 (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 podepsána a zaslána na MHMP - trvá 
54/2,53/2,52/2,51/2,50/2,49/2,48/2,47/4 (47. RMČ ze dne 12. 10. 2016) - Oprava havárie dešťové 
kanalizace - ul. Přátelství naproti čp. 187 - od zahájení prací bylo vybudováno 18 ks zcela nových šachet,    
10 ks  šachet stávající zrekonstruované  a 3 ks  šachet pod asfaltem byly vyčištěné (celkem 31 šachet),  
zprovozněno bylo 890 m potrubí v úseku od cukrárny Věrka po  kruhový objezd Podleská - trvá - podrobnosti 
viz informace RAD Ing. Semeniuka dnes v materiálech bod 7 
54/2,53/2,51/2,50/2,49/2,48/7 (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, hodnotící komise  obdržela 11 nabídek a otevírání obálek proběhlo dne        
31. 1. 2017, nyní  probíhá kontrola a vyhodnocení - trvá  
54/2,53/2,52/2,51/2,50/2,49/8 (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 
54/2,53/2,52/2,51/2,50/8 (50. RMČ dne 23. 11. 2016)  - Zřízení ÚVB k pozemku parc. č. 219/492 v  k. ú. 
Pitkovice ve prospěch Pražská plynárenská Distribuce - smlouva podepsána a zaslána na MHMP - trvá 
54/2,53/2,52/2,51/2,50/9 (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 
54/2,53/2,52/2,51/2,50/10 (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 
54/2,53/2,52/2,51/11 (51. RMČ dne 7. 12. 2016) – ze Zápisu z 13. zasedání KVaÚP ze dne 30. 11. 2016 
uloženo RAD Ing. Petru Semeniukovi připravit zadávací podmínky pro zpracování objemové studie na území 
mezi Normou a ulicí Lidického – k věci informoval pan starosta o jednání na IPRu, proběhne schůzka  - trvá 
54/2,53/2,52/2,51/12 (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 - smlouva podepsána - splněno 

54/2,53/2,52/2,51/21 (51. RMČ dne 7. 12. 2016)  - Různé - A/ Žádost zastupitele Koutského - doručeno 

Rozhodnutí z MHMP, ZAS byl vyzván k úhradě nákladů za kopírování velkého množství dokumentace - 

k věci se diskutovalo - řeší se 

54/2,53/2,52/7 (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 
54/2,53/2,52/10 (52. RMČ dne 21. 12. 2016) - Trvalé uložení vnitřního vedení veřejné komunikační sítě 
v domě čp. 78 ul. Přátelství ve prospěch Česká telekomunikační infrastruktura - smlouva podepsána  - 
splněno 
54/2,53/2,52/11(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 
54/2,53/2,52/20 (52. RMČ dne 21. 12. 2016) - Elektromobil, zápůjčka e - Golf - vůz je využíván - splněno 
54/2,53/8 (53. RMČ ze dne 11. 1. 2017) - „Zahrada jako odpověď“ - schválení investičního záměru - 
žádost o dotaci v rámci výzvy č. 20 OP PPR - zpracovává se studie proveditelnosti a povinné přílohy - trvá 

54/2,53/11(53. RMČ ze dne 11. 1. 2017)  - 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. 2 2017. Jednání hodnotících komisí se koná 6. 3 2017 od 11 hod v kanceláři RAD Bc. Selingera. 

Pan radní požádal o revokace bodu č. 11/2 v usnesení 53. RMČ ze dne 11. 1. 2017 (místo Mgr. Erbsové pana 

Knotka). 

Usnesení: 

RMČ jmenuje hodnotící komisi pro posuzování žádostí o přidělení dotace z vyhlášených programů             

MČ Praha 22 v roce 2017 v uvedeném složení: 

Podpora oblasti č. 1 na projekty v oblasti společenských aktivit v roce 2017   

předseda:  Bc. Michal Selinger    

člen:     Jiří Knotek 

člen:         Ing. Roman Petr, MPA      

/6:0:0/ 
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54/2,53/17 (53. RMČ ze dne 11. 1. 2017) - Různé - B/ CWI DELTA s.r.o. - čeká se na návrh DS - trvá 

54/3 - VZMR  na služby s názvem „Výkon činnosti TDI při provádění stavby - Navýšení kapacity           

ZŠ U Obory" - vyhodnocení  ZŘ  - starosta písemně seznámil uchazeče s výsledkem výběrového řízení; 

smlouva byla uzavřena - splněno 
54/4 - 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 - trvá  

54/5 - VZMR na služby s názvem „Oprava chodníku v ulici K Netlukám - zpracování PD" - 

vyhodnocení zadávacího řízení - starosta písemně seznámil uchazeče s výsledkem výběrového řízení - 

splněno; jednání o uzavření smlouvy byla zahájena - trvá 
54/6 - „Víceúčelová sportovní hala ZŠ Jandusů - zpracování PD" - vyhodnocení ZŘ - starosta písemně 
seznámil uchazeče s výsledkem výběrového řízení; smlouva byla uzavřena - splněno 
54/7 - Uzavření smluv o zřízení služebnosti k provozování cyklotrasy a cyklostezky akce „Cyklotrasy 
MČ P22 Netluky - Uhříněves - Kolovraty“ - ORS připravuje smlouvy o zřízení služebnosti - trvá 

54/8 - Zřízení BVB k části pozemku parcelní číslo 1900/1 v k. ú. Uhříněves ve prospěch MČ P22 dle GP 

3120-69/2016 - žadatel informován, čeká se na zaslání smlouvy - trvá 
54/9 - Trvané uložení inženýrských sítí na pozemku parc. č. 2101 v  k. ú. Uhříněves ve prospěch 

CENTRAL GROUP Nad Volyňkou a. s. - žadatel informován, smlouva podepsána - splněno 
54/13 - Souhlas s umístěním sídla spolku „Spolek ZŠ U Obory“ - žadatel informován, souhlas podepsán - 

splněno 
54/14 - Pronájem NP č. 5a o velikosti 54,09 m2 v čp. 1257 na Novém náměstí v Praze - Uhříněvsi - dnes na 

programu bod 13 

54/15 - Pronájem NP č. 6 o velikosti 96,17 m2 v čp. 1257 na Novém náměstí v Praze - Uhříněvsi - dnes na 

programu bod 14 

54/16 - Přechod nájemního vztahu k bytu v ul. U Starého mlýna čp. 149 v Praze - Uhříněvsi - žadatel 

informován, smlouva připravena k podpisu - trvá 

54/17 - Ukončení NS na byt v ul. K Sokolovně s paní L. B. - žadatel informován, dohoda o ukončení 

připravena - trvá 

54/18 - Ukončení NS s paní J. V. - nájemkyně informována, čeká se na zaplacení - potom žaloba - trvá 
54/19 - Úprava nájemních vztahů k bytům v majetku MČ Praha 22 - žadatelé informováni, dodatky 

podepsány - splněno 

54/22 - Stanovisko ke studii plánovaného parkoviště P + R v ulici Františka Diviše - projektant byl 

informován - splněno 

54/24 - Předchozí souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru - ředitelka s usnesením rady 

seznámena - splněno 

54/25 - Potravinová banka - pomoc osobám a rodinám v tísni - MČ P22 ve spolupráci s PONTE D22 - 

probíhá 

54/26 - Informace o zveřejnění posudku o vlivech záměru “Novostavba mola a dráhy se zázemím pro 

vodní lyžování, lokalita Podleský rybník“ - připomínky k posudku byly na MŽP odeslány v termínu - 

splněno 
54/31 - Změna Statutu HMP v souvislosti s novelou zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a zákona     
č. 185/2001 Sb., o odpadech - stanovisko MČ ke změně Statutu HMP bylo odesláno v termínu - splněno 
54/33 - Různé 
A/ Žádost o dotaci z rezervy MHMP na rok 2017- vedoucí ORS připravil zpracování žádostí za MČ  pro 
starostu podle důvodové zprávy a určeného postupu - odeslal sekretariát STA dne 20. 2. 2017 DS - splněno 
B/ Vlajka pro Tibet - odpověď s rozhodnutím odeslána, vyvěšení vlajky dne 10. 3. 2017 zajistí OHS - trvá 
C/ Nález finanční částky - s paní K. jednala tajemnice dne 14. 2. 2017 a ve spolupráci s OSVZ bylo 
dohodnuto, že obnos bude předán nálezkyni formou DS.  
F/ Pronájem učebních kontejnerů, jako možnost dočasného řešení nedostatku učeben v ZŠ U Obory - pan 
RAD Coller podal základní informaci k nájemním modulům, jednání za účasti ředitelky školy se uskuteční 
během příštího týdne - probíhá 
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2b) Kontrola usnesení z 13. zasedání ZMČ ze dne 15. 2. 2017 
Ekonomické záležitosti  zajistí OE 
Majetkové záležitosti  zajistí OSM 
Bod 7    přenesení kompetencí dnes na programu bod 3 
Bod 10.3   plní OKVO - dopis starosty odeslán - splněno 
Bod 11.3   plní OKVO - splněno 
 
2c) Kontrola zápisu z 13. zasedání ZMČ ze dne 15. 2. 2017 

Bod 5.2 studii na nouzové byty Mgr. Kosařovi zašle emailem V OSM Ing. Kovaříková - zajistí OSM 

Bod 12.1 zajištění přeposlání RNDr. Královi email adresovaný panu Zelenkovi zajistí V OKVO          

Ing. Ptáček - splněno dne 16. 2.2017  
 
 
3. Kompetence Rady MČ Praha 22 
Na základě usnesení č. 7 z 13. ZMČ Praha 22 ze dne 15. 2. 2017 dochází k přerozdělení kompetencí Rady   
MČ Praha 22 následovně: 
 
Za Ing. Jiřího Pařízka, přebírá zodpovědnost: 
Finanční politiku a dopravu pan starosta Ing. Martin Turnovský. 
Evropské fondy, kdy jednotlivé dotační tituly jsou zpracovávány dle odbornosti (resortů), přechází 
zodpovědnost na jednotlivé radní 
/6:0:0/ 
 
Mgr. Kateřina Erbsová - zodpovědná za Uhříněveský zpravodaj (dále jen UZ) 

a) RMČ odvolává Mgr. Kateřinu Erbsovou z funkce šéfredaktorky Redakční rady UZ ke dni 23.2. 2017, 
/6:0:0/ 
 

b) RMČ bere na vědomí rezignaci Mgr. Jiřího Matyáška na funkci člena Redakční rady UZ ke dni        
22. 2. 2017, 

c) RMČ doplňuje Redakční radu UZ následovně: 
pan Milan Coller - předseda 
Ing. Michal Klich - člen 
Mgr. Kateřina Kaňoková - členka  
Ing. Olga Jandová -  členka 
/5:0:1/ 
 

d) RMČ odvolává Mgr. Kateřinu Erbsovou z funkce předsedkyně Komise pro sociálně právní ochranu 
dětí - zvláštního orgánu MČ Praha 22 ke dni 23. 2. 2017. 
/6:0:0/ 
 

e) RMČ jmenuje Bc. Michala Selingera předsedou Komise pro sociálně právní ochranu dětí - zvláštního 
orgánu MČ Praha 22 ke dni 23. 2. 2017. 
/5:0:1/ 

 

4. Návrh Darovací smlouvy uzavřené podle § 2055 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále 

jen „Smlouva“) ohledně poskytnutí finančních darů pro účely rozvoje a rozšíření stávající 

infrastruktury v územním obvodu MČ Praha 22 v intencích § 20 odst. 8 zák. č. 586/1992 Sb. 
Písemně předložený materiál objasnil pan starosta. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí informace k předloženému návrhu Darovací smlouvy. 

2. RMČ souhlasí s uzavřením Darovací smlouvy uzavřené podle § 2055 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník (dále jen „Smlouva“) ohledně poskytnutí finančních darů pro účely rozvoje a 

rozšíření stávající infrastruktury v územním obvodu Městské části Praha 22 v intencích § 20 odst. 8 

zák. č. 586/1992 Sb. a doporučuje ZMČ smlouvu uzavřít. 

3. RMČ ukládá starostovi MČ předložit materiál na 14. zasedání ZMČ 10. 5. 2017. 
/6:0:0/ 
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5. Memorandum pro Pražský okruh do roku 2022 
Písemně předložený materiál objasnil pan starosta. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s textem a podpisem Memoranda pro Pražský okruh do roku 2022. 
2. RMČ ukládá starostovi podepsat předložené memorandum za MČ Praha 22. 

/6:0:0/ 
 

6. Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem „Oprava dešťové kanalizace           

v ul. Vachkova“ 
Písemně předložený materiál objasnil radní Ing. Semeniuk. 
Usnesení: 

1. RMČ  souhlasí se zajištěním zadání na stavební práce s názvem „Oprava dešťové kanalizace                 

v ul. Vachkova“.  

2. RMČ ukládá ORS zajistit zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem 

„Oprava dešťové kanalizace v ul. Vachkova“ v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 2/2016.  

3. RMČ  schvaluje způsob zadání a zadávací podmínky do výše schváleného rozpočtu. 

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. 

/6:0:0/ 

 

7. Oprava havárie DK - ul. Přátelství naproti čp. 187“ - informace 
Písemně předložený materiál objasnil radní Ing. Semeniuk. RMČ informaci bere na vědomí. 

 

8. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 1793/77, 1793/78 a 1793/80 v k. ú. 

Uhříněves ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s 
Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zřízením úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 1793/77, 1793/78 a 

1793/80 v  k. ú. Uhříněves ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s., 

Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, za cenu 5 496 Kč + DPH. 

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

b) starostovi MČ uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene. 
/6:0:0/ 

 

9. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 2101 v k. ú. Uhříněves ve prospěch 

společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a. s. 
Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zřízením úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 2101 v k. ú. Uhříněves ve 

prospěch společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a. s., U Plynárny 500, 145 08 Praha 4,               

za cenu 363 Kč + DPH. 

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

b) starostovi MČ uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene. 
/6:0:0/ 
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10. Pronájem části pozemku parc. č. 2039 a části pozemku parc. č. 604/1 v k. ú. Uhříněves za účelem 

vybudování staveniště pro startovací jámy protlaků pod železniční tratí v rámci výstavby bytového 

souboru VIVUS Uhříněves pro společnost Metrostav a. s 
Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 2039 v k. ú. Uhříněves o výměře 121 m2  a 

s pronájmem části pozemku parc. č. 604/1 v k. ú. Uhříněves o výměře 53 m2 za účelem vybudování 

staveniště pro startovací jámy protlaků pod železniční tratí, budovaných v rámci výstavby 2. etapy 

bytového souboru VIVUS Uhříněves pro společnost Metrostav a. s., Koželužská 2450/4,                  

180 00    Praha 8, za cenu 85 Kč/m2/rok.  

2. RMČ ukládá  
a) OSM informovat žadatele a připravit nájemní smlouvu, 

b) starostovi podepsat nájemní smlouvu. 
/6:0:0/ 

 

11. Odejmutí svěřené správy části pozemku parc. č. 1835/2 v k. ú. Uhříněves 
Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s odejmutím svěřené správy městské části  Praha 22 k části pozemku parc. č. 1835/2 

v k. ú. Uhříněves o výměře 20 m2 dle GP 3185-471/2016. 
2. RMČ ukládá OSM připravit materiál do ZMČ. 

/6:0:0/ 

 

12. Vybudování veřejného WC 
Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek. K věci se diskutovalo. 
Usnesení: 

1. RMČ  souhlasí:se zpracováním kompletní projektové dokumentace včetně územního a stavebního 

řízení dle architektonické studie firmou HÉTA plus s.r.o., Ortenovo náměstí 2, Praha 7 za cenu 

238 370 Kč včetně DPH. 

2. RMČ ukládá OSM objednat zpracování kompletní projektové dokumentace u firmy HÉTA plus s.r.o., 

Ortenovo náměstí 2, Praha 7. 

/6:0:0/ 

 

13. Pronájem nebytového prostoru č. 5a o velikosti 54,09 m2 v čp. 1257 na Novém náměstí v Praze - 

Uhříněvsi 
Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek 
Ve stanovené lhůtě byla doručena 1 nabídka z oblasti rychlého občerstvení. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s pronájmem nebytového prostoru č. 5a v 1. nadzemním podlaží Polyfunkčního domu         

v čp. 1257 na Novém náměstí v Praze - Uhříněvsi o velikosti 54,09 m2 za cenu 2 990 Kč/m2/rok 

společnosti: MUDr. Nader Banitorof, Kabešova 943/2, 190 00 Praha 9, IČ 72079410 

2. RMČ ukládá  
a) OSM informovat žadatele a připravit nájemní smlouvu, 

 b) starostovi MČ podepsat nájemní smlouvu.  
/6:0:0/ 
 

 

14. 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 nebyly doručeny žádné nabídky, 

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

RMČ bere na vědomí. 
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15. Informace o krátkodobých pronájmech majetku MČ Praha 22 v roce 2016 
Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek. RMČ informaci bere na vědomí. 

 

 

16. Informace o pronájmu garážových stání v majetku MČ Praha 22 v roce 2016 
Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek. RMČ informaci bere na vědomí. 

 

 

17. Návrh umístění nového stanoviště tříděného odpadu v ul. Lnářská 
Písemně předložený materiál objasnil radní RNDr. Loula. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s umístěním nového stanoviště tříděného odpadu v ul. Lnářská, parc. č. 1879/1, k. ú. 

Uhříněves. 
2. RMČ ukládá OŽPD zajistit vybudování nového stanoviště tříděného odpadu. 

/6:0:0/ 

 

 

18. Přerušení provozu v mateřských školách v době hlavních prázdnin měsíci červenci a srpnu 2017 
Písemně předložený materiál objasnil pan radní Coller. K věci se diskutovalo. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s přerušením provozu v mateřských školách v době hlavních prázdnin měsíci červenci 

a srpnu 2017. 

2. RMČ ukládá OKÚ seznámit s unesením ředitelky MŠ. 
/6:0:0/ 

 

 
19. Zápis z 11. jednání Komise školské konané dne 16. února 2017 
Materiál byl předložen písemně. RMČ zápis bere na vědomí. 
 
 

20. Zápis z 13. zasedání Komise dopravy konaného dne 13. 2. 2017 
Materiál byl předložen písemně. RMČ zápis bere na vědomí. 

 

 

21. Zápis z Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 1. 2. 2017 
Materiál byl předložen písemně. RMČ zápis bere na vědomí. 
 
 
22. Personální záležitost 
Materiál byl předložen písemně. 
RMČ bere na vědomí výši vytvořené finanční rezervy za rok 2016 v kapitole mzdových prostředků a 
souhlasí s vyplacením celkové částky maximálně ve výši 700 000 korun zaměstnancům/zaměstnankyním 
úřadu za plnění mimořádných úkolů v uplynulém období, v souladu s platnou legislativou, s tím, že odměny 
budou vyplaceny ve výplatě za měsíc únor 2017. 
/6:0:0/ 
 
23. Různé 
A/ Informace starosty - pan starosta informoval o schůzce s panem farářem Batógem z kostela Všech 
svatých, jejich společným tématem byla možnost vzájemné spolupráce:  

 Parkování před kostelem - MČ zajistí 1 parkovací místo pro kostel 
 Oprava kostelní zdi - OSM připraví cenovou kalkulaci na opravu zdi a NP 
 Restaurování oltáře - možnost uspořádat sbírku na kostel za podpory MČ Praha 22 
 Zpřístupnění fary - příprava záměru na pronájem prostor fary a zahrady  
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B/ Informace tajemnice  
 informovala o pořádání „kulatých stolů“ (informaci doplnil pan Knotek). Jedná se o získanou dotaci na 

dvouletý projekt „Strategie komunikace“. 
22/3/2017 pan starosta 
6/2017   RAD pan Coller 
9/2017  RAD RNDr. Loula 
12/2017 RAD Bc. Selinger 
3/2018  RAD Ing. Semeniuk  

 zřízení facebooku MČ ve spolupráci s externistou p. Joachymstálem, zkušební spolupráce cca na           
3 měsíce. 

 
 
 
 
Zasedání bylo ukončeno v 12:10 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 


