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Zápis z 56. zasedání RMČ, které se konalo dne 8. 3. 2017 
od 10 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice 

 
Přítomni:   Viz Prezenční listina 
Ověřovatelé zápisu:  Ing. Petr Semeniuk, Bc. Michal Selinger 
Omluven:   pan Milan Coller 
 

 

Jednání zahájil pan starosta v 10:00 hodin přivítáním přítomných 
 
Hlasováním 5:0:0 byl schválen PROGRAM: 

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu 
2. Kontrola zápisu z 55. zasedání RMČ ze dne 22. 2. 2017 a kontrola zápisu z 12. MIM zasedání ze dne 

2. 3. 2017 
3. VZMR s názvem „Revitalizace parku a Cukrovarského rybníka, Praha Uhříněves- zpracování PD“ - 

zrušení veřejné zakázky 
4. Pronájem části pozemku parc. č. 761 v k. ú. Uhříněves o výměře 161 m2 za účelem zřízení zahrádky 
5. Žádost o výpůjčku částí pozemků ve správě MČP22 parc. č. 2178, parc. č. 2016/1 a parc. č. 2003, k. ú. 

Uhříněves, o celkové rozloze cca 684,35 m2, dotčené finální úpravou povrchů komunikací v rámci 
výstavby „obytný soubor U Starého mlýna“ spol. CWI Delta s. r. o. 

6. Fotbalový turnaj MČ Praha 22 
7. Přidělení dotace z Programu MČ Praha 22 na podporu projektů v oblasti společenských aktivit v roce 

2017 

8. Přidělení dotace z Programu MČ Praha 22 na podporu sportovních činnosti nestátních neziskových 

organizací pro rok 2017 
9. Zápis z 2. zasedání Komise kultury ze dne 23. 2. 2017 
10. Informace starosty MČ Praha 22 o záměru zřízení a jmenování komise pro projednávání přestupků 

coby zvláštního orgánu MČ Praha 
11. Různé 

A/ Informace starosty 
B/ Informace ZS pan Knotka 
C/ Informace RAD Ing. Semeniuka 
D/ Informace RAD Bc. Selingera 
E/ Informace RAD RNDr. Louly 
F/ Informace tajemnice 
 
 

2a) Kontrola zápisu z 55 zasedání RMČ ze dne 22. 2. 2017 a z 12. MIM. zasedání ze dne 2. 3.2017  
55/2,54/2,53/2,52/2,51/2,50/2,49/2,48/2,47/2,/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 - smlouva zapsána do KN - splněno 

55/2,54/2,53/2,52/2,51/2,50/2,49/2,48/2,47/2,46/2,45/2,44/2,43/2,42/8 (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 k. ú. Uhříněves zajištěn a byl  odeslán SŽDC společně se žádostí o odkup , čeká se na 

odpověď  ze SŽDC, dle informace SŽDC byla žádost o odkup odeslána SŽDC k projednání ve vládě - trvá 
55/2,54/2,53/2,51/2,50/2,49/2,48/2,47/3 (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 
55/2,54/2,53/2,52/2,51/2,50/2,49/2,48/2,47/4 (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 od cukrárny Věrka po kruhový objezd Podleská, na základě informace na   
55. RMČ (bod 7) bude pokračováno v pracích - trvá 
55/2,54/2,53/2,51/2,50/2,49/2,48/7 (48. RMČ dne 26. 10. 2016) - VZ „Navýšení kapacity ZŠ U Obory“ - 
schválení záměru na výběr zhotovitele, způsobu zadání a ZP - dne 13. 3. 2017 bude druhé jednání 
hodnotící komise a bude dohodnut další postup - trvá  
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55/2,54/2,53/2,52/2,51/2,50/2,49/8 (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 - 
projektová dokumentace předána, čeká se na souhlas hasičů a hygieny - trvá 
55/2,54/2,53/2,52/2,51/2,50/8 (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 
55/2,54/2,53/2,52/2,51/2,50/9 (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. - splněno 
55/2,54/2,53/2,52/2,51/2,50/10 (50. RMČ dne 23. 11. 2016) - Zřízení ÚVB k pozemku parc. č. 2125 v k. ú. 
Uhříněves ve prospěch PREdistribuce, a. s. - smlouva podána na KN - trvá 
55/2,54/2,53/2,52/2,51/11 (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 
55/2,54/2,53/2,52/2,51/21 (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 - trvá 

55/2,54/2,53/2,52/7 (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 
55/2,54/2,53/2,52/11(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 
55/2,54/2,53/8 (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 - dnes na programu bod 7 a 8  
55/2,54/2,53/17 (53. RMČ ze dne 11. 1. 2017) - Různé - B/ CWI DELTA s.r.o. - čeká se na návrh DS - trvá 

55/2,54/4 (54. RMČ ze dne 30. 1. 2017) - 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 - dnes v materiálech bod 3 
55/2,54/5 (54. RMČ ze dne 30. 1. 2017) - VZMR na služby s názvem „Oprava chodníku v ulici 

K Netlukám - zpracování PD" - vyhodnocení zadávacího řízení - smlouva o dílo byla uzavřena - splněno 

55/2,54/7 (54. RMČ ze dne 30. 1. 2017) - Uzavření smluv o zřízení služebnosti k provozování cyklotrasy a 
cyklostezky akce „Cyklotrasy MČ P22 Netluky - Uhříněves - Kolovraty“ - ORS připravuje smlouvy            
o zřízení služebnosti - trvá 

55/2,54/8 (54. RMČ ze dne 30. 1. 2017) - 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 
55/2,54/16 (54. RMČ ze dne 30. 1. 2017) - Přechod nájemního vztahu k bytu v  ul. U Starého mlýna 

v Praze - Uhříněvsi - smlouva podepsána - splněno 

55/2,54/17 (54. RMČ ze dne 30. 1. 2017)  - Ukončení NS na byt v ul. K Sokolovně s L. B. - dohoda               

o ukončení NS připravena k podpisu - trvá 
55/2,54/18 (54. RMČ ze dne 30. 1. 2017) - Ukončení NS s J. V. - žaloba připravena na zaslání AK - trvá 

55/2,54/25 (54. RMČ ze dne 30. 1. 2017) - Potravinová banka - pomoc osobám a rodinám v tísni -          

MČ P22 ve spolupráci s PONTE D22 - probíhá 
55/2,54/33 (54. RMČ ze dne 30. 1. 2017) - Různé 

B/ Vlajka pro Tibet - vyvěšení vlajky dne 10. 3. 2017 zajistí OHS - trvá 
C/ Nález finanční částky - DS starostou podepsána 3. 3. 2017 - splněno  
F/ Pronájem učebních kontejnerů, jako možnost dočasného řešení nedostatku učeben v ZŠ U Obory -
jednání za účasti ředitelky školy se uskutečnilo 2. 3. 2017, zpracovávají se konkrétní nabídky, zvažují se i další 
možnosti k zajištění výuky  - probíhá 
55/3 - Kompetence Rady MČ Praha 22 - změny na webu provedeny 

55/4 - Návrh Darovací smlouvy uzavřené podle § 2055 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

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. - DS za stranu Vivus je podepsána, 

materiál do ZMČ připravuje OKVO – trvá 

55/5 - Memorandum pro Pražský okruh do roku 2022 - podepsání předloženého memoranda za MČ P22 

zajistí sekretariát starosty - trvá 

55/6 - VZMR na stavební práce s názvem „Oprava dešťové kanalizace v ul. Vachkova“ - ORS v souladu 
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s usnesením 55. RMČ (bod 6) upravil zadávací podmínky a zajistil zadání VZMR, zasedání hodnotící komise 

se uskuteční dne 15. 3. 2017 - trvá;  starosta jmenoval členy a náhradníky hodnotící komise - splněno 
55/8 - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 1793/77, 1793/78 a 1793/80 v k. ú. Uhříněves ve prospěch Česká 

telekomunikační infrastruktura a. s. - žadatel informován, smlouva podepsána a zaslána na MHMP - trvá 
55/9 - Zřízení ÚVB k pozemku parc. č. 2101 v k. ú. Uhříněves ve prospěch Pražská plynárenská 

Distribuce, a. s. - žadatel informován, čeká se na zaslání smlouvy - trvá 

55/10 - 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 BS VIVUS 

Uhříněves pro Metrostav a. s. - žadatel informován, čeká se na zaslání smlouvy - trvá 
55/11 - Odejmutí svěřené správy části pozemku parc. č. 1835/2 v k. ú. Uhříněves - materiál do ZMČ se 

připravuje - trvá 

55/12 - Vybudování veřejného WC - zrušeno na 12. MIM RMČ ze dne 2. 3. 2017 

55/13 - Pronájem NP č. 5a o velikosti 54,09 m2 v čp. 1257 na Novém náměstí v Praze - Uhříněvsi – 

vybraný nájemce odstoupil od podpisu smlouvy - záměr OSM opět zveřejní - trvá 
55/14 - Pronájem NP č. 6 o velikosti 96,17 m2 v čp. 1257 na Novém náměstí v Praze - Uhříněvsi - OSM 

pokračuje ve zveřejnění záměru pronájmu volných NP na úřední desce - trvá 

55/17 - Návrh umístění nového stanoviště tříděného odpadu v ul. Lnářská - stanoviště bude vybudováno 

formou VZMR, předpokládaná realizace červen 2017 - trvá 

55/18 - Přerušení provozu v MŠ v době hlavních prázdnin měsíci červenci a srpnu 2017 - ředitelky MŠ 

seznámeny - splněno; dnes v Různém 
55/23 - 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 - parkovací místo pro kostel - OŽPD prověří možnosti a projedná s PČR 
 Oprava kostelní zdi - OSM připraví cenovou kalkulaci na opravu zdi a NP - info pan Knotek 
 Restaurování oltáře - možnost uspořádat sbírku na kostel za podpory MČ Praha 22 
 Zpřístupnění fary - příprava záměru na pronájem prostor fary a zahrady  

12MIM/2 - Revokace usnesení z 55. RMČ, bod č. 12  - OSM připravuje nové VŘ, informace pana ZS 
 
 
 

3. VZMR s názvem „Revitalizace parku a Cukrovarského rybníka, Praha Uhříněves- zpracování PD“ 

- zrušení veřejné zakázky 

Písemně předložený materiál objasnil radní Ing. Semeniuk. 

Usnesení: 

RMČ souhlasí se zrušením veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Revitalizace parku a 

Cukrovarského rybníka, Praha Uhříněves - zpracování PD“ z důvodu, že byly podány pouze dvě nabídky a 

nabídkové ceny přesáhly částku schválenou v rozpočtu MČ na rok 2017 pro tuto akci.   

/5:0:0/ 

 

 
4. Pronájem části pozemku parc. č. 761 v k. ú. Uhříněves o výměře 161 m2 za účelem zřízení zahrádky 
Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. 39/2015 MN - 13 na pronájmem části pozemku      

parc. č. 761 v k. ú. Uhříněves o výměře 161 m2 za účelem zřízení zahrádky s p. J. V. dohodou ke dni 

31. 3. 2017.   

2. RMČ souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 761 v k. ú. Uhříněves o výměře 161 m2 za účelem 

zřízení zahrádky p. K. F., bytem Praha - Uhříněves, za cenu 11 Kč/m2/rok na dobu neurčitou              

od 1. 4. 2017.   

3. RMČ ukládá  
a) OSM informovat žadatele a připravit dohodu o ukončení nájemní smlouvy a nájemní smlouvu, 

b) starostovi MČ podepsat dohodu o ukončení nájemní smlouvy a nájemní smlouvu.  
/5:0:0/ 
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5. Žádost o výpůjčku částí pozemků ve správě MČP22 parc. č. 2178, parc. č. 2016/1 a parc. č. 2003,       
k. ú. Uhříněves, o celkové rozloze cca 684,35 m2, dotčené finální úpravou povrchů komunikací v rámci 
výstavby „obytný soubor U Starého mlýna“ spol. CWI Delta s. r. o. 
Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se záměrem výpůjčky částí pozemků parc. č. 2178, parc. č. 2016/1 a parc. č. 2003,      

k. ú. Uhříněves, o celkové rozloze cca 684,35 m2, pozemky související s rekonstrukcí komunikace a 

chodníků. 

2. RMČ ukládá OSM  

a) zveřejnit záměr výpůjčky částí pozemků parc. č. 2178, parc. č. 2016/1 a parc. č. 2003, k. ú. 

Uhříněves, o celkové rozloze cca 684,35 m2, a to po dobu 15 dní na úřední desku, 

b) uzavřít smlouvu o výpůjčce částí pozemků parc. č. 2178, parc. č. 2016/1 a parc. č. 2003, k. ú. 

Uhříněves, o celkové rozloze cca 684,35 m2. 
/5:0:0/ 
 
6. Fotbalový turnaj MČ Praha 22 
Písemně předložený materiál objasnil radní Bc. Selinger. 
Usnesení: 

RMČ souhlasí s uspořádáním fotbalového turnaje a s maximální částkou nákladů na organizaci turnaje ve výši 

20 000 Kč.  
/5:0:0/ 
 

7. Přidělení dotace z Programu MČ Praha 22 na podporu projektů v oblasti společenských aktivit 

v roce 2017 
Písemně předložený materiál objasnil radní Bc. Selinger. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí zápis hodnotící komise včetně jejího doporučení na přidělení dotace na 

podporu projektů v oblasti společenských aktivit v roce 2017.  

2. RMČ schvaluje na základě kritérií přidělení dotace:  

č. 1 OB Uhříněves, IČ 00441783      ve výši   5 000 Kč 

č. 2 Český rybářský svaz, z. s., MO Uhříněves, IČ 40615561  ve výši 15 000 Kč  

č. 3 OV ČSBS Praha 22, IČ 00442755     ve výši 20 000 Kč 

č. 4 Sportcentrum Uhříněves, IČ 01539850    ve výši 10 000 Kč 

č. 5 PONTE D22, z.ú., IČ 26531186     ve výši 15 000 Kč 

č. 6 DPS Jiskřička, IČ 68407874      ve výši 20 000 Kč 

č. 7 SDČR, ZO 22/30, IČ 69059373     ve výši 20 000 Kč 

č. 8 TJ Sokol Uhříněves, IČ 49276662     ve výši 15 000 Kč 

č. 9 SPOLEK OBČANŮ HÁJKU, IČ 03710947    ve výši 20 000 Kč 

č. 10 Občanské sdružení Uhříněves, IČ 27015297    ve výši 15 000 Kč 

č. 11 SHM Klub Uhříněves - Kolovraty, z. s., IČ 63834481   ve výši 10 000 Kč 

č. 12 Naše Pitkovice, z. s., IČ 05825016     ve výši 15 000 Kč 

č. 13 DDM Praha 10 - Dům Um, IČ 45241945    ve výši 20 000 Kč 

3. RMČ ukládá OKÚ 

a) vyrozumět žadatele s rozhodnutím RMČ o podaných žádostech,  

b) připravit smlouvy o poskytnutí dotace k podpisům smluvních stran.  
/5:0:0/ 

 

8. Přidělení dotace z Programu MČ Praha 22 na podporu sportovních činnosti nestátních neziskových 

organizací pro rok 2017 
Písemně předložený materiál objasnil radní Bc. Selinger. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí zápis hodnotící komise včetně jejího doporučení na přidělení dotace na 

podporu sportovní činnosti nestátních neziskových organizací.  

2. RMČ schvaluje na základě kritérií přidělení dotace:  

č. 1 Český rybářský svaz, z. s., MO Uhříněves, IČ 40615561  ve výši 35 000 Kč 

č. 2 Sportcentrum Uhříněves, IČ 01539850    ve výši 40 000 Kč 
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č. 3 Studio Sport, z. s., IČ 26585146     ve výši 29 000 Kč 

č. 4 Podkova bezpečí, z.s., IČ 02486083     ve výši 30 000 Kč 

č. 5 SPOLEK OBČANŮ HÁJKU, IČ 03710947    ve výši 40 000 Kč 

č. 6 SHM Klub Uhříněves – Kolovraty, z. s., IČ 63834481   ve výši 30 000 Kč 

č. 7 Naše Pitkovice, z. s., IČ 05825016     ve výši   6 000 Kč  

č. 8 DDM Praha 10 - Dům Um, IČ 45241945    ve výši 40 000 Kč 

č. 9 SK Čechie Uhříněves, IČ 15268551     ve výši 50 000 Kč  

3. RMČ ukládá OKÚ 

a) vyrozumět žadatele s rozhodnutím RMČ o podaných žádostech,  

b) připravit smlouvy o poskytnutí dotace k podpisům smluvních stran.  
/5:0:0/ 

 
9. Zápis z 2. zasedání Komise kultury ze dne 23. 2. 2017 
Materiál byl předložen písemně. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí zápis ze zasedání komise kultury ze dne 23. 2. 2017.        

2. RMČ schvaluje 
a) poskytnutí finanční daru  ve výši  5 000 Kč p. Ing. L. V. za výuku výroby kraslic pro školní 

mládež, 

b) poskytnutí finanční částky do 3 000 Kč, na výrobu cen do soutěže „Mazaný beránek“  
/5:0:0/ 
 
10. Informace starosty MČ Praha 22 o záměru zřízení a jmenování komise pro projednávání 
přestupků coby zvláštního orgánu MČ Praha 
Písemně předložený materiál objasnil radní Bc. Selinger. 
Usnesení: 
RMČ Praha 22 v souvislosti s řešením personální problematiky ÚMČ Praha 22 bere na vědomí záměr 
starosty MČ Praha 22 zřítit a jmenovat dnem 1. 7. 2017 Komisi k projednávání přestupků jakožto zvláštní 
orgán MČ Praha 22, a to ve smyslu § 61zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, 
účinného od 1. 7. 2017. 
 
11. Různé 
A/ Informace starosty  

1. Chodník v ul. Františka Diviše - koncem března budou předloženy zadávací podmínky pro vyhlášení 
výběrového řízení na dodavatele stavby. 
 

2. Kulatý stůl se starostou na téma Investice a rozpočet MČ Praha 22 - pan starosta přizval radní              
k prvnímu kulatém stolu. Zároveň je požádal o předání podkladů do pátku 17. 3. 2017 
 

3. Uzavření mateřských školek v období červenec a srpen 2017 - k projednávání byl přizván V OKÚ 
Ing. Petr, který seznámil radní s připravovanými akcemi a sdělil, že v dubnovém UZ bude zveřejněna 
informace od ředitelek MŠ a nabídka aktivit pro předškolní dětí během prázdnin v naší MČ. 

RMČ informace bere na vědomí. 

 
B/ Informace ZS pana Knotka  
Žádost o vyjádření MČ k územnímu řízení na rozšíření optické sítě UPC - jedná se o rozšíření sítě UPC 
(Etapa 1-9) včetně připojení. Projekt řeší vybudování nové sítě sdělovacího vedení pro připojení nových 
zákazníků na síť UPC ČR s.r.o. v lokalitě Praha - Uhříněves v k. ú. Uhříněves. V této souvislosti bude MČ 
apelovat na kvalitu provedených prací včetně lhůt, kdy se můžou projevit vady provedených prací.                  
RMČ informaci bere na vědomí. 
 
 
C/ Informace radního Ing. Semeniuka  

1. Pan RAD Ing. Semeniuk informoval o společném jednání se starostou dne 7. 3. 2017 na OSI ohledně 
projektování ZŠ Romance. V pondělí 13. 3. 2017 se uskuteční prohlídka pozemku pro výstavbu         
základní školy za účasti V OV Mgr. Vinklářové, V OSM Ing. Kovaříkové a V OŽPD   Ing. Sopouškové, 
pana ředitele Mgr. Měchury a paní ředitelky Mgr. Vodičkové (zástupce škol). 
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2. Pan RAD Ing. Semeniuk pozval radní na zasedání Komise VaÚP dnes od 17 hodin ve 3. patře radnice a 

krátce nastínil program zasedání. Zveřejnění představených projektů/nabídek bude zveřejněno na 
webových stránkách úřadu. 

RMČ informace bere na vědomí. 
 
D/ Informace radního Bc. Selingera - informoval o zítřejší prohlídce NP s lékařem (obor gynekologie), která 
se uskuteční v 16 hod. ve VIVUSu. Informoval i o nové nabídce na lékaře z oblasti pediatrie a chirurgie. 
RMČ informaci bere na vědomí. 
 
E/ Informace radního RNDr. Louly - pan radní informoval o schůzce, kterou pořádala organizace Lesy HMP 
pro dotčené samosprávy a která se týkala záměru vybudovat na Botiči a jeho přítocích varovný povodňový 
systém. Také je plánováno cvičení k povodním - bližší informace budou dodány. 
RMČ informaci bere na vědomí. 
 
F/ Informace tajemnice - paní tajemnice informovala o projektu Ministerstva vnitra ČR v soutěži „Přívětivý 
úřad“. Úřad městské části se tohoto projektu zúčastní vyplněním dotazníku zaměřeného na 5 tematických 
oblastí, sledujících otevřenost a přívětivost úřadu. Termín pro odeslání dotazníku je do 20. 3. 2017. 
RMČ informaci bere na vědomí 
 
 
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     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 


