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Zápis z 58. zasedání RMČ, které se konalo dne 5. 4. 2017 
od 10 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice 

 
Přítomni:   Viz Prezenční listina 
Ověřovatelé zápisu:  pan Jiří Knotek, Ing. Petr Semeniuk 
Omluven:   RNDr. Ing. Bohumil Loula, CSc. 
 

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 57. zasedání RMČ ze dne 22. 3. 2017  
3. Setkání s občany v Pitkovicích dne 23. 3. 2017 
4. Rozpočtové úpravy 
5. VZMR na služby s názvem „DPS Betlímek - zpracování PD“ - schválení způsobu zadání, 

zadávacích podmínek, seznamu účastníků a hodnotící komise 
6. VZMR na služby s názvem „ZŠ Romance - činnost projektového konzultanta“ - schválení záměru, 

způsobu a zadání zakázky 
7. VZMR s názvem „Rekonstrukce společných chodeb a sklepů čp. 380/34 Husovo náměstí“ 
8. Výkup pozemku parc. č. 1758/3 v k. ú. Uhříněves 
9. Stanovení výše nájmu v lékařských ordinacích v Obytném souboru Vivus Uhříněves      
10. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 604/1 a 1059 v  k. ú. Uhříněves ve 

prospěch společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s. 
11. Inventarizace majetku a závazků MČ Praha 22 k 31. 12. 2016 
12. Organizace a úplata za předškolní vzdělávání ve školním roce 2017/2018 v mateřských školách, 

které zřizuje MČ Praha 22 
13. Zajištění Velikonočních trhů MČ Praha 22 v roce 2017 
14. Žádost o neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu hlavního města Prahy na realizaci projektů 

v oblasti Místní Agendy 21 
15. Personální záležitosti - ústně 
16. Zápis z 3. zasedání Komise kultury ze dne 30. 3. 2017 
 
 

2. Kontrola zápisu z 57. zasedání RMČ ze dne 22. 3. 2017  

57/2,56/2,55/2,54/2,53/2,52/2,51/2,50/2,49/2,48/2,47/2,46/2,45/2,44/2,43/2,42/8 (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 
57/2,56/2,55/2,54/2,53/2,51/2,50/2,49/2,48/2,47/3 (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 připravena k podání na KN - trvá 
57/2.56/2,55/2,54/2,53/2,52/2,51/2,50/2,49/2,48/2,47/4 (47. RMČ ze dne 12. 10. 2016) - Oprava havárie 
dešťové kanalizace - ul. Přátelství - práce pokračovaly průzkumem a proplachem na Husově nám. směrem 
ke kruhovému objezdu, po vyhodnocení bude určen další postup - trvá 
57/2,56/2,55/2,54/2,53/2,52/2,51/2,50/2,49/8 (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 -, 
čeká se na souhlas hasičů a hygieny, která požaduje hlukovou zkoušku - trvá 
57/2,56/2,55/2,54/2,53/2,52/2,51/2,50/8 (50. RMČ dne 23. 11. 2016) - Zřízení ÚVB k pozemku parc. č. 
219/492 v  k. ú. Pitkovice ve prospěch Pražská plynárenská Distribuce - smlouva připravena k podání na 
KN - trvá 
57/2,56/2,55/2,54/2,53/2,52/2,51/2,50/10 (50. RMČ dne 23. 11. 2016) - Zřízení ÚVB k pozemku parc. č. 
2125 v k. ú. Uhříněves ve prospěch PREdistribuce, a. s. - splněno 
57/2,56/2,55/2,54/2,53/2,52/2,51/11 (51. RMČ dne 7. 12. 2016) - ze Zápisu z 13. KVaÚP ze dne 30. 11. 2016 
-  3b) připravit zadávací podmínky pro zpracování objemové studie na území mezi Normou a ulicí Lidického - 
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pracovní schůzka na téma „Stanovení podmínek objemově - zastavovací studie v lokalitě mezi Normou a       
ul. Lidického“ se uskutečnila dne 22. 3. 2017 od 13:00 hod.  za účasti PSJ, a. s., Ing. arch. Starčeviče, pana 
starosty a radních MČ; byla vystavena objednávka - splněno 
57/2,56/2,55/2,54/2,53/2,52/7 (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 byla podána dne   

30. 3. 2017 - splněno 
57/2,56/2,55/2,54/2,53/2,52/11(52. RMČ dne 21. 12. 2016) - Změna podnikatelského subjektu v NP v LD          
čp. 1431 na Novém náměstí - žadatel informován, smlouva připravena k podpisu druhé strany - trvá 

57/2,56/2,55/2,54/2,53/8 (53. RMČ ze dne 11. 1. 2017) - „Zahrada jako odpověď“ - schválení investičního 

záměru - žádost o dotaci v rámci výzvy č. 20 OP PPR byla podána dne 30. 3. 2017 - splněno  
57/2,56/2,55/2,54/2,53/17 (53. RMČ ze dne 11. 1. 2017) - Různé - B/ CWI DELTA - návrh DS odeslán - trvá 
57/2,56/2,55/2,54/7 (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, provádí se geodetické zaměřování dotčených pozemků - trvá 

57/2,56/2,55/2,54/8 (54. RMČ ze dne 30. 1. 2017) - Zřízení BVB k části pozemku parc. č. 1900/1 v k. ú. 

Uhříněves ve prospěch MČ P22 dle GP 3120-69/2016 - smlouva podepsána a zaslána na MHMP - trvá 
57/2,56/2,55/2,54/17 (54. RMČ ze dne 30. 1. 2017)  - Ukončení NS č. 321/2000 na byt v ul. K Sokolovně 

s paní L. B. - NS ukončena - splněno 
57/2,56/2,55/2,54/18 (54. RMČ ze dne 30. 1. 2017) - Ukončení NS s paní J. V. - žaloba připravena na zaslání 
AK - trvá 

57/2,56/2,55/2,54/25 (54. RMČ ze dne 30. 1. 2017) - Potravinová banka - pomoc osobám a rodinám v tísni 

- MČ P22 ve spolupráci s PONTE D22 - probíhá 
57/2,56/2,55/2,54/33 (54. RMČ ze dne 30. 1. 2017) - Různé F/ Pronájem učebních kontejnerů - hygienické 
předpisy splňovala pouze 1 nabídka, proto v souladu s podmínkami výzvy doporučuje hodnotící komise radě 
VZ zrušit a vyhlásit opakovaně a jmenovat hodnoticí komisi v novém složení. K věci se diskutovalo. 
Usnesení:  

1. RMČ souhlasí se zrušením veřejné zakázky malého rozsahu „Pronájem modulů pro ZŠ“. 
2. RMČ souhlasí, po doplnění, se stávajícími zadávacími podmínkami a způsobem zadání veřejné 

zakázky malého rozsahu „Pronájem modulů pro ZŠ“. 

3. RMČ jmenuje hodnotící komisi ve složení: Bc. Michal Selinger - předseda, Mgr. Ivana Vodičková - 

členka a pan Jiří Rösler - člen.       

4. RMČ ukládá OKÚ zajistit zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Pronájem modulů      

pro ZŠ“ v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 2/2016.  

 /5:0:0/ 
 

57/2,56/2,55/4 (55. RMČ ze dne 22. 2. 2017) - Návrh DS 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 P22 v intencích § 20 odst. 8 zák. č. 586/1992 Sb. - materiál do 

ZMČ připravuje OKVO - trvá 

57/2,56/2,55/5 (55. RMČ ze dne 22. 2. 2017) - Memorandum pro Pražský okruh do roku 2022 - podepsání 

předloženého memoranda za MČ P22 zajistí sekretariát starosty - trvá 

57/2,56/2,55/8 (55. RMČ ze dne 22. 2. 2017) - 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 
57/2,56/2,55/9 (55. RMČ ze dne 22. 2. 2017) - 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 

57/2,56/2,55/11(55. RMČ ze dne 22. 2. 2017) - Odejmutí svěřené správy části pozemku parc. č. 1835/2 v k. 

ú. Uhříněves - materiál do ZMČ se připravuje - trvá 

57/2,56/2,55/17 (55. RMČ ze dne 22. 2. 2017) - Návrh umístění nového stanoviště tříděného odpadu                  

v ul. Lnářská - stanoviště bude vybudováno formou VZMR, předpokládaná realizace červen 2017 - trvá 
57/2,56/2,55/23 (55. RMČ ze dne 22. 2. 2017) - Různé - A/ Informace starosty  

 Parkování před kostelem - parkovací místo - OŽPD prověří možnosti a projedná s PČR-trvá 
 Oprava kostelní zdi - cenovou kalkulaci zpracoval OSM a předal panu starostovi - splněno 
 Restaurování oltáře - možnost uspořádat sbírku na kostel za podpory MČ P22 
 Zpřístupnění fary - příprava záměru na pronájem prostor fary a zahrady  

Bude svolána společná schůzka s farářem za účasti pana starosty, ZS pana Knotka a radního Bc. Selingera. 
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57/2,56/4 - Pronájem části pozemku parc. č. 761 v k. ú. Uhříněves o výměře 161 m2 za účelem zřízení 
zahrádky - smlouva podepsána - splněno 
57/2,56/5 - 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. - záměr vyvěšen - trvá  
57/2,56/7 - Přidělení dotace z Programu MČ Praha 22 na podporu projektů v oblasti společenských 

aktivit v roce 2017 - žadatelé seznámeni, smlouvy připraveny k podpisu - splněno 

57/2,56/8 - Přidělení dotace z Programu MČ Praha 22 na podporu sportovních činnosti nestátních 

neziskových organizací pro rok 2017 - žadatelé seznámeni, smlouvy připraveny k podpisu - splněno 

57/3 -VZ „Navýšení kapacity ZŠ U Obory“ - návrh na vyloučení uchazeče STAV-ING s.r.o. - ORS 

informoval společnost STAV-ING s.r.o. o vyloučení ze zadávacího řízení v souladu se Zákonem č. 134/2016., 

ve znění pozdějších předpisů a Směrnicí ÚMČ Praha 22 č.2/2016  - splněno 

57/4 -VZMR na stavební práce s názvem „Oprava dešťové kanalizace v ul. Vachkova“ - vyhodnocení 

zadávacího řízení - a) starosta písemně seznámil uchazeče s výsledkem výběrového řízení - splněno;            

b) smlouva o dílo byla uzavřena - splněno 

57/5 - Opakovaná  VZMR na služby s názvem „Revitalizace parku a Cukrovarského rybníka, Praha 

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

hodnotící komise - ORS dne 30. 3. 2017 vyzval 4 účastníky k podání nabídky, jednání hodnotící komise se 

bude konat dne 12. 4. 2017 v 9:00 hod. - trvá; starosta jmenoval členy a náhradníky hodnotící komise - 

splněno 
57/7 - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 109/7 a 136/5 v k. ú. Pitkovice ve prospěch Pražská 

plynárenská Distribuce - žadatelé informováni - čeká se na zaslání smlouvy - trvá 
57/8 - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 2003 a 2178 v k. ú. Uhříněves ve prospěch Pražská plynárenská 

Distribuce - žadatelé informováni - čeká se na zaslání smlouvy - trvá 

57/9 - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 2101 a 2102/1 v k. ú. Uhříněves ve prospěch PREdistribuce- 

žadatelé informováni - čeká se na zaslání smlouvy - trvá 

57/10 - VZMR na služby s názvem „Vybudování veřejného WC - projektová dokumentace“ - VZ 

vyhlášena, schválení účastníci byli vyzváni k podání nabídky - trvá 

57/11 - Pronájem NP č. 5a o velikosti 54,09 m2 v čp. 1257 na Novém náměstí v Praze - Uhříněvsi - OSM 

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

57/12 - 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 

57/13 - Ukončení NS č. 31/2013 MN - 8 - nájemní vztah skončí k 30. 6. 2017 - trvá 
57/14 - Dar na dresy pro fotbalový dorost SK Čechie Uhříněves - darovací smlouva podepsána - splněno 

57/15 - Analýza přístupnosti a bezbariérovosti vybraných objektů MČ Praha, směřující k vytvoření 

celopražské mapy přístupnosti a bezbariérovosti - probíhá 

57/16 - Mapování potřebnosti sociálních služeb ve správním obvodu Praha 22 v roce 2017 - probíhá 
57/18 - Různé 
A/ Informace pana starosty 

1. Veřejná prezentace - pan starosta informoval o plánovaném setkání s občany MČ Praha 22 k tématu 
511 a Hostivařské spojky v Divadle U22 - uskuteční se ve čtvrtek 11. 5. 2017 od 17:30 hod. Pozvání 
veřejnosti v UZ a na webu + Fb. 

2. Petice + Dopis Radě MČ Praha 22  
- Dopis STA jako reakce na petici k prázdninovému provozu MŠ byl odeslán 28. 3. 2017 - splněno 
- Dopis adresovaný Radě MČ Praha - RAD Bc. Selinger připraví odpověď - trvá 

B/ Informace ZS pana Knotka - Studie návrhu kamerového systém pro MČ Praha 22 - objednávka 
vystavena - splněno 
C/ Informace radního Ing. Semeniuka 
Architektonické řešení ZŠ Romance od spol. HELIKA -  v pondělí 10. 4. 2017 od 17 hodin se 
v Uhříněveském muzeu uskuteční prezentace a následně jednání ve věci variant ZŠ Romance. K jednání 
KVaÚP budou přizvány i komise školská, dopravy a životního prostředí. Výsledkem této prezentace bude 
doporučení varianty pro MČ. 
E/   Znak a vlajka MČ Praha 22 - OKÚ připravil dopis předsedovi Podvýboru pro heraldiku a vexilologii PS 
Parlamentu ČR se žádostí o vložení blasonu (slovního popisu) a vyobrazení historického znaku MČ Praha 22 do 
REKOS a o vyjádření k historickému vydržení vlajky MČ Praha 22 - splněno 
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3. Setkání s občany v Pitkovicích dne 23. 3. 2017 
Písemný materiál objasnil pan starosta. K věci se diskutovalo. VO příslušných odborů bude zápis předán TAJ. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí zápis ze setkání se starostou a radními MČ ze dne 23. 3. 2017 a občanů 

Pitkovic.  

2. RMČ souhlasí s poskytnutím součinnosti jednotlivých odborů ÚMČ.  

/5:0:0/ 
 
4. Rozpočtové úpravy 
Písemný materiál objasnil pan starosta. 
Usnesení: 

RMČ schvaluje rozpočtové úpravy dle přílohy. 
/5:0:0/ 
 
5. VZMR na služby s názvem „DPS Betlímek - zpracování PD“ - schválení způsobu zadání, 
zadávacích podmínek, seznamu účastníků a hodnotící komise 
Písemný materiál objasnil radní Ing. Semeniuk. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zajištěním zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem                
„DPS Betlímek - zpracování PD“.  

2. RMČ ukládá ORS zajistit zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „DPS Betlímek 
-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 v tomto 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. 

/5:0:0/ 
 
6. VZMR na služby s názvem „ZŠ Romance - činnost projektového konzultanta“ - schválení záměru, 
způsobu a zadání zakázky 
Písemný materiál objasnil radní Ing. Semeniuk. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zajištěním zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „ZŠ Romance 
- činnost projektového konzultanta“ v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 2/2016.  

2. RMČ schvaluje způsob zadání zakázky dle důvodové zprávy. 
3. RMČ rozhoduje o zadání zakázky pod názvem „ZŠ Romance - činnost projektového konzultanta“   

společnosti  basepoint s.r.o., Květoslava Mašity 251, 252 31 Všenory, IČ 27646793,  
za cenu 96 000 Kč bez DPH, dle předložené cenové nabídky. 

4. RMČ ukládá vedoucímu ORS zahájit jednání o uzavření objednávky a tuto objednávku uzavřít. 
5. RMČ pověřuje starostu podepsat plnou moc k zastupování MČ touto společností. 

/5:0:0/ 
 
 

7. Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce společných chodeb a sklepů čp. 380/34 

Husovo náměstí“ 
Písemný materiál objasnil ZS pan Knotek. K věci se diskutovalo. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce společných 
chodeb a sklepů č. p. 380/34 Husovo náměstí“. 

2. RMČ souhlasí se zadávacími podmínkami a způsobem zadání veřejné zakázky „Rekonstrukce 
společných chodeb a sklepů čp. 380/34 Husovo náměstí. 
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3. RMČ jmenuje hodnotící komisi ve složení 
členové:   náhradníci: 
Jiří Knotek   Bc. Michal Selinger 
Ing. Jana Kovaříková  Ing. František Wetter 
Vladko Rechcígel  Jan Maňák 

4. RMČ schvaluje seznam účastníků, kteří budou vyzváni k podání nabídky. 
5. RMČ ukládá OSM zajistit zadání veřejné zakázky malého rozsahu - „Rekonstrukce společných chodeb 

a sklepů č. p. 380/34 Husovo náměstí“ v souladu se Směrnicí úřadu MČ Praha 22 č. 2/2016. 
/5:0:0/ 

 
8. Výkup pozemku parc. č. 1758/3 v k. ú. Uhříněves 
Písemný materiál objasnil ZS pan Knotek. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní na odkoupení pozemku parc. č. 1758/3 

v k. ú. Uhříněves o výměře 13 478 m2 za cenu 570 Kč/m2, tj. celkem za 7 682 460 Kč s rozvazovací 

podmínkou získání finančních prostředků na krytí 90% kupní ceny z prostředků MHMP.  

2. RMČ ukládá OSM 

a) připravit materiál na 14. zasedání ZMČ, které se koná 10. 5. 2017, 

b) zveřejnit záměr. 
/5:0:0/ 
 
9. Stanovení výše nájmu v lékařských ordinacích v Obytném souboru Vivus Uhříněves      
Písemný materiál objasnil ZS pan Knotek. K projednávání tohoto bodu byli přizvání Ing. Wetter a                
Ing. Kovaříková. K bodu se široce diskutovalo. 
Usnesení: 

RMČ souhlasí se stanovením nájemného v nově zřizovaných ordinacích v Obytném soboru Vivus Uhříněves, 

prvních 6 měsíců nájmu ve výši 750 Kč/m2/rok a od následujícího 7. měsíce nájem 1 500 Kč/m2/rok. 
/5:0:0/ 
 
 
10. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 604/1 a 1059 v  k. ú. Uhříněves ve 
prospěch společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a. s. 
Písemný materiál objasnil ZS pan Knotek. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zřízením úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 604/1 a 1059 v  k. ú. 

Uhříněves ve prospěch společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a. s., U Plynárny 500, 145 08 

Praha 4, IČ 27403505, za cenu 500 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. 
/5:0:0/ 
 
 
11. Inventarizace majetku a závazků MČ Praha 22 k 31. 12. 2016 
Písemný materiál objasnil ZS pan Knotek. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí výsledek inventarizace majetku a závazků Městské části Praha 22                    
k 31. 12. 2016. 

2. RMČ ukládá ZS panu Knotkovi, předložit informaci o výsledku inventarizace majetku a závazků      
MČ Praha 22 za rok 2016 na 14. zasedání ZMČ. 

/5:0:0/ 
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12. Organizace a úplata za předškolní vzdělávání ve školním roce 2017/2018 v mateřských školách, 
které zřizuje MČ Praha 22 
Písemný materiál objasnil radní pan Coller. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí  
a) výši úplaty na školní rok 2017/2018 za předškolní vzdělávání v MŠ, Praha 10, Za Nadýmačem 

927; MŠ Sluneční, Praha 10, Sluneční 1550/20, MŠ Pitkovice, přísp. org., Praha 10,     

Hlívová 303/4 stanovené ředitelkami mateřských škol dle důvodové zprávy, 

b) termíny zápisu, odevzdávání žádostí o přijetí dětí, evidenčních listů do MŠ, Praha 10,                         

Za Nadýmačem 927, do MŠ Sluneční, Praha 10, Sluneční 1550/20 a do MŠ Pitkovice, přísp. org. 

Praha 10, Hlívová 303/4 včetně způsobu oznámení zápisu a postupu pro přijímání dětí pro školní 

rok 2017/2018 stanovených ředitelkami mateřských škol. 

2. RMČ souhlasí  s organizací předškolního vzdělávání, tj. 28 dětí v jedné třídě ve školním roce 

2017/2018 za podmínky dodržení kvality výchovy a vzdělávání. 

3. RMČ ukládá  

a) OKÚ seznámit s usnesením ředitelky mateřských škol, které zřizuje MČ Praha 22, 

b) ředitelkám mateřských škol v místě obvyklým způsobem zveřejnit informace o zápisu dětí na 

školní rok 2017/2018, včetně postupu přijímání a úplatu za vzdělávání v mateřských školách. 
/5:0:0/ 
 
 

13. Zajištění Velikonočních trhů MČ Praha 22 v roce 2017 
Písemný materiál objasnil radní Bc. Selinger, který zároveň požádal o poskytnutí součinnosti OHS, OKÚ, 
OSM a OSVZ, stejně jako při Vánočních trzích.   
Usnesení: 

RMČ souhlasí s uspořádáním velikonočních trhů v termínu 14. 4. 2017 - 16. 4. 2017 s maximálními náklady 

na jejich uspořádání ve výši 95 000 Kč z rozpočtu MČ Praha 22. 
/5:0:0/ 
 
14. Žádost o neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu hlavního města Prahy na realizaci projektů 
v oblasti Místní Agendy 21 
Písemný materiál objasnil radní Bc. Selinger. 
Usnesení: 
RMČ souhlasí s podáním žádosti o neinvestiční účelovou dotaci v oblasti Místní Agendy 21. 
/5:0:0/ 
 
15. Personální záležitosti - paní tajemnice ústně: 
 a) Stanovení pohyblivé složky platu pro VC OKVO, v návaznosti na uplynutí ZD 

 Usnesení: 
RMČ souhlasí s návrhem tajemnice na stanovení pohyblivé složky platu pro Ing. Radka Ptáčka 
s účinností od 1. 4. 2017. 

 /5:0:0/ 
 
 b) Právní poradenství pro bono „První Právní pomoc“ AK SALMON - Mgr. Jan Salmon v OIC 

 Usnesení: 
RMČ souhlasí rozšířením právních služeb zdarma pro veřejnost v občanské poradně OIC, vzhledem        
k tomu, že o toto poradenství zdarma pro občany naší MČ je značný zájem.    

 /5:0:0/ 
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16. Zápis z 3. zasedání Komise kultury ze dne 30. 3. 2017 
Materiál byl předložen písemně. K věci se diskutovalo. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí zápis z 3. zasedání Komise kultury ze dne 30. 3. 2017.        
2. RMČ ukládá OKÚ zpracovat zprávu ohledně kulturně historické památky - Pitkovická zvonička. 
3. RMČ ukládá OSM zmapovat opravu Pitkovické zvoničky. 

/5:0:0/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zasedání bylo ukončeno v 11:45 hodin. 
Zapsala:  Monika Kubšová 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: pan Jiří Knotek   ………………………………… 
 
 
 
   Ing. Petr Semeniuk    ……………………………….. 
             
 
 
 
 
 
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 


