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Zápis z 59. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 4. 2017 
od 10 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice 

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

Jednání zahájil pan starosta v 10:00 hodin přivítáním přítomných 
 
Hlasováním 6:0:0 byl schválen PROGRAM: 

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu 
2. Kontrola zápisu z 58. zasedání RMČ ze dne 5. 4. 2017  
3. Výzva na úhradu plnění ze Smlouvy o nájmu a využití pozemků  
4. Účetní závěrka MČ Praha 22 za rok 2016 

5. Závěrečný účet MČ Praha 22 za rok 2016 
6. Rozpočtové úpravy 
7. Opakovaná VZMR s názvem „Revitalizace parku a Cukrovarského rybníka, Praha Uhříněves - 

zpracování PD" - vyhodnocení zadávacího řízení 

8. Investiční záměry a schválení rozpočtových úprav 

9. VZMR na služby s názvem „Vybudování veřejného WC - projektová dokumentace“ - výběr 

dodavatele 

10. Pronájem nebytového prostoru č. 5a o velikosti 54,09 m2 v Polyfunkčním domě v čp. 1257 na 

Novém náměstí v Praze - Uhříněvsi 

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

Uhříněvsi 

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

13. Žádost o splátkový kalendář - A. B., Praha 22 

14. Vyhodnocení VZMR „Pronájem modulů pro ZŠ“ 

15. Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací zřizovaných městskou částí Praha 22        

k 31. 12. 2016 
16. Změna zřizovací listiny ZŠ, Praha 10 nám. Bří Jandusů 2 
17. Zhodnocení práce ředitelů, včetně návrhu poskytnutí odměn za I. pololetí školního roku 

2016/2017 
18. Personální záležitosti  
19. Zápis z 15. zasedání Komise výstavby a územního plánování ze dne 10. 4. 2017 
20. Zápis z 14. zasedání Komise dopravy ze dne 10. 4. 2017 

21. Zápis z 9. jednání Komise bytové ze dne 11. 4. 2017 s návrhem na uzavření NS k bytům 

22. Zápis z 8. zasedání Komise životního prostředí ze dne 10. 4. 2017 
23. Zápis z Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 6. 4. 2017 
24. Návrh programu 14. zasedání ZMČ, které se uskuteční dne 10. 5. 2017 včetně plnění úkolů          

ze ZMČ 
25. Různé 

A/ Zvýšení bezpečnosti chodců v ulici Za Nadýmačem 
B/ Informace o změně provozovatele reklamy na Novém náměstí 
     Informace o protipovodňovém cvičení 
C/ Informace o stavu lávek v chráněném území Obora v Uhříněvsi 

        D/ Informace radního Ing. Semeniuka 
 
 
2. Kontrola zápisu z 58. zasedání RMČ ze dne 5. 4. 2017  
58/2,57/2,56/2,55/2,54/2,53/2,52/2,51/2,50/2,49/2,48/2,47/2,46/2,45/2,44/2,43/2,42/8 (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 
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58/2,57/2,56/2,55/2,54/2,53/2,51/2,50/2,49/2,48/2,47/3 (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 
58/2,57/2.56/2,55/2,54/2,53/2,52/2,51/2,50/2,49/2,48/2,47/4 (47. RMČ ze dne 12. 10. 2016) - Oprava havárie 
dešťové kanalizace - ul. Přátelství - oprava byla provedena až ke kruhovému objezdu (ul. Podleská), kde 
byla ukončena, za ul. Přátelství je další havárie (viz dnes samostatný bod č. 8), jednotlivá místa dotčená 
činností byla doplněná ornicí a osetá travním semenem - splněno  
58/2,57/2,56/2,55/2,54/2,53/2,51/2,50/2,49/2,48/7 (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, 8 uchazečů bude vyzváno k doplnění či objasnění předložených nabídek - trvá 
58/2,57/2,56/2,55/2,54/2,53/2,52/2,51/2,50/2,49/8 (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 
58/2,57/2,56/2,55/2,54/2,53/2,52/2,51/2,50/8 (50. RMČ dne 23. 11. 2016) - Zřízení ÚVB k pozemku parc. č. 
219/492 v  k. ú. Pitkovice ve prospěch Pražská plynár.  Distribuce - dne 12. 4. 2017 podáno na KN - trvá 
58/2,57/2,56/2,55/2,54/2,53/2,52/11 (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 
58/2,57/2,56/2,55/2,54/2,53/17 (53. RMČ ze dne 11.1.2017)-Různé-B/CWI DELTA- návrh DS odeslán - trvá 
58/2,57/2,56/2,55/2,54/7 (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 

58/2,57/2,56/2,55/2,54/8 (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 - připraveno k podání na KN -  trvá 

58/2,57/2,56/2,55/2,54/18 (54. RMČ ze dne 30. 1. 2017) - Ukončení NS s paní J. V. - ZS informoval, že 
nájemkyně uhradila část dluhu, dohodnuta změna obecního bytu (viz dnes bod 21). Na zbytek dluhu bude 
uzavřen SK. Žaloba podána nebude.  
58/2,57/2,56/2,55/2,54/25 (54. RMČ ze dne 30. 1. 2017) - Potravinová banka - pomoc osobám a rodinám 

v tísni - MČ P22 ve spolupráci s PONTE D22 - probíhá 
58/2,57/2,56/2,55/2,54/33 (54. RMČ ze dne 30. 1. 2017) - Různé F/ Pronájem učebních kontejnerů - dnes 
na programu bod 14 
58/2,57/2,56/2,55/4 (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 připraven - splněno 

58/2,57/2,56/2,55/5 (55. RMČ ze dne 22. 2. 2017) - Memorandum pro Pražský okruh do roku 2022 - 

podepsání předloženého memoranda za MČ P22 zajistí sekretariát starosty - trvá 

58/2,57/2,56/2,55/8 (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 
58/2,57/2,56/2,55/9 (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. - smlouva zaslána k podpisu - trvá 

58/2,57/2,56/2,55/11(55. RMČ ze dne 22. 2. 2017) - Odejmutí svěřené správy části pozemku parc. č. 

1835/2 v k. ú. Uhříněves - materiál do ZMČ připraven- splněno 

58/2,57/2,56/2,55/17 (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 
58/2,57/2,56/2,55/23 (55. RMČ ze dne 22. 2. 2017) - Různé - A/ Informace starosty  

 Parkování před kostelem - parkovací místo - OŽPD prověří možnosti a projedná s PČR - trvá 
 Restaurování oltáře - sbírku bude realizovat kostel, MČ P22 zajistí propagaci 
 Zpřístupnění fary - příprava záměru na pronájem prostor fary a zahrady - ze strany MČ proběhne 

místní šetření 
58/2,57/2,56/5 (56. RMČ ze dne 8. 3. 2017) - 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 OS U Starého mlýna“ spol. CWI Delta s. r. o. - smlouva 
je připravena k podpisu - trvá 
58/2,57/5 - 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 - komise jmenována - splněno; vyhodnocení dnes na programu bod 7 
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58/2,57/7 (57. RMČ ze dne 22. 3. 2017) - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 109/7 a 136/5 v k. ú. Pitkovice 
ve prospěch Pražská plynárenská Distribuce - smlouva zaslána k podpisu - trvá 

58/2,57/8 (57. RMČ ze dne 22. 3. 2017) - 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 

58/2,57/9 (57. RMČ ze dne 22. 3. 2017) - 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 

58/2,57/10 (57. RMČ ze dne 22. 3. 2017) - VZMR na služby s názvem „Vybudování veřejného WC - 

projektová dokumentace“ - dnes na programu bod 9 

58/2,57/11 (57. RMČ ze dne 22. 3. 2017) - Pronájem NP č. 5a o velikosti 54,09 m2 v čp. 1257 na Novém 

náměstí v Praze - dnes v materiálech bod 10 
58/2,57/12 (57. RMČ ze dne 22. 3. 2017) - Pronájem NP č. 6 o velikosti 96,17 m2 v čp. 1257 na Novém 

náměstí v Praze - dnes v materiálech bod 11 

58/2,57/13(57. RMČ ze dne 22. 3. 2017) - Ukončení NS č. 31/2013 MN - 8 - nájemní vztah skončí             

k 30. 6. 2017 - trvá 
58/2,57/15 (57. RMČ ze dne 22. 3. 2017) - Analýza přístupnosti a bezbariérovosti vybraných objektů    

MČ Praha, směřující k vytvoření celopražské mapy přístupnosti a bezbariérovosti - splněno 

58/2,57/16 (57. RMČ ze dne 22. 3. 2017) - Mapování potřebnosti sociálních služeb ve SO P22 - splněno 

58/2,57/18 (57. RMČ ze dne 22. 3. 2017) - Různé 
A/ Informace pana starosty - Dopis Radě MČ Praha 22 - dnes odpověď odeslána - splněno 
58/3 – Setkání s občany v Pitkovicích – kopie zápisu byla předána kompetentním VO; návrh na umístění 
hřiště od pí Paličkové byl postoupen OŽPD  – dále koordinuje V OKVO 
58/5 - VZMR na služby s názvem „DPS Betlímek - zpracování PD“ - schválení způsobu zadání, 
zadávacích podmínek, seznamu účastníků a hodnotící komise - ORS   dne 10. 4. vyzval čtyři účastníky 
k podání nabídek v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 2/2016,  jednání hodnotící komise bude dne           
24. 4. 2017 - trvá; starosta jmenoval členy a náhradníky hodnotící komise - splněno 
58/6 - VZMR na služby s názvem „ZŠ Romance - činnost projektového konzultanta“ - schválení 
záměru, způsobu a zadání zakázky  - V ORS vystavil objednávku společnosti basepoint s.r.o.  ve výši         
96 000 Kč - splněno; plná moc k zastupování MČ Praha 22 společností basepoint s.r.o.  je v jednání - trvá 
58/7 - VZMR s názvem „Rekonstrukce společných chodeb a sklepů čp. 380/34 Husovo náměstí“ - VZMR 

zadána - čeká se na nabídky - trvá 
58/8 - Výkup pozemku parc. č. 1758/3 v k. ú. Uhříněves - záměr zveřejněn - trvá 
58/9 - Stanovení výše nájmu v lékařských ordinacích v OS Vivus Uhříněves - výše nájmu v nových 
ordinacích stanovena - splněno 
58/10 - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 604/1 a 1059 v  k. ú. Uhříněves ve prospěch Pražská 
plynárenská Distribuce - žadatel informován, čeká se na zaslání smlouvy - trvá 
58/11 - Inventarizace majetku a závazků MČ Praha 22 k 31. 12. 2016 - materiál na 14. ZMČ je připraven - 
splněno 
58/12 - Organizace a úplata za předškolní vzdělávání ve školním roce 2017/2018 v MŠ, které zřizuje   
MČ P22 – ředitelky seznámeny - splněno 
58/13 - Zajištění Velikonočních trhů 2017 - trhy úspěšně proběhly, doručena faktura na 80 000 Kč  
58/14 - Žádost o neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy na realizaci projektů v oblasti 
Místní Agendy 21 - dotace byla podána - splněno 
58/15 – Rozšíření právního poradenství pro občany v OP OIC - AK informována -  zahájení 15. 5. a dále 
každé pondělí;  info předána do OIC a ke zveřejnění - splněno 
58/16 - Zápis z 3. zasedání KK ze dne 30. 3. 2017 
- OKÚ zpracovat zprávu ohledně kulturně historické památky - Pitkovická zvonička - probíhá 
- OSM zmapovat opravu Pitkovické zvoničky - probíhá 
 
 
 
3. Výzva na úhradu plnění ze Smlouvy o nájmu a využití pozemků  
Pan starosta seznámil radní s dopisem, doručeným na ÚMČ dne 12. 4. 2017 od paní J. H. ve věci výzvy na 
úhradu plnění ze Smlouvy o nájmu a využití pozemků uzavřené dne 28. 3. 2001. Bylo přiloženo i právní 
stanovisko. Vzhledem k termínu neodkladného plnění byla dopisem starosty ze dne 13. 4. 2017 paní J. H. 
pozvána na osobní schůzku na radnici dne 26. 4. 2017. 
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4. Účetní závěrka MČ Praha 22 za rok 2016 
Písemný materiál objasnil pan starosta. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí účetní závěrku sestavenou ke dni 31. 12. 2016. 
2. RMČ ukládá Ing. Turnovskému předložit účetní závěrku sestavenou ke dni 31. 12. 2016                    

ke schválení na 14. zasedání ZMČ.    
/6:0:0/ 
 

5. Závěrečný účet MČ Praha 22 za rok 2016 
Písemný materiál objasnil pan starosta. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí návrh závěrečného účtu MČ Praha 22 za rok 2016  
2. RMČ ukládá Ing. Turnovskému předložit návrh závěrečného účtu za rok 2016 k odsouhlasení na     

14. zasedání ZMČ, a to s výrokem bez výhrad. 
/6:0:0/ 
 
6. Rozpočtové úpravy 
Písemný materiál objasnil pan starosta. 
Usnesení: 
RMČ  schvaluje rozpočtové úpravy dle přílohy 
/6:0:0/ 
 

7. Opakovaná VZMR s názvem „Revitalizace parku a Cukrovarského rybníka, Praha Uhříněves - 

zpracování PD" - vyhodnocení zadávacího řízení 

Písemný 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:  

TRIGLYPH architektonická kancelář s.r.o., Bělohorská 274/9, 169 00 Praha 6,  
IČ 29411807, za cenu 1 110 000 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. 

/6:0:0/ 

 

8. Investiční záměry a schválení rozpočtových úprav 

Písemný materiál objasnil radní Ing. Semeniuk. 
Usnesení: 
RMČ schvaluje 

a) investiční záměry dle bodu 1) důvodové zprávy, 
b) navržené rozpočtové úpravy dle bodu 2) důvodové zprávy. 

/6:0:0/ 
 

9. VZMR na služby s názvem „Vybudování veřejného WC - projektová dokumentace“ - výběr 

dodavatele 

Písemný materiál objasnil ZS pan Knotek. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s firmou Architektonický ateliér HÉTA plus s.r.o., Ortenovo náměstí 890/2, 
Holešovice, 170 00 Praha 7, IČ 29008387 jako s dodavatelem VZMR na služby s názvem 
„Vybudování veřejného WC - projektová dokumentace“ za cenu 228 690 Kč včetně DPH 21 %. 

2. RMČ ukládá OSM zajistit objednávku VZMR na služby s názvem „Vybudování veřejného WC  - 
projektová dokumentace“ pro firmu: Architektonický ateliér HÉTA plus s.r.o., Ortenovo náměstí 
890/2, Holešovice, 170 00  Praha 7, IČ 29008387 za cenu 228 690Kč včetně DPH 21 %. 

/6:0:0/ 
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10. 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 byla doručena 1 nabídka na 
provozování výdejního místa pro internetové obchody. K věci se diskutovalo. 
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 2 900 Kč/m2/rok 

společnosti: iShop Group s.r.o., Kurta Konráda 7, 190 00 Praha 9, IČ 04562615. 

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

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

11. 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. 
 

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

Písemný 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 č. 1, která tvoří nedílnou součást tohoto 

materiálu.  

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

b) Starostovi uzavřít dodatky k nájemním smlouvám 
/6:0:0/ 

 

13. Žádost o splátkový kalendář - A. B., Praha 22 

Písemný materiál objasnil ZS pan Knotek. 
Usnesení: 

1. RMČ  souhlasí s uzavřením navrženého splátkového kalendáře na dlužnou částku s paní A. B. dříve 

bytem Praha 22.  

2. RMČ ukládá OSM vyrozumět žadatelku s usnesením a uzavřít s ní splátkový kalendář. 

/6:0:0/ 
 

14. Vyhodnocení VZMR „Pronájem modulů pro ZŠ“ 
Písemný materiál objasnil radní pan Coller. Montáž a umístění modulární sestavy je nutné zkoordinovat 
s přístavbou ZŠ U Obory. K bodu se diskutovalo. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí písemnou Zprávu o veřejné zakázce ze dne 18. 4. 2017 a doporučení hodnotící 

komise.   

2. RMČ souhlasí s nabídkou účastníka WAREX spol. s r.o., se sídlem Na Radosti 184/59, 155 21 Praha 

5 - Zličín, IČ 18628419 na „Pronájem modulů pro ZŠ“ na období srpen 2017 - leden 2018 za celkovou 

cenu 486 397,01 Kč vč. DPH.    

3. RMČ ukládá  
a) OKÚ seznámit uchazeče s rozhodnutím o výběru dodavatele,  

b) starostovi uzavřít smlouvu na realizaci VZMR „Pronájem modulů pro ZŠ“ s odsouhlaseným 

uchazečem, 

c) ORS zajistit připravenost staveniště a realizaci přípojek inženýrských sítí pro umístění modulů 

v areálu ZŠ U Obory. 
/6:0:0/ 
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15. Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 22 k 31. 12. 2016 
Materiál byl předložen písemně. 
Usnesení: 

1. RMČ schvaluje účetní závěrku k 31. 12. 2016 u příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 22:  

Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2, IČ: 62933540, 

Základní škola U Obory, Praha 10, Vachkova 630, IČ: 62933671, 

Mateřská škola, Praha 10, Za Nadýmačem 927, IČ: 45248273, 

Mateřská škola Sluneční, Praha 10, Sluneční 1550/20, IČ: 72550252, 

Mateřská škola Pitkovice, příspěvková organizace, Praha 10, Hlívová 303/4, IČ: 05282446, 

Školní jídelna, Praha 22, Nové náměstí 1100, IČ: 70971382. 

2. RMČ ukládá VED OKÚ zajistit organizaci schvalování účetních závěrek u příspěvkových organizací 

zřizovaných MČ Praha 22 podle metodického pokynu. 
/6:0:0/ 

 
16. Změna zřizovací listiny ZŠ, Praha 10 nám. Bří Jandusů 2 
Písemný materiál objasnil radní pan Coller. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s rozšířením okruhů doplňkové činnosti ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 dle 

důvodové zprávy. 

2. RMČ ukládá radnímu panu Collerovi předložit tento materiál na 14. zasedání ZMČ Praha 22 dne     

10. 5. 2017 ke schválení. 
/6:0:0/ 
 
17. Zhodnocení práce ředitelů, včetně návrhu poskytnutí odměn za I. pololetí školního roku 2016/2017 
Materiál byl předložen písemně. Jednotlivé návrhy zdůvodnil pan radní Coller. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí zhodnocení práce ředitele/ředitelek za I. pololetí školního roku 2016/2017, 
podle přílohy. 

2. RMČ schvaluje 
a) odměny za I. pololetí školního roku 2016/2017 pro ředitele/ředitelky ZŠ, MŠ a ŠJ dle návrhu, 

které budou vyplaceny z fondu odměn, 
b) způsob vyplácení odměn řediteli a ředitelkám škol a ŠJ z neinvestičních dotací z rozpočtu            

hl. m. Prahy na posílení mzdových prostředků v roce 2017 podle důvodové zprávy.  
3. RMČ ukládá OKÚ seznámit s unesením ředitele/ředitelky ZŠ, MŠ, ŠJ. 

/6:0:0/ 
 
18. Personální záležitosti  
Paní tajemnice ústně požádala o rozdělení mzdových prostředků z rezervy za období 1. Q 2017, v souladu 
s VPP. Seznámila radní s návrhy na rozdělení výše rezervy. K věci se diskutovalo. Požadavek radních, zvýšení 
celkové částky pro zaměstnance a zaměstnankyně bude tajemnice akceptovat. Odměny budou vyplaceny          
za měsíc duben. 
Usnesení: 
RMČ souhlasí s vyplacením mzdových prostředků z rezervy za 1. Q roku 2017 maximálně ve výši            
950tis korun pro všechny zaměstnance a zaměstnankyně, včetně vedoucích. 
/6:0:0/ 
 
19. Zápis z 15. zasedání Komise výstavby a územního plánování ze dne 10. 4. 2017 
Materiál byl předložen písemně a RMČ bere zápis na vědomí.   
 

20. Zápis z 14. zasedání Komise dopravy ze dne 10. 4. 2017 
Materiál byl předložen písemně a RMČ bere zápis na vědomí.   

 

21. Zápis z 9. jednání Komise bytové ze dne 11. 4. 2017 s návrhem na uzavření NS k bytům 

Písemný materiál objasnil ZS pan Knotek. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí  
a) s ukončením NS č. 51/2004 MN - 31 na pronájem bytu o velikosti 3+kk na Novém náměstí 
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v Praze - Uhříněvsi s paní J. V. ke dni 30. 4. 2017, 

b) s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu o velikosti 2+1 v ul. K Sokolovně v Praze - 

Uhříněvsi s paní J. V., bytem Praha - Uhříněves, doba nájmu dva roky s možností dalšího 

prodloužení od 1. 5. 2017, nájemné 55 Kč/m2/měsíc,  

c) s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu o velikosti 1+kk v ul. Fr. Diviše v Praze - 

Uhříněvsi s panem M. P., bytem Dolní Měcholupy, doba nájmu jeden rok s možností dalšího 

prodloužení od 1. 5. 2017, nájemné 40 Kč/m2/měsíc, 

d) s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu o velikosti 2+kk na Novém náměstí v Praze - 

Uhříněvsi s panem M. T., bytem Praha - Uhříněves, doba nájmu dva roky s možností dalšího 

prodloužení od 1. 7. 2017, nájemné 89 Kč/m2/měsíc.  

2. RMČ bere na vědomí ostatní body zápisu z 9. jednání Komise bytové.  

3. RMČ ukládá OSM 

a) informovat žadatele o usnesení RMČ, 

b) ukončit nájemní smlouvu dohodou, 

c) uzavřít nájemní vztahy k bytům v souladu s usnesením RMČ. 

/6:0:0/ 

 

22. Zápis z 8. zasedání Komise životního prostředí ze dne 10. 4. 2017 
Materiál byl předložen písemně a RMČ bere na vědomí zápis a připomínky komise k realizaci ZŠ Romance. 
 
23. Zápis z Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 6. 4. 2017 
Materiál byl předložen písemně a RMČ bere zápis na vědomí.   
 
24. Návrh programu 14. zasedání ZMČ, které se uskuteční dne 10. 5. 2017 včetně plnění úkolů ze ZMČ 
Návrh programu byl předložen písemně včetně plnění úkolů ze ZMČ. Radní byli seznámeni s písemnými 
materiály včetně příloh, připravenými pro 14. ZMČ. K věci se diskutovalo. 
Usnesení: 

RMČ schvaluje návrh programu 14. zasedání ZMČ, které se bude konat ve středu 10. 5. 2017 od 16 hodin ve 

velké zasedací místnosti ve 3. patře. Oznámení o konání 14. zasedání ZMČ a distribuci materiálů - zajistí 

OKVO a OHS v souladu se zákony v pátek 28. 4. 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 2. 5. 2017. 
/6:0:0/ 
 
25. Různé 
A/ Informace pana starosty 
Zvýšení bezpečnosti chodců v ulici Za Nadýmačem  

Po opakovaných stížnostech na nebezpečnou cestu pro pěší k MŠ Za Nadýmačem se dne 18. 4. 2017 

uskutečnila schůzka OŽPD s PČR na místě. Bylo konstatováno, že opravdu vlivem realizace stavby               

OS U Starého mlýna byla narušena pěší vazba, a to v těsné blízkosti křižovatky ulic Za Nadýmačem a            

U Starého mlýna. Bylo navrženo i řešení, které by pěší návaznost chodníků v ulici Za Nadýmačem a                

U Starého mlýna zaručilo a splňovalo požadavky na bezpečnost a plynulost provozu.  

Usnesení: 

RMČ ukládá V OŽPD dále v této věci jednat. 

/6:0:0/ 
 
B/ Informace ZS pana Knotka 

1. Informace o změně provozovatele reklamy na Novém náměstí 

V návaznosti na ukončení zvláštního užívání komunikace na Novém náměstí (vyhrazené parkovací 

stání) za účelem umístění reklamy společnosti AUTO-PILAŘ, s.r.o., k datu 30. 4. 2017, podala spol. 

Hyundai Centrum Valoušek s.r.o. Ke Stáčírně 2292/19, 149 00 Praha 4 dne 3. 4. 2017 na OŽPD Úřadu 

MČ Praha 22 žádost o dopravně inženýrské rozhodnutí - zvláštní užívání komunikace (ZUK) 

z důvodu umístění reklamy na totéž vyhrazené parkovací místo. RMČ informaci bere na vědomí. 
2. Informace o protipovodňovém cvičení 

Dne 18. 4. 2017 proběhlo cvičení s názvem „Cvičení Botič 2017“, které pořádaly Lesy hl. m. Prahy. 

Cvičení  bylo zaměřeno na vznik povodně na Pitkovickém potoku, během kterého se prověřovala 

http://www.praha22.cz/mestska-cast/volene-organy/zastupitelstvo/materialy-pro-zastupitele/
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činnost informačních toků hlásné povodňové služby a činnost povodňové komise. RMČ informaci 

bere na vědomí. 
 
C/ Informace radního RNDr. Louly 
Informace o stavu lávek v chráněném území Obora v Uhříněvsi 

Dne 13. 4. 2017 se uskutečnil kontrolní den pěstebního zásahu v Oboře v Uhříněvsi. Při kontrole v terénu bylo 

zjištěno poškození dvou lávek v Oboře.  

 Lávka za DPS II má částečně uhnilá prkna a OHS počítá s její provizorní opravou.  

 Lávka u hřiště měla ještě začátkem dubna také pouze několik uhnilých prken a OHS počítal s její 

opravou. Při pochůzce 13. 4. 2017 však bylo na místě zjištěno, že z lávky zůstal pouze kovový základ 

a všechna prkna byla vytržena a jsou naházena na břeh potoka. Jednoduchá oprava tedy nyní není 

možná. Dotazem správci vodního toku (Lesy hl. m. Prahy) bylo zjištěno, že zde neprováděl žádné 

práce a není tedy známo, kdo lávku rozebral.  

 Třetí panelová lávka u pole uvnitř Obory je rovněž v havarijním stavu a hrozí její zřícení.  

Vzhledem k tomu, že všechny lávky využívají občané při pohybu v Oboře, je třeba nalézt řešení jejich 

neuspokojivého stavu.  

RAD Ing. Semeniuk nabídl funkční kovovou lávku se zábradlím k použití na havarované lávky v Oboře. 

Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí informaci o stavu lávek v chráněném území Obora v Uhříněvsi. 

2. RMČ ukládá radnímu RNDr. Loulovi dále v této věci jednat, 
/6:0:0/ 
 
D/ Informace radního Ing. Semeniuka 

1. ZŠ Romance - definitivní rozhodnutí, která s prezentovaných variant výstavby ZŠ Romance je 
preferovaná MČ Praha 22, je nutno písemně sdělit do čtvrtka 27. 4. 2017 na OSI hl. m. Praha. 
Usnesení: 
RMČ tímto schvaluje nutnost zasedání 13. MIM RMČ. 
/6:0:0/ 
 

2. Připomínky členů jednotlivých komisí z prezentace dne 10. 4. 2017 budou předány projektantovi    
fa HELIKA po výběru příslušné varianty ZŠ Romance. 
 

3. RAD Ing. Semeniuk vznesl dotaz, kdy se uskuteční zasedání Školské komise, k eventuální potřebě 
výstavby nové mateřské školy dle aktualizované demografické studie obyvatel MČ Praha 22. Termín 
zasedání je stanoven na 27. 4. 2017. 

 
 
Zasedání bylo ukončeno v 12:55 hodin. 
Zapsala:  Monika Kubšová 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Bc. Michal Selinger   ………………………………… 
 
 
   Ing. Petr Semeniuk    ……………………………….. 
             
 
 
 
Ing. Martin Turnovský, starosta MČ Praha 22 ………………………………………… 
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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 


