
 
Zápis z 6. zasedání RMČ, které se konalo dne 21. 1. 2015 

od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice 
 
 
 

Přítomni:   Viz Prezenční listina 
Ověřovatelé zápisu:  Ing. Jiří Pařízek, Ing. Petr Semeniuk 
 
  
Jednání zahájil pan starosta v 9:00 hodin přivítáním přítomných členů a členky rady. 
RMČ vzala na vědomí přítomnost pana zastupitele RNDr. Petra Krále.  
Byli zvoleni ověřovatelé zápisu. 
 
Pan starosta požádal o změnu v programu, a to projednání bodu č. 20 - Návrh JŘ RMČ pro 
volební období 2014-2018 - na začátek jednání jako bod 2. 
 
 
Hlasováním 8:0:0 byl schválen PROGRAM: 
 

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu 
2. Návrh JŘ RMČ pro volební období 2014-2018 
3. Kontrola zápisu 5. zasedání RMČ ze dne 7. 1. 2015 a kontrola zápisu 1. mimořádného 

zasedání RMČ ze dne 14. 1. 2115  
4. Pronájem pozemků za účelem vybudování Parku Pitkovické rybníky od společnosti 

CENTRAL GROUP Javorová čtvrť a. s. a CENTRAL GROUP Nové Pitkovice III. a. s.   
5. Informace o kontrolní činnosti v MČ a na ÚMČ za rok 2014 
6. Finanční kontroly ve školách a školní jídelně, jejich zřizovatelem je MČ Praha 22 
7. Plán finančních kontrol na rok 2015 
8. Rozpočtové úpravy prosinec 2014 

9. Souhlas s umístěním sídla SDH Pitkovice v budově MČ Praha 22   

10. Informace o pronájmu garážových stání v majetku MČ Praha 22   

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

12. Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce „Oprava soustavy rybníků Vodice-

Nadýmač v k. ú. Uhříněves po povodni z června 2013“ - výběr zhotovitele 

13. Veřejná zakázka „Přístavba pavilonu ZŠ Jandusů“ - záměr na výběr zhotovitele, schválení 

způsobu zadání, zadávacích podmínek a hodnotící komise  

14. Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/PH/2014/166 se 

společností  O2 Czech Republic a. s., Za Brumlovkou 2/266, 140 00 Praha 4   

15. Dodavatel ICT vybavení a veřejné bezdrátové sítě pro realizaci „Služby e-Governmentu 

v MČ Praha 22“ 

16. Zápis ze zasedání Komise kultury ze dne 15. 1.2015 

17. Zápis z 1. jednání Komise sociální, zdravotnictví a komunitního plánování ze dne          

13. 1. 2015 
18. Zápis z mimořádného zasedání Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne            

12. 1. 2015 
19. Zpráva o došlých, vyřízených a nevyřízených podáních občanů za období od 1. 1. 2014 

do 31. 12. 2014 
20. Výroční zpráva o došlých žádostech o informace za rok 2014 podle zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
21. Různé 

A/ Informace o harmonogramu zřízení veřejně přístupného parku Pitkovické rybníky 
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2. Návrh Jednacího řádu RMČ Praha 22 pro volební období 2014-2018 
Písemně předložený materiál objasnil pan starosta a zodpověděl dotazy radních. K bodu se 
diskutovalo. 
Usnesení: 

1. RMČ schvaluje Jednací řád RMČ Praha 22 pro volební období 2014-2018. 
2. RMČ ukládá OKÚ okamžitě zveřejnit Jednací řád RMČ Praha 22 pro volební období 

2014-2018 na webu MČ Praha 22. 
/8:0:0/ 

 
Pan starosta požádal o přerušení zasedání RMČ na 30 minut. 
Hlasováním 8:0:0 RMČ schválila přerušení jednání s tím, že jednání bude pokračovat v 9:35 
hodin. 

 
V 9:35 hodin, před začátkem projednávání dalšího bodu 6. zasedání RMČ, požádal pan starosta, 
paní tajemnici Ing. Jandovou, zapisovatelku paní Kubšovou a pana zastupitele RNDr. Krále o 
opuštění místnosti, z důvodu krátké nutné porady radních. 
 
V 9:40 hodin opět pokračovalo jednání rady. Pan starosta informoval pana zastupitele RNDr. 
Krále, že na základě JŘ RMČ, článek III., bod 1) není jeho přítomnost na 6. zasedání RMČ 
v souladu s jednacím řádem RMČ. 
RNDr. Král jednání opustil a Rada MČ pokračovala v projednávání dalšího bodu programu. 
 
3. Kontrola zápisu z 5. zasedání RMČ ze dne 7. 1. 2015 a kontrola zápisu 1. mimořádného 
zasedání RMČ ze dne 14. 1. 2015 
5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,92/2,91/2,90/2,89/2,88/2,7MIM/2,87/2,86/2,85/2,84/2,83/2,82/2,81/2,80/2,79/
2,78/2,77/2,76/2,75/6 - Zpracování PD pro územní řízení (DÚR), řízení o povolení stavby 
(DSP) a dokumentace pro provádění stavby s názvem „Výstavba MŠ Pitkovice“ - pan radní 
Ing. Semeniuk informoval o projednání Dohody o narovnání s panem Točíkem, po zapracování 
veškerých připomínek je Dohoda připravena k podpisu. 
Usnesení: 

1. RMČ schvaluje Dohodu o narovnání. 
2. RMČ ukládá starostovi Dohodu o narovnání podepsat. 

/8:0:0/ 
 
5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,92/2,91/2,90/2,89/2,88/2,7MIM/2,87/2,86/2,85/2,84/2,83/4-Zřízení 
služebnosti IS k pozemkům parc. č. 158/1, 158/3 a 159  v k. ú. Uhříněves ve prospěch MČ 
P22 a dalších spoluvlastníků vodního toku - smlouva je připravena k podpisu - trvá 
5/2,4/2,3/2,2,2,1/2,92/2,91/2,90/2,89/2,88/2,7MIM/2,87/2,86/4 - Zřízení BVB k pozemku parc. 
č. 1655/1 v k. ú. Uhříněves ve prospěch MČ P 22 - smlouva zaslána na katastr - trvá 
5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,92/,91/2,90/2,89/2,88/2,7MIM/2,87/2,86/5 - Zřízení BVB k pozemku parc. 
č. 1666/8 v k. ú. Uhříněves ve prospěch MČ P 22 - smlouva zaslána katastr - trvá 
5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,92/2,91/2,90/2,89/2,88/2,7MIM/2,87/2,86/6 - Zřízení BVB k pozemku parc. 
č. 1666/10 v k. ú. Uhříněves ve prospěch MČ P 22 - smlouva zaslána na katastr - trvá 
5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,92/2,91/2,90/2,89/2,88/2, 7MIM/8 - 14. Výzva OPPK  

1a) Záměr Park Pitkovické rybníky - OŽP na základě výsledků schůzky 6. 1. 2015 a projednání 

zaslal výzvu k podání nabídky na zpracování studie Park Pitkovické rybníky. Termín odevzdání 

nabídky byl 20. 1. 2015. Central Groupem upravené NS připomínkoval Ing. Semeniuk, OŽP a 

byly předány na OSM  - pronájem dnes v materiálech bod č. 4 
2b)Multifunkční dětské hřiště Jezera - spol. EKOSPOL připravuje záležitost až k podání 
žádosti o ÚŘ na OV (předpokládaný termín je v březnu 2015) a pak bude věc předána MČ - trvá   
5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,92/2,91/2,90/2,89/2,88/5 - VZMR na stavební práce „Oprava soustavy 
rybníků Vodice - Nadýmač v k. ú. Uhříněves po povodni v červnu 2013 - výběr zhotovitele -  
hodnotící komise zasedala dne 8. 1. 2015, vyhodnocení dnes v materiálech - bod č. 12 
5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,92/2,91/2,90/2,89/4 - VZMR na služby „Lávka ul. Ke Kříži“ - výběr 
zhotovitele na zpracování PD pro stavební povolení - v případě, že akce bude schválena v 
rozpočtu MČ na rok 2015, ORS zajistí VZMR na výběr zhotovitele na zpracování PD pro 
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stavební povolení, PD pro provedení stavby vč. zajištění inženýrské činnosti pro získání 
stavebního povolení a autorského dozoru pro akci „Lávka ul. Ke Kříži“ - připravuje se - trvá  
5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,92/2,91/2,90/2,89/8 - Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na odkup 
části pozemku, který je ve vlastnictví VÚŽV č. parc. 1758/1 k. ú. Uhříněves ve prospěch MČ 
Praha 22  - (Cyklostezka Netluky - Uhříněves - Kolovraty) - vzhledem k návaznosti na sousední 
pozemek ve vlastnictví Lesů ČR je nutné projednat úpravy PD - řeší ORS – trvá 
5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,92/2,91/2,90/3,89/2,88/4 - VZ „Komunikace a chodníky MČ Praha 22“ - 
investiční záměr MČ - náklady na opravy jsou zařazeny ORSem do návrhu rozpočtu 2015 - trvá 
5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,92/2,91/2,90/5 - VZMR „Výstavba MŠ Pitkovice“ - záměr na výběr 
zhotovitele PD pro stavební povolení (DSP) - administrace VZ byla objednána u AK DPP, 
rozsah zadání bude upřesněn - trvá 
5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,92/2,91/2,90/8 - Uzavření smlouvy o VB služebnosti k provozování stavby 
„Cyklostezky MČ Praha 22 Netluky - Uhříněves - Křeslice, I. etapa, 1. část“ na pozemku 
parc. č. 1704 k. ú. Uhříněves -  smlouva zaslána na MHMP - trvá 
5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,92/2,91/7 - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 80/1, 80/4 a 254/9 v  k. ú. 
Hájek u Uhříněvsi ve prospěch spol. Pražská plynárenská Distribuce, a. s. - smlouva zaslána 
na KN - trvá 
5/2,4/2,3/2,2/2,1/9 - Změna podnikatelského subjektu v NP v čp. 1432/21 - DP na NN - 
smlouva připravena k podpisu - trvá 
5/2,4/2,3/2,2/2,1/11 - Zřízení VB k pozemku parc. č. 1793/35 v k. ú. Uhříněves ve prospěch 
společnosti PREdistribuce, a. s. - smlouva podepsána - splněno 
5/2,4/2,3/2,2/2,1/12 - Zřízení ÚVB na pozemcích parc. č. 956/3, 2075, 2076, 2081, 2088/2, 
2174 v k. ú. Uhříněves ve prospěch společnosti PREdistribuce, a. s. - smlouva podepsána, 
zasláno na MHMP - trvá 
5/2,4/2,3/2,2/5 - Zřízení kina v Divadle U22 - jednání pana Urbance se zvukařem – specialistou 
probíhají, kvalita zvuku bude ještě dále vyhodnocena. Provozování kina v Uhříněvsi je žádoucí, 
avšak jde o rentabilitu celkového provozu divadla U22. Bude předložen komplexní materiál za 
účasti pana ředitele DDM P10-DůmUM - trvá 
2b) Kontrola zápisu 2. zasedání ZMČ ze dne 10. 12. 2014  
Podrobnější informaci o rozsahu chodníků ve správě MČ zajistí pan ZS Knotek - bylo zajištěno a 
zasláno z OHS - procentuální podíl chodníků ve správě MČ 93,8% (83 953 m2) a TSK 6,2%        
(5 562 m2) - informaci odešle pan Bc. Pokorný panu Králi mailem - RMČ bere na vědomí. 
Úprava JŘ ZMČ - pověřen pan radní Bc. Selinger - návrh je zpracován a rozeslán radním a 
tajemnici - jako materiál bude předložen na další zasedání ZMČ, po odsouhlasení návrhu v radě.  
5/2,5/3 - Iniciativní návrh na zařazení materiálu do ZMČ pana zastupitele Vojtěcha Zelenky 
- na další řádné zasedání - trvá 
5/2,5/5 – Zřízení ÚVB na pozemcích parc. č. 1653/4, 2135 a 2254 v k. ú. Uhříněves ve 
prospěch společnosti PREdistribuce, a. s. - žadatel informován, čeká se na zaslání smlouvy - 
trvá 
5/2,5/6 - Zřízení ÚVB na pozemku parc. č. 2135 v k. ú. Uhříněves ve prospěch společnosti 
PREdistribuce, a. s. - žadatel informován, čeká se na zaslání smlouvy - trvá 
5/2,5/7 - Zápis z 1. jednání BK -  návrh na uzavření NS k bytům - NS s p. V. P. bude ukončena 
31. 1. 2015;  NS s p. V. B. bude uzavřena od 1. 2. 2015; NS s p. R. D. uzavřena - splněno 

5/2,5/8 - Výběr zhotovitele VZ „Zajištění úklidu obce, zimní údržby, jednoduchých 

stavebních prací, oprav, udržování městského mobiliáře a pomocných prací při akcích MČ 

22“ - smlouva byla podepsána - splněno 

5/2,5/12 - Různé 
Pověření k zastupování MČ Praha 22 v Honebním společenstvu Praha-Královice - pověření 
RNDr. Louly  - probíhá ve spolupráci s Honebním společenstvím  - trvá 
Pověření k jednání za MČ Praha 22 se zástupci SVJ čp. 1370 a k jednání s MHMP - pověření 
J. Knotka vyhotoveno a odesláno výboru SVJ - splněno 
1MIM/2 - Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce „Zlepšení tepelně technických 

vlastností ZŠ a ŠD“ - výběr uchazeče - ORS ve stanovené lhůtě do 15. 1. 2015 zaslal na SFŽP 

kompletní podklady zadávacího řízení - splněno; starosta MČ písemně seznámil uchazeče s 

výsledky VŘ a zahájí ve spolupráci s ORS jednání o uzavření smlouvy o dílo - splněno 
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1MIM/3 – VZMR na stavební práce „Energetické úspory objektu ZŠ Jandusů“  - výběr 
uchazeče - ORS ve stanovené lhůtě do 15. 1. 2015 zaslal na SFŽP kompletní podklady 
zadávacího řízení - splněno; starosta MČ písemně seznámil uchazeče s výsledky VŘ a Smlouva o 
dílo byla dne 19. 1. 2015 podepsána - splněno 
1MIM/4 – VZMR na dodavatele interaktivní úřední desky a informačního kiosku pro 
realizaci projektu „Služby e-Governmentu v MČ Praha 22 - uchazeči písemně seznámeni; 
smlouva odeslána k podpisu dodavatele - splněno 
1MIM/5 - Informace o postupu při zřízení veřejně přístupného parku Pitkovické rybníky - 
dále jedná pan radní Ing. Semeniuk  
 
 
Před projednáváním bodu č. 4, informoval pan radní Ing. Semeniuk, že v tomto bodě se zdrží 
hlasování, vzhledem ke své funkci v Českém rybářském svazu, místní organizace Uhříněves, kde 
je předsedou. 
 
4. Pronájem pozemků za účelem vybudování Parku Pitkovické rybníky od společnosti 
CENTRAL GROUP Javorová čtvrť a. s. a CENTRAL GROUP Nové Pitkovice III. a. s.   
Písemně předložený materiál objasnil pan starosta, který informoval o tom, že MČ Praha 22 má 
záměr vybudovat v lokalitě Pitkovických rybníků veřejně přístupné parkově upravené plochy, 
které by mohly být využívány k procházkám dětí z plánované MŠ v Pitkovicích a ke krátkodobé 
rekreaci obyvatel přilehlé bytové zástavby. K projednávání byla přizvána V OSM Ing. 
Kovaříková, která zodpověděla dotazy radních na prolongaci (10 let). K bodu se diskutovalo. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s  pronájmem pozemků parc. č. 223, parc. č.  225/1, parc. č. 226/3, parc. č. 

227/3 a parc. č. 229 v k. ú. Pitkovice za účelem vybudování Parku Pitkovické rybníky od 

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

140 00 Praha 4 - Nusle, na dobu určitou od 1. 2. 2015 do 31. 12. 2025, nájemné 1 Kč/rok.  

2. RMČ souhlasí s  pronájmem pozemků parc. č. 224 a parc. č. 228 v k. ú. Pitkovice za 

účelem vybudování Parku Pitkovické rybníky od společnosti CENTRAL GROUP 

Javorová čtvrť a. s., se sídlem Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4 - Nusle, na dobu určitou 

od 1. 2. 2015 do 31. 12. 2025, nájemné 2000 Kč/rok. 

3. RMČ ukládá 

a) OSM informovat druhou stranu a připravit smlouvy, 
b) starostovi MČ uzavřít smlouvy. 

/7:0:1/ 
 
5. Informace o kontrolní činnosti v MČ a na ÚMČ za rok 2014 
Písemně předložený materiál objasnil pan starosta. 
Usnesení: 
 RMČ bere na vědomí informaci o kontrolní činnosti v MČ a na ÚMČ za rok 2014.  
 
 
6. Finanční kontroly ve školách a školní jídelně, jejich zřizovatelem je MČ Praha 22 
Písemně předložený materiál objasnil pan starosta, který informoval o provedených finančních 
kontrolách v příspěvkových organizacích zřizovaných MČ Praha 22, které proběhly ve dnech ve 
dnech 17. - 18. prosince 2014. Předmětem kontroly bylo čerpání dotací a grantů a jejich 
vyúčtování příspěvkovými organizacemi za období od 1. ledna 2014 do doby výkonu kontroly, 
včetně kontroly následné. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí výsledek finanční kontroly. 
2. RMČ ukládá 

a) řediteli a ředitelkám škol a školní jídelny řídit se doporučením a závěry finanční 
kontroly, 

b) OKÚ seznámit ředitele a ředitelky škol a školní jídelny s usnesením. 
/8:0:0/ 
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7. Plán finančních kontrol na rok 2015 
Písemně předložený materiál objasnil pan starosta, který radní informoval o přehledu 
jednotlivých kontrol plánovaných v roce 2015, který může být v průběhu roku rozšířen na 
základě pokynů volených orgánů. 
Usnesení: 
RMČ bere na vědomí plán finančních a vnitřních kontrol na rok 2015 podle přílohy. 

 

 

8. Rozpočtové úpravy prosinec 2014 
Písemně předložený materiál objasnil pan ZS Ing. Pařízek, který informoval o tom, že rozpočtové 
změny vycházejí z dotace obdržené na základě rozpočtového opatření HMP a dalších nezbytných 
výdajů MČ. 
Usnesení: 
RMČ schvaluje rozpočtové úpravy prosinec 2014. 
/8:0:0/ 

 

 

9. Souhlas s umístěním sídla SDH Pitkovice v budově MČ Praha 22   
Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek, který informoval o žádosti zástupkyně 
SDH Pitkovice paní Jany Vokrouhlíkové, o souhlas s umístěním sídla SDH Pitkovice v budově 
hasičské zbrojnice, která je v majetku MČ Praha 22.  K věci se diskutovalo. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zřízením sídla Sdružení hasičů ČMS - SDH Pitkovice v budově bez čp. 

(hasičská zbrojnice), která se nachází na pozemku parc. č. 14 v k. ú. Pitkovice.   

2. RMČ ukládá OSM informovat žadatele.  

/8:0:0/ 

 

 

10. Informace o pronájmu garážových stání v majetku MČ Praha 22   
Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek. 
Usnesení: 
RMČ bere na vědomí informaci o pronájmu garážových stání v majetku MČ Praha 22 za rok 
2014. 
 
 

11. Úprava nájemních vztahů k bytům v majetku MČ Praha 22  
Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek. 
Usnesení: 

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

obecních bytů v majetku MČ Praha 22“ s nájemci uvedenými v příloze, která tvoří 

nedílnou součást tohoto materiálu.  

2. RMČ ukládá  

a) OSM informovat žadatele a připravit dodatky k nájemním smlouvám, 

b) starostovi MČ podepsat dodatky k nájemním smlouvám. 

/8:0:0/ 

 

 
Před projednáváním bodu č. 12, sdělil pan starosta Ing. Turnovský, že je jedním z vlastníků a 
proto se v tomto bodě zdrží hlasování, neboť by jeho podíl dle zák č. 131/2000 Sb. o hlavním 
městě Praze, §51 odst. 5, mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu 
blízkou.  
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12. Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce „Oprava soustavy rybníků Vodice-

Nadýmač v k. ú. Uhříněves po povodni z června 2013“ - výběr zhotovitele 
Písemně předložený materiál objasnil pan radní Ing. Semeniuk. K bodu se diskutovalo. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí důvodovou zprávu k návrhu výběru zhotovitele a uzavření             
„Smlouvy“ k zajištění VZ s předmětem plnění „Oprava soustavy rybníků Vodice - 
Nadýmač v k. ú. Uhříněves po povodni z června 2013 .̋ 

2. RMČ schvaluje výběr zhotovitele a uzavření „ Smlouvy „ s předmětem plnění „Oprava 

soustavy rybníků Vodice - Nadýmač v k. ú. Uhříněves po povodni z června 2013 ̋  mezi 

MČ Praha 22 a KAVYL, spol. s.r.o. se sídlem Mohelno 563, 675 75 Mohelno, za 

nabídkovou cenu 2 555 254,00 Kč bez DPH, podle textu uvedeného v příloze důvodové 

zprávy.    

3. RMČ ukládá zástupcům starosty Ing. Jiřímu Pařízkovi a panu Jiřímu Knotkovi 

a) písemně seznámit uchazeče o výsledku výběru zhotovitele, 

b) podepsat smlouvu s vybraným uchazečem.  

/7:0:1/  

 

 

13. Veřejná zakázka „Přístavba pavilonu ZŠ Jandusů“ - záměr na výběr zhotovitele, 

schválení způsobu zadání, zadávacích podmínek a hodnotící komise  
Písemně předložený materiál objasnil pan radní Ing. Semeniuk, který podrobně seznámil radní se 
zadávacími podmínkami. K bodu se diskutovalo. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zadáním podlimitní veřejné zakázky „ Přístavba pavilonu ZŠ Jandusů „ 

v otevřeném řízení dle § 27 Zákona č.137/2006 a Směrnice ÚMČ Praha 22 č. 5/2012       

čl. VI. odst. 6.1 a  Pokynem tajemnice č. 5/2012. 

2. RMČ ukládá ORS zajistit zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce na 

základě uzavřené mandátní smlouvy č. 50/2012 ze dne 23. 4. 2012 prostřednictvím 

advokátní kanceláře Dáňa, Pergl a partneři, Na Ořechovce 580/4, 162 00 Praha 6 pro akci 

„Přístavba pavilonu ZŠ Jandusů“ - výběr zhotovitele v souladu se Zákonem č. 137/2006 

Sb., se Směrnicí ÚMČ Praha 22 č.5/2012 a Pokynem tajemnice ÚMČ Praha 22 č. 5/2012.  

3. RMČ schvaluje způsob zadání a zadávacích podmínek.  

4. RMČ jmenuje hodnotící komisi ve složení: 

členové:    náhradníci: 

Ing. Petr Semeniuk          Jiří Knotek  

  Petr Mošna    Jana Frydrychová       

  Mgr. Lukáš Kohout   Mgr. Kristýna Palla    

Milan Coller    Bc. Michal Selinger       

Ing. Jiří Pařízek    Mgr. Kateřina Erbsová  
5. RMČ ukládá starostovi jmenovat členy a náhradníky hodnotící komise v souladu se 

závěry tohoto usnesení.  

/8:0:0/ 

 

 

14. Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/PH/2014/166 se 

společností  O2 Czech Republic a. s., Za Brumlovkou 2/266, 140 00 Praha 4   
Písemně předložený materiál objasnil pan radní Ing. Semeniuk, který informoval radní o tom, že 
vzhledem k tomu, že součástí akce propojení komunikace ul. Přátelství - Venušina je i výstavba 
nového chodníku podél ulice Přátelství vpravo směrem na Říčany, je třeba provést překládku 
stávajícího kabelu společnosti  O2 Czech Republic. K bodu se diskutovalo 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s uzavřením Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických 

komunikací č. VPI/PH/2014/166 se společností O2 Czech Republic, Za Brumlovkou 

2/266, 140 00 Praha 4. 
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2. RMČ ukládá starostovi MČ Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických 

komunikací č. VPI/PH/2014/166 se společností O2 Czech Republic a. s. podepsat. 

/8:0:0/ 

 

 

15. Dodavatel ICT vybavení a veřejné bezdrátové sítě pro realizaci projektu „Služby          

e-Governmentu v MČ Praha 22“ 
Písemně předložený materiál objasnil pan radní RNDr. Loula. K bodu se diskutovalo ohledně 
dalších možností bezplatného připojení občanů k internetu (Wi-Fi). 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele ICT vybavení 

a veřejné bezdrátové sítě pro realizaci projektu „Služby e-Governmentu v MČ Praha 22“ 

podle předložené dokumentace. 

2. RMČ jmenuje hodnotící komisi ve složení: 

o členové:    RNDr. Ing. Bohumil Loula, CSc., Ing. Jiří Pařízek, Ing. Olga Jandová,   

Ing. Roman Petr, MPA a pan Martin Holeček 

o náhradníci: pan Jiří Knotek a pan Daniel Malenovský. 

3. RMČ ukládá projektovému týmu realizaci přijatých usnesení. 

/8:0:0/ 

 

 

16. Zápis ze zasedání Komise kultury ze dne 15. 1.2015 

Písemně předložený materiál objasnil pan radní Coller. Diskutovalo se o rozpočtu muzea, paní 

tajemnice konstatovala, že muzeum není samostatný subjekt, ale v rámci rozpočtu MČ je i účet 

muzea. Hospodaření s účtem muzea, dle platného Statutu muzea, je schvalováno RMČ. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí zápis ze zasedání Komise kultury ze dne 15. 1. 2015. 

2. RMČ ukládá OKÚ předložit vyúčtování hospodaření muzea za rok 2014 na jednání 

RMČ a předložit rozpočet hospodaření muzea pro rok 2015, kde bude zahrnut i 

požadavek na zadání výroby turistických známek pro Uhříněveské muzeum. 

 /8:0:0/ 

 

 

17. Zápis z 1. jednání Komise sociální, zdravotnictví a komunitního plánování ze dne        

13. 1. 2015 
Písemně předložený materiál objasnil pan radní Bc. Selinger. RMČ projednalo návrh pana MUDr. 
Klemence (viz příloha zápisu KS,ZaKP) a potvrdila vyjádření pana radního Bc. Selingera, že MČ 
Praha 22 neuvažuje o prodeji či převodu LD Uhříněves do rukou jiného správce. V souvislosti  
s záležitostí lékařů, informoval pan starosta o jednání s investorem budoucí výstavby Nad 
Volyňkou ohledně možnosti nových  NP pro další lékařské ordinace. RMČ zápis bere na vědomí 
 
 
18. Zápis z mimořádného zasedání Redakční rady UZ ze dne 12. 1. 2015 

Písemně předložený materiál objasnila šéfredaktorka UZ a radní paní Mgr. Erbsová. RMČ zápis 

bere na vědomí. 
 
 

19. Zpráva o došlých, vyřízených a nevyřízených podáních občanů za období od 1. 1. 2014 

do 31. 12. 2014 

Písemně předložený materiál objasnila paní tajemnice. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí Zprávu o došlých, vyřízených a nevyřízených podáních občanů za 

období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014. 
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2. RMČ ukládá OKÚ zveřejnit Zprávu o došlých, vyřízených a nevyřízených podáních za 

období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 v Uhříněveském zpravodaji. 

/8:0:0/ 
 
 
20. Výroční zpráva o došlých žádostech o informace za rok 2014 podle zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
Písemně předložený materiál objasnila paní tajemnice. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí Výroční zprávu o došlých žádostech o informace za rok 2014. 

2. RMČ ukládá OKÚ zveřejnit Výroční zprávu na webové stránce MČ Praha 22 a 

v Uhříněveském zpravodaji. 

/8:0:0/ 

 
 
21. Různé 
A/ Informace o harmonogramu zřízení veřejně přístupného parku Pitkovické rybníky 

Písemně předložený materiál objasnil pan radní Ing. Semeniuk. Ing. Pařízek požádal radní o 

zvážení výše finanční částky poskytované MČ, pokud by dotace ze SFŽP na tuto akci nebyla 

poskytnuta v plánované výši. K bodu se diskutovalo. RMČ informaci bere na vědomí. 

 
 
 
 
 
Zasedání bylo ukončeno v 11:15 hodin. 
Zapsala:  Monika Kubšová 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
 
 
 

Ing. Jiří Pařízek   ………………………………. 
 
 
Ing. Petr Semeniuk   ………………………………. 
 
 
 
 
 

Ing. Martin Turnovský, starosta MČ Praha 22 ……………………………….  


