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Zápis z 62. zasedání RMČ, které se konalo dne 31. 5. 2017
od 10 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice
Přítomni:
Ověřovatelé zápisu:
Omluven:

Viz Prezenční listina
Bc. Michal Selinger, Ing. Petr Semeniuk
Ing. Martin Turnovský

Jednání zahájil zástupce starosty pan Knotek v 10:00 hodin přivítáním přítomných
Hlasováním 6:0:0 byl schválen PROGRAM:
1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu
2. Kontrola zápisu z 61. zasedání RMČ ze dne 17. 5. 2017
3. Znak a vlajka městské části Praha 22
4. Smlouva o spolupráci MČ Praha 22 a Římskokatolické farnosti kostela Všech svatých v Uhříněvsi
5. Revokace usnesení 8. zasedání ZMČ ze dne 24. 2. 2016 - Prodej pozemku parc. č. 398 o výměře
156 m2 paní J. L.
6. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 2003 a 2178//5 v k. ú. Uhříněves
ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
7. Zápis z 10. jednání Komise bytové ze dne 26. 5. 2017 s návrhem na uzavření NS k bytům
8. Odstranění havarijního stavu dešťové kanalizace v ul. Přátelství - Bečovská“
9. Odstranění havarijního stavu dešťové kanalizace v ul. V Bytovkách před bytovým domem čp. 783/24
a 784/26
10. Informace radního Ing. Semeniuka „Pronájem modulů ZŠ U Obory - stavební připravenost, přípojky“
11. Rozpočtové úpravy
12. Plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti k 31. 3. 2017
13. Finanční kontroly v mateřských a základních školách a školní jídelně, příspěvkových organizacích
zřizovaných MČ Praha 22
14. Zápis do kroniky za rok 2016
15. Závazné stanovisko EIA - záměr „Novostavba mola a dráhy se zázemím pro vodní lyžování, lokalita
Podleský rybník, parc. č. 1692 v k. ú. Uhříněves“
16. Návrh programu 15. zasedání ZMČ dne 14. 6. 2017 včetně plnění úkolů ze ZMČ
17. Různé
A/ Návrh termínů zasedání RMČ na II. pololetí 2017
B/ Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 92/2001 MK - 19 o nájmu a využití pozemků a výpověď Smlouvy
č. 92/2001 MK - 19 o nájmu a využití pozemků
C/ Změna v Komisi výstavby a územního plánování (dále jen KVaÚPn)
D/ Lavičky před ÚMČ Praha 22
E/ Informace V OKÚ Ing. Petra

2a) Kontrola zápisu z 61. zasedání RMČ ze dne 17. 5. 2017
61/2,60/2,59/2,58/2,57/2,56/2,55/2,54/2,53/2,52/2,51/2,50/2,49/2,48/2,47/2,46/2,45/2,44/2,43/2,42/8(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
61/2,60/2,59/2,58/2,57/2,56/2,55/2,54/2,53/2,51/2,50/2,49/2,48/2,47/3 (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 podána na KN - trvá
61/2,60/2,59/2,58/2,57/2,56/2,55/2,54/2,53/2,52/2,51/2,50/2,49/8 (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 – podáno na OV pro stavební povolení - trvá
61/2,60/2,59/2,58/2,57/2,56/2,55/2,54/2,53/2,52/11 (52. RMČ dne 21. 12. 2016) - Změna podnikatelského
subjektu v NP v LD - žadatel informován, smlouva připravena k podpisu druhé strany - urgováno - trvá
61/2,60/2,59/2,58/2,57/2,56/2,55/2,54/2,53/17 (53. RMČ ze dne 11. 1. 2017)- Různé - B/CWI DELTA návrh DS odeslán - trvá

61/2,60/2,59/2,58/2,57/2,56/2,55/2,54/7 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, geodetické zaměřování dotčených pozemků dokončeno - trvá
61/2,60/2,59/2,58/2,57/2,56/2,55/2,54/8 (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 - splněno
61/2,60/2,59/2,58/2,57/2,56/2,55/5 (55. RMČ ze dne 22. 2. 2017) - Memorandum pro Pražský okruh do
roku 2022 - podepsání předloženého memoranda za MČ P22 zajistí sekretariát starosty - trvá
61/2,60/2,59/2,58/2,57/2,56/2,55/8 (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 telekomun. infrastruktura a. s. - splněno
61/2,60/2,59/2,58/2,57/2,56/2,55/9 (55. RMČ ze dne 22. 2. 2017) - Zřízení ÚVB k pozemku parc. č. 2101
v k. ú. Uhříněves ve prospěch Pražská plyn. Distribuce - smlouva podepsána a zaslána na MHMP - trvá
61/2,60/2,59/2,58/2,57/2,56/2,55/17 (55. RMČ ze dne 22. 2. 2017) - Návrh umístění nového stanoviště
tříděného odpadu v ul. Lnářská - stanoviště bude vybudováno formou VZMR, realizace 6/2017 - trvá
61/2,60/2,59/2,58/2,57/2,56/2,55/23 (55. RMČ ze dne 22. 2. 2017) - Různé - A/ Informace starosty
 Parkování před kostelem - parkovací místo - OŽPD - návrh řešení je projednán, podrobnosti budou
dořešeny s panem farářem - trvá
 Oprava kostelní zdi - dnes na programu bod 4
 Restaurování oltáře - sbírku bude realizovat kostel, MČ P22 zajistí propagaci
61/2,60/2,59/2,58/2,57/7 (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 plyn. Distribuce - smlouva podepsána a zaslána na MHMP - trvá
61/2,60/2,59/2,58/2,57/8 (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 - došlo k rozdělení pozemků - dnes na
programu bod 6
61/2,60/2,59/2,58/2,57/9 (57. RMČ ze dne 22. 3. 2017) - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 2101 a 2102/1
v k. ú. Uhříněves ve prospěch PREdistribuce - smlouva podepsána a zaslána na MHMP
61/2,60/2,59/2,58/2,57/13(57. RMČ ze dne 22. 3. 2017) - Ukončení NS č. 31/2013 MN - 8 - nájemní vztah
skončí k 30. 6. 2017 - trvá
61/2,60/2,59/2,58/10 (58. RMČ ze dne 5. 4. 2017) - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 604/1 a 1059 v k. ú.
Uhříněves ve prospěch Pražská plynárenská Distribuce - čeká se na zaslání smlouvy - trvá
61/2,60/2,59/2, 58/16 - Zápis z 3. zasedání KK ze dne 30. 3. 2017
- OSM zmapovat opravu Pitkovické zvoničky - čeká se na cenovou nabídku pana P. - trvá
61/2,60/2,59/3 (59. RMČ ze dne 19. 4. 2017) - Výzva na úhradu plnění ze Smlouvy o nájmu a využití
pozemků - info dnes v Různém
61/2,60/2,59/9 (59. RMČ ze dne 19. 4. 2017) - VZMR na služby s názvem „Vybudování veřejného WC –
PD - výběr dodavatele“ - čeká se na vypracování projektové dokumentace - trvá
61/2,60/2,59/11(59. RMČ ze dne 19. 4. 2017) - Pronájem NP č. 6 o velikosti 96,17 m2 v čp. 1257 na Novém
náměstí v Praze - Uhříněvsi - záměr pronájmu vyvěšen - čeká se na nabídky - trvá
61/2,60/2,59/13 (59. RMČ ze dne 19. 4. 2017) - Žádost o SK - A. B. , Nové náměstí 11/1370, Praha SK podepsán - splněno
61/2,60/2,59/14 (59. RMČ ze dne 19. 4. 2017) - Vyhodnocení VZMR „Pronájem modulů pro ZŠ“ - dne
30. 5. 2017 byla vystavena objednávka na zpracování PD pro vydání územního souhlasu - další podrobnosti
viz informace RAD Ing. Semeniuka - bod 10
61/2,60/2,59/21d (59. RMČ ze dne 19. 4. 2017) - Zápis z 9. jednání KB ze dne 11. 4. 2017 - NS s panem
Martinem Topinkou od 1. 7. 2017 - připravena k podpisu - trvá
61/2,60/2,59/25 (59. RMČ ze dne 19. 4. 2017) - Různé
C/ Lávky v Oboře - ZS pan Knotek lávka u Židovského hřbitova instalována - splněno
61/2,60/3 (60. RMČ ze dne 3. 5. 2017) - VZMR s názvem „DPS Betlímek - zpracování PD vyhodnocení
zadávacího řízení“ - a) starosta písemně seznámil uchazeče s výsledkem výběrového řízení - splněno; b) SoD
podepsána - splněno
61/2,60/5 (60. RMČ ze dne 3. 5. 2017) - VZMR „Rekonstrukce společných chodeb a sklepů č. p. 380/34
Husovo náměstí“ - SoD se připravuje k podpisu - trvá
61/2,60/6 (60. RMČ ze dne 3. 5. 2017) - Pronájem části pozemků parc. č. 1920/14 a 1920/3 v k. ú.
Uhříněves o celkové výměře 78 m2 - smlouva podepsána - splněno
61/2,61/2, 60/10 (60. RMČ ze dne 3. 5. 2017) - Dětský den na Rychetách - v souvislosti s obdrženou
fakturou č. 2017/12 od paní Rychetské za pronájem pozemku a toalet včetně energií ve výši 50 000 Kč, je
nutné navýšit schválenou výši nákladů hrazených z rozpočtu z 200 000 Kč na 250 000 Kč.
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Usnesení:
RMČ souhlasí s úhradou faktury č. 2017/12 od paní M. R. za pronájem pozemku a toalet včetně energií ve
výši 50 000 Kč na konání DD dne 4. 6. 2017 na Rychetách.
/5:0:1/
61/2,60/13 (60. RMČ ze dne 3. 5. 2017) - Různé: B/ Pietní akt - vzpomínky na židy odsunuté v transportu
BG12 - akci v obřadní síni na zajistí pan Ing. Klich - splněno
2c) Kontrola zápis z 14. ZMČ ze dne 10. 5. 2017
Bod 5.1
úkol předsedy KV - trvá
Bod 5.2
změny členů KV zveřejněny - splněno
Bod 9
informace o aktuálním stavu předloží RAD Ing. Semeniuk na 15. ZMČ - trvá
Bod 10.1
- Ing. Pařízkovi na dotaz k auditorské firmě - odpověď auditorky odeslána emailem dne 1. 6. 2017 - splněno
- Mgr. Erbsové na dotaz ke školkám - V OKVO odpověděl DOP dne 22. 5. 2017 - splněno
- panu Zelenkovi k písemným otázkám zajistí písemnou odpověď pan RAD Ing. Semeniuk - trvá
Návrh na připomínky k zápisu z 14. ZMČ - zastupitel pan Kallasch zaslal emailem dne 26. 5. 2017 námitku
proti zápisu ze 14. ZMČ.
Námitky se uplatňují na zasedání ZMČ.
61/3 - Připomínky MČ P22 k dokumentaci vlivů záměru „Silniční okruh kolem Prahy, stavba 511,
Běchovice - dálnice D1“ na životní prostředí
a) připomínky (příloha č. 1, bod 1) k dokumentaci byly na MŽP ČR odeslány v termínu - splněno
b) jednat s HMP o kompenzačních opatřeních spojených s realizací záměru (příloha č. 1, bod 2) - trvá
61/4 - VZMR na dodávky s názvem „Park Pitkovické rybníky - mobiliář a rekreační prvky“ - ORS dne
23. 5. vyzval 4 účastníky k podání nabídek v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 2/2016, jednání hodnotící
komise bude dne 5. 6. 2017 - trvá; starosta jmenoval členy a náhradníky hodnotící komise - splněno
61/5 - Podlimitní VZ „Navýšení kapacity ZŠ U Obory“ - vyhodnocení zadávacího řízení " a) starosta
písemně seznámil účastníky s výsledkem zadávacího řízení - splněno, b) jednání o uzavření SoD se spol.
Polabská stavební CZ, s.r.o., Oseček 87, prostřednictvím IK consult s. r. o. byla zahájena - trvá
61/6 - Zřízení ÚVB k pozemku parc. č. 2140 v k. ú. Uhříněves ve prospěch společnosti PREdistribuce, a.
s. - žadatel informován, čeká se na zaslání smlouvy - trvá
61/7 - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 1793/35, 1793/36, 1793/73, 1793/77, 1793/80 v k. ú. Uhříněves
ve prospěch společnosti PREdistribuce, a. s. - žadatel informován, smlouva podepsána a zaslána na MHMP
61/8 - Ukončení NS na pronájem NP č. 343 „Prodejna elektro“ na adrese Nové náměstí čp. 1257 v Praze
- Uhříněvsi - záměr pronájmu vyvěšen do 30. 6. 2017 - trvá
61/11 - Různé
A/ Změna v KD
a) tajemník KD informoval členy komise o změnách emailem dne 24. 5. 2017 - splněno
b) OKVO změny členů KD zveřejnil na webu MČ - splněno
B/ Informace starosty - Depozitář Uhříněveského muzea - písemná odpověď STA předsedkyni OSU byla
odeslána dne 24. 5. 2017 - splněno
C/ Informace radního Ing. Semeniuka
1. Zápis z protipovodňové komise - pan radní informoval o nutnosti zadání statického posouzení a
vyprojektování stavební rekonstrukce technologické lávky inženýrských sítí u silničního mostku
Uhříněves - Pitkovice. Materiál k rozpočtové úpravě bude předložen ke schválen RMČ a následně bude
vyhotovena objednávka ORS na posouzení statiky lávky, v současné době probíhá poptávka na
projektanta - trvá
2. Změna v Komisi VaÚPn - pan radní informoval, že na příštím 62. zasedání RMČ bude předložen
materiál s návrhem na změnu členů v KVaÚPn - dnes v Různém.
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3. Znak a vlajka městské části Praha 22
Písemný materiál objasnil V OKÚ Ing. Petr.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s podobou vlajky městské části Praha 22 v klenotu znaku hl. m. Prahy, jejíž list tvoří
čtyři vodorovné pruhy: modrý, červený, bílý a zelený, poměr šířky k délce listu 2:3, podle přílohy č. 1.
2. RMČ ukládá starostovi předložit odsouhlasenou podobu vlajky městské části Praha 22 na
15. zasedání ZMČ Praha 22 ke schválení
/6:0:0/
4. Smlouva o spolupráci MČ Praha 22 a Římskokatolické farnosti kostela Všech svatých v Uhříněvsi
Písemný materiál objasnil ZS pan Knotek. Radní se dohodli, že do konce roku bude jednáno o vzájemné
spolupráci i s farností Českobratrské církve evangelické. K bodu se diskutovalo.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci s Římskokatolickou farností kostela Všech svatých
v Uhříněvsi, nám. Bří Jandusů 2/21, 104 00 Praha - Uhříněves, IČ 61387860, jejímž předmětem bude
spolupráce v oblasti parkování před kostelem, oprava kostelní zdi, podpora finanční sbírky na
restaurování oltáře a možnost zpřístupnění zahrady a stodoly u fary.
/6:0:0/
2. RMČ souhlasí s poskytnutím daru Římskokatolické farnosti kostela Všech svatých v Uhříněvsi,
nám. Bří Jandusů 2/21, 104 00 Praha - Uhříněves, IČ 61387860 ve formě úhrady nákladů na opravu
části kostelní zdi, která je v majetku obdarovaného.
/5:0:1/
3. RMČ ukládá OSM připravit materiál do 15. ZMČ dne 14. 6. 2017.
5. Revokace usnesení 8. zasedání ZMČ ze dne 24. 2. 2016 - Prodej pozemku parc. č. 398 o výměře
156 m2 paní J. L.
Písemný materiál objasnil ZS pan Knotek. K bodu byla přizvána V OSM Ing. Kovaříková. K bodu se
diskutovalo.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s předložením návrhu na zrušení usnesení 8. zasedání ZMČ ze dne 24. 2. 2016 pod
bodem 6.1 - Prodej pozemku parc. č. 398 o výměře 156 m2 paní J. L., Zastupitelstvu MČ Praha 22.
2. RMČ ukládá OSM připravit materiál do 15. ZMČ dne 14. 6. 2017.
/6:0:0/
6. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 2003 a 2178//5 v k. ú. Uhříněves
ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s.
Písemný materiál objasnil ZS pan Knotek.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí se zřízením úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 2003 a 2178/5 v k. ú.
Uhříněves ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6,
130 00 Praha 3, IČ 04084063 za cenu 4 499 Kč + DPH.
2. RMČ ukládá
a) OSM informovat žadatele a připravit smlouvu o zřízení věcného břemene,
b) starostovi uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene.
/6:0:0/
7. Zápis z 10. jednání Komise bytové ze dne 26. 5. 2017 s návrhem na uzavření NS k bytům
Písemný materiál objasnil ZS pan Knotek.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí
a) s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu v čp. 1257 na Novém náměstí v Praze - Uhříněvsi
s paní J. M., bytem Praha - Uhříněves, doba nájmu 2 roky s možností dalšího prodloužení od
1. 6. 2017, nájemné 89 Kč/m2/měsíc, s odložením placení nájmu po dobu rekonstrukce tj. na dobu
2 měsíců,
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b) s 1. náhradníkem na pronájem bytu v čp. 1257 na Novém náměstí v Praze - Uhříněvsi s paní
M. V., bytem 104 00 Praha - Uhříněves, doba nájmu 2 roky s možností dalšího prodloužení od
1. 6. 2017, nájemné 89 Kč/m2/měsíc, s odložením placení nájmu po dobu rekonstrukce tj. na dobu
2 měsíců
2. RMČ bere na vědomí ostatní body Zápisu z 10. jednání Komise bytové.
3. RMČ ukládá OSM
a) informovat žadatele o usnesení RMČ,
b) uzavřít nájemní vztah k bytu v souladu s usnesením RMČ
/6:0:0/
8. Odstranění havarijního stavu dešťové kanalizace v ul. Přátelství - Bečovská
Písemný materiál objasnil radní Ing. Semeniuk. K bodu se diskutovalo.
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí informaci o havarijním stavu dešťové kanalizace v ul. Přátelství - Bečovská,
dle důvodové zprávy.
2. RMČ ukládá ORS na základě již schválené rozpočtové úpravy zajistit odstranění havarijního stavu
dešťové kanalizace v ul. Přátelství - Bečovská v úseku dle situačního plánku v příloze.
3. RMČ rozhoduje o přímém zadáním zakázky pod názvem „Odstranění havarijního stavu dešťové
kanalizace v ul. Přátelství - Bečovská“ v úseku dle situačního plánku v příloze dodavateli
TvS - centrum Praha, s.r.o., Únětice 108, 252 62 okr. Praha západ, IČ 26728231, za cenu
1 124 000 Kč bez DPH s tím, že práce budou fakturovány dle skutečně provedených prací.
/5:0:1/
9. Odstranění havarijního stavu dešťové kanalizace v ul. V Bytovkách před bytovým domem
čp. 783/24 a 784/26
Písemný materiál objasnil radní Ing. Semeniuk. K bodu se diskutovalo.
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí informaci o havarijním stavu dešťové kanalizace v ul. V Bytovkách, před
bytovým domem čp. 783/24 a 784/26, dle důvodové zprávy.
2. RMČ ukládá ORS zajistit odstranění havarijního stavu dešťové kanalizace v ul. V Bytovkách, před
bytovým domem čp. 783/24 a 784/26.
3. RMČ schvaluje po rozpočtové úpravě - zvýšení výdajů rozpočtu na odstranění havárie dešťové
kanalizace v ul. V Bytovkách, před bytovým domem čp. 783/24 a 784/26, o 1 663 000 Kč, zdroj
financování snížení krátkodobých prostředků pol. 8115.
4. RMČ rozhoduje o přímém zadáním zakázky pod názvem „Odstranění havarijního stavu dešťové
kanalizace v ul. V Bytovkách před bytovým domem čp. 783/24 a 784/26“, dodavateli DEPA, s. r. o.,
K Hořavce 270/4, Praha 9, IČ 25124391 za cenu 1 374 000 Kč bez DPH s tím, že práce budou
fakturovány dle skutečně provedených prací.
/5:0:1/
10. Informace radního Ing. Semeniuka „Pronájem modulů ZŠ U Obory - stavební připravenost,
přípojky“
Pan radní ústně informoval o stavební připravenosti školních modulů u ZŠ U Obory. Přesně vyčíslení nákladů
na vybudování přípojek a úpravu staveniště, včetně příslušné rozpočtové úpravy bude předloženo na 63. RMČ
dne 14. 6. 2017. Na závěr ubezpečil radní o umístění modulů nejpozději do 15. 8. 2017.
RMČ informaci bere na vědomí.
11. Rozpočtové úpravy
Písemný materiál objasnil radní Mgr. Matyášek.
Usnesení:
RMČ schvaluje rozpočtové úpravy dle přílohy.
/6:0:0/
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12. Plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti k 31. 3. 2017
Písemný materiál objasnil radní Mgr. Matyášek.
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti k 31. 3. 2017.
2. RMČ ukládá
a) OE zveřejnit zprávu o plnění rozpočtu na webových stránkách MČ,
b) radnímu Mgr. Matyáškovi předložit materiál do 15. ZMČ dne 14. 6. 2017.
/6:0:0/
13. Finanční kontroly v mateřských a základních školách a školní jídelně, příspěvkových organizacích
zřizovaných MČ Praha 22
Písemný materiál objasnil V OKÚ Ing. Petr.
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí výsledek finanční kontroly.
2. RMČ ukládá
a) řediteli(kám) základních škol, mateřských škol a školní jídelny řídit se doporučeními a závěry
finanční kontroly,
b) OKÚ seznámit ředitele(ky) základních škol, mateřských škol a školní jídelny s usnesením.
/6:0:0/
14. Zápis do kroniky za rok 2016
Materiál byl předložen písemně.
Usnesení:
RMČ souhlasí
a) s předloženým návrhem zápisu do kroniky za rok 2016,
b) s vyplacením roční odměny kronikáři ve výši 24 000 Kč, která byla schválena usnesením č 11.2 na
13. zasedání ZMČ Praha 22 dne 15. 2. 2017.
/6:0:0/
15. Závazné stanovisko EIA - záměr „Novostavba mola a dráhy se zázemím pro vodní lyžování, lokalita
Podleský rybník, parc. č. 1692 v k. ú. Uhříněves“
Písemný materiál objasnil radní RNDr. Loula. K bodu se diskutovalo.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s postoupením rozhodnutí na realizace záměru „Novostavba mola a dráhy se zázemím
pro vodní lyžování, lokalita Podleský rybník, parc. č. 1692 v k. ú. Uhříněves“ za podmínek
obsažených v závazném stanovisku, Zastupitelstvu MČ Praha 22 na jeho 15. zasedání dne 14. 6. 2017.
2. RMČ ukládá OŽPD připravit materiál do 15. ZMČ dne 14. 6. 2017
/6:0:0/
16. Návrh programu 15. zasedání ZMČ dne 14. 6. 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 15. ZMČ. K věci se diskutovalo.
Usnesení:
RMČ schvaluje návrh programu 15. zasedání ZMČ, které se bude konat ve středu 14. 6. 2017 od 16 hodin ve
velké zasedací místnosti ve 3. patře. Oznámení o konání 15. zasedání ZMČ a distribuci materiálů - zajistí
OKVO a OHS v souladu se zákony v pondělí 5. 6. 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 6. 6. 2017.
/6:0:0/
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17. Různé
A/ Návrh termínů zasedání RMČ na II. pololetí 2017 - zástupce starosty pan Knotek vyzval radní, aby se
vyjádřili k předloženým návrhům termínů zasedání rady. K bodu se diskutovalo.
Usnesení:
1. RMČ schvaluje harmonogram zasedání RMČ na II. pololetí 2017,
2. RMČ ukládá OKVO zveřejnit termíny na webu a v UZ.
/6:0:0/
B/ Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 92/2001 MK - 19 o nájmu a využití pozemků a výpověď Smlouvy
č. 92/2001 MK - 19 o nájmu a využití pozemků
(v kontrole úkolů 61/2,60/2,59/3 (59. RMČ ze dne 19. 4. 2017)
Usnesení:
1. RMČ souhlasí
a) s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 92/2001 MK - 19 o nájmu a využití pozemků,
b) s výpovědí Smlouvy č. 92/2001 MK - 19 o nájmu a využití pozemků.
2. RMČ ukládá starostovi podepsat výše uvedené smlouvy.
/5:0:1/
C/ Změna v Komisi výstavby a územního plánování (dále jen KVaÚPn) - pan radní Ing. Semeniuk
informoval o rezignaci pana Jaroslava Musila ze zdravotních důvodů, na členství v KVaÚPn ke dni
29. 5. 2017. Z důvodu lichého počtu členů/ek v komisi navrhuje pana Bc.Václava Volfa.
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí rezignaci pana Jaroslava Musila ke dni 29. 5. 2017.
2. RMČ jmenuje nového člena KVaÚPn pana Bc. Václava Volfa ke dni 31. 5. 2017
3. RMČ ukládá
a) tajemnici KVaÚPn informovat členy komise o výše uvedených změnách,
b) OKVO změny členů KVaÚPn zveřejnit na webu MČ.
/6:0:0/
D/ Lavičky před ÚMČ Praha 22 - zástupce starosty Bc. Selinger informoval o tom, že na FB stránkách
městské části se objevily dotazy občanů na možnost umístění laviček u školní jídelny pro čekající rodiče. Tyto
dotazy byly diskutovány s ředitelem Dum Um, panem Urbancem, který nabídnul umístění 3 kusů laviček na
vybraná místa, a to na náklady Domu UM. Lavičky budou umístěny na určená místa, mimo komunikace na
zeleni. OŽPD k umístění nemá připomínek. OSM připraví souhlas s umístěním.
Usnesení:
RMČ souhlasí s bezúplatným umístěním 3 laviček od Domu Um u školní jídelny.
/6:0:0/
E/ Informace V OKÚ Ing. Petra
1. Návrh změny obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb.
hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města, ve znění pozdějších předpisů - jedná se
o technickou novelu přílohy č. 3 a č. 4 ve věci projednávání přestupků na území hlavního města Prahy,
kdy je s účinností od 1. 7. 2017 nezbytné zachovat stávající stav, neboť nový zákon č. 250/2016 Sb.,
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, s působností městských částí explicitně nepočítá
2. Návrh na změnu nařízení č. 14/2016 Sb. hlavního města Prahy - dle § 60a odst. 5 zákona
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, dojde k vymezení nových míst na území
hl. města Prahy (Praha 2 a Praha 10) na provozování osobního přepravníku (segway)
RMČ informace bere na vědomí.
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3. Právní informační systém CODEXIS® - od spol. ATLAS consulting bude na radnici pořízen nový
právní systém ve verzi N/10 včetně monitoringu obecní samosprávy, životních situací a komentářů
k zákonům na 5 let + 1 rok zdarma. Cena je stanovena na 20 000 Kč bez DPH/rok, tj. celkem
100 000 Kč.
RMČ souhlasí s pořízením právního informačního systému CODEXIS®
/6:0:0/
Zasedání bylo ukončeno v 12:00 hodin.
Zapsala: Monika Kubšová

Ověřovatelé zápisu:

Bc. Michal Selinger

…………………………………

Ing. Petr Semeniuk

………………………………..

pan Jiří Knotek, zástupce starosty MČ Praha 22

…………………………………………

Použité zkratky:
VZ
veřejná zakázka
VZMR veřejná zakázka malého rozsahu
ZD
zadávací dokumentace
PD
projektová dokumentace
TDI
technický dozor investora
UR
územní rozhodnutí
DUR dokumentace pro územní rozhodnutí
DSP
dokumentace pro stavební povolení
DPS
dokumentace provedení stavby

SP
DIO
DIR
VO
DK
SK
IA
AD
DSPS
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stavební povolení
dopravně inženýrské opatření
dopravně inženýrské rozhodnutí
veřejné osvětlení
dešťová kanalizace
splašková kanalizace
investiční akce
autorský dozor
dokumentace skutečného provedení stavby

