Zápis z 63. zasedání RMČ, které se konalo dne 26. 6. 2013
od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice
Přítomni:
Ověřovatelé zápisu:
Omluven:

viz Prezenční listina
Ing. Eliška Machačová, Ing. Martin Turnovský
pan Aleš Benda, Ing. Ondřej Semecký

Jednání zahájil pan starosta v 9,00 hodin přivítáním přítomných. Hlasováním 5:0:0 byl schválen
následující PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu
Kontrola zápisu 62. zasedání RMČ ze dne 12. 6. 2013
Účetní závěrka za rok 2012 příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 22
Vyhodnocení výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění k zadání veřejné zakázky
na zhotovitele díla - stavby „Objekt ŠJ - úpravy provozu“
Výběr zhotovitele veřejné zakázky „Zajištění úklidu obce, zimní údržby, jednoduchých
stavebních prací, oprav, udržování městského mobiliáře a pomocných prací při akcích
MČ 22“
Vyhodnocení veřejné zakázky „Sanace mokrých příček v bytě č. 10, BD Přátelství čp. 192
Uhříněves“
Návrh platového výměru ředitelky MŠ Sluneční, Praha 10, Sluneční
Změna platového výměru ředitelky ZŠ U Obory, Praha 10, Vachkova 630
Zápis z 18. zasedání komise životního prostředí Rady MČ Praha 22
Zápis ze 14. jednání školské komise konané dne 18. 6. 2013
Zápis ze zasedání komise kultury a neziskových organizací ze dne 11. 6. 2013
Různé
A) Rozloučení s předškoláky MŠ Za Nadýmačem, Praha 10 - ústní info Ing. Machačové
B) Žádost o převzetí veřejného osvětlení - písemně pan ZS
C) Žádost o spolufinancování nové obecní komunikace v Pitkovicích - písemně pan ZS

2. Kontrola zápisu 62. zasedání RMČ ze dne 12. 6. 2013
62/2,61/2,60/2,59/2,58/2,57/2,56/2,55/2,54/2,53/2,52/2,51/2,50/2,49/2,48/2,47/2,46/5 - Zřízení
ÚVB na pozemku parc. č. 237/134 v k. ú. Hájek ve prospěch spol. PREdistribuce, a. s. - trvá
62/2,61/2,60/2,59/2,58/2,57/3 b) - Zajištění zpracování PD IA „Dostavba čp. 158" - trvá
62/2,61/2,60/5 - Pronájem pozemků parc. č. 238/45, 238/48, 258/6, 258/11, 258/16 a 265/5 vše
v k. ú. Pitkovice p. Houzerovi - čeká se na podpis druhé smluvní strany - trvá
62/2,61/2,60/8 - VZ zpracování Průkazů energetické náročnosti budov v majetku MČ
Praha 22 - práce probíhají
62/2,61/7 - Grantové řízení pro rok 2013 - Program J5 - Podpora financování sociálních služeb
na úrovni městských částí HMP - vyhodnocení grantů bude předloženo do 64. RMČ - trvá
62/2,61/8 - VZ sanace mokrých příček v bytě č. 10, Přátelství čp. 192, Uhříněves - vyhodnocení
VŘ dnes na programu
62/2,61/13 - Stanovení PV paní ředitelce MŠ Sluneční - dnes na programu
62/2,61/14 - Zajištění úklidu obce, zimní údržby, jednoduchých stavebních prací, oprav,
udržování městského mobiliáře a pomocných prací při akcích MČ 22 - materiál dnes na
programu
62/3 - VZ „Zateplení ZŠ U Obory“- záměr na výběr zhotovitele a schválení způsobu zadání a) komise jmenována
b) VZ ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 zákona a Směrnice ÚMČ Praha 22 č 5/2012
č. VI. odst. 6.1. - probíhá
62/4 - VZ „Dešťová kanalizace Sluneční - výběr zhotovitele“- uchazeči byli s výsledky VŘ
seznámeni, SoD je podepsána
62/5 - Dohoda se SPF - uzavřena a EO zajistí ve spolupráci s ORS platbu

62/6 - Zřízení ÚVB na pozemcích par. č. 1638/4, 1638/18, 1638/21, 1638/22, 1638/24 a 2129/1
vše v k. ú. Uhříněves ve prospěch spol. PREdistribuce, a. s. - žadatel informován, OSM očekává
návrh smlouvy - trvá
62/7 - Vyhodnocení VZ „Výměna baterií v UPS PDSP“ - objednávka zaslána firmě ELFIS OSM očekává dodávku
62/8 - Úprava nájemních vztahů k bytům v majetku MČ Praha 22 - dodatky k NS se průběžně
na OSM podepisují - probíhá
62/9 - Pronájem NP č. 211 v čp. 1370/11 na Novém náměstí v Praze - Uhříněvsi - žadatel
informován, NS připravena k podpisu k 1. 7. 2013
62/10 - Finanční kontroly na školských zařízeních - ředitelé byli s výsledky seznámeni
62/11 - Zápis z 19. BK ze dne 7. 6. 2013 - žadatelé informováni a dohody k ukončení NS i nová
NS je na OSM připraveno k podpisu
62/13 - Informace o povodňové situaci na území MČ Praha 22 - 2a) probíhá; 2b) podklady za
SO Praha 22 na MHMP odeslány; 2c) dopisy rozeslány; v této souvislosti informoval pan ZS
o povodňových aktivitách v tomto týdnu - od 25. 6. 2013 byl vyhlášen bdělý stav; povodňová
hlídka se scházela a stavy toků a vodních nádrží byly monitorovány a vyhodnocovány
62/14 - Různé:A/2) Vyhotovení dodatku ke smlouvě č. 53/2011 SL 9 s Divadlem BP U22 - paní
tajemnice požádala o doplnění pracovního týmu o dva členy, a to vedoucí OSM, neboť správa
majetku zajišťuje nájmy a vedoucího OKÚ, který má v kompetenci kulturu, školské a neziskové
organizace, neboť musí být zohledněny všechny požadavky za MČ. Po návratu pana Bendy
z dovolené, bude dohodnut termín schůzky s AK - zajistí paní tajemnice.
Usnesení:
RMČ souhlasí s doplněním Ing. Kovaříkové a Ing. Petra do pracovního týmu.
/5:0:0/
3. Účetní závěrka za rok 2012 příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 22
Písemně předložený materiál objasnila paní Ing. Machačová.
Usnesení:
1. RMČ schvaluje účetní závěrku za rok 2012 příspěvkových organizací - Základní školy,
Praha 10, nám. Bří Jandusů 2, Základní školy U Obory, Praha 10, Vachkova 630, Mateřské
školy, Praha 10, Za Nadýmačem 927, Školní jídelny, Praha 22, Nové náměstí 1100, které
zřizuje.
2. RMČ ukládá OKÚ seznámit s usnesením odbor účetnictví MHMP.
/5:0:0/
4. Vyhodnocení výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění k zadání veřejné zakázky
na zhotovitele díla - stavby „Objekt ŠJ - úpravy provozu“
Písemně předložený materiál objasnil ZS Ing. Turnovský, který doplnil materiál o tabulku
financování IA, aby byl zřejmý zdroj financování těchto úprav - tabulka je součástí materiálu. Paní
radní pro školství požádala pana ZS, aby byl zvážen termín dokončení díla dříve než 31. 8. 2013.
Vhodné by bylo úterý 27. 8. 2013, aby ŠJ mohla před zahájením šk. roku 2. 9. 2013 uklidit.
Usnesení
1. RMČ souhlasí jako nejvhodnější vybrat nabídku firmy Polabská stavební CZ s. r. o.,
Oseček čp. 87, 289 41 Pňov Předhradí.
2. RMČ bere na vědomí předloženou tabulku financování IA,
3. RMČ ukládá panu starostovi uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na částku
1,043.662,51 Kč vč. DPH.
/5:0:0/
5. Výběr zhotovitele veřejné zakázky „Zajištění úklidu obce, zimní údržby, jednoduchých
stavebních prací, oprav, udržování městského mobiliáře a pom. prací při akcích MČ 22“
Písemně předložený materiál objasnil pan radní Vorlíček. K věci se diskutovalo. Nacenění týdenní
částky je vázáno na jednotlivé zóny v průběhu celého týdne (PO – NE).
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Usnesení
1. RMČ souhlasí se zadáním VZ „Zajištění úklidu obce, zimní údržby, jednoduchých
stavebních prací, oprav, udržování městského mobiliáře a pomocných prací při akcích
MČ 22“ firmě Miroslav Mandrik, Slunná 293, Příbram - Zdaboř, IČO: 67916201.
2. RMČ ukládá
a) starostovi podepsat s vybraným uchazečem smlouvu,
b) OHS informovat uchazeče o výsledku výběrového řízení a zajistit plnění smlouvy.
/5:0:0/
6. Vyhodnocení veřejné zakázky „Sanace mokrých příček v bytě č. 10, BD Přátelství čp. 192
Uhříněves“
Písemně předložený materiál objasnil ZS Ing. Turnovský.
Usnesení
1. RMČ souhlasí s firmou Jiří Kučera, Toušice 80, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy,
IČ: 64570401, jako s vítězem VZ „Sanace mokrých příček v bytě č. 10, BD Přátelství
čp. 192 Uhříněves“ za cenu 91.928,00 Kč. Firma není plátcem DPH.
2. RMČ ukládá OSM zajistit objednávku na sanace mokrých příček v bytě č. 10 BD
Přátelství čp. 192 Uhříněves pro firmu Jiří Kučera, Toušice 80, 281 63 Kostelec nad
Černými Lesy, IČ: 64570401, která se umístila na prvním místě VZ „Sanace mokrých
příček v bytě č. 10 BD Přátelství čp. 192 Uhříněves“.
/5:0:0/
7. Návrh platového výměru ředitelky MŠ Sluneční, Praha 10, Sluneční
Písemně předložený materiál objasnila paní Ing. Machačová.
Usnesení
1. RMČ souhlasí se stanovením příplatku za vedení paní Renáty Pecákové, ředitelky
MŠ Sluneční, Praha 10, Sluneční s účinností od 1. 8. 2013.
2. RMČ bere na vědomí platový tarif paní Renáty Pecákové, ředitelky MŠ Sluneční, Praha
10, Sluneční s účinností od 1. 8. 2013.
3. RMČ ukládá OKÚ seznámit ředitelku paní Renátu Pecákovou, ředitelku MŠ Sluneční,
Praha 10, Sluneční s platovým výměrem.
/5:0:0/
8. Změna platového výměru ředitelky ZŠ U Obory, Praha 10, Vachkova 630
Písemně předložený materiál objasnila paní Ing. Machačová.
Usnesení
1. RMČ bere na vědomí změnu platového výměru ředitelky ZŠ U Obory, Praha 10,
Vachkova 630, Mgr.Ivany Vodičkové.
2. RMČ ukládá OKÚ seznámit se změnou platového výměru ředitelku ZŠ U Obory, Praha
10, Vachkova 630, Mgr. Ivanu Vodičkovou.
/5:0:0/
9. Zápis z 18. zasedání komise životního prostředí Rady MČ Praha 22
Písemně předložený materiál objasnila paní Ing. Machačová, která konstatovala, že v letošním roce
byla založena tradice Pochodu Uhříněvsí Klubem českých turistů.
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí zápis ze zasedání komise životního prostředí dne 11. 6. 2013.
2. RMČ souhlasí
a) s organizací jarního podvečerního pochodu v roce 2014 ve spolupráci s Klubem
českých turistů,
b) s připomínkami k právní regulaci volného pobíhání psů uvedenými v příloze č. 1.
3. RMČ ukládá
a) OZP začlenit na organizaci pochodu KČT do rozpočtu roku 2014 částku 10.000,- Kč,
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b) Ing. Machačové zaslat připomínky v požadované lhůtě radnímu Mgr. Lukáši
Manhartovi na Magistrát hl. m. Prahy.
/5:0:0/
10. Zápis z 14. jednání školské komise konané dne 18. 6. 2013
Písemně předložený materiál objasnila paní Ing. Machačová a RMČ jednotlivé body zápisu bere na
vědomí.
11. Zápis ze zasedání komise kultury a neziskových organizací ze dne 11. 6. 2013
Písemně předložený materiál objasnila paní Mgr. Pröllerová. V souvislosti s kulturní akcí
informoval pan Vorlíček o úspěšném průběhu oslav 700 let v Hájku a v návaznosti na jednání
58. RMČ ze dne 17. 4. 2013 požádal radní o dofinancování oslav. Dle požadavku rady se jedná
o konkrétní částky. Předložil fakturu na MČ Praha 22 za pronájem mobilních WC a sdělil, že dále
místní skupina ČČK v Hájku hotově uhradili pronájem pódia a party stanů a dále hudební produkci
K věci se diskutovalo.
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí zápis ze zasedání komise kultury a neziskových organizací ze dne
11. 6. 2013.
2. RMČ souhlasí
a) s vyhlášením výběrového řízení na restaurování praporu pěveckého spolku Hlahol
s tím, že celkové náklady nepřekročí částku max. 120.000,- Kč,
b) s uspořádáním koncertu Richarda Pachmanna dne 1. 12. 2013 od 16:00 hodin
v Děkanském kostele Všech svatých, který se stane vyvrcholením oslav 100. výročí
povýšení Uhříněvsii na město,
c) s opravou podstavce poutního kříže v ulici U kříže s tím, že celkové náklady
nepřekročí rozpočtovaných 20.000,- Kč vč. DPH,
d) s finančním příspěvkem MS ČČK v Hájku (proplaceno hotově pokladnou OE) za
úhradu hudební produkce /7.500,- Kč/, pronájem party stanů /23.900,- Kč/ a pronájem
pódia /5.000,- Kč/, vše související s oslavami 700. výročí první zmínky o obci Hájek,
které se konaly v sobotu dne 22. 6. 2013 (viz doklady).
3. RMČ ukládá
a) tajemnici vyhotovit objednávku na Koncert pana Pachmana /financování z rozpočtu/ a
zajistit proplacení předložené faktury ve výši 4.717,- Kč,
b) OKÚ realizovat VŘ na restaurování praporu pěveckého spolku Hlahol.
/5:0:0/
12. Různé:
A) Rozloučení s předškoláky MŠ Za Nadýmačem, Praha 10
Ing. Machačová tlumočila pozvání ředitelky MŠ Za Nadýmačem, Praha 10, k rozloučení
s předškoláky, které se koná dne 29. 6. 2013 v DBP U 22. Za ÚMČ se této akce zúčastní paní
Ing. Machačová a paní tajemnice. RMČ bere na vědomí.
B) Žádost o převzetí veřejného osvětlení
ZS Ing. Turnovský informoval o písemné žádosti tří Společenství vlastníků domu Sušilova 1506,
1507 a 1510 (SVJ), o převzetí a provozování veřejného osvětlení (VO) na pozemku parc.
č. 1906/34 v k. ú. Uhříněves hl. m. Prahou (resp. spol. Eltodo) anebo MČ Praha 22. K věci se
diskutovalo.
Usnesení:
1.RMČ bere na vědomí žádost SVJ o převzetí VO a vyjadřuje podporu MČ Praha 22.

4

2.RMČ ukládá
a) panu ZS připravit písemnou odpověď SVJ s vyjádřením podpory MČ P22 a informací
o předání jejich žádosti na MHMP,
b) OSM připravit dopis na MHMP v souvislosti se žádostí SVJ k převzetí a provozování VO
na pozemku parc. č. 1906/34 v k. u. Uhříněves do vlastnictví hl. m. Prahy
/5:0:0/
C) Žádost o spolufinancování nové obecní komunikace v obci Pitkovice
ZS Ing. Turnovský informoval o písemné žádosti paní Moniky Trublové o součinnost MČ Praha 22
při financování vybudování nové obecní komunikace v obci Pitkovice, na parc. č. 100/2, 108/24 a
108/26 v k.ú. Pitkovice, navrhuje postup a vyčísluje odhad celkových nákladů. Požadavek na
finanční částku od MČ Praha 22 činí 200.000,- Kč. K věci se diskutovalo.
Usnesení:
1. RMČ nesouhlasí se součinností MČ Praha 22 při financování nově vybudované slepé
komunikace pro příjezd k RD žadatelky dle předložené PD, poskytne však ostatní
součinnost pro vybudování této komunikace na pozemcích MČ P22, jejíž stavba zůstane
po vybudování ve vlastnictví investora. Tato stavba je dočasné řešení umožňující
hodnotnější příjezd pouze k RD žadatelky. MČ připravuje koncepční řešení spočívající
v propojení ulic K Dálnici a Štychova dle platného územního plánu mimo trasu
navrhovanou žadatelkou. Po jejím vybudování se stane trasa požadované slepé komunikace
nadbytečnou.
2. RMČ ukládá panu ZS připravit odpověď ve smyslu rozhodnutí.
/5:0:0/

Zasedání bylo ukončeno v 10:15 hodin.
Zapsala: Monika Kubšová

Ověřovatelé zápisu:
Ing. Eliška Machačová

……………………………….

Ing. Martin Turnovský

……………………………….

Milan Coller, starosta MČ Praha 22

………………………………
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