
Zápis z 65. zasedání RMČ, které se konalo dne 14. 8. 2013  

od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice 

 

 
Přítomni:   viz Prezenční listina 

Ověřovatelé zápisu:  Ing. Eliška Machačová, pan Aleš Benda 

Omluven:   Ing. Ondřej Semecký  

 

Jednání zahájil pan starosta v 9,00 hodin přivítáním přítomných. Hlasováním 6:0:0 byl schválen 

následující PROGRAM: 

 
1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu 

2. Kontrola zápisu 64. zasedání RMČ ze dne 17. 7. 2013  

3. Návrh na přesvěření budovy mateřské školy, doplňkové stavby zahradního domku, 

zpevněných ploch a areálových komunikací, vše na  pozemcích parc. č. 1814/7 a 1814/183 

(nově dle GP parc. č. 1814/435, 1814/436 a 1814/7 ul. Sluneční, Praha - Uhříněves 

z majetku Hl. m. Prahy do správy MČ Praha 22 

4. LED svítilny pro strážníky MP HMP 

5. Oprava výtluk vozovky v ulici Dopravní a v ulici Lnářská 

6. Zřízení úplatného věcného břemene na pozemku parc. č. 1704 v k. ú. Uhříněves ve 

prospěch MČ Praha 22 

7. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemku parc. č.  219/491 v  k. ú. Pitkovice                  

ve prospěch společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a. s. 

8.  Zřízení úplatného věcného břemene na pozemcích parc. č. 21/4, 23, 1742, 1756/2, 1757, 

1758/2, 1758/51, 1758/1, 1758/5 a 1758/6 vše v k. ú. Uhříněves ve prospěch MČ Praha 22 

9. Přijmutí daru pozemků parc. č. 219/610, 219/626, 219/625, 219/749, 219/748, 219/650, 

219/649 a 219/490  vše v k. ú. Pitkovice od společnosti CENTRAL GROUP 17. investiční, 

a. s. a společnosti CENTRAL GROUP 23. investiční, a. s. 

10. Přijmutí daru komunikací a chodníků vybudovaných v rámci stavby obytného souboru 

Nové Zelené Město Praha - Pitkovice - lokalita Jih od společnosti CENTRAL GROUP 

technická infrastruktura, s. r. o. 

11. Pronájem části pozemku parc. č. 761 v k. ú. Uhříněves za účelem zřízení zahrádky 

12. Inovace zabezpečovacího systému garáží Nové náměstí 1257 

13. Ukončení nájemních smluv s paní Markétou Šeranovou 

14. Celoměstská koncepce rozvoje informačních systémů pro potřeby hl. m. Prahy a městských 

částí pro období 2013 - 2016 

15. Organizace provozu MŠ Sluneční, Praha 10, Sluneční a MŠ, Praha 10, Za Nadýmačem 927 

16. Organizace provozu školní družiny při ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů 

17. Zřízení příspěvkové organizace - Mateřská škola Pitkovice, Praha 10, Hlívová 

18. Návrh programu jednání 13. ZMČ ze dne 4. 9. 2013 

19. Služební auto pro MŠ Sluneční 

20. Různé 

A/  Informace o škodách ve veřejné zeleni následkem silných bouřek dne 27. 7. 2013 a             

4. 8. 2013 - písemně radní Ing. Machačová 

B/    Informace o situaci s odvodem dešťové kanalizace v ul. Pstružná - písemně ZS  

C/    Operační program Životní prostředí - ústně tajemnice 

D/    Anketa společenské odpovědnosti - ústně tajemnice 

 

 

2. Kontrola zápisu 64. zasedání RMČ  ze dne 17. 7. 2013 

64/2,63/2,62/2,61/2,60/2,59/2,58/2,57/2,56/2,55/2,54/2,53/2,52/2,51/2,50/2,49/2,48/2,47/2,46/5-

Zřízení ÚVB na poz. parc. č. 237/134 v k. ú. Hájek ve prospěch spol. PREdistribuce, a. s.-trvá 

64/2,63/2,62/2,61/2,60/2,59/2,58/2,57/3 b) - Zajištění zprac. PD IA „Dostavba čp. 158" - trvá 

64/2,63/2,62/6 - 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. - smlouva se připravuje 

k podpisu 
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64/2,63/2,62/13 - Informace o povodňové situaci na území MČ Praha 22 - 2a) probíhá; 

v současné době je zpracovávaná Zpráva o povodni za SO Praha 22 v předepsaném rozsahu s        

termínem odevzdání na MHMP do 23. 8. 2013 - viz dopis primátora na pana starostu z 23. 7. 2013 

64/2,63/2,62/14 - Různé: A/2) Vyhotovení dodatku ke smlouvě č. 53/2011 SL 9 s Divadlem BP 

U22 - pracovní tým se sešel 9. 7. 2013 v 9:00 hod.; jednání s AK proběhlo, upravený návrh 

dodatku č. 1 od AK byl odeslán k vyjádření dne 29. 7. 2013 panu Kotkovi a do Divadla BP U22 - 

paní Jelínkové. Jednotlivá vyjádření stran byla v průběhu vzájemné korespondence vysvětlena, do 

návrhu dodatku (písemně v příloze) byly jednotlivé podklady zapracovány. 

Usnesení:  

1. RMČ souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o provozování Divadla BP U22 

v předloženém znění, 

2. RMČ ukládá panu starostovi tento dodatek podepsat. 

/6:0:0/ 

 

64/2,63/6 - VZ „Sanace mokrých příček v bytě č. 10 v čp. 192“ - práce probíhají - OSM sleduje 

64/4 - Smlouva s TSK HLMP „Rekonstrukce Rozdělená, V Kuťatech - dešťová kanalizace - 

a) smlouva s TSK HLMP se připravuje k podpisu v září 2013 po ukončení stavby a vyčíslení 

skutečně vynaložených prostředků - trvá; b) ORS prostředky v potřebné výši zahrne do rozpočtu 

HMP pro rok 2014 i do požadavků rozpočtu MČ pro rok 2014 - splněno; komunikace předána       

9. 8. 2013 (ORS musel zajistit odpovědi na podněty z řad občanů) 

64/5 - Zřízení ÚVB na pozemcích parc. č. 1656 a 1752 v k. ú. Uhříněves ve prospěch MČ P22 - 

žadatel informován, smlouva se připravuje - trvá 

64/6 - Zřízení ÚVB na pozemku parc. č. 1765/1 v k. ú. Uhříněves ve prospěch MČ P22 - 

žadatel informován, smlouva se připravuje - trvá 

64/7 - Dotace na „Zateplení objektu čp. 803 ul. V Bytovkách“ a „Zateplení přístavby ZŠ 

Jandusů“ - ORS jedná s SFŽP a MŽP, byla objednána PD pro stavební povolení vč. rozpočtu a 

objednáno zpracování energet. auditu - trvá 

64/8 - „Zateplení ZŠ U Obory“ - výběr zhotovitele - a) uchazeči byli dne 22. 7. 2013 písemně 

seznámeni s výsledky VŘ - splněno; b) SoD se spol. Vanderlaan s.r.o. je již vyhotovena a po 

vypršení odvolacích lhůt je připravena k podpisu, předpoklad polovina srpna 2013 - trvá 

64/9 - Záměr inovace zabezpečovacího systému garáží Nové náměstí 1257 - záměr zveřejněn 

24. 7. - 8. 8. 2013 - vyhodnocení dnes na programu 

64/12 - VZ „Webový portál MČ Praha 22“ - VZ vyhlášena do 30. 8. 2013 - vyhodnocení bude 

předloženo na 67. RMČ - trvá 

64/13 - VZ „Restaurování praporu pěveckého spolku Hlahol“ - VZ vyhlášena do 30. 8. 2013 - 

vyhodnocení bude předloženo na 67. RMČ - trvá 

64/14 - Přesun finančních prostředků z rezervního do IF MŠ - ředitelka písemně seznámena, 

chodník položen 

64/15 - Zápis z 20. jednání BK ze dne 8. 7. 2013 s návrhem na uzavření NS k bytům - 1a) NS 

s paní Růžičkovou ukončena; 1b-1) p. Kavka odmítl podepsat NS; 1b-2) p. Drda kontaktován a NS 

bude podepsána od 1. 9. 2013; 1c) NS s panem Achtemijčukem podepsána; 1d) prodloužení  NS 

s panem Michalem podepsáno 

64/18 - Různé: 

A/ - Výtluky na komunikacích MČ - opravy dnes na programu je materiál 

B/e - LED osvětlení - po dohodě s V OSM bude zpracován nejdříve projekt na LD+DP, podklady 

předány, V OSM se nabídkou bude zabývat počátkem září 

C/ - Informace k situaci v Hájku - příjezdová komunikace k pozemku pana Hesse uklizena; 

stanovisko  z MHMP - přehrada Markéta - bylo předáno p. Vorlíčkovi 

 

3. Návrh na přesvěření budovy mateřské školy, doplňkové stavby  zahradního domku, 

zpevněných ploch a areálových komunikací, vše na  pozemcích parc. č. 1814/7 a 1814/183 

(nově dle GP parc. č. 1814/435, 1814/436 a 1814/7 ul. Sluneční, Praha - Uhříněves z majetku 

Hl. m. Prahy do správy MČ Praha 22 

Písemně předložený materiál objasnil pan starosta. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s přesvěřením budovy mateřské školy, doplňkové stavby  zahradního 

domku, zpevněných ploch a areálových komunikací, vše na  pozemcích parc.  č. 1814/7 a 
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1814/183 (nově dle GP parc. č. 1814/435, 1814/436 a 1814/7 ul. Sluneční, Praha - 

Uhříněves z majetku Hl. m. Prahy do správy MČ Praha 22. 

2. RMČ ukládá OSM vyvěsit záměr a připravit materiál do ZMČ. 

/6:0:0/ 

 

4. LED svítilny pro strážníky MP HMP 

Písemně předložený materiál objasnil pan starosta. V této souvislosti pan starosta sdělil, že dne    

17. 9. 2013 v době 10,00 - 11,30 hod. proběhne setkání ředitele MP HMP se strážníky ve velké 

zasedačce ve 3. patře, pozváni budou i starostové okolních MČ. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s poskytnutím věcného daru - 18 ks svítilen LED LENSER P7 strážníkům 

MP HMP, s tím, že dar bude uhrazen z fondu darů. 
2. RMČ ukládá tajemnici ve spolupráci s OKÚ zajistit darovací smlouvu a pořízení 18 ks 

svítilen LED LENSER P7 pro strážníky MP HMP. 

/6:0:0/ 

 

5. Oprava výtluk vozovky v ulici Dopravní a v ulici Lnářská 

Písemně předložený materiál objasnil ZS Ing. Turnovský. 

Usnesení: 

1. RMČ  souhlasí s vyhlášením veřejné zakázky malého rozsahu na opravu výtluk vozovky 

v ulicích Dopravní a Lnářská v rozsahu důvodové zprávy.    

2. RMČ ukládá OSM vyhlásit veřejnou zakázku malého rozsahu k opravě výtluk na 

vozovkách ulic Dopravní a Lnářská v souladu s Pokynem tajemnice č. 5/2012. 

/6:0:0/ 

 

6. Zřízení úplatného věcného břemene na pozemku parc. č. 1704 v k. ú. Uhříněves ve 

prospěch MČ Praha 22 

Písemně předložený materiál objasnil ZS Ing. Turnovský. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch MČ Praha 22 

na pozemku parc. č. 1704 v  k. ú. Uhříněves, který je ve vlastnictví Výzkumného ústavu 

živočišné výroby, v. v. i., Přátelství 815, 104 00 Praha - Uhříněves,  IČ: 00027014, za cenu 

určenou na základě znaleckého posudku  + DHP. 

2. RMČ ukládá  

a) OSM informovat druhou stranu a připravit smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene, 

b) starostovi MČ uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. 

/6:0:0/ 

 

7. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemku parc. č.  219/491 v  k. ú. Pitkovice                  

ve prospěch společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a. s. 

Písemně předložený materiál objasnil ZS Ing. Turnovský. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zřízením úplatného věcného břemene k pozemku  parc. č. 219/491 v     

 k. ú. Pitkovice ve prospěch společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a. s., U Plynárny 

500, 145 08 Praha 4, IČ: 27403505, za cenu 65 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. 

/6:0:0/ 

 

8. Zřízení úplatného věcného břemene na pozemcích parc. č. 21/4, 23, 1742, 1756/2, 1757, 

1758/2, 1758/51, 1758/1, 1758/5 a 1758/6 vše v k. ú. Uhříněves ve prospěch MČ Praha 22 

Písemně předložený materiál objasnil ZS Ing. Turnovský. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zřízením úplatného věcného břemene ve prospěch MČ Praha 22 

na pozemcích parc. č. 21/4, 23, 1742, 1756/2, 1757, 1758/2, 1758/51, 1758/1, 1758/5 a 

1758/6  vše v  k. ú. Uhříněves, které jsou ve vlastnictví Výzkumného ústavu živočišné 
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výroby, v. v. i., Přátelství 815, 104 00 Praha - Uhříněves,  IČ: 00027014, za cenu určenou 

na základě znaleckého posudku + DHP. 

2. RMČ ukládá  

a) OSM informovat druhou stranu a připravit smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene, 

b) starostovi MČ uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. 

/6:0:0/ 

 

9. Přijmutí daru pozemků parc. č. 219/610, 219/626, 219/625, 219/749, 219/748, 219/650, 

219/649 a 219/490  vše v k. ú. Pitkovice od společnosti CENTRAL GROUP 17. investiční, a. s. 

a společnosti CENTRAL GROUP 23. investiční, a. s. 

Písemně předložený materiál objasnil ZS Ing. Turnovský. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s přijmutím daru pozemků parc. č. 219/610, 219/626, 219/625, 219/749, 

219/748, 219/650, 219/649 a 219/490 vše v k. ú. Pitkovice od společnosti CENTRAL 

GROUP 17. Investiční a. s., se sídlem Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4, IČ: 28445007 a 

společností CENTRAL GROUP 23. Investiční a.s., se sídlem Na Strži 65/1702, 140 00 

Praha 4, IČ: 63999102 

2. RMČ ukládá OSM  vyvěsit záměr a připravit materiál do ZMČ. 

/6:0:0/ 

 

10. Přijmutí daru komunikací a chodníků vybudovaných v rámci stavby obytného souboru 

Nové Zelené Město Praha - Pitkovice - lokalita Jih od společnosti CENTRAL GROUP 

technická infrastruktura, s. r. o. 

Písemně předložený materiál objasnil ZS Ing. Turnovský. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s přijmutím daru komunikací a chodníků vybudovaných v rámci stavby 

obytného souboru Nové Zelené Město Praha - Pitkovice - lokalita Jih od společnosti 

CENTRAL GROUP technická infrastruktura, s. r. o., se sídlem Na Strži 65/1702, 140 00 

Praha 4, IČ: 25096222.   

2. RMČ ukládá OSM vyvěsit záměr a připravit materiál do ZMČ. 

/6:0:0/ 

 

11. Dodávka a instalace interiérových a exteriérových žaluzií - ZŠ U Obory 

Písemně předložený materiál objasnil ZS Ing. Turnovský. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s instalací interiérových a exteriérových žaluzií na budově ZŠ U Obory 

firmou firmy J. Rouč GEMINI, Čihákova 978/25, 190 00 Praha 9 za nabídkovou cenu, 

s tím, že náklady ve výši 76 890 Kč vč. DPH budou hrazeny ze zdrojů MČ z odvodu 

správních poplatků OV. 

2. RMČ bere na vědomí finanční spoluúčast ZŠ U Obory ve výši 30 000 Kč. 

3. RMČ ukládá panu starostovi podepsat smlouvu se společností J. Rouč GEMINI, Čihákova 

978/25, 190 00 Praha 9 v souladu s cenovou nabídkou ze dne 13. 8. 2013.  

4. RMČ ukládá ORS zajistit v rámci IA „Zateplení ZŠ U Obory“ dodávku a instalaci 

interiérových a exteriérových žaluzií v souladu s cenovou nabídkou firmy J. Rouč 

GEMINI, Čihákova 978/25, 190 00 Praha 9. 

/6:0:0/ 

 

12. Pronájem části pozemku parc. č. 761 v k. ú. Uhříněves za účelem zřízení zahrádky 

Písemně předložený materiál objasnil pan radní Benda. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 761 v k. ú. Uhříněves o výměře 62 m2 a 

79 m2 za účelem zřízení zahrádky paní Janě Penkalové, bytem V Kuťatech 1487/2b, 104 00 

Praha 22, za cenu 11 Kč/m2/rok na dobu neurčitou od 1. 9. 2013. 

2.   RMČ ukládá  

a) OSM informovat žadatele a připravit nájemní smlouvu. 

b) starostovi MČ podepsat nájemní smlouvu. 

/6:0:0/ 
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13. Inovace zabezpečovacího systému garáží Nové náměstí 1257 

Písemně předložený materiál objasnil pan radní Benda, který informoval o tom, že dojde k výměně 

zabezpečovacího zařízení v garážích na Novém náměstí 1257. O této inovaci bude MČ informovat 

občany i v UZ, aby se opět zvýšil zájem o pronájem volných garážových stání, která se uvolnila, na 

základě nedostatečného zabezpečení garáží a tudíž uskutečněných četných krádeží. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s firmou JISTOTA - TÁBOR s.r.o., Lom 64, 391 11 Planá nad Lužnicí, IČ: 

62497740, jako dodavatelem inovace zabezpečovacího systému garáží Nové náměstí 1257. 

2.  RMČ ukládá OSM zajistit objednávku na inovaci zabezpečovacího systému garáží Nové 

náměstí 1257 pro firmu JISTOTA - TÁBOR s.r.o., Lom 64, 391 11 Planá nad Lužnicí, IČ: 

62497740, na celkovou cenu 233 776 Kč včetně 15% DPH. 

/6:0:0/ 

 

14. Ukončení nájemních smluv s paní Markétou Šeranovou 

Písemně předložený materiál objasnil pan radní Benda. V této souvislosti dále pan radní Benda 

informoval o další neplatičce paní Janě Vokrouhlíkové a požádal radu také o ukončení nájemní 

smlouvy z důvodu dlouhodobého porušování NS, konstatoval, že jednání s touto nájemnicí je 

neúspěšné. K věci se diskutovalo. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí z důvodu hrubého porušení smlouvy s ukončením:  

a) smlouvy č. 179/2003 na pronájem bytu č. 14 v čp. 1257 v ul. Nové náměstí v Praze - 

Uhříněvsi s paní Markétou Šeranovou s účinností od 1. 9. 2013, 

b) smlouvy č. 220/2003 na pronájem garážového stání v čp. 1257 v ul. Nové náměstí 

v Praze - Uhříněvsi s paní Markétou Šeranovou s účinností od 1. 9. 2013. 

2. RMČ souhlasí s ukončením NS na obecní byt na Novém náměstí s paní Janou 

Vokrouhlíkovou s účinností od 1. 9. 2013. 

3. RMČ ukládá OSM informovat nájemce a předat podklady k podání žaloby na zaplacení 

AK JUDr. Červinky. 

/6:0:0/ 

 

15. Celoměstská koncepce rozvoje informačních systémů pro potřeby hl. m. Prahy a 

městských částí pro období 2013 - 2016 

Písemně předložený materiál objasnil pan radní Benda. 

Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí informaci k Celoměstské koncepci rozvoje informačních systémů 

pro potřeby hl. m. Prahy a městských částí pro období 2013 - 2016. 

2. RMČ souhlasí s předloženými připomínkami k Celoměstské koncepci. 

3. RMČ ukládá radnímu pro IT panu Bendovi zaslat stanovisko MČ na MHMP. 

/6:0:0/ 

 

16. Organizace provozu MŠ Sluneční, Praha 10, Sluneční a MŠ, Praha 10, Za Nadýmačem 927 

Písemně předložený materiál objasnila paní Ing. Machačová. K věci se diskutovalo. Paní            

Ing. Machačová informovala o slavnostním otevření nové MŠ Sluneční, které se bude konat dne 

29. 8. 2013 v 15,00 hod. za účasti pana starosty, a Ing. Machačové a ostatních hostů. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s účinností od 1. 9. 2014 se 

a) zrušením druhého místa, včetně výdejny stravy MŠ, Praha 10, Za Nadýmačem 927, se  

sídlem K Nedvězí 66, 103 00 Praha - Královice,  

b) snížením celkové kapacity počtu dětí, které lze v MŠ, Praha 10, Za Nadýmačem 927 

vzdělávat a stravovat ze současných 308 na 280. 

2. RMČ souhlasí s účinností od 1. 8. 2013 se  

a) změnou zřizovací listiny MŠ Sluneční, Praha 10, Sluneční dodatkem č. 1: 

- změnou názvu MŠ Sluneční, Praha 10, Sluneční na MŠ Sluneční, Praha 10, Sluneční 

1550/20, včetně doplnění popisného čísla k sídlu mateřské školy a IČ, 

- s okruhy doplňkové činnosti MŠ Sluneční, Praha 10, Sluneční 1550/20 se sídlem 

Sluneční 1550/20, 104 00 Praha - Uhříněves. 

b) ve školním roce 2013/2014 s počtem 28 dětí ve třídě v MŠ Sluneční, Praha 10, Sluneční 

1550/20. 
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3. RMČ souhlasí s účinností od 1. 9. 2014 se 

a) zřízením druhého místa výkonu, včetně výdejny stravy MŠ Sluneční, Praha 10, 

Sluneční 1550/20, se sídlem K Nedvězí 66, 103 00 Praha 10 - Královice, 

b) zřízením další třídy v objektu MŠ Sluneční, Praha 10, Sluneční 1550/20 pro 17 dětí, 

c) zvýšením celkové kapacity počtu dětí, které lze v MŠ Sluneční, Praha 10, Sluneční 

1550/20 vzdělávat a stravovat ze současných 56 na 101. 

4. RMČ ukládá Ing. Machačové předložit na 13. zasedání ZMČ Praha 22 dne 4. 9. 2013 ke 

schválení změny v organizaci provozu mateřských škol MŠ, Praha 10, Za Nadýmačem 927 

a MŠ Sluneční, Praha 10, Sluneční. 

5. RMČ ukládá OKÚ zajistit slavnostní akt „stříhání pásky“ MŠ Sluneční dne 29. 8. 2013. 

/6:0:0/ 

 

17. Organizace provozu školní družiny při ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů 

Písemně předložený materiál objasnila paní Ing. Machačová. Dále pak informovala, že dne             

2. 9. 2013 se uskuteční v 7,50 hod. zahájení šk. r. 2013/2014 vítáním školáků do nově vybudované 

přístavby ZŠ „Matulka“. Zahájení se opět zúčastní pan starosta a Ing. Machačová. Noví školáci 

dostanou jako dárek na uvítanou, kromě knihy i pamětní minci k 100. výročí povýšení Uhříněvsi na 

město (zajistí OKÚ). 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí ve školní družině ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 s navýšením počtu žáků 

v jednotlivých odděleních nejvýše do 34 žáků/oddělení za předpokladu, že bude dodržena 

kvalita vzdělávací činnosti, splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví a nepřekročen 

nejvyšší počet žáků (280) který je uveden v rozhodnutí o zápisu do rejstříku škol a 

školských zařízení. 

2. RMČ ukládá OKÚ seznámit s usnesením ředitele ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2. 

/6:0:0/ 

 

18. Zřízení příspěvkové organizace - Mateřská škola Pitkovice, Praha 10, Hlívová 
Písemně předložený materiál objasnila paní Ing. Machačová. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zřízením příspěvkové organizace mateřské školy, včetně výdejny stravy s 

účinností od 1. 8. 2014 

a) s názvem Mateřská škola Pitkovice, Praha 10, Hlívová,  

b) se sídlem Hlívová, 104 00 Praha - Pitkovice. 

2. RMČ souhlasí s návrhem zřizovací listiny Mateřské školy Pitkovice, Praha 10, Hlívová. 

3. RMČ souhlasí  

a) s podáním žádosti o zápis mateřské školy, včetně výdejny stravy do rejstříku škol a 

školských zařízení s nejvyšším povoleným počtem 112 dětí v termínu do 30. 9. 2013, 

b) s provedením všech administrativních úkonů uvedených v důvodové zprávě pod body   

č. 1) - 10) v souvislosti se zahájením činnosti příspěvkové organizace MŠ Pitkovice, 

Praha 10, Hlívová v termínu od 1. 8. 2014  

4. RMČ ukládá Ing. Elišce Machačové, CSc. předložit na 13. zasedání ZMČ Praha 22         

dne 4. 9. 2013 ke schválení zřízení příspěvkové organizace mateřské školy, včetně výdejny 

stravy s názvem Mateřská škola Pitkovice, Praha 10, Hlívová se sídlem Hlívová, Praha - 

Pitkovice, včetně zřizovací listiny. 
/6:0:0/ 

 

19. Návrh programu jednání 13. ZMČ ze dne 4. 9. 2013 

Návrh programu byl předložen písemně. Jednotlivé materiály byly projednány a RMČ bere na 

vědomí návrh programu 13. ZMČ. Oznámení o konání 13. ZMČ dne 4. 9. 2013 a distribuce 

materiálů proběhne 26. 8. 2013 - zajistí OKÚ a OHS. V této souvislosti se radní dohodli na posunu 

času jednání 66. zasedání RMČ dne 4. 9. 2013 na 15,00 hod.  

Usnesení: 

RMČ souhlasí s konáním 66. zasedání RMČ ve středu 4. 9. 2013 od 15,00 hod. 

/6:0:0/ 
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20.  Služební auto pro MŠ Sluneční 

Písemně předložený materiál objasnila paní tajemnice. 

Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí informace tajemnice o zajišťování finančních prostředků od 

sponzorů.  

2. RMČ souhlasí s poskytnutím věcného daru Městskou částí Praha 22  - služební užitkový 

vůz nové MŠ Sluneční. 

3. RMČ souhlasí s rozpočtovou úpravou v souladu se smlouvami o propagaci, které budou 

uzavřeny za účelem získání finančních prostředků na pořízení služebního vozu pro MŠ 

Sluneční.  

4. RMČ pověřuje paní tajemnici k jednání se sponzory a následně zajištění darovacích smluv 

či smluv o propagaci. 

/6:0:0/ 

 

21. Různé: 

A/ Informace o škodách ve veřejné zeleni následkem silných bouřek dne 27. 7. 2013 a              

4. 8. 2013 - paní Ing. Machačová písemně informovala o škodách ve veřejné zeleni následkem 

silných bouřek dne 27. 7. 2013 a 4. 8. 2013. RMČ bere informaci na vědomí. 

/6:0:0/ 

 

B/ Informace o situaci s odvodem dešťové kanalizace v ul. Pstružná 

ZS Ing. Turnovský předložil písemnou informaci o závažné havárii odtokové dešťové kanalizace 

v ulici Pstružná, kterou objasnil. 

Usnesení: 

RMČ bere informaci na vědomí, s tím, že předpoklad nákladů na hrubou stavbu je cca 50 000 Kč. 

RMČ souhlasí s opravou odtokové DK. 

/6:0:0/ 

 

C/ Kropící vůz - dotace  z operačního programu ŽP 

Paní tajemnice informovala o poskytnutí dotace OPŽP od SFŽP na akci „Snížení prašnosti na 

území MČ Praha 22“ na kropící vůz. Po zaslání všech podkladů bude vydáno rozhodnutí o 

poskytnutí dotace od SFŽP. Záležitost zajišťuje V OHS ve spolupráci s V OE, garantem je pan ZS. 

 

D/ Anketa společenské odpovědnosti 

Paní tajemnice informovala o přihlášení ÚMČ Praha 22 do 4. ročníku Ankety společenské 

odpovědnosti ČR a SR, ročník 2013. Akci vyhlásil Institut společenské odpovědnosti, o. p. s. 

Anketa si klade za cíl zviditelnění organizací, které vnímají odpovědnost k lidem, kvalitě, 

zaměstnancům a prostředí. Pro hlasování byla vybrána elektronická varianta č. 1) zpětný proklik na 

internetové stránky úřadu v názvu organizace: www.anketaso.com. Díky anketě bude možné získat 

zpětnou vazbu široké veřejnosti o vnímání práce úřadu.  Hlasování bude funkční do 31. 12. 2013. 

Informace budou zveřejněny na webových stránkách a v UZ, kde budou občané požádáni, aby se 

ankety zúčastnili. 

 

Zasedání bylo ukončeno v 10,25 hodin. 

Zapsala:  Monika Kubšová 
 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

Ing. Eliška  Machačová   ………………………………. 

 

Pan Aleš Benda    ………………………………. 

 

 

Milan Coller, starosta MČ Praha 22   ……………………………… 

http://www.anketaso.com/

