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Zápis z 65. zasedání RMČ, které se konalo dne 23. 8. 2017 
od 10 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice 

 
 

Přítomni:   Viz Prezenční listina 
Ověřovatelé zápisu:  Bc. Michal Selinger, Mgr. Jiří Matyášek 
Omluven:   pan Milan Coller, Ing. Petr Semeniuk 
 

Jednání zahájil pan starosta v 10:00 hodin přivítáním přítomných. 

 
Hlasováním 5:0:0 byl schválen PROGRAM: 

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu 
2. Kontrola zápisu z 64. zasedání RMČ ze dne 28. 6. 2017, kontrola zápisu z 14. MIM zasedání RMČ 

dne 18. 7. 2017 a kontrola zápisu 15. MIM zasedání RMČ dne 9. 8. 2017 
3. Provozovatel telekomunikačních služeb pro MČ Praha 22 
4. Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 22 za 1. pololetí roku 2017 (období 1. 1. - 30. 6. 2017) 

5. VZMR „Nová fasáda, odvětrání základů, nová okna, vrata a dveře domu čp. 77, ulice Semanského, 

Praha - Uhříněves“ 
6. Výsledek elektronické aukce na dodávku plynu pro Nové náměstí 1100, Nové náměstí 1250,         

Nové náměstí 1251 a na dodávku elektrické energie pro Nové náměstí 1250 na rok 2018 
7. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 1059 v k. ú. Uhříněves ve prospěch 

společnosti PREdistribuce, a. s. 
8. Přijmutí daru pozemků parc. č. 1399/19, 1399/20, 1399/21 a 1400/2 v k. ú. Uhříněves, včetně staveb 

na nich umístěných a stavby na pozemku parc. č. 2101 od společnosti CENTRAL GROUP              
Nad Volyňkou a.s. 

9. Přijmutí daru částí pozemků parc. č. 2244/1, 2271/6, 2270/19, 2244/3 a 2272 v k. ú. Uhříněves včetně 
komunikace, chodníku a dešťové kanalizace 

10. Odejmutí svěřené správy pozemků parc. č. 604/22, 1900/244 a 1900/150 v k. ú. Uhříněves 
11. Výkup pozemku parc. č. 1758/3 v k. ú. Uhříněves - uzavření kupní smlouvy 
12. Výkup pozemku parc. č. 1646/29 v k. ú. Uhříněves za účelem výstavby nové MŠ 
13. Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní č. 91/2016 MK 
14. Ukončení nájemní smlouvy č. 51/2011 MN - 16 na byt v DPS I. Nové náměstí 1270 s paní E. M. 
15. Ukončení nájemní smlouvy č. 72/2013 MN - 16 na pronájem NP č. 209 „Galanterie“ na adrese Nové 

náměstí 1370 v Praze - Uhříněvsi s paní Stanislavou Štokovou   
16. Pronájem NP č. 209 o velikosti 35,1 m2 v čp. 1370/11 na Novém náměstí v Praze - Uhříněvsi 
17. Výkup pozemků parc. č. 1666/6, 1666/10, 1666/12, 1666/13, 1666/16 a části 1666/8 v k. ú. Uhříněves 

za účelem výstavby multifunkční sportovní haly 
18. Výběr zhotovitele VZMR „II. Etapa - Zkvalitnění nakládání s bioodpadem městská část Praha 22 - 

Uhříněves“ (nakladač bioodpadu) 
19. Den zdraví a rovných příležitostí 
20. VZMR na stavební práce s názvem „Obnova cesty pro pěší Hájek - Podkova“ - schválení rozpočtové 

úpravy, způsobu zadání, zadávacích podmínek, seznamu oslovených účastníků a hodnotící komise. 
21. Zpráva o průběhu zakázky „Navýšení kapacity ZŠ U Obory“ 
22. Plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti k 30. 6. 2017 
23. Rozpočtové úpravy 
24. Zápis ze 17. jednání Komise výstavby a územního plánování ze dne 9. 8. 2017 
25. Zápis z Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 10. 8. 2017 
26. Zápis z 8. jednání Komise sociální, zdravotnictví a komunitního plánování ze dne 17. 8. 2017 
27. Personální záležitosti 
28. Návrh programu 16. zasedání ZMČ dne 13. 9. 2017 
29. Různé 

A/ 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 

B/ Informace ZS pana Knotka 
C/ Informace paní tajemnice 
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2. Kontrola zápisu z 64. zasedání RMČ ze dne 28. 6. 2017, kontrola zápisu z 14. MIM zasedání RMČ 
dne 18. 7. 2017 a kontrola zápisu 15. MIM zasedání RMČ dne 9. 8. 2017 

64/2,63/2,62/2,61/2,60/2,59/2,58/2,57/2,56/2,55/2,54/2,53/2,52/2,51/2,50/2,49/2,48/2,47/2,46/2,45/2,44/2,43/2

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, dne 23. 6. 2017 jsme obdrželi dopis od SŽDC, že pokud bude prokázána 

nepotřebnost majetku pro SŽDC,  konečný souhlas s prodejem  bude dán usnesením vlády ČR na základě 

žádosti, předložené k projednání do vlády prostřednictvím Ministerstva dopravy, návrh kupní smlouvy bude 

předkládán nabyvateli až na základě ověřeného usnesení vlády ČR - trvá 

64/2,63/2,62/2,61/2,60/2,59/2,58/2,57/2,56/2,55/2,54/2,53/2,52/2,51/2,50/2,49/8 (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 - stavební povolení vydáno, stavební práce započaty - OSM sleduje - trvá 
64/2,63/2,62/2,61/2,60/2,59/2,58/2,57/2,56/2,55/2,54/2,53/17 (53. RMČ ze dne 11. 1. 2017)- Různé - B/CWI 
DELTA - návrh DS odeslán - trvá   

64/2,63/2,62/2,61/2,60/2,59/2,58/2,57/2,56/2,55/2,54/7 (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 jedná o uzavření smluv o zřízení služebnosti (VÚŽV připravuje vlastní 

smlouvu - trvá, SŽDC do konce června nepředložila svůj návrh smlouvy - zaurgováno, MČ Kolovraty 

nechala smlouvu prověřit právníkem, smlouva bude projednána na Zastupitelstvu v září; geodetické 

zaměřování dotčených pozemků dokončeno - trvá 
64/2,63/2,62/2,61/2,60/2,59/2,58/2,57/2,56/2,55/5 (55. RMČ ze dne 22. 2. 2017) - Memorandum pro 

Pražský okruh do roku 2022 - podepsání předloženého memoranda za MČ P22 zajistí sekr. starosty - trvá 

64/2,63/2,62/2,61/2,60/2,59/2,58/2,57/2,56/2,55/9 (55. RMČ ze dne 22. 2. 2017) - Zřízení ÚVB k pozemku 

parc. č. 2101 v k. ú. Uhříněves ve prospěch Pražská plyn. Distribuce - smlouva zapsána - splněno 

64/2,63/2,62/2,62/2,61/2,60/2,59/2,58/2,57/2,56/2,55/17 (55. RMČ ze dne 22. 2. 2017) - Návrh umístění 

nového stanoviště tříděného odpadu v ul. Lnářská - řeší ORS - trvá 
64/2,63/2,62/2,61/2,60/2,59/2,58/2,57/2,56/2,55/23 (55. RMČ ze dne 22. 2. 2017) - Různé - A/ Informace 
starosty  

 Parkování před kostelem - parkovací místo - OŽPD - podrobnosti umístění zábran byly s panem 
farářem dořešeny, zábrany budou instalovány do konce září - splněno 

 Restaurování oltáře - sbírku bude realizovat kostel, MČ P22 zajistí propagaci 
64/2,62/2,61/2,60/2,59/2,58/2,57/7 (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 zapsána - splněno 

64/2,63/2,62/2,61/2,60/2,59/2,58/2,57/9 (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 zapsána - splněno 

64/2,63/2,62/2,61/2,60/2,59/2,58/10 (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 
64/2,63/2,62/2,61/2,60/2,59/2, 58/16 - Zápis z 3. zasedání KK ze dne 30. 3. 2017 - OSM - Pitkovická 
zvonička zrestaurována a zasazena - splněno 

64/2,63/2,62/2,61/2,60/2,59/11(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 zveřejněn - trvá 

64/2,63/2,62/2,61/2,60/5 (60. RMČ ze dne 3. 5. 2017)  - VZMR „Rekonstrukce společných chodeb a sklepů     

čp. 380/34 Husovo náměstí“ - práce probíhají - OSM sleduje - trvá 

64/2,63/2,62/2,61/5,60/4 (61. RMČ ze dne 17. 5. 2017- Podlimitní VZ „Navýšení kapacity ZŠ U Obory“ -

 vyhodnocení zadávacího řízení“ - SoD s Polabskou stavební CZ je podepsána, staveniště předáno - splněno 
64/2,63/2,62/2,61/6 (61. RMČ ze dne 17. 5. 2017- Zřízení ÚVB k pozemku parc. č. 2140 v k. ú. Uhříněves 
ve prospěch PREdistribuce, a. s. - smlouva podepsána - splněno 
64/2,63/2,62/2,61/7 (61. RMČ ze dne 17. 5. 2017 - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 1793/35, 1793/36, 
1793/73, 1793/77, 1793/80 v k. ú. Uhříněves ve prospěch PREdistribuce - smlouva zaslána na KN - trvá 
64/2,63/2,62/2,61/11(61. RMČ ze dne 17. 5. 2017 - Různé - C/ Informace RAD Ing. Semeniuka -                     
Zápis z protipovodňové komise - statického posouzení a vyprojektování stavební rekonstrukce technologické 
lávky inženýrských sítí u silničního mostku Uhříněves - Pitkovice se zpracovává - trvá  

64/2,63/2,62/4 (62. RMČ ze dne 31. 5. 2017) - Smlouva o spolupráci MČ P22 a Římskokatolické farnosti 

kostela Všech svatých v Uhříněvsi - jednání trvá. ZS Knotek informoval o probíhajících jednáních               

o vzájemné spolupráci s Českobratrskou církví evangelickou. 
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64/2,63/2,62/6 (62. RMČ ze dne 31. 5. 2017) - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 2003 a 2178//5 v k. ú. 

Uhříněves ve prospěch Česká telekomunikační infrastruktura a. s. - smlouva zaslána na KN - trvá 
64/2,63/2,62/17 (62. RMČ ze dne 31. 5. 2017) - Různé -  D/ Lavičky před ÚMČ P22 - OSM souhlasné 
stanovisko vystavilo, pan Urbanec od dohody ustoupil (důvod soustavné ničení reklamních ploch). RMČ 
informaci bere na vědomí 
64/2,63/3,62/10,(62/2,61/2,60/2,59/14 (59. RMČ ze dne 19. 4. 12017) - VZMR na stavební práce s názvem 
„Pronájem modulů ZŠ U Obory - stavební připravenost, přípojky“ - schválení způsobu zadání, 
zadávacích podmínek, seznamu oslovených účastníků, hodnotící komise a schválení rozpočtové úpravy -  
Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě číslo 101/2017 MN - 17 se spol. WAREX s.r.o. byl uzavřen - splněno 

64/2,63/7 - VZMR s názvem „Veřejné WC - dodavatel stavby“ - viz 14. MIM  

64/2,63/10 - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 1920/32, 2101, 1920/45, 1920/24, 1920/31, 2100, 1234, 

1228/7, 2102/1, 1231/5, 1228/14, 1920/30, 1920/46, 1920/255, 1920/13, 2099, 2098, 1920/14, 1920/3, 1920/4, 

2097/1, 2105, 2107, 2104, 2103, 2089/1, 1368, 2090, 2106, 1383/1 v k. ú. Uhříněves ve prospěch UPC 

Česká republika, s.r.o. - 1. etapa - žadatelé informováni, čeká se na smlouvu - trvá 

64/2,63/11 - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 2092, 2093, 2091, 1075/6, 2097/1, 1920/4, 2096, 1920/99, 

1920/104, 1920/332, 1920/435, 2155/26, 2155/14, 604/1, 1901/2, 1900/78, 1900/77, 2176/4, 1895/1, 1906/46, 

2068 v k. ú. Uhříněves ve prospěch UPC Česká republika, s.r.o. - 2. etapa - žadatelé informováni, čeká se 

na smlouvu - trvá 

64/2,63/12 - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 2084/2, 2083, 2081, 2086, 2087/1, 950/3, 2082/1, 2075, 

2073/2, 2074, 2073/1, 2184/24, 961/8, 2064, 2069, 2070, 2071, 2050  v k. ú. Uhříněves ve prospěch 

společnosti UPC Česká republika, s.r.o. - 3. etapa - žadatelé informováni, čeká se na smlouvu - trvá 

64/2,63/13 - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 2254, 2202/5, 2202/6, 2202/7, 1646/2, 1646/19, 2202/4, 

2202/2, 2202/1, 1653/4, 1653/3, 1653/112, 1653/106, 1653/1, 2063, 2050, 2062, 1046/3, 1049/2, 1049/1, 

2068, 2066, 2268/6, 673/1, 673/43 v k. ú. Uhříněves ve prospěch UPC Česká republika, s.r.o. - 4. etapa - 

žadatelé informováni, čeká se na smlouvu - trvá 

64/2,63/14 - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 1900/42, 1882/18, 2026/3, 1882/5, 1884/76, 1884/86, 

1884/87, 1884/262, 1884/258, 1884/260, 1884/164, 1884/250, 1879/1, 1884/283, 1884/247, 1879/77, 2033, 

2032, 2034, 249/4    v k. ú. Uhříněves ve prospěch UPC Česká republika, s.r.o. - 5. etapa - žadatelé 

informováni, čeká se na smlouvu - trvá 

64/2,63/15 - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 2179, 2037, 2036, 2023, 2022, 2019, 2035, 2017, 178/5, 

2178/5, 2178/6, 2016/1, 1858/8, 1858/20, 1841/4, 1841/2, 1841/5, 1841/26, 1841/1, 2016/4 v k. ú. Uhříněves 

ve prospěch UPC Česká republika, s.r.o. - 6. etapa - žadatelé informováni, čeká se na smlouvu - trvá 

64/2,63/16 - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 2179, 2043, 2040, 2060, 2061, 21/7, 2057, 2002, 2005, 

2003, 2012/1, 2011/1   v k. ú. Uhříněves ve prospěch UPC Česká republika, s.r.o. - 7. etapa - žadatelé 

informováni, čeká se na smlouvu - trvá 

64/2,63/17 - Zřízení ÚVB úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 2009, 1814/43, 1814/183, 

1814/44, 1814/78, 1814/182, 1814/79 v k. ú. Uhříněves ve prospěch UPC Česká republika, s.r.o. - 8. etapa 

- žadatelé informováni, čeká se na smlouvu - trvá 

64/2,63/18 - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 44/1, 44/49, 42/8, 1793/27, 1793/36, 1793/59, 1793/73, 

1793/7 v k. ú. Uhříněves ve prospěch UPC Česká republika, s.r.o. - 9. etapa - žadatelé informováni, čeká 

se na smlouvu - trvá 

64/2,63/19 - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 2141, 2135, 1653/4 v k. ú. Uhříněves ve prospěch UPC 

Česká republika, s.r.o. - etapa připojení - čeká se na zaslání smluv - trvá 

64/2,63/24 - Letní kulturní akce MČ Praha 22 - smlouvy se průběžně podepisují - trvá 
64/2,63/29 - Různé 
A/ Dodatek č. 1 ke Smlouvám č. 46/2001 MN-23a, 88/2001 MK-15, 90/2001 MK-17,  94/2001 MK-21, 
96/2001 MK-23, 98/2001 MK-25 a 99/2001 MK-26 o nájmu a využití pozemků a výpověď Smlouvy         
č.  MN-23a, 88/2001 MK-15, 90/2001 MK-17, 94/2001 MK-21, 96/2001 MK-23, 98/2001 MK-25 a 99/2001 
MK-26   o nájmu a využití pozemků - a) OKVO připravil dodatky č. 1 a výpovědi smluv k podpisu -
splněno; b) starostovi podepsat dodatky a výpovědi - splněno 

 
Kontrola usnesení z 15. ZMČ ze dne 14. 6. 2017 
Bod 7.2 Uplatnění nesouhlasného stanoviska ZMČ Praha 22 v ÚR s realizací záměru „Novostavba 

mola a dráhy se zázemím pro vodní lyžování, lokalita Podleský rybník, parc. č. 1692 v k. ú. 
Uhříněves“ - trvá, neboť doposud nebylo zahájeno ÚŘ 
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Bod 9.1 zařadit jako bod řádného programu, materiál navazující na diskusi v bodě 9.1 jednání ZMČ 

14. 6. 2017 za předpokladu, že bude některým ze zastupitelů v řádném termínu předložen - 

dnes doručen emailem materiál zastupitele Zelenky - viz bod 28) „Návrh programu       

16. ZMČ“ 

 

64/3 - Memorandum o spolupráci při řešení dopravní situace, zejména optimalizace a snížení dopravní 

zátěže ve východní části hl. m. Prahy, v lokalitě MČ Praha 15 - Horní Měcholupy, MČ Praha 22 - 

Uhříněves a MČ Praha - Petrovice - starostovi podepsat memorandum za MČ P22 do 31.8. - trvá 
64/5 - „Vodice, stabilizace břehu pod viaduktem“ - vícepráce č. 1 - starosta podepsal Dodatek č. 1k SoD     
č. 1/2017 D-1 - splněno 
64/6 - „Pronájem modulů ZŠ U Obory - stavební připravenost, přípojky“ - vyhodnocení ZŘ - starosta 
písemně seznámil uchazeče s výsledkem výběrového řízení - splněno;  SoD byla podepsána - splněno 
64/7 - VZMR s názvem „Prodloužení chodníku v ul. Pod Markétou - vyhodnocení ZŘ “ - starosta 
písemně seznámil uchazeče s výsledkem výběrového řízení - splněno; SoD  byla uzavřena - splněno  
64/8 - Podlimitní VZ na stavební práce s názvem „Tělocvična - víceúčelová sportovní hala ZŠ Jandusů“ 
- schválení způsobu zadání zakázky - ORS prostřednictvím AK Mgr. Lukáše Eichingera, MBA, Praha 1, na 
základě objednávky č. MC22-R00152/2017, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších 
předpisu a Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 2/2016 připravuje zadání podlimitní VZ na stavební práce - připravuje 
se - trvá  
64/9 - VZMR s názvem „Bezbariérový vstup do LD a prostoru Lékárny - dveře do LD a lékárny 

instalovány - splněno 

64/10 - VZMR s názvem „Rekonstrukce přízemních NP v domě čp. 199 ulice K Sokolovně na 2 byty pro 

případ havarijních a živelních pohrom“ - SoD uzavřena - práce probíhají - trvá 

64/11 - VZMR s názvem „Půdní vestavba U Starého mlýna čp. 727“- práce probíhají - trvá 
64/12 - Zřízení ÚVB k pozemku parc. č. 2202/4 v k. ú. Uhříněves ve prospěch PREdistribuce - žadatel 
informován, čeká se na zaslání smlouvy - trvá 
64/13 - Ukončení NS č. 157/2013 MN - 34 na pronájem části oplocení před domem čp. 192 ul. Přátelství 
za účelem umístění reklamního zařízení - NS ukončena - splněno 
64/14 - Úprava nájemních vztahů k bytům - prodloužení nájemních smluv podepsáno - splněno 
64/15 - Zápis z 11. jednání KB ze dne 20. 6. 2017 s návrhem na uzavření NS k bytům 

a) s uzavřením NS na pronájem bytu v čp. 199 ul. K Sokolovně s paní I. K. - NS podepsána - 

splněno 
b) s uzavřením NS na pronájem bytu v čp. 356 ul. Přátelství s Ing. D. S. - NS podepsána - splněno 

- náhradníci uvedení v bodech c), d) a e) - odmítli nabízenou NS k bytům 

64/16 - Výstava loutek - zajišťuje ZS Bc. Selinger - probíhá 
64/17 - Nařízení vlády č. 168/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě - ředitelé  písemně seznámeni - splněno 
64/18 - Stanovisko - ZUŠ LYRA s.r.o. - žadatelka písemně seznámena - splněno 
64/19 - Výjimka v počtu žáků ve třídách IV. a VI. ročníku ZŠ nám. Bří Jandusů 2 - ŘED ZŠ informován - 
splněno 
64/20 - Pronájem NP v ZŠ, nám. Bří Jandusů 2 - plná moc vystavena, ŘED školy informován - splněno 
64/23 - Organizační řád ÚMČ Praha 22 - Směrnice č. 1/2017 - směrnice vydána - splněno 
 

14 MIM/3 - Seznam IA požadovaných k zařazení do rozpočtu HMP na rok 2018 - ORSem byla žádost    

MČ P22 na dotace z rozpočtu HMP ve stanoveném termínu odeslána - splněno 
14 MIM/4 - VZMR s názvem „Veřejné WC - dodavatel stavby“- čeká se na vydání stavebního povolení, SoD 
připravena k podpisu - trvá 
14 MIM/5 - Záměr výkupu pozemku parc. č. 1646/29 v k. ú. Uhříněves - dnes na programu bod 12 

14 MIM/6 - Pronájem NP č. 343 o velikosti 78,77 m2 v PD, čp. 1257 NN - NS od 1. 9. 2017 připravena 
k podpisu - trvá 
14 MIM/7 - Různé: 
B/ Krá-Ko-D-Uh - faktura od FK Slavoj Koloděje, částka proplacena – splněno 
C/ Dovybavení MŠ Pitkovice  

a) OHS zajistil vodidlo na dovoz stravy a potřeby MŠ - FIAT QUBO - prodejce (NH Car, s.r.o., 
Chodecká 2341/2, 169 00, Praha 6 za cenu 279 800 Kč) - splněno viz bod 15. MIM/11 - Různé C 
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b) ORS zrealizuje telefonické propojení tříd a budov, zprovoznění zvonků u branek a brány a instalaci 
venkovních zastiňovacích prvků - probíhá 

c) OKÚ informoval písemně ředitelku MŠ o přijatém usnesením - splněno 
D/2    Konání 3. Uhříněveského krosu - bližší informace podal ZS Bc. Selinger 
 
15 MIM/2 - Nařízení HMP, kterým se vymezují zóny placeného stání (ZPS) v Praze - dopis starosty 
odeslán v termínu - splněno 

15 MIM/3 - Uzavření NS na pronájem bytu v čp. 369 ul. Přátelství - NS od 1. 9. 2017 připravena k podpisu 

- trvá 
15 MIM/4 - VZMR „Snížení imisní zátěže MČ P22“ (vozidla na alternativní pohon) - VŘ dnes, 
vyhodnocení na příští RMČ - trvá 
15 MIM/5 - VZMR „II. Etapa - Zkvalitnění nakládání s bioodpadem městská část P22 - Uhříněves“ 
(nakladač bioodpadu) - VŘ probíhá, VK - 21. 8. 2017, vyhodnocení na příští RMČ - trvá 

15 MIM/7 - Park Pitkovické rybníky - stavební práce“ - vícepráce č. 1 - starosta podepsal Dodatek č. 1       

ke SoD č. 190/2016 D-19 - splněno 

15 MIM/9 - Navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v ZŠ U Obory, Vachkova 630 od 1. 9. 2017 - 

žádostí o zápis změny v údajích v RŠ a školských zařízení dotčených orgánů připravena k podpisu - splněno 

15 MIM/10 - Čerpání úplaty za předškolní vzdělávání MŠ Pitkovice, PO Hlívová 303/4 - ŘED MŠ 

informována - splněno 
15 MIM/11 - Různé 

A/ Prominutí dluhu - probíhá 
B/ Pronájem modulů ZŠ U Obory - ŘED WAREXu  zaslal mailem STA rozhodnutí RMČ - splněno 
C/ Informace ZS Bc. Selingera  

- Nákup vozidla pro MŠ Pitkovice - cena vozidla FIAT QUBO 279 800 Kč s DPH, prodejce (NH Car, 
s.r.o., Chodecká 2341/2, 169 00, Praha 6); vozidlo bude protokolárně předáno na základě smlouvy           
o výpůjčce, která byla předložena k nahlédnutí. 

Usnesení:  
RMČ souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi MČ P22 a zřízenou příspěvkovou organizací 

MŠ Pitkovice na bezplatné užívání vozidla FIAT QUBO k dovozu stravy a pro zásobování MŠ. 

/5:0:0/   

 
- „Babí léto v Uhříněvsi 2017“ dne 16. 9. 2017  - smlouvy jsou průběžné podepisovány - probíhá 

 
3. Provozovatel telekomunikačních služeb pro MČ Praha 22 

Písemný materiál objasnil pan starosta. 

Usnesení: 

RMČ souhlasí s prodloužením Rámcové smlouvy číslo VS/312378 ze dne 27. 6. 2011 se spol. O2 Czech 

Republic, a. s., IČ 60193336 o 24 měsíců podle aktualizovaného návrhu obchodních podmínek na provoz 

mobilních a pevných hlasových služeb.   
/5:0:0/ 
 

4. Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 22 za 1. pololetí roku 2017 (období 1. 1. - 30. 6. 2017) 

Písemný materiál objasnil pan starosta. 

Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí „Zprávu o činnosti RMČ za období 1. 1. až 30. 6. 2017.  

2. RMČ ukládá starostovi předložit „Zprávu o činnosti Rady městské části Praha 22 za období                

1. 1. - 30. 6. 2017 na 16. zasedání ZMČ Praha 22 dne 13. 9. 2017. 
/5:0:0/ 
 

5. VZMR „Nová fasáda, odvětrání základů, nová okna, vrata a dveře domu čp. 77, ulice Semanského, 

Praha - Uhříněves“ 

Písemný materiál objasnil ZS pan Knotek. 

Usnesení: 

1. RMČ  souhlasí se zadáním VZMR s názvem „Nová fasáda, odvětrání základů, nová okna, vrata a dveře 

domu čp. 77, ulice Semanského, Praha - Uhříněves“ - příloha č. 2. 
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2. RMČ souhlasí se zadávacími podmínkami a způsobem zadání VZMR s názvem „Nová fasáda, odvětrání 

základů, nová okna, vrata a dveře domu čp. 77, ulice Semanského, Praha - Uhříněves“ 

3. RMČ jmenuje hodnotící komisi ve složení: 

členové:   náhradníci: 

Jiří Knotek   Bc. Michal Selinger  

Ing. Jana Kovaříková  Ing. Roman Petr 

Vladko Rechcígel  Jan Maňák 

4. RMČ schvaluje seznam účastníků, kteří budou vyzváni k podání nabídky. 

5. RMČ ukládá OSM zajistit zadání VZMR s názvem „Nová fasáda, odvětrání základů, nová okna, vrata a 

dveře domu čp. 77, ulice Semanského, Praha Uhříněves“ v souladu se směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 2/2016 

/5:0:0/ 
 
6. Výsledek elektronické aukce na dodávku plynu pro Nové náměstí 1100, Nové náměstí 1250, Nové 
náměstí 1251 a na dodávku elektrické energie pro Nové náměstí 1250 na rok 2018 

Písemný materiál objasnil ZS pan Knotek. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s dodávkami elektrické energie od společnosti Energie ČS, a.s., Evropská 2690/17, 

160 00 Praha 6, IČ 24256692 a s dodávkami zemního plynu od společnosti SPP CZ a.s., Business Complex 

TITANIUM, Nové sady 996/25, 602 00 Brno, IČ 28488016. 

2. RMČ ukládá OSM  

a) zajistit uzavření smlouvy na dodávku elektrické energie na hladině NN od 1. 1. 2018 za jednotkovou 

cenu 1 031,00 Kč za 1 MWh se společností Energie ČS, a.s., Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6,         

IČ 24256692, 

b) uzavření smlouvy na dodávky zemního plynu od 1. 11. 2017 za jednotkovou cenu 571,00 Kč za            

1 MWh se společností SPP CZ a.s., Business Complex TITANIUM, Nové sady 996/25, 602 00 Brno, 

IČ 28488016. 
/5:0:0/ 
 
 
7. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 1059 v k. ú. Uhříněves ve prospěch 
společnosti PREdistribuce, a. s. 

Písemný materiál objasnil ZS pan Knotek. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zřízením úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 1059 v k. ú. Uhříněves ve 

prospěch společnosti PREdistribuce, a. s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5, IČ 273 76 516, za cenu 

2 020 Kč + DPH. 

2. RMČ ukládá  
a) OSM informovat žadatele a připravit smlouvu o zřízení věcného břemene, 

b) starostovi podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene. 
/5:0:0/ 
 
 
8. Přijmutí daru pozemků parc. č. 1399/19, 1399/20, 1399/21 a 1400/2 v k. ú. Uhříněves, včetně staveb 
na nich umístěných a stavby na pozemku parc. č. 2101 od společnosti CENTRAL GROUP                   
Nad Volyňkou a.s. 

Písemný materiál objasnil ZS pan Knotek. K bodu se diskutovalo. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s přijmutím daru pozemků parc. č. 1399/19, parc. č. 1399/20, parc. č. 1399/21 a       

parc. č. 1400/2 vše v k. ú. Uhříněves včetně staveb a s přijmutím daru stavby komunikace na pozemku 

parc. č. 2101, budovaných v rámci „Obytného areálu v Uhříněvsi, ul. Nad Volyňkou“, od společnosti 

CENTRAL GROUP Nad Volyňkou se sídlem Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4 IČ 24244104.  

2. RMČ ukládá OSM vyvěsit záměr a připravit materiál do 16. ZMČ. 
/4:0:1/ 
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9. Přijmutí daru částí pozemků parc. č. 2244/1, 2271/6, 2270/19, 2244/3 a 2272 v k. ú. Uhříněves včetně 
komunikace, chodníku a dešťové kanalizace 

Písemný materiál objasnil ZS pan Knotek. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s přijmutím daru částí pozemků parc. č.  2244/1, 2271/6, 2270/19, 2244/3 a 2272      

v k. ú. Uhříněves včetně stavby komunikace, chodníku a hlavního řadu dešťové kanalizace 

budovaných v rámci stavby „10 viladomů při ulici Bečovská, Uhříněves“ od pana M. M., bytem  

Praha - Uhříněves, od pana Ing. M. M., bytem Praha - Uhříněves, od paní M. S., bytem Praha – 

Hlubočepy a od paní M. P., bytem Říčany.  
2. RMČ ukládá OSM připravit materiál do 16. ZMČ. 

/4:0:1/ 
 
10. Odejmutí svěřené správy pozemků parc. č. 604/22, 1900/244 a 1900/150 v k. ú. Uhříněves 

Písemný materiál objasnil ZS pan Knotek. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s odejmutím pozemkům parc. č. 604/22, 1900/244 a 1900/150 vše v k. ú. Uhříněves ze 

svěřené správy Městské části Praha 22.  

2. RMČ ukládá OSM připravit materiál do 16. ZMČ. 
/5:0:0/ 
 
11. Výkup pozemku parc. č. 1758/3 v k. ú. Uhříněves - uzavření kupní smlouvy 

Písemný materiál objasnil ZS pan Knotek. K bodu se diskutovalo. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zvýšení výdajů rozpočtu o 6.912. 500 Kč na nákup pozemku parc. č. 1758/3 v k. ú. 

Uhříněves o výměře 13 478 m2. Náklad bude financován snížením stavu krátkodobých prostředků 

(položka 8115). 

2. RMČ souhlasí s výkupem pozemku parc. č. 1758/3 v k. ú. Uhříněves o výměře 13 478 m2 za cenu 

570 Kč/m2
, celkem tedy za cenu 7 682 460 Kč, od Ing. Z. B., bytem Praha - Stodůlky. 

3. RMČ ukládá OSM připravit materiál do 16. ZMČ 
/5:0:0/ 
 
12. Výkup pozemku parc. č. 1646/29 v k. ú. Uhříněves za účelem výstavby nové MŠ 

Písemný materiál objasnil ZS pan Knotek. K bodu se diskutovalo. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s výkupem pozemku parc. č. 1646/29 v k. ú. Uhříněves o výměře 1 828 m2 za cenu       

2 050Kč/m2, tj. celkem za 3 747 400 Kč od pana V. M., bytem Praha - Háje. 

2. RMČ ukládá OSM připravit materiál do 16. ZMČ.   
/5:0:0/ 
 
13. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní č. 91/2016 MK 

Písemný materiál objasnil ZS pan Knotek. K bodu se diskutovalo. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 k Smlouvě o smlouvě budoucí kupní č. 91/2016 MK - 36     

ve smyslu změny platebních podmínek, se společností Vivus Uhříněves s.r.o., se sídlem Budějovická 

64/5, 140 00 Praha 4, IČ 281/84416.  

2. RMČ ukládá OSM připravit materiál do 16. ZMČ. 
/5:0:0/ 
 
 
14. Ukončení nájemní smlouvy č. 51/2011 MN - 16 na byt v DPS I. Nové náměstí 1270 s paní E. M. 

Písemný materiál objasnil ZS pan Knotek. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s ukončením NS č. 51/2011 MN - 16 na pronájem bytu v DPS I. Nové náměstí 1270 

v Praze - Uhříněvsi s paní E. M. dohodou ke dni 31. 8. 2017. 
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2. RMČ ukládá 

a) OSM informovat žadatele a připravit dohodu o ukončení NS, 

b) starostovi podepsat dohodu o ukončení NS. 

/5:0:0/ 
 
15. Ukončení nájemní smlouvy č. 72/2013 MN - 16 na pronájem nebytového prostoru č. 209 
„Galanterie“ na adrese Nové náměstí 1370 v Praze - Uhříněvsi s paní Stanislavou Štokovou   

Písemný materiál objasnil ZS pan Knotek. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. 72/2013 MN - 16 na pronájem nebytového prostoru 

č. 209 „Prodejna galanterie“ na adrese Nové náměstí 1370 v Praze - Uhříněvsi s paní Stanislavou 

Štokovou, se sídlem U Svodnice 113, 104 00 Praha - Královice, IČ 67794190, dohodou                     

ke dni 31. 8. 2017.  

2. RMČ ukládá 

a) OSM informovat žadatele a připravit dohodu o ukončení nájemní smlouvy, 

b) starostovi MČ podepsat dohodu o ukončení nájemní smlouvy. 
/5:0:0/ 
 
16. Pronájem nebytového prostoru č. 209 o velikosti 35,1 m2 v čp. 1370/11 na Novém náměstí v Praze - 
Uhříněvsi 

Písemný materiál objasnil ZS pan Knotek. Ve stanovené lhůtě byly doručeny celkem 2 nabídky (jedna z oblasti 

finančního poradenství a druhá nabídka na zřízení pohřebních služeb). 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s pronájmem nebytového prostoru č. 209 v 1. nadzemním podlaží sekce B o velikosti 

35,1 m2 v čp. 1370/11 na Novém náměstí v  Praze-Uhříněvsi za cenu 3 000 Kč/m2/rok od 1. 9. 2017 

společnosti: PM Jelínek v.o.s., Heyrovského 657, 252 44 Dolní Jirčany.     

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

b) starostovi podepsat nájemní smlouvu.  
/5:0:0/ 
 
17. Výkup pozemků parc. č. 1666/6, 1666/10, 1666/12, 1666/13, 1666/16 a části 1666/8 v k. ú. Uhříněves 
za účelem výstavby multifunkční sportovní haly 

Písemný materiál objasnil ZS pan Knotek.  
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní na odkoupení pozemků parc.               
č. 1666/6, 1666/10, 1666/12, 1666/13, 1666/16 a části (cca ½) 1666/8 v k. ú. Uhříněves za cenu    
1 790 Kč/m2 s následujícími rozvazovacími podmínkami: 

- získání finančních prostředků na krytí kupní ceny z prostředků MHMP  
a zároveň  

- uzavření trojstranné smlouvy mezi MČ Praha 22, vlastníky pozemku Ing. Miroslavem 
Moravcem a Milanem Moravcem a SK Čechie Uhříněves, z.s., ohledně vypořádání existence 
staveb na pozemku parc. č. 1666/6 a pozemku parc. č. 1666/13. 

od pana Milana Moravce, nar.: 7. 3. 1945, bytem, Kašovická 870/5, 104 00 Praha 10 - Uhříněves a 
pana Ing. Miroslava Moravce, nar.: 24. 9.1957, bytem, nám. Bratří Jandusů 24/8, 104 00 Praha 10 -Uhříněves. 

2. RMČ ukládá OSM 
a) připravit materiál do 16. ZMČ, 
b) zveřejnit záměr.                                                                   

 /4:0:1/ 
 
18. Výběr zhotovitele VZMR „II. Etapa - Zkvalitnění nakládání s bioodpadem městská část Praha 22 - 
Uhříněves“ (nakladač bioodpadu) 

Písemný materiál objasnil ZS Bc Selinger. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zadáním veřejné zakázky: „II. Etapa - Zkvalitnění nakládání s bioodpadem městská 
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část Praha 22 - Uhříněves“ (nakladač bioodpadu) firmě Komunální technika s. r. o, Boleslavská 1544, 

Brandýs nad Labem, 250 01, IČ 26684055. 

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/ 

 

 
19. Den zdraví a rovných příležitostí 

Písemný materiál objasnil ZS Bc Selinger. 

Usnesení: 

RMČ souhlasí s čerpáním finančních prostředků v max. výši 10 000 Kč na zajištění občerstvení na Den 

zdraví a rovných příležitostí. 
/5:0:0/ 
 
 
20. VZMR na stavební práce s názvem „Obnova cesty pro pěší Hájek - Podkova“ - schválení 
rozpočtové úpravy, způsobu zadání, zadávacích podmínek, seznamu oslovených účastníků a hodnotící 
komise. 
Materiál byl předložen písemně. Za omluveného RAD Ing. Semeniuka materiál objasnil ZS pan Knotek. K věci 
se diskutovalo. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zajištěním zadání VZMR na stavební práce s názvem „Obnova cesty pro pěší Hájek - 

Podkova“.  

2. RMČ schvaluje zvýšení výdajů rozpočtu na realizaci VZMR s názvem „Obnova cesty pro pěší Hájek - 

Podkova“, o 3 791 000 Kč, zdroj financování snížení krátkodobých prostředků pol. 8115.  

3. RMČ ukládá ORS zajistit zadání VZMR na stavební práce s názvem „Obnova cesty pro pěší Hájek - 

Podkova“ v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 2/2016.  

4. RMČ schvaluje způsob zadání a zadávací podmínky. 

5. RMČ schvaluje seznam účastníků, kteří budou vyzváni k podání nabídky. 

6. RMČ schvaluje členy a náhradníky hodnotící komise v tomto složení: 

členové:  Ing. Petr Semeniuk      náhradníci:  Bc. Michal Selinger 

                                  Petr Mošna                                          Jiří Knotek 

                              Jiří Rösler                                             Miroslav Šašek 

7. RMČ ukládá starostovi jmenovat členy a náhradníky hodnotící komise v souladu se závěry tohoto 

usnesení. 

/4:0:1/ 
 
 

21. Zpráva o průběhu zakázky „Navýšení kapacity ZŠ U Obory“ 

Materiál byl předložen písemně. 

Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí zprávu o průběhu zakázky „ Navýšení kapacity ZŠ U Obory „  

2. RMČ ukládá RAD Ing. Semeniukovi předložit tuto zprávu na 16. ZMČ.    
/5:0:0/ 
 
 
22. Plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti k 30. 6. 2017 

Písemný materiál objasnil radní Mgr. Matyášek. 

Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti k 30. 6. 2017. 

2. RMČ ukládá RAD Mgr. Matyáškovi předložit plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti          

k 30. 6. 2017 na 16. ZMČ. 
/5:0:0/ 
 



 10 

23. Rozpočtové úpravy 

Písemný materiál objasnil radní Mgr. Matyášek. 

Usnesení: 

RMČ schvaluje rozpočtové úpravy dle přílohy 
/4:0:1/ 
 
24. Zápis ze 17. jednání Komise výstavby a územního plánování (Komise VaÚPn) ze dne 9. 8. 2017 

Materiál byl předložen písemně. Za omluveného RAD Ing. Semeniuka materiál objasnil pan starosta. K bodu 

se diskutovalo. Radní se dohodli na hlasování po jednotlivých bodech. 

Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí zápis ze 17. jednání Komise VaÚPn. 

2. RMČ souhlasí  

a) s podnětem na změnu územního plánu v ploše OP/OB, tj. OP-orná půda s výhledem na OB-čistě 

obytné, na pozemku č. parc. 1879/8 a dalších v k. ú. Uhříněves (lokalita Blokanda), se změnou 

využití území na OB s mírou využití území B 

/5:0:0/ 

b) se záměrem výstavby obytného souboru v ul. Kašperská, na pozemku č. parc. 958/1 a dalších,     

v k. ú. Uhříněvsi (Prezentace FINEP-OS Kašperská - varianta 08-2017) 

/5:0:0/ 

c) se záměrem výstavby polyfunkčního objektu v ulici V Pitkovičkách č. parc. 157/2 a dalších v k. ú. 

Pitkovice, s podmínkou, že bude zajištěn průchod pro cyklisty a pěší z ulice V Pitkovičkách a 

cestou okolo Pitkovického potoka (Prezentace NOVÝ DOMOV Praha - V Pitkovičkách - studie 

06-2017) 

/5:0:0/ 

3. RMČ ukládá RAD Ing. Semeniukovi  

a) zajistit zařazení podnětu na změnu ÚPn uvedené pod bodem 2a) k projednání na 17. ZMČ, 

b) informovat investory v bodech 2b) a 2c) o usnesení RMČ. 

/5:0:0/ 

 
25. Zápis z Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 10. 8. 2017 
Zápis byl předložen písemně. RMČ zápis bere na vědomí.  

 
26. Zápis z 8. jednání Komise sociální, zdravotnictví a komunitního plánování ze dne 17. 8. 2017 

Písemný materiál objasnil ZS Bc Selinger. 

Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí zápis ze  8. jednání Komise sociální, zdravotnictví a komunitního plánování. 

2. RMČ souhlasí s přidělením bytu v DPS I paní S. N. a s uzavřením nájemního vztahu od 1. 9. 2017. 

3. RMČ ukládá 

a) OSVZ vyrozumět žadatelku o stanovisku RMČ, 

b) OSM uzavřít nájemní smlouvu od 1. 9. 2017 s vybranou žadatelkou, byt v DPS I, s paní S. N. 
/5:0:0/ 
 
 
27. Personální záležitosti 
Materiál byl předložen písemně. Podrobnosti objasnila TAJ. 
Usnesení: 

RMČ bere na vědomí výši vytvořené finanční rezervy k termínu 30. 6. 2017 v kapitole mzdových prostředků 

a souhlasí s vyplacením celkové částky maximálně ve výši 950 000 korun zaměstnancům/zaměstnankyním 

úřadu za splnění mimořádných úkolů v uplynulém období, v souladu s platnou legislativou, s tím, že odměny 

budou vyplaceny ve výplatě za měsíc srpen 2017. 
/5:0:0/ 
 
28. Návrh programu 16. zasedání ZMČ dne 13. 9. 2017 
Návrh programu byl předložen písemně včetně plnění úkolů ze ZMČ. Radní byli seznámeni s písemnými 
materiály včetně příloh, připravenými pro 16. ZMČ. 
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Dnes byl mailem doručen materiál zastupitele pana Zelenky „Vyjadřování MČ jako účastníka dle Stavebního 
zákona č. 183/2006“ se žádostí o jeho zařazení na program 16. ZMČ, tak jak bylo přijato usnesení na 15. ZMČ 
pod bodem 9.1.  K věci se diskutovalo. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zařazením materiálu zastupitele pana Zelenky „Vyjadřování MČ jako účastníka dle 
Stavebního zákona č. 183/2006“, do návrhu programu 16. zasedání ZMČ. 

2. RMČ schvaluje návrh programu 16. zasedání ZMČ, které se bude konat ve středu 13. 9. 2017           

od 16 hodin ve velké zasedací místnosti ve 3. patře. Oznámení o konání 16. zasedání ZMČ a distribuci 

materiálů - zajistí OKVO a OHS v souladu se zákony v pondělí 4. 9. 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 5. 9. 2017. 
/5:0:0/ 
 
29. Různé 

A/ Návrh změny OZV hl. m. Prahy - Statut - jedná se o změnu právní úpravy v oblasti přestupků. Navržené 

technické změny Statutu zachovávají rozdělení kompetencí mezi Magistrátem HMP a úřady městských částí 

HMP. Ve výjimečných případech dochází i ke svěření působnosti v rámci projednávání přestupků na MČ, které 

do 30. 6. 2017 projednával MHMP. K zajištění přestupkové agendy, která nespadá do kompetence KPPP 

(podle speciálních zákonů), bylo vypsáno VŘ na právníka/právničku, doposud se nikdo nepřihlásil. TAJ 

v souvislosti s touto věcí informovala o jednání s paní JUDr. Hanou Pelčákovou, která se zabývá přestupkovou 

agendou od r. 2001 a vykonává ji pro jiné menší MČ HMP. TAJ navrhuje uzavřít dohodu o PP od 1. 9. 2017 za 

výši odměny 400 Kč/hod s paní doktorkou a tím bude vyřešena záležitost přestupkové agendy na jednotlivých 

odborech.  VŘ na právníka bude staženo.  
Usnesení: 

1. RMČ informaci bere na vědomí 

2. RMČ souhlasí s uzavření dohody o PP od 1. 9. 2017 s JUDr. Hanou Pelčákovou za odměnu ve výši 

400 Kč/hod a ukládá TAJ zajistit personální záležitosti. 
/5:0:0/ 

 

 

B/Informace pana ZS Knotka 

1. Žádost o individuální dotaci - na MČ Praha 22 se obrátil pan Schwarzmayer za Spolek občanů Hájku 

se žádostí o mimořádnou účelovou dotaci na zakoupení mobilního zařízení, které by sloužilo jako 

dočasné zázemí při různých aktivitách pořádaných nejen Spolkem občanů Hájku, ale i všem občanům 

Hájku a široké veřejnosti. K bodu se diskutovalo. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s poskytnutím individuální dotace Spolku občanů Hájku ve výši 50 000 Kč, 

2. RMČ ukládá OE k vyplacení dotace použít finanční prostředky z Kapitálových výdajů,    

oddíl  34 - Klubovna Hájek (PD). 

/5:0:0/ 

 

2. PENNY Market - ZS Knotek informoval radní o žádosti společnosti JTA-Holding, spol. s r.o.             

o krátkodobý pronájem části pozemku parc. č. 1803/9 v k. ú. Uhříněves o celkové výměře  1 000 m2 

na uskladnění strojů v rámci stavby „Prodejna Praha - Uhříněves“. Jedná se o pozemek MČ, který je 

určen pro výstavbu nové ZŠ Romance. Společnost požádala o pronájem do konce roku 2017, cena za 

pronájem činní 85 Kč/ m2/rok. 

Usnesení 
RMČ souhlasí s krátkodobým pronájem části pozemku parc. č. 1803/9 v k. ú. Uhříněves o celkové 

výměře 1 000 m2 společnosti JTA-Holding, spol. s r.o., Petřkovická 861/5, 725 29 Ostrava - 

Petřkovice, IČ 25816624, v koordinaci s umístěním průzkumných sond u ZŠ Romance, doba nájmu 

do 31. 12. 2017 za cenu 85 Kč/m2/rok.  

/4:0:1/ 

 

http://www.praha22.cz/mestska-cast/volene-organy/zastupitelstvo/materialy-pro-zastupitele/
http://www.praha22.cz/mestska-cast/volene-organy/zastupitelstvo/materialy-pro-zastupitele/
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C/ Informace paní tajemnice, která informovala o účinnosti zákon č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon      

č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. 

Usnesení: 

1. RMČ bere informaci na vědomí. 

2. RMČ ukládá Ing. Petrovi v termínu zajistit zápis povinných údajů do CRO na http://cro.justice.cz. 

3. RMČ žádá veřejné funkcionáře, kteří se zapisují do Centrálního registru oznámení, o součinnost při 

poskytování nezbytných údajů.    

/5:0:0/ 

 

D/ RMČ žádá příslušné VO o vyhotovení číselných symbolů při sestavování rozpočtu investičních akcí a 

dále o vyhotovení přehledů o čerpání financí u jednotlivých IA a staveb., příp. pracech, které byly            

v R schváleny a nebudou realizovány, příp. bude žádán MHMP o převod dotace do r. 2018 - zajistí TAJ. 

 
 
Zasedání bylo ukončeno v 12:20 hodin. 
Zapsala: Monika Kubšová 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Bc. Michal Selinger   ………………………………… 
 
 
 
   Mgr. Jiří Matyášek    ……………………………….. 
             
 
 
 
Ing. Martin Turnovský, starosta MČ Praha 22 ………………………………………… 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

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 


