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   Zápis z 66. zasedání RMČ, které se konalo dne 6. 9. 2017 
od 10 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice 

 
 

Přítomni:   Viz Prezenční listina 
Ověřovatelé zápisu:  Bc. Michal Selinger, Ing. Petr Semeniuk 
Omluven:    
 

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

 
Hlasováním 7:0:0 byl schválen PROGRAM: 

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu 
2. Kontrola zápisu z 65. zasedání RMČ ze dne 6. 9. 2017 
3. VZMR „Propojení radnice - muzeum“ 
4. Umístění nápojového automatu v DPS II. 
5. Pronájem nebytového prostoru č. 6 o velikosti 96,17 m2 v čp. 1257 na Novém náměstí v Praze - 

Uhříněvsi 
6. Výběr zhotovitele VZ „Snížení imisní zátěže MČ Praha 22“ (vozidla na alternativní pohon) 
7. VZMR s názvem „Park Pitkovické rybníky - vegetační úpravy“ 
8. Rozšíření zpevněné plochy v areálu ZŠ U Obory 
9. VZMR na stavební práce s názvem „Chodník ul. Františka Diviše - část B 1“   
10. Účetní odpis pohledávek 
11. Navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v Základní škole U Obory, Praha 10, Vachkova 630               

od 1. 9. 2018 

12. Navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v Základní škole, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2                     

od 1. 9. 2018 

13. Změna návrhu obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy ke školským obvodům základních škol 

14. Zápis z 13. jednání školské komise konané dne 30. 8. 2017 

15. Změna Obecně závazné vyhlášky č. 5/2011 Sb. HMP, o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství, ve znění pozdějších předpisů - připomínkové řízení 
16. Různé  

A/ Zajištění bezpečnosti chodců v ul. Františka Diviše v souvislosti s jejím zprůjezdněním do                 
ul. Jindřicha Bubeníčka oběma směry 

B/   Informace ZS pana Knotka  
C/   Informace ZS Bc. Selingera 
D/   Informace RAD Ing. Semeniuka 
 

2. Kontrola zápisu z 65. zasedání RMČ ze dne 6. 9. 2017 

65/2,64/2,63/2,62/2,61/2,60/2,59/2,58/2,57/2,56/2,55/2,54/2,53/2,52/2,51/2,50/2,49/2,48/2,47/2,46/2,45/2,44/2

43/242/8(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 

65/2,64/2,63/2,62/2,61/2,60/2,59/2,58/2,57/2,56/2,55/2,54/7 (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 
65/2,64/2,63/2,62/2,61/2,60/2,59/2,58/2,57/2,56/2,55/5 (55. RMČ ze dne 22. 2. 2017) - Memorandum pro 

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

65/2,64/2,63/2,62/2,62/2,61/2,60/2,59/2,58/2,57/2,56/2,55/17 (55. RMČ ze dne 22. 2. 2017) - Umístění 

nového stanoviště tříděného odpadu v ul. Lnářská - řeší ORS - trvá 
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65/2,64/2,63/2,62/2,61/2,60/2,59/2,58/10 (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 - 
urgováno - trvá 

65/2,64/2,63/2,62/2,61/2,60/2,59/11(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 - dnes na programu bod 5 

65/2,64/2,63/2,62/2,61/2,60/5 (60. RMČ ze dne 3. 5. 2017)  - VZMR „Rekonstrukce společných chodeb a 

sklepů čp. 380/34 Husovo náměstí“ - práce probíhají - OSM sleduje - trvá 
65/2,64/2,63/2,62/2,61/7 (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 
65/2,64/2,63/2,62/2,61/11(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 - splněno 

65/2,64/2,63/2,62/4 (62. RMČ ze dne 31. 5. 2017) - Spolupráce MČ P22 a Římskokatolické farnosti 

kostela Všech svatých v Uhříněvsi - jednání bez odezvy; ZS Knotek informoval o probíhajících jednáních      

o vzájemné spolupráci s Českobratrskou církví evangelickou  

65/2,64/2,63/2,62/6 (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 
65/2,64/2,63/2,62/17 (62. RMČ ze dne 31. 5. 2017) - Různé -  D/ Lavičky před ŠJ MČ P22 – vzhledem 
k ustoupení p. Urbance od původního záměru z důvodu ničení rekl. ploch, bylo v návaznosti na četné 
požadavky občanů, navrženo pořídit lavičky pro občany městskou částí.  
Usnesení: 
RMČ souhlasí se zakoupením 3ks laviček a umístěním u ŠJ. 
/7:0:0/ 
 
65/2,64/2,63/10 (63. RMČ ze dne 14. 6. 2017) - 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 - 1. etapa - žadatelé informováni, čeká se na smlouvu - trvá 

65/2,64/2,63/11(63. RMČ ze dne 14. 6. 2017) - 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 

65/2,64/2,63/12(63. RMČ ze dne 14. 6. 2017) - 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 

65/2,64/2,63/13 (63. RMČ ze dne 14. 6. 2017) - 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 

65/2,64/2,63/14 (63. RMČ ze dne 14. 6. 2017) - 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 

65/2,64/2,63/15( 63. RMČ ze dne 14. 6. 2017)  - 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 

65/2,64/2,63/16 (63. RMČ ze dne 14. 6. 2017) - 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 

65/2,64/2,63/17 (63. RMČ ze dne 14. 6. 2017) - 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 
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65/2,64/2,63/18 (63. RMČ ze dne 14. 6. 2017) - 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 

65/2,64/2,63/19 (63. RMČ ze dne 14. 6. 2017) - 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 

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 

65/2,64/3 (64. RMČ ze dne 28. 6. 2017) - 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 
65/2,64/8 (64. RMČ ze dne 28. 6. 2017) - 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  
65/2,64/10 (64. RMČ ze dne 28. 6. 2017) - VZMR s názvem „Rekonstrukce přízemních NP v domě čp. 

199 ulice K Sokolovně na 2 byty pro případ havarijních a živelních pohrom“ - práce probíhají - trvá 

65/2,64/11 (64. RMČ ze dne 28. 6. 2017)  - VZMR s názvem „Půdní vestavba U Starého mlýna čp. 727“- 

práce probíhají - trvá 
65/2,64/12 (64. RMČ ze dne 28. 6. 2017) - Zřízení ÚVB k pozemku parc. č. 2202/4 v k. ú. Uhříněves ve 
prospěch PREdistribuce – smlouva podepsána a zaslána na MHMP - trvá 
65/2,64/16 (64. RMČ ze dne 28. 6. 2017) - Výstava loutek – vernisáž proběhne 14. září v 17 hod - probíhá 
14 MIM/4 - VZMR s názvem „Veřejné WC - dodavatel stavby“- čeká se na vydání stavebního povolení - trvá 
14 MIM/6 - Pronájem NP č. 343 o velikosti 78,77 m2 v PD, čp. 1257 NN - NS podepsána - splněno 
14 MIM/7 Různé - C/ Dovybavení MŠ Pitkovice - telefonické propojení tříd a budov, zprovoznění zvonků u 
branek a brány je již zrealizováno; ORS zajistí ještě instalaci venkovních zastiňovacích prvků - trvá  
14 MIM/7 Různé - D/2   Konání 3. Uhříněveského krosu - akce se koná v sobotu 23. září; ZS Bc. Selinger  
požádal o opětovnou pomoc při organizaci akce zaměstnankyněmi a zaměstnanci úřadu MČ, a dále sdělil, že 
výtěžek z akce bude věnován na pomoc Denisce a Karolínce (zajistí OSVZ). 
15 MIM/3 - Uzavření NS na pronájem bytu č. 3 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) - do 66. RMČ 
materiál s doporučením komise VZ na „Výběr zhotovitele“ - dnes bod č. 6 
15 MIM/5 - VZMR „II. Etapa - Zkvalitnění nakládání s bioodpadem městská část P22 - Uhříněves“ 
(nakladač bioodpadu) - kupní smlouva byla předána AK ke kontrole - trvá 
15 MIM/11 - Různé 

A/ Prominutí dluhu - informaci objasnil pan starosta. Dluh v celkové výši 40 000 Kč je uhrazen na účet MČ, 

z tohoto důvodu je nutné revokovat usnesení o jeho prominutí.  
Usnesení: 
RMČ souhlasí se zrušením usnesení 15. MIM zasedání RMČ ze dne 9. 8. 2017 pod bodem 11. A/ - Prominutí 
dluhu na vrácení daru ve výši 20 000 Kč obdarovanému ze smlouvy č. 157/2015 MK-25 a na vrácení daru      
ve výši 20 000 Kč obdarované ze smlouvy č. 156/2015 MK-24. 
/7:0:0/ 

 
C/ Informace ZS Bc. Selingera - Nákup vozidla pro MŠ Pitkovice - vůz byl MŠ předán - splněno 

- „Babí léto v Uhříněvsi 2017“ dne 16. 9. 2017  -  smlouvy jsou průběžné podepisovány, prezentace  
zajištěna - probíhá 
65/3 - Provozovatel telekomunikačních služeb pro MČ Praha 22 - Dodatek č. 5 k Rámcové smlouvě je 
uzavřen - splněno 
65/5 - VZMR „Nová fasáda, odvětrání základů, nová okna, vrata a dveře domu čp. 77, ulice 

Semanského, Praha - Uhříněves“ - výběrové řízení vyhlášeno, čeká se na nabídky - trvá 
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65/6 - 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 - smlouvy na dodávku 
elektřiny a plynu se připravují k podpisu - probíhá 
65/7 - Zřízení úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 1059 v k. ú. Uhříněves ve prospěch 
PREdistribuce, a. s. - žadatelé informování, čeká se na zaslání smlouvy - trvá 
65/8, 9, 10, 11, 12 a 17 - materiály  byly do 16. ZMČ zpracovány - splněno 
65/13 - Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní č. 91/2016 MK - materiál do 16. ZMČ 
zpracován - splněno 
65/14 - Ukončení NS č. 51/2011 MN - 16 na byt č. 3 v DPS I. Nové náměstí 1270 s paní E. M. - dohoda         
o ukončení NS podepsána - splněno 
65/15 - Ukončení NS č. 72/2013 MN - 16 na pronájem BP č. 209 „Galanterie“ na adrese Nové náměstí 
1370 s paní Stanislavou Štokovou - dohoda o ukončení NS podepsána - splněno 
65/16 - Pronájem NP č. 209 v čp. 1370/11 na Novém náměstí - NS s uchazečem podepsána - splněno 
65/18 - Výběr zhotovitele VZMR „II. Etapa - Zkvalitnění nakládání s bioodpadem MČ P22 - Uhříněves“ 
(nakladač bioodpadu) - uchazeč informován, návrh smlouvy byl zaslán ke kontrole AK - trvá 
65/19 - Den zdraví a rovných příležitostí - dnes probíhá celý den v Divadle U22 
65/20 - 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 - ORS dne 28. 8. zajistil zadání VZMR na stavební práce v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22             
č. 2/2016 -  hodnotící komise bude zasedat dne 11. 9. 2017 - trvá; starosta jmenoval členy a náhradníky 
hodnotící komise - splněno 
65/21 - Zpráva o průběhu zakázky „Navýšení kapacity ZŠ U Obory“ - materiál do 16. ZMČ zpracován  

65/22 - Plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti k 30. 6. 2017 - materiál do 16. ZMČ zpracován 

65/24 - Zápis ze 17. jednání Komise VaÚPn ze dne 9. 8. 2017 

RMČ ukládá RAD Ing. Semeniukovi  

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

b) informovat investory v bodech 2b) a 2c) o usnesení RMČ - bude připraveno 
65/26 - Zápis z 8. jednání KSZaKP ze dne 17. 8. 2017- OSM - NS s vybranou žadatelkou, byt č. 3 DPS I      
je podepsána - splněno 
65/29 - Různé 

A/ Návrh změny OZV hl. m. Prahy - Statut - dohoda o PP s JUDr. P. uzavřena - splněno 

B/ Informace pana ZS Knotka  
1. Žádost o individuální dotaci pro spolek občanů Hájku - smlouva o poskytnutí individuální dotace 

je podepsána - splněno 

2. PENNY Market - smlouva na krátkodobý pronájem podepsána - splněno 

C/ Informace TAJ, 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 - probíhá 

D/ Vyhotovení číselných symbolů při sestavování rozpočtu investičních akcí a dále o vyhotovení přehledů 

o čerpání financí u jednotlivých IA a staveb - probíhá 

 

 
3. VZMR „Propojení radnice - muzeum“ 
Písemný materiál objasnil pan starosta. K bodu se diskutovalo.  

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zadávacími podmínkami a způsobem zadání VZ „Propojení radnice - muzeum“ 

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

3. RMČ jmenuje hodnotící komisi ve složení:  

členové: Bc. Michal Selinger náhradníci: Jiří Knotek  

     Ing. Roman Petr                Ing. František Wetter  

               M. Holeček                                     D. Malenovský    

 4. RMČ ukládá OKÚ zajistit zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Propojení radnice - 

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

/7:0:0/ 
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4. Umístění nápojového automatu v DPS II. 
Písemný materiál objasnil ZS pan Knotek. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s umístěním nápojového automatu společnosti TOROS CF v.o.s., Palmetova 2204,    

140 00 Praha 4, IČ 25666959 v DPS II.  

2. RMČ ukládá OSM informovat žadatele a připravit souhlas s umístěním nápojového automatu.  
/7:0:0/ 
 
5. Pronájem nebytového prostoru č. 6 o velikosti 96,17 m2 v čp. 1257 na Novém náměstí v Praze – 
Uhříněvsi 
Písemný materiál objasnil ZS pan Knotek. 
Na úřad byla doručena 1 nabídka s nabídkou provozovny rychlého občerstvení, která byla předložena přímo na 
zasedání RMČ. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s pronájmem nebytového prostoru č. 6 v 1. nadzemním podlaží Polyfunkčního domu 

čp. 1257 na Novém náměstí v Praze - Uhříněvsi o velikosti 96,17 m2 za cenu 2 900 Kč/m2/rok 

společnosti: ENSAR KARA s.r.o., Černokostelecká 189/35, 251 01 Říčany u Prahy 

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

b) starostovi podepsat nájemní smlouvu.  
/7:0:0/ 
 
6. Výběr zhotovitele VZ „Snížení imisní zátěže MČ Praha 22“ (vozidla na alternativní pohon) 
Písemný materiál objasnil ZS Bc. Selinger. 

Usnesení: 
1. RMČ souhlasí se zadáním VZ „Snížení imisní zátěže MČ Praha 22“ (vozidla na alternativní pohon - 

elektromobily) firmě AUTO JAROV s.r.o., Osiková 2, 130 00 Praha 3 - Jarov, IČ 45789584. 
2. RMČ ukládá 

a) starostovi podepsat s vybraným uchazečem smlouvu, 
b) OHS informovat uchazeče o výsledku výběrového řízení a zajistit plnění smlouvy. 

/7:0:0/ 
 
7. VZMR s názvem „Park Pitkovické rybníky - vegetační úpravy“ 
Písemný materiál objasnil radní Ing. Semeniuk. 
Usnesení: 

1. RMČ  souhlasí se zajištěním zadání VZMR na služby s názvem „Park Pitkovické rybníky - vegetační 
úpravy“.  

2. RMČ ukládá ORS zajistit zadání VZMR na služby s názvem „Park Pitkovické rybníky - vegetační 
úpravy“ v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 2/2016.  

3. RMČ  schvaluje způsob zadání a zadávací podmínky. 
4. RMČ  schvaluje seznam účastníků, kteří budou vyzváni k podání nabídky. 
5. RMČ schvaluje členy a náhradníky hodnotící komise ve složení: 

členové:  Ing. Petr Semeniuk náhradníci: Bc. Michal Selinger 
  Petr Mošna                                       Jiří Knotek 
  Jiří Rösler                                          Miroslav Šašek  

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

/7:0:0/ 
 
8. „Rozšíření zpevněné plochy v areálu ZŠ U Obory“ - odsouhlasení úhrady nákladů za provedené 
práce. 
Písemný materiál objasnil radní Ing. Semeniuk. 
Usnesení: 

1. RMČ schvaluje úhradu faktury ve výši 155 043 Kč vč. DPH za práce provedené firmou WIZYR 
s.r.o.,  IČ 01860798 na rozšíření zpevněné plochy v areálu ZŠ U Obory.  
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2. RMČ schvaluje zvýšení výdajů rozpočtu na realizaci prací na akci „Pronájem modulů ZŠ U Obory –  
stavební připravenost, přípojky“ o 155 043 Kč, zdroj financování snížení krátkodobých prostředků  
pol. 3113  

/6:0:1/ 
 
9. VZMR na stavební práce s názvem „Chodník ul. Františka Diviše - část B 1“  - schválení způsobu 
zadání, zadávacích podmínek, seznamu oslovených účastníků a hodnotící komise 
Písemný materiál objasnil radní Ing. Semeniuk. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zajištěním zadání VZMR na stavební práce s názvem „Chodník ul. Františka Diviše 
- část B 1“.  

2. RMČ ukládá ORS zajistit zadání VZMR na stavební práce s názvem „Chodník ul. Františka Diviše - 
část B 1“ v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 2/2016.  

3. RMČ schvaluje způsob zadání a zadávací podmínky. 
4. RMČ schvaluje seznam účastníků, kteří budou vyzváni k podání nabídky. 
5. RMČ schvaluje členy a náhradníky hodnotící komise ve složení: 

   členové:  Ing. Petr Semeniuk     náhradníci:  Bc. Michal Selinger 
                      Petr Mošna                                       Jiří Knotek 
                      Miroslav Šašek                                 Jiří Rösler 

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

/7:0:0/ 
 
10. Účetní odpis pohledávek 
Písemný materiál objasnil radní Mgr. Matyášek. K bodu se diskutovalo 
RMČ bere na vědomí provedení účetního odpisu pohledávek dle přílohy. 
 

11. Navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v Základní škole U Obory, Praha 10, Vachkova 630           

od 1. 9. 2018 

Materiál byl předložen písemně. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí  

a) s navýšením počtu žáků z 670 na 970 v ZŠ U Obory, Praha 10, Vachkova 630, 

b) s  podáním žádosti o zápis změny údajů v rejstříku škol a školských zařízení u ZŠ U Obory, Praha 

10, Vachkova 630, a to o změnu nejvyššího povoleného počtu žáků v základní škole z 670 na 970 

žáků, s účinností od 1. 9. 2018. 

2. RMČ ukládá OKÚ podat do 30. 9. 2017 žádost o zápis změny údajů v rejstříku škol a školských 

zařízení u ZŠ U Obory, Praha 10, Vachkova 630, a to o změnu nejvyššího povoleného počtu žáků        

v základní škole z 670 na 970 žáků, s účinností od 1. 9. 2018. 

/7:0:0/ 

 

12. Navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v Základní škole, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2                

od 1. 9. 2018 

Materiál byl předložen písemně. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí  

a) s navýšením nejvyššího možného počtu žáků ze 780 na 810 v ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2, 

b) s  podáním žádosti o zápis změny údajů v rejstříku škol a školských zařízení u ZŠ, Praha 10,     

nám. Bří Jandusů 2, a to o změnu nejvyššího povoleného počtu žáků v základní škole ze 780 na           

810 žáků, s účinností od 1. 9. 2018. 

2. RMČ ukládá OKÚ podat do 30. 9. 2017 žádost o zápis změny údajů v rejstříku škol a školských 

zařízení u ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2, a to o změnu nejvyššího povoleného počtu žáků               

v základní škole ze 780 na 810 žáků. 

/7:0:0/ 
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13. Změna návrhu obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy ke školským obvodům základních škol 

Materiál byl předložen písemně. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s předloženým návrhem školských obvodů ZŠ U Obory, Praha 10, Vachkova 630 a           

ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2, tak jak byl předložen v příloze důvodové zprávy. 

2. RMČ ukládá OKÚ seznámit s předloženým návrhem školských obvodů ZŠ městské části SO Praha 22. 

/7:0:0/ 

 

14. Zápis z 13. jednání školské komise konané dne 30. 8. 2017 

Materiál byl předložen písemně. RMČ bere na vědomí jednotlivé body zápisu. 

 

 

15. Změna Obecně závazné vyhlášky č. 5/2011 Sb. HMP, o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství, ve znění pozdějších předpisů - připomínkové řízení 

Materiál byl předložen písemně. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s připomínkami dle návrhu OŽPD. 

2. RMČ ukládá starostovi zaslat připomínky MČ ke změně Obecně závazné vyhlášky č. 5/2011 Sb. 

HMP, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů, Odboru 

daní, poplatků a cen MHMP do 14. 9. 2017. 

/7:0:0/ 

 
16. Různé 
A/ Zajištění bezpečnosti chodců v ul. Františka Diviše v souvislosti s jejím zprůjezdněním do                 
ul. Jindřicha Bubeníčka oběma směry - informace byla předložena na stůl 
Pan starosta informoval o situaci související s připraveným průjezdem mezi ul. Františka Diviše a Ke Kříži. 
V lednu letošního roku byla podle plánu zkolaudována k veřejnému provozu předmětná komunikace           
v ul. Jindřicha Bubeníčka, včetně napojení na ul. Ke Kříži a Fr. Diviše. 
Vedení MČ Prahy 22 si je vědomo špatné situace s nevyhovujícími úseky chodníků v ulici Fr. Diviše a zároveň 
potřebným a plánovaným otevřením průjezdu komunikace v ulici Jindřicha Bubeníčka. Snahou bylo skloubit 
výstavbu nových bezpečných chodníků na straně podél železniční trati s uvedením tohoto průjezdu 
do provozu.  
Vedení MČ usilovalo do poslední chvíle o získání odkladu se spuštěním průjezdu v této oblasti, ale nebylo to, 
dle platné legislativy, možné. Je nutné dodržet zákonný postup, a proto musí být umožněno užívání 
komunikace v souladu s kolaudačním rozhodnutím již nyní. Z důvodu zvýšení bezpečnosti chodců tak 
budou v týdnu od 11. září  (ke dni otevření vás budeme informovat) instalovány v ulici Fr. Diviše přechodně 
dopravní značky omezující rychlost na 30km/hod a dopravní značení upozorňující na možné chodce na silnici. 
Průjezd přes ulici Jindřicha Bubeníčka bude zajištěn. 
RMČ informaci bere na vědomí  
  
B/ Informace ZS pana Knotka - pan ZS požádal o zakoupení společenské hry „Ruské závěsné kuželky“, které 
budou nainstalovány na zahradu u DPS II. Hra bude mít premiéru v rámci sportovní olympiády seniorů, konané 
dne 18. 9. 2017. 
Usnesení: 
RMČ souhlasí s pořízením ruských závěsných kuželek. 
/7:0:0/ 
 
C/ Informace ZS Bc. Selingera 
Změna v Komisi zájmových organizací a sportu (KZOS) - předseda komise navrhl následující změny 
v KZOS z důvodu nekorektního jednání vůči městské části. 

Usnesení: 
1. RMČ odvolává  

a) Mgr. Kateřinu Erbsovou z funkce členky KZOS ke dni 6. 9.2017, 
b) Mgr. Dušana Erbse z funkce člena KZOS ke dni 6. 9. 2017.        

 
 



 8 

2. RMČ ukládá  

a) tajemníkovi KZOS informovat uvedené členy komise o změnách v komisi, 

b) OKVO změny členů komise zveřejnit na webu MČ. 
/5:0:2/ 
 
D/ Informace RAD Ing. Semeniuka 

1. Přístavba ZŠ U Obory  - probíhají dílčí vyhodnocení žádosti na MHMP o dotaci na přístavbu školy, 
do konce října bude rozhodnutí o přidělení dotace 
 

2. ZŠ Romance -  do 10. 9 měla být vyhodnocena protihluková opatření dle požadavků hygieny od 
projektové firmy OBERMEYER HELIKA a.s. 
 

3. Propustek u fotbalového hřiště -  je hotová studie, připravují se zadávací podmínky na PD  
 

4. Prodloužení ul. Pod Markétou - probíhá realizace   
 

5. Oprava stávajícího chodníku ul. Fr. Diviše - po informaci o stavu stávajícího chodníku Fr. Diviše 
RMČ souhlasí s opravou s tím, že RAD Ing. Semeniuk připraví do příštího 67. zasedání RMČ 
zadávací podmínky pro výběr zhotovitele 
/7:0:0/ 

 
6. Komise výstavby a územního plánování - RAD Ing. Semeniuk pozval přítomné radní na zasedání 

komise, která se bude konat v úterý 19. 9. od 17 hodin ve 3. patře, velké zasedací místnosti radnice. 
Zároveň radní požádal o zaslání podnětů při sestavování programu.  

RMČ informace bere na vědomí 
 
 
Zasedání bylo ukončeno v 12:25 hodin. 
Zapsala: Monika Kubšová 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Bc. Michal Selinger   ………………………………… 
 
 
 
   Ing. Petr Semeniuk    ……………………………….. 
             
 
 
 
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 


