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Zápis z 67. zasedání RMČ, které se konalo dne 20. 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:   Mgr. Jiří Matyášek 
 

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

 
Hlasováním 6:0:0 byl schválen PROGRAM: 

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu 
2. Kontrola zápisu z 66. zasedání RMČ ze dne 6. 9. 2017 a kontrola usnesení a zápisu z 16. ZMČ ze dne 

13. 9. 2017  
3. Vyhodnocení VZMR s názvem „Propojení radnice - muzeum“ 
4. Jmenování předsedy zvláštního orgánu - Komise pro sociální a právní ochranu dětí (dále jen KSPOD) 
5. VZMR s názvem „Nová fasáda, odvětrání základů, nová okna, vrata a dveře domu čp. 77,                             

ul. Semanského, Praha - Uhříněves“ 
6. Navýšení ceny zakázky „Půdní vestavba U Starého mlýna čp. 727“ 
7. Pronájem části komunikace ul. V Bytovkách a ul. U Židovského hřbitova, parc. č. 1653/4,                   

k. ú. Uhříněves, za účelem natáčení TV spotu 

8. Výměna bytu č. 16 v čp. 1257 na Novém náměstí v Uhříněvsi za byt v majetku MHMP 

9. VZMR s názvem „Obnova cesty pro pěší Hájek - Podkova " - vyhodnocení zadávacího řízení 
10. VZMR na dodávky pod názvem „Přístřešky stanic MHD BUS“ - schválení investičního záměru, 

způsobu zadání, zadávacích podmínek, seznamu oslovených účastníků a hodnotící komise 
11. VZMR s názvem „Oprava části chodníku ul. Františka Diviše“ - schválení způsobu zadání, zadávacích 

podmínek, seznamu oslovených účastníků a hodnotící komise  

12. VZMR s názvem „Park Pitkovické rybníky - vegetační úpravy“ - vyhodnocení ZŘ  
13. Rozpočtové úpravy 
14. Smlouva o spolupráci při projektu ISIC ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 
15. Zápis z 16. zasedání Komise dopravy ze dne 11. 9. 2017 
16. Zápis z Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 7. 9. 2017 
17. Různé  

A/ Informace ZS pana Knotka 
B/ Informace RAD Ing. Semeniuka 
C/ Informace pana starosty 

  D/ Informace ZS Bc. Selingera 

   
2. Kontrola zápisu z 66. zasedání RMČ ze dne 6. 9. 2017 a kontrola usnesení a zápisu z 16. ZMČ          
ze dne 13. 9. 2017  

66/2,65/2,64/2,63/2,62/2,61/2,60/2,59/2,58/2,57/2,56/2,55/2,54/2,53/2,52/2,51/2,50/2,49/2,48/2,47/2,46/2,45/,

44/243/242/8(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 

66/2,65/2,64/2,63/2,62/2,61/2,60/2,59/2,58/2,57/2,56/2,55/2,54/7 (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 
66/2,65/2,64/2,63/2,62/2,61/2,60/2,59/2,58/2,57/2,56/2,55/5 (55. RMČ ze dne 22. 2. 2017) - Memorandum 

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

trvá 
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66/2,65/2,64/2,63/2,62/2,62/2,61/2,60/2,59/2,58/2,57/2,56/2,55/17 (55. RMČ ze dne 22. 2. 2017) - Umístění 

nového stanoviště tříděného odpadu v ul. Lnářská - řeší ORS - trvá 
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 

66/2,65/2,64/2,63/2,62/2,61/2,60/5 (60. RMČ ze dne 3. 5. 2017)  - VZMR „Rekonstrukce společných 

chodeb a sklepů čp. 380/34 Husovo náměstí“ - práce probíhají - OSM sleduje - trvá 
66/2,65/2,64/2,63/2,62/2,61/7 (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 - splněno 

66/2,65/2,64/2,63/2,62/4 (62. RMČ ze dne 31. 5. 2017) Spolupráce s Českobratrskou církví evangelickou - 

jednání probíhají 
66/2,65/2,64/2,63/2,62/6 (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 
66/2,65/2,64/2,63/2,62/17 (62. RMČ ze dne 31. 5. 2017) - Různé -  D/ Lavičky před ŠJ MČ P22  - lavičky 
objednány, budou instalována do konce týdne - splněno 

66/2,65/2,64/2,63/10 (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 

66/2,65/2,64/2,63/11(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 

66/2,65/2,64/2,63/12(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 

66/2,65/2,64/2,63/13 (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 

66/2,65/2,64/2,63/14 (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 

66/2,65/2,64/2,63/15( 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 

66/2,65/2,64/2,63/16 (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 

66/2,65/2,64/2,63/17 (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 

66/2,65/2,64/2,63/18 (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 

66/2,65/2,64/2,63/19 (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 
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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  

 
66/2,65/2,64/3 (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 - podepsáno - info STA - splněno 
66/2,65/2,64/8 (64. RMČ ze dne 28. 6. 2017) - Podlimitní VZ na stavební práce s názvem „Tělocvična - 
víceúčelová sportovní hala ZŠ Jandusů“ - schválení způsobu zadání zakázky - probíhá - do příští RMČ je 
předpoklad připravit materiál zadávací podmínky k vyhlášení zakázky. 
66/2,65/2,64/10 (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 

66/2,65/2,64/11 (64. RMČ ze dne 28. 6. 2017)  - VZMR s názvem „Půdní vestavba U Starého mlýna čp. 

727“- práce probíhají - trvá 

66/2,65/2,64/12 (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/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  
15 MIM/3 - Uzavření NS na pronájem bytu č. 3 v čp. 369 ul. Přátelství - NS od 1. 9. 2017 připravena 

k podpisu - splněno 
66/2,65/5 (65. RMČ dne 23. 8. 2017)  - VZMR „Nová fasáda, odvětrání základů, nová okna, vrata a dveře 

domu čp. 77, ulice Semanského, Praha - Uhříněves“ - výběrové řízení vyhlášeno, čeká se na nabídky - dnes 

na programu bod 5 

66/2, 65/6  (65. RMČ dne 23. 8. 2017)  - 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 - trvá 
65/7  (65. RMČ dne 23. 8. 2017)  - 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 
65/18 (65. RMČ dne 23. 8. 2017) - Výběr zhotovitele VZMR „II. Etapa - Zkvalitnění nakládání s 
bioodpadem MČ P22 - Uhříněves“ (nakladač bioodpadu) - smlouva podepsána - splněno 
65/20 (65. RMČ dne 23. 8. 2017)  - 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 - dnes na programu bod 9 
65/24 (65. RMČ dne 23. 8. 2017)  - 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 - připravuje se - trvá 
65/29 (65. RMČ dne 23. 8. 2017)  - Různé 

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 - mimořádný zápis veřejných 

funkcionářů do CRO byl proveden 14. 9. 2017, předání přihlašovacích údajů bylo dnes na RMČ 

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

o čerpání financí u jednotlivých IA a staveb - probíhá 
66/3 - VZMR „Propojení radnice - muzeum“ - dnes na programu bod 3 
66/4 - Umístění nápojového automatu v DPS II. - žadatelé informováni, instalace nápojového automatu 
proběhne 21. 9. 2017 
66/5 - Pronájem NP č. 6 o velikosti 96,17 m2 v čp. 1257 na NN v Praze - Uhříněvsi - NS smlouva 
podepsána - splněno 
66/6 - Výběr zhotovitele VZ „Snížení imisní zátěže MČ Praha 22“ (vozidla na alternativní pohon)- 
uchazeč informován, smlouva zaslána k podpisu druhé straně  - trvá 
66/7 - VZMR s názvem „Park Pitkovické rybníky - vegetační úpravy“ - ORS dne 7. 9. 2017  zajistil zadání 
VZMR - hodnotící komise zasedala dne 18. 9. - vyhodnocení ZŘ - dnes v materiálech, bod 12;                
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starosta jmenoval členy a náhradníky hodnotící komise - splněno 
66/8 - „Rozšíření zpevněné plochy v areálu ZŠ U Obory“ - odsouhlasení úhrady nákladů za provedené 
práce - ORS vystavil objednávku č. MC22-R00225 ve výši 155 042,59 Kč - splněno 
66/9 - VZMR na stavební práce s názvem „Chodník ul. Františka Diviše - část B 1“  - schválení způsobu 
zadání, zadávacích podmínek, seznamu oslovených účastníků a hodnotící komise - ORS dne 13. 9. 2017 
zajistil zadání VZMR - hodnotící komise bude jednat dne 25. 9. 2017 - probíhá, trvá; starosta jmenoval členy 
a náhradníky hodnotící komise - splněno 
66/11 - Navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v ZŠ U Obory, Praha 10, Vachkova 630 od 1. 9. 2018 - 

žádost o zápis změny údajů v rejstříku škol a školských zařízení byla podána - splněno 

66/12 - Navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 od 1. 9. 2018 - 

žádost o zápis změny údajů v rejstříku škol a školských zařízení byla podána - splněno 

66/13 - Změna návrhu OZV hl. m. Prahy ke školským obvodům základních škol - ŘED SO P22 seznámeni 

na KŠ dne 30. 8. 2017 

66/15 - Změna OZV č. 5/2011 Sb. HMP, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění 

pozdějších předpisů - připomínkové řízení - připomínky MČ ke změně Obecně závazné vyhlášky č. 5/2011 

odeslány dopisem STA - splněno 
66/16 -Různé 
B/ Informace ZS pana Knotka - pořízení společenské hry „Ruské závěsné kuželky“ - splněno 
C/ Informace ZS Bc. Selingera - Změna v  KZOS - úpravy na základě změn provedeny - splněno 
D/ Informace RAD Ing. Semeniuka 

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 - dnes na programu bod 11 

6. Komise výstavby a územního plánování - změna termínu zasedání komise dne 4. 10. 2017               
od 17 hodin. 

 
2b) Kontrola usnesení 16. zasedání ZMČ dne 13. 9. 2017 
Ekonomické záležitosti  zajišťuje průběžně OE 
Majetkové záležitosti 

5.1.2  uzavřít darovací smlouvu na přijmutí 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  
5.2.1  informovat MHMP o odejmutí pozemků parc. č. 604/22, 1900/244 a 1900/150 vše v k. ú. Uhříněves 

ze svěřené správy MČ Praha 22 

5.3.2  uzavřít Dodatek č. 1 ke 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, Praha 4 

5.4.3  uzavřít kupní smlouvu na výkup 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 

5.5.2  uzavřít kupní smlouvu na výkup pozemku parc. č. 1646/29 v k. ú. Uhříněves o výměře 1 828 m2 za 

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

5.6.2  uzavřít smlouvu 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 uvedenými v usnesení 16. ZMČ ze dne 13. 9. 2017 

 
2c) Kontrola zápisu 16. zasedání ZMČ dne 13. 9. 2017 

 

Pan Zelenka požádal v návaznosti na bod 5 zápisu FV, radního Ing. Semeniuka o kalkulaci a podrobný rozpis 

položek nabídky spol. WIZYR, na základě Zákon č. 131/2000 Sb.  

Ing. Semeniuk odpověď emailem dne 22. 9. 2017 - splněno 
 

Ing. Pařízek - dotaz k odpovědi radního Ing. Semeniuka k „Parku Pitkovické rybníky“.  

Ing. Semeniuk přislíbil, že na dotaz odpoví ještě jednou. 
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3. Vyhodnocení VZMR  s názvem „Propojení radnice - muzeum“ 
Písemný materiál objasnili pan starosta a V OKU Ing. Petr. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí písemnou Zprávu o veřejné zakázce ze dne 18. 9. 2017 a doporučení hodnotící 

komise   

2. RMČ souhlasí s nabídkou účastníka LANOM spol. s r.o., se sídlem Praha 10, Nad Primaskou 1006, 

IČ 45314322 na „Propojení radnice - muzeum“ za celkovou cenu 323 518 Kč vč. DPH.   

3. RMČ ukládá OKÚ 

a) seznámit uchazeče s rozhodnutím o výběru dodavatele,  

b) vystavit objednávku na realizaci VZMR „Propojení radnice - muzeum“ na odsouhlaseného 

uchazeče.  

 /6:0:0/ 

4. Jmenování předsedy zvláštního orgánu - Komise pro sociální a právní ochranu dětí (dále jen 

KSPOD) 
Písemný materiál objasnil pan starosta. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí rezignaci Bc. Michala Selingera z funkce předsedy Komise pro sociálně právní 

ochranu dětí - zvláštní orgán MČ Praha 22 ke dni 20. 9. 2017. 

2. RMČ jmenuje pana Aleše Bendu předsedou Komise pro sociálně právní ochranu dětí - zvláštní orgán         

MČ Praha 22 ke dni 21. 9. 2017. 
3. RMČ ukládá OKVO zajistit jmenování pro předsedu komise a s tím související organizační změny 

v rámci ÚMČ Praha 22. 
/6:0:0/ 

 
5. VZMR s názvem „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 s firmou DIZIC spol. s r.o., Hviezdoslavova 505/17, Praha 4 - Háje, 149 00,               

IČ 44849061 jako s dodavatelem VZMR s názvem „Nová fasáda, odvětrání základů, nová okna, vrata 

a dveře domu čp. 77, ulice Semanského, Praha - Uhříněves“ za cenu 1 481 778 Kč včetně DPH 21 %. 

2. RMČ ukládá OSM uzavřít smlouvu o dílo na VZMR s názvem „Nová fasáda, odvětrání základů, 

nová okna, vrata a dveře domu čp. 77, ulice Semanského, Praha - Uhříněves“ s firmou DIZIC spol. 

s r.o., Hviezdoslavova 505/17, Praha 4 - Háje, 149 00, IČ 44849061, za cenu 1 481 778 Kč včetně 

DPH 21 %. 

/6:0:0/ 

 
6. Navýšení ceny zakázky „Půdní vestavba U Starého mlýna čp. 727“ 
Písemný materiál objasnil ZS pan Knotek. 
Usnesení: 

1. RMČ  souhlasí s navýšením ceny VZ „Půdní vestavba U Starého mlýna čp. 727“ o 206 616 Kč včetně 

15 % DPH.  

2. RMČ ukládá OSM uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo na dodání víceprací k VZ „Půdní vestavba       

U Starého mlýna čp. 727“ s firmou Sylko s.r.o., Branická 213/53, Praha 4 - Braník, IČ 28428595, za 

cenu 206 616 Kč vč. 15% DPH. 
/6:0:0/ 
 
 

7. Pronájem části komunikace ul. V Bytovkách a ul. U Židovského hřbitova, parc. č. 1653/4, k. ú. 

Uhříněves, za účelem natáčení TV spotu 
Písemný materiál objasnil ZS pan Knotek. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s pronájmem části komunikace ul. V Bytovkách a ul. U Židovského hřbitova, parc. č. 
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1653/4, k. ú. Uhříněves, za účelem natáčení TV spotu, společnosti Sons Locations/Roadrunner s. r. o., 

Pštrossova 25, 110 00, Praha 1, IČ 03309983, za cenu 10 000 Kč včetně DPH formou jednorázového 

poplatku. 

2. RMČ ukládá 

a) OSM informovat žadatele a připravit nájemní smlouvu, 

b) starostovi podepsat nájemní smlouvu. 
/6:0:0/ 

 

8. Výměna nájemce bytu v čp. 1257 na Novém náměstí v Uhříněvsi s nájemcem bytu v majetku 

MHMP 
Písemný materiál objasnil ZS pan Knotek. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s výměnou nájemkyně bytu v čp. 1257 na Novém náměstí v Praze - Uhříněvsi paní      

M. D. za nájemkyni bytu v majetku MHMP v ul. Kučerová, 198 00 Praha 9 - Černý Most. 

2. RMČ souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. 96/2005 MN - 28 na byt v čp. 1257 na Novém 

náměstí v Praze - Uhříněvsi s paní M. D.  

3. RMČ souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu v čp. 1257 na Novém náměstí v Praze 

- Uhříněvsi s paní E. Č., bytem 198 00 Praha - Černý Most, nájemné 89 Kč/m2/rok.  

4. RMČ ukládá  

a) OSM informovat žadatele a ukončit stávající a uzavřít novou nájemní smlouvu, 

b) starostovi podepsat dohodu o ukončení a novou nájemní smlouvu.  
/6:0:0/ 

 

9. VZMR s názvem „Obnova cesty pro pěší Hájek - Podkova " - vyhodnocení zadávacího řízení 
Písemný materiál objasnil radní Ing. Semeniuk. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí Zprávu o veřejné zakázce a doporučení hodnotící komise. 

2. RMČ rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Archdozor s. r. o., Počernická 509/85,      

108 00 Praha 10, za cenu 2 782 688,71 Kč bez DPH 

3. RMČ ukládá starostovi 

a) písemně seznámit uchazeče s výsledkem výběrového řízení,  

b) ve spolupráci s ORS jednání o uzavření smlouvy o dílo a smlouvu uzavřít. 

/6:0:0/ 

 
10. VZMR na dodávky pod názvem „Přístřešky stanic MHD BUS“ - schválení investičního záměru, 
způsobu zadání, zadávacích podmínek, seznamu oslovených účastníků a hodnotící komise 
Písemný materiál objasnil radní Ing. Semeniuk. 

Usnesení: 

1. RMČ schvaluje investiční záměr na zajištění dodávky přístřešků na třech stanicích MHD BUS v k. ú. 

Uhříněves dle důvodové zprávy. 

2. RMČ souhlasí se zajištěním zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky pod názvem 

„Přístřešky stanic MHD BUS“.  

3. RMČ ukládá ORS zajistit zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky pod názvem 

„Přístřešky stanic MHD BUS“ 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 ve 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. 

/6:0:0/ 
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11. VZMR s názvem „Oprava části chodníku ul. Františka Diviše“ - schválení způsobu zadání, 

zadávacích podmínek, seznamu oslovených účastníků a hodnotící komise  
Písemný materiál objasnil radní Ing. Semeniuk. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zajištěním VZMR na stavební práce s názvem „Oprava části chodníku ul. Františka 

Diviše“ dle varianty „A“ v rozsahu cca 256 m2, dle důvodové zprávy.  

2. RMČ ukládá ORS zajistit zadání VZMR na stavební práce s názvem „Oprava části chodníku            

ul. Františka Diviše“ dle vybrané varianty 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. 

/6:0:0/ 

 

12. VZMR s názvem „Park Pitkovické rybníky - vegetační úpravy“ - vyhodnocení ZŘ  
Písemný materiál objasnil radní Ing. Semeniuk 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí Zprávu o veřejné zakázce a doporučení hodnotící komise; 

2. RMČ rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče:  

KAVYL, spol. s r.o., Mohelno 563, 675 75 Mohelno, za cenu 1 210 797,75 Kč bez DPH. 

3. RMČ ukládá starostovi  

a) písemně seznámit uchazeče s výsledkem výběrového řízení,  

b) zahájit ve spolupráci s ORS jednání o uzavření smlouvy o dílo a smlouvu uzavřít. 

/6:0:0/ 

 
13. Rozpočtové úpravy 
Materiál byl předložen písemně. 
Usnesení: 

RMČ schvaluje rozpočtové úpravy dle přílohy. 
/6:0:0/ 
 
14. Smlouva o spolupráci při projektu ISIC ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 
Materiál byl předložen písemně. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s předloženým návrhem smlouvy o spolupráci mezi: GTS ALIVE s.r.o., se sídlem 
Letenská 118/1, 118 01 Praha 1, zastoupená panem Matthewem Johnem Eastem - jednatelem 
společnosti a Základní školou, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 se sídlem nám. Bří Jandusů,                    
104 00 Praha 10 - Uhříněves, zastoupená Mgr. Jiřím Měchurou, ředitelem školy. 

2. RMČ ukládá OKÚ seznámit s usnesením ředitele školy. 
/6:0:0/ 
 

15. Zápis z 16. zasedání Komise dopravy ze dne 11. 9. 2017 
Písemný materiál objasnil pan starosta. Byla přednesena připomínka od Zdravotnické záchranné služby HMP, 
na možnost zajištění bezpečnosti komunikaci K Uhříněvsi směr na Královice, kde záchranná služba v poslední 
době velmi často zasahuje. K bodu se diskutovalo. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí zápis z 16. zasedání komise dopravy uskutečněného dne 11. 9. 2017 

2. RMČ souhlasí s opětovným uplatněním požadavku MČ Praha 22 na vyloučení provozu těžké 

nákladní dopravy z komunikací Pod Jankovem a K Netlukám v rámci projednání posudku EIA pro 

SOKP 511. 
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3. RMČ ukládá starostovi 
a) zaslat písemné vyjádření do 27. 9. 2017 Ministerstvu životního prostředí, 
b) projednat v Komisi dopravy připomínku Zdravotnické záchranné služby HMP k zajištění 

bezpečnosti komunikace k Uhříněvsi. 
/6:0:0/ 

 
16. Zápis z Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 7. 9. 2017 
Materiál byl předložen písemně. K bodu se diskutovalo. RMČ zápis bere na vědomí.  
 

17. Různé 

A/ Informace ZS pana Knotka  

1. Pozvánka na prezentaci Kamerového systému 

Studie kamerového systému pro MČ Praha 22 - prezentace se uskuteční dne 2. 10. 2017 od 10 hodin 

v zasedací místnosti ve 3. patře radnice. RMČ Informaci bere na vědomí 

 

2. Parkoviště pro potřeby MČ Praha 22 (u nádraží) - pan Knotek představil radním zpracovanou 

studii na realizaci parkoviště pro potřeby městské části, informoval o tom, že probíhají jednání s ČD      

o ceně pozemku. Studie bude představena i na Komisi dopravy. 

Usnesení: 
1. RMČ souhlasí se záměrem realizace parkoviště. 

2. RMČ ukládá starostovi zaslat dopis na MHMP k zajištění finančních prostředků na výkup 

pozemků. 

/6:0:0/ 

    

B/ Informace RAD Ing. Semeniuka      

1. Navýšení kapacity ZŠ U Obory - pan radní informoval o schválení projektu „Navýšení kapacity                   

ZŠ U Obory“ - přístavba školy v rámci 23. výzvy Operačního programu Praha - pól růstu ČR a            

o návrhu smlouvy na financování projektu ve výši 72 753 267,10 Kč.  

  Usnesení: 
1. RMČ bere na vědomí informaci o úspěchu MČ Praha 22 při získání dotace z OP Praha - pól 

růstu ČR na přístavbu nového pavilonu ZŠ U Obory. 

2. RMČ ukládá starostovi podepsat Smlouvu o financování projektu v rámci OP Praha - pól 

růstu ČR na poskytnutí finanční podpory k zvýšení kapacity ZŠ u Obory  

  /6:0:0/ 

 

2. Lékařské Ordinace BK Vivus - předpoklad předání městské části je po 15. 11. 2017 

 

3. Hydrotechnická studie na rozšíření kapacity silničního propustku u fotbalového hřiště je 

zpracovaná, na příští RMČ budou předloženy ke schválení ZP na PD s názvem „Rekonstrukce 

propustku na Říčanském potoce“  

 

4. Rekonstrukce lávky silničního mostku Uhříněves - Pitkovice - statická studie je zpracovaná, dalším 

krokem bude zpracování PD 

5. Studie na novou MŠ v Bytovkách - Ing. Semeniuk pozval radní na společnou schůzku s projektantem 

v pondělí 25. 9. v 9 hodin na místě budoucí stavby. Schůzky se zúčastní V OŽPD Ing. Sopoušková 

 

6. Lávky pro pěší a cyklisty u podjezdu ul. Ke Kříži  - SUDOP má předpokládané zpoždění cca dva 

měsíce s předáním projektové dokumentace 

 

7. Rozpočet na rok 2018 - požádal radní, aby podklady pro zpracování rozpočtu byly připraveny 

s větším předstihem. 

RMČ informace bere na vědomí. 
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C/ Informace pana starosty  

Záměr na odkoupení pozemků parc. č. 219/5, 219/6 a 219/11 v k. ú. Pitkovice. 

Usnesení: 
1. RMČ souhlasí se záměrem odkoupení výše uvedených pozemků. 

2. RMČ ukládá  
a) OSM zajistit znalecký posudek, návrh smlouvy o smlouvě budoucí a připravit materiál na            

17. ZMČ, 

b) ORS zajistit záměr a studii.  

 /6:0:0/ 

 

D/ Informace ZS Bc. Selingera 

Vybudování fitparku v Pitkovicích - pan ZS informoval o získání účelové investiční dotace z rozpočtu HMP 

ve výši 600 000 Kč na vybudování fitparku v Pitkovicích, jehož realizaci zajistí OŽPD. 

RMČ informaci bere na vědomí. 
 
 
Zasedání bylo ukončeno v 12:00 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 


