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Zápis z 69. zasedání RMČ, které se konalo dne 18. 10. 2017
od 10 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice
Přítomni:
Ověřovatelé zápisu:
Omluven:

Viz Prezenční listina
Bc. Michal Selinger, pan Jiří Knotek
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 68. zasedání RMČ ze dne 4. 10. 2017
3. Studie volnočasového parku na Novém náměstí
4. Ukončení nájemní smlouvy č. 20/2007 MN - 10 na byt na Novém náměstí s Ing. D. V. N.
5. Úprava nájemních vztahů k bytům v majetku MČ Praha 22
6. Zápis z 12. jednání Komise bytové s návrhem na uzavření NS k bytu
7. Žádost o individuální dotaci pro Centrin CZ, s.r.o.
8. Vánoční osvětlení MČ Praha 22
9. Rozpočtové úpravy
10. Žádost o bezúročnou zápůjčku od HMP na investiční akci Tělocvična - víceúčelová sportovní hala
ZŠ Jandusů
11. Poskytnutí individuální dotace DDM Praha 10 - Dům UM
12. Předchozí souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru
13. Financování MŠ, Praha 10, Za Nadýmačem 927
14. Zápis z Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 5. 10. 2017
15. Vyhodnocení veřejné zakázky Komplet 16 ks PC pro kancelářské využití“
16. VZMR „Periodický odvoz komunálních odpadů 2018 - 2022“
17. VZMR na dodávky s názvem „ Přístřešky stanic MHD BUS " - vyhodnocení zadávacího řízení
18. Opakovaná VZMR na stavební práce „Chodník ul. Františka Diviše - část B 1“ - schválení způsobu
zadání, zadávacích podmínek, seznamu oslovených účastníků a hodnotící komise
19. Zápis z 18. jednání Komise výstavby a územního plánování ze dne 4. 10. 2017
20. Personální záležitosti - na stůl
21. Různé
A/ Informace pana starosty
2. Kontrola zápisu z 68. zasedání RMČ ze dne 4. 10. 2017
68/2,67/2,66/2,65/2,64/2,63/2,62/2,61/2,60/2,59/2,58/2,57/2,56/2,55/2,54/2,53/2,52/2,51/2,50/2,49/2,48/2,47/2
46/245/,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. - geometrický plán pro oddělení části pozemku p.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, žádáno o informaci
v prosinci 2016, urgováno v červnu 2017, urgováno říjen 2017 - bez odpovědi - trvá
68/2,67/2,66/2,65/2,64/2,63/2,62/2,61/2,60/2,59/2,58/2,57/2,56/2,55/2,54/7(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 měla být projednána na Zastupitelstvu v září, staženo
z programu, po telefonické dohodě byla dohodnuta schůzka se starostou MČ Kolovraty - termín schůzky
oznámí Kolovraty - trvá

68/2,67/2,66/2,65/2,64/2,63/2,62/2,62/2,61/2,60/2,59/2,58/2,57/2,56/2,55/17 (55. RMČ ze dne 22. 2. 2017) Umístění nového stanoviště tříděného odpadu v ul. Lnářská - řeší ORS - trvá
68/2,67/2,66/2,65/2,64/2,63/2,62/2,61/2,60/2,59/2,58/10 (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 smlouva podepsána a zaslána na MHMP - trvá
68/2,67/2,66/2,65/2,64/2,63/2,62/2,61/2,60/5 (60. RMČ ze dne 3. 5. 2017) - VZMR „Rekonstrukce
společných chodeb a sklepů čp. 380/34 Husovo náměstí“ - práce ukončeny, předávací protokol podepsán splněno
68/2,67/2,66/2,65/2,64/2,63/2,62/6 (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 zapsána na
KN - splněno
68/2,67/2,66/2,65/2,64/8 (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 ORS prostřednictvím AK Mgr. Lukáše Eichingera, MBA, Revoluční 1003/3, 110 00 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
68/2,68/2,67/2,66/2,65/2,64/10 (64. RMČ ze dne 28. 6. 2017) - VZMR „Rekonstrukce NP v domě čp. 199,
K Sokolovně na 2 byty pro případ havarijních a živelních pohrom“ - práce probíhají - trvá
68/2,67/2,66/2,65/2,64/11 (64. RMČ ze dne 28. 6. 2017) - VZMR „Půdní vestavba U St. mlýna čp. 727“práce probíhají - trvá
68/2,67/2,66/2,65/2,64/12 (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
68/2,65/2,64/16 (64. RMČ ze dne 28. 6. 2017) - Výstava loutek - dodatek č. 1 k NS na prodloužení akce
podepsán - splněno
14 MIM/4 - VZMR s názvem „Veřejné WC - dodavatel stavby“- vydání stavebního povolení napadeno
účastníky řízení, věc bude řešit MHMP - trvá
14 MIM/7 Různé - C/ Dovybavení MŠ Pitkovice - instalace venkovních zastiňovacích prvků (ORS) - trvá
68/2,67/2,66/2,65/7 (65. RMČ dne 23. 8. 2017) - Zřízení ÚVB k pozemku parc. č. 1059 v k. ú. Uhříněves
ve prospěch PREdistribuce, a. s. - žadatelé informování, čeká se na zaslání smlouvy - trvá
68/2,67/2,66/2,65/24 (65. RMČ dne 23. 8. 2017) - Zápis ze 17. jednání Komise VaÚPn ze dne 9. 8. 2017
RMČ ukládá RAD Ing. Semeniukovi - zajistit zařazení podnětu na změnu ÚPn uvedené pod bodem 2a) bude
projednáno na 17. ZMČ, materiál zajistí Ing. Máslová - trvá
68/2,67/5 (67. RMČ dne 20. 9. 2017) -VZMR s názvem „Nová fasáda, odvětrání základů, nová okna, vrata a
dveře domu čp. 77, ulice Semanského, Praha - Uhříněves“ - SoD je podepsána, práce započaty - OSM sleduje
- trvá
68/2,67/6 (67. RMČ dne 20. 9. 2017) - Navýšení ceny zakázky „Půdní vestavba U St. mlýna čp. 727“ dodatek k SoD je podepsán - splněno
68/2,67/8 (67. RMČ dne 20. 9. 2017) - Výměna nájemce bytu č. 16 v čp. 1257 na Novém náměstí
v Uhříněvsi s nájemcem bytu v majetku MHMP - OSM informoval žadatelky, čeká se na odsouhlasení
MHMP a následně STA podepíše dohodu o ukončení a novou nájemní smlouvu - trvá
68/2,67/9 (67. RMČ dne 20. 9. 2017) - VZMR s názvem „Obnova cesty pro pěší Hájek - Podkova" vyhodnocení zadávacího řízení - smlouva je připravena k podpisu - trvá
68/2,67/10 (67. RMČ dne 20. 9. 2017) -VZMR na dodávky pod názvem „Přístřešky stanic MHD BUS“ schválení investičního záměru, způsobu zadání, zadávacích podmínek, seznamu oslovených účastníků a
hodnotící komise - vyhodnocení dnes v materiálech bod 17
68/2,67/17 (67. RMČ dne 20. 9. 2017) - Různé
B/ Informace RAD Ing. Semeniuka - ad 2/ Rekonstrukce lávky silničního mostku Uhříněves - Pitkovice statická studie je zpracovaná, dalším krokem bude zpracování PD - zajistí ORS
D/ Informace ZS Bc. Selingera - Fitpark v Pitkovicích - prvky zajišťuje OŽPD - pozemek je stanoven,
čerpání fin. prostředků nebude v letošním roce, na MHMP zjištěn přesun do příštího roku
68/3 - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 1793/35, 1793/36, 1793/73, 1793/80 a 1803/9 v k. ú. Uhříněves
ve prospěch PREdistribuce - žadatel informován - čeká se na zaslání smlouvy - trvá
68/4 - Zřízení ÚVB k pozemku parc. č. 2202/5 v k. ú. Uhříněves ve prospěch PREdistribuce - žadatel
informován - čeká se na zaslání smlouvy - trvá
68/5 - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 1793/36, 1793/59, 1793/73 a 1793/80 v k. ú. Uhříněves ve
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prospěch T-MOBILE Czech Republic - žadatel informován - čeká se na zaslání smlouvy - trvá
68/6 - VZMR na služby s názvem „Rekonstrukce propustku na Říčanském potoce - zpracování PD“ ORS zajistil zadání VZ, hodnotící komise bude zasedat dne 16. 10. 2017 - trvá, starosta jmenoval členy a
náhradníky hodnotící komise - splněno
68/7 - VZMR s názvem „Oprava části chodníku ul. Františka Diviše" - vyhodnocení ZŘ - starosta
písemně seznámil uchazeče s výsledkem VŘ - splněno, jednání o uzavření SoD byla zahájena - trvá
68/8 - VZMR s názvem „Chodník ul. Františka Diviše - část B 1" - nové zadání dnes na programu bod 18
68/9 - VZ „Komplet 16 ks PC pro kancelářské využití“ - vyhodnocení dnes na programu bod 15
68/10 - Pověření výkonem funkce vedoucího úřadu MČ Praha 22 - pověření Ing. Petra bylo předáno,
dopis na MHMP odeslán - splněno, starosta zajistí výkon vnitřního auditu jiným subjektem - trvá
68/12 - Zápis z 5. zasedání KK ze dne 21. 9. 2017
a) finanční dar paní L. V. bude předán panem STA - trvá
b) „Vánočních trhy“ - v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek (§ 63 odst. 3 písm. a) a
směrnice ÚMČ o zadávání veřejných zakázek č. 2/2016 (čl. 1.5.2.) bude veřejná zakázka na akci
„Vánoční trhy“ zadáno přímo jednomu dodavateli: spol. Missouri Group s.r.o., Radlická 112/55,
Praha 5 - Smíchov, IČ 24754811 na základě smlouvy ve výši max. do 150 000 Kč.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s uzavřením smlouvy na zajištění akce MČ „Vánoční trhy“ zadáno přímo
jednomu dodavateli: spol. Missouri Group s.r.o., Radlická 112/55, Praha 5 - Smíchov,
IČ 24754811 na základě smlouvy ve výši max. do 150 000 Kč
2. RMČ souhlasí s uzavírkou k pořádání „Vánočních trhů“ v těchto dnech:
 3. 12 - komunikace mezi ŠJ a radnicí + vjezd na komunikaci Nové náměstí na straně
radnice od 13:00 - od 20 hod.
 5. 12 - vjezd na komunikaci Nové náměstí na straně radnice od 15:00 - do 20:00 hod.
 8. - 10. 12 - vjezd na komunikaci Nové náměstí na straně radnice od 13 - do 20 hod.
 15. - 17. 12 - vjezd na komunikaci Nové náměstí na straně radnice od 13 - do 20 hod.
 22 - 23. 12 - vjezd na komunikaci Nové náměstí na straně radnice od 13 - do 20 hod.
3. RMČ ukládá OHS umístit příslušná dopravní značení na dobu konání akce.
/5:0:1/
68/13 - Různé
A/1 - Tradiční setkání seniorů - v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek (§ 63 odst. 3 písm. a) a
směrnice ÚMČ o zadávání veřejných zakázek č. 2/2016 (čl. 1.5.2.) bude veřejná zakázka - zajištění programu
vč. ozvučení, světel a moderování na akci „Tradiční setkání seniorů“ zadáno přímo jednomu dodavateli:
Zdeněk Vrba, IČ 40026485 na základě smlouvy ve výši 250 000 Kč.
Usnesení:
RMČ souhlasí s uzavřením smlouvy na zajištění programu kulturní akce MČ „Tradiční setkání seniorů“ dne
17. 11. 2017 u Zdeňka Vrby, IČ 40026485 ve výši 250 000 Kč.
/5:0:1/
A/2 - Uhříněveská pouť 2017 - zábor i inzerce na webu, v UZ 11/2017 i na FC - zajištěno
3. Studie volnočasového parku na Novém náměstí
Materiál byl na žádost předkladatele stažen z programu.
4. Ukončení nájemní smlouvy č. 20/2007 MN - 10 na byt na Novém náměstí s Ing. D. V. N.
Písemný materiál objasnil ZS pan Knotek.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s ukončením NS č. 20/2007 MN - 10 na pronájem bytu o velikosti 1+kk na Novém
náměstí v Praze - Uhříněvsi s paní Ing. D. V. N. dohodou ke dni 31. 10. 2017.
2. RMČ ukládá
a) OSM informovat žadatele a připravit dohodu o ukončení NS,
b) starostovi podepsat dohodu o ukončení NS.
/6:0:0/
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5. Úprava nájemních vztahů k bytům v majetku MČ Praha 22
Písemný materiál objasnil ZS Knotek.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s prodloužením nájemních smluv na pronájem bytů dle „Zásad pronájmu obecních
bytů v majetku MČ Praha 22“ s nájemci uvedenými v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást tohoto
materiálu.
2. RMČ ukládá
a) OSM informovat žadatele a připravit dodatky k nájemním smlouvám,
b) starostovi uzavřít dodatky k nájemním smlouvám.
/6:0:0/
6. Zápis z 12. jednání Komise bytové s návrhem na uzavření NS k bytu
Písemný materiál objasnil ZS Knotek.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu o velikosti 1+kk na Novém náměstí
v Praze - Uhříněvsi s paní A. Z., bytem 104 00 Praha - Uhříněves, doba nájmu dva roky s možností
dalšího prodloužení od 1. 12. 2017, nájemné 89 Kč/m2/měsíc.
2. RMČ bere na vědomí ostatní body Zápisu z 12. jednání Komise bytové.
3. RMČ ukládá OSM
a) informovat žadatele o usnesení RMČ,
b) uzavřít nájemní vztah k bytu v souladu s usnesením RMČ.
/6:0:0/
7. Žádost o individuální dotaci pro Centrin CZ, s.r.o.
Písemný materiál objasnil ZS Bc. Selinger.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s vyplacením individuální dotace ve výši 40 000 Kč pro Centrin CZ s.r.o., Trativody
587, Kostelec nad Černými lesy, IČ 27656535.
2. RMČ ukládá
a) OE zajistit vyplacení individuální dotace na účet na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy,
b) starostovi podepsat smlouvu.
/5:0:1/
8. Vánoční osvětlení MČ Praha 22
Písemný materiál objasnil ZS Bc. Selinger.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí se zadáním výzdoby vánočního osvětlení MČ společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o.
za cenu 83 951 Kč vč. DPH.
2. RMČ ukládá starostovi udělit plnou moc společnosti ELTODO-CITELUM, s.r.o. k vyřízení
potřebných formalit na MHMP spojených s instalací vánočního osvětlení.
/5:0:1/
9. Rozpočtové úpravy
Materiál byl předložen písemně.
Usnesení:
RMČ schvaluje rozpočtové úpravy dle přílohy.
/5:0:1/
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10. Žádost o bezúročnou zápůjčku od HMP na investiční akci Tělocvična - víceúčelová sportovní hala
ZŠ Jandusů
Písemný materiál objasnil pan starosta.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s předložením žádosti o přijetí zápůjčky (bez sjednání úroků) ve výši 25 mil. Kč
od hl. m. Prahy na akci „Tělocvična - víceúčelová sportovní hala ZŠ Jandusů“ ke schválení
nejbližšímu zasedání ZMČ.
2. RMČ ukládá radnímu Mgr. Matyáškovi předložit žádost o přijetí zápůjčky ke schválení nejbližšímu
zasedání ZMČ v souladu s § 89 odst. 2 písmene a zákona č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze.
/5:0:1/
11. Poskytnutí individuální dotace DDM Praha 10 - Dům UM
Písemný materiál objasnil radní pan Coller.
Usnesení:
1. RMČ schvaluje poskytnutí individuální dotace pro Dům dětí a mládeže Praha 10 - Dům UM,
IČ 45241945 ve výši 47 818 Kč na podporu představeních pro dospělé v Divadle U22.
2. RMČ ukládá OKÚ
a) vyrozumět žadatele s rozhodnutím RMČ o podané žádosti,
b) připravit smlouvu o poskytnutí dotace k podpisům smluvních stran.
/5:0:1/
12. Předchozí souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru
Materiál byl předložen písemně.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s přijetím účelového finančního daru ZŠ U Obory, Praha 10, Vachkova 630 dle
důvodové zprávy.
2. RMČ ukládá
a) OKÚ seznámit s usnesením ředitelku školy Mgr. Ivanu Vodičkovou,
b) ředitelce Mgr. Ivaně Vodičkové uzavřít darovací smlouvu.
/6:0:0/
13. Financování MŠ, Praha 10, Za Nadýmačem 927
Materiál byl předložen písemně.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí v roce 2017 s použitím úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ, Praha 10,
Za Nadýmačem 927, tak jak je uvedeno v důvodové zprávě.
2. RMČ ukládá OKÚ seznámit s usnesením ředitelku paní Alenou Vojtěchovskou.
/6:0:0/
14. Zápis z Redakční rady Uhříněveského zpravodaje (UZ) dne 5. 10. 2017
Materiál byl předložen písemně. Tajemnice informovala radní o stanovisku AK, vyžádané na RR ohledně
využití komunikačních médií MČ ve volební kampani.
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí zápis z Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 5. 10. 2017.
2. RMČ souhlasí
a) s vyplacením odměny panu P. S. ve výši 2 000 Kč za fotografické práce pro UZ,
b) s navýšením počtu stran od UZ 1/2018 podle důvodové zprávy.
/6:0:0/
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15. Vyhodnocení veřejné zakázky Komplet 16 ks PC pro kancelářské využití“
Písemný materiál objasnil RNDr. Loula.
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí písemnou Zprávu o veřejné zakázce ze dne 16. 10. 2017 a doporučení
hodnotící komise.
2. RMČ souhlasí s nabídkou uchazeče HAPPYcomp, s.r.o., IČ 45274541 na „Komplet 16 ks PC pro
kancelářské využití“ za celkovou cenu 367 356 Kč vč. DPH.
3. RMČ ukládá OKÚ
a) seznámit uchazeče s rozhodnutím o výběru dodavatele,
b) vystavit objednávku na realizaci VZMR „Komplet 16 ks PC pro kancelářské využití“
na odsouhlaseného uchazeče.
/5:0:1/
16. VZMR „Periodický odvoz komunálních odpadů 2018 - 2022“
Písemný materiál objasnil radní RNDr. Loula.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí se zadávacími podmínkami a způsobem zadání VZMR „Periodický odvoz
komunálních odpadů 2018 - 2022“.
2. RMČ jmenuje členy a náhradníky hodnotící komisi ve složení:
členové: RNDr. Ing. Bohumil Loula, CSc., Ing. Jitka Kochánková, Ing. František Wetter
náhradníci: Ing. Petr Semeniuk, Ing. Danu Sopoušková, Ing. Jana Kovaříková
3. RMČ schvaluje seznam navržených účastníků, kteří budou vyzváni k podání nabídky.
4. RMČ ukládá OŽPD zajistit zadání VZMR na „Periodický odvoz komunálních odpadů 2018 - 2022“
v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 2/2016.
/5:0:1/
17. VZMR na dodávky s názvem „ Přístřešky stanic MHD BUS " - 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:
INFORM v.o.s., Brožíkova 284/8. 266 01 Beroun, za cenu 318 586 Kč bez DPH.
3. RMČ ukládá starostovi
a) písemně seznámit uchazeče s výsledkem výběrového řízení;
b) zahájit ve spolupráci s ORS jednání o uzavření kupní smlouvy a kupní smlouvu uzavřít.
/5:0:1/
18. Opakovaná VZMR na stavební práce „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 opakované VZMR na stavební práce s názvem „Chodník
ul. Františka Diviše - část B 1“.
2. RMČ ukládá ORS zajistit zadání opakované 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 v tomto složení:
členové: Ing. Petr Semeniuk náhradníci: Bc. Michal Selinger
Petr Mošna
Jiří Knotek
Miroslav Šašek
Jiří Rösler
6

6. RMČ ukládá starostovi jmenovat členy a náhradníky hodnotící komise v souladu se závěry tohoto
usnesení.
/5:0:1/
19. Zápis z 18. jednání Komise výstavby a územního plánování (Komise VaÚP) ze dne 4. 10. 2017
Písemný materiál objasnil radní Ing. Semeniuk.
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí zápis z 18. jednání Komise VaÚP.
2. RMČ souhlasí
a) s podnětem na změnu územního plánu na pozemcích č. parc. 1639/1, 1639/2, 1639/3 a 1642/2,
v k. ú. Uhříněves, ze ZMK-zeleň městská a krajinná na SV-všeobecně smíšené s mírou využití D,
b) s podnětem na změnu územního plánu na pozemku č. parc. 226/20, v k. ú. Hájek u Uhříněvsi,
ze ZMK-zeleň městská a krajinná na OB-čistě obytné.
3. RMČ ukládá radnímu Ing. Semeniukovi zajistit zařazení podnětů na změnu ÚPn uvedené pod
bodem 2) k projednání na ZMČ Praha 22
/5:0:1/
20. Personální záležitosti
Písemný materiál byl předložen na stůl a objasněn tajemnicí.
Usnesení:
RMČ bere na vědomí výši vytvořené finanční rezervy k termínu 30. 9. 2017 v kapitole mzdových prostředků
a souhlasí s vyplacením celkové částky maximálně ve výši 1 100 000 Kč 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 říjen 2017.
/5:0:1/
21. Různé
1. Informace pana starosty - v souvislosti s uzavřením „Memoranda 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“ je třeba stanovit společného
koordinátora, administrátora a projektanta
Usnesení:
RMČ pověřuje pana starostu zahájením jednání s MHMP na finanční krytí těchto staveb.
/6:0:0/
2. Kompenzační opatření k okruhu 511
Pan starosta seznámil radní s návrhem, týkající se dalšího rozšířený zelených pásů okolí stavby 511, které
nechal zpracovat IPR hl. m. Prahy. Dále starosta informoval, že bude jednat o možnosti zapracování
ochranných valů.
Usnesení:
1. RMČ podporuje předloženou dokumentaci „Krajinářské úpravy v okolí stavby 511 silničního okruhu
kolem Prahy, včetně navazující stavby přeložky silnice I/12“ od autora MAXIM TURBA Landscape
Architect, rozšířenou o další zelené pásy.
2. RMČ navrhuje prověřit možnost zapracování ochranných valů do studie.
/6:0:0/
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3. Pan starosta informoval o nutnosti svolání mimořádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 22
z důvodu schválení podání žádosti a následně uzavření smlouvy s HMP o přijetí návratné finanční výpomoci
ve výši 25 mil. Kč za účelem plynulého financování akce „Tělocvična - víceúčelová sportovní hala
ZŠ Jandusů“. Termín zasedání bude dohodnut se všemi zastupiteli telefonicky. RMČ informaci bere na
vědomí.
Zasedání bylo ukončeno v 12:20 hodin.
Zapsala: Monika Kubšová

Ověřovatelé zápisu:

Bc. Michal Selinger

…………………………………

Pan Jiří Knotek

………………………………..

Ing. Martin Turnovský, starosta MČ Praha 22

…………………………………………

Použité zkratky:
VZ
veřejná zakázka
VZMR veřejná zakázka malého rozsahu
ZD
zadávací dokumentace
PD
projektová dokumentace
TDI
technický dozor investora
UR
územní rozhodnutí
DUR dokumentace pro územní rozhodnutí
DSP
dokumentace pro stavební povolení
DPS
dokumentace provedení stavby

SP
DIO
DIR
VO
DK
SK
IA
AD
DSPS
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stavební povolení
dopravně inženýrské opatření
dopravně inženýrské rozhodnutí
veřejné osvětlení
dešťová kanalizace
splašková kanalizace
investiční akce
autorský dozor
dokumentace skutečného provedení stavby

