
Zápis ze 7. mimořádného zasedání RMČ, které se konalo dne 6. 8. 2014  

od 9,00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice 

 

 
Přítomni:   Viz Prezenční listina 

Ověřovatelé zápisu:  Ing. Eliška Machačová, pan Aleš Benda 

   

     

Jednání zahájil pan starosta v 9:00 hodin přivítáním přítomných. Hlasováním 7:0:0 byl schválen 

následující PROGRAM: 

 

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu 

2. Kontrola zápisu 87. zasedání RMČ ze dne 9. 7. 2014 

3. Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce „Cesta pro pěší Hájek - výběr 

zhotovitele“ - záměr na výběr zhotovitele, způsobu zadání a zadávacích podmínek 

4. Přijmutí daru částí pozemků parc. č. 1400/1, 1400/8, 1400/9, 1401/1, 1401/2 a 2158/1 v k. 

ú. Uhříněves od společnosti RADAM a. s. v likvidaci a komunikací vybudovaných v rámci 

stavby „JEZERA UHŘÍNĚVES II - obytný areál“ od společnosti PT Development s. r. o. 

5. Bezúplatný převod pozemku parc. č. 1041/2 v k. ú. Uhříněves od České republiky - Úřadu 

pro zastupování státu ve věcech majetkových 

6. EKOSPOL a. s. - žádost o odsouhlasení změny projektové dokumentace připravované 

výstavby obytného souboru Uhříněves na pozemcích parc. č. 1920/11 a 1920/12 v k. ú. 

Uhříněves   

7. Narovnání duplicitního zápisu vlastnictví LV 1869 

8. 14. výzva Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost 

9. Pronájem bytu pro sociálně potřebné 

10. Zápis z  jednání Finančního výboru ZMČ Praha 22 č. 14/14 

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

2 od 1. 9. 2015 

12. Čerpání neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na protidrogovou politiku na místní 

úrovni v roce 2014 

13. Žádost o přemístění stanoviště nádob na tříděný odpad 

14. Volba přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 10 

15. Podnět občana MČ Praha 22 

16. Návrh programu 17. zasedání ZMČ, které se uskuteční dne 27. 8. 2014 

17. Různé 

A/ Informace pana starosty 

a/ Nabídka Praha TV 

b/ Informace o podaných kandidátkách 

B/ Informace paní tajemnice 

a/ Andělská křídla 2014  

b/ Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření 

c/ Žádost o poskytnutí dotace Programu 115270 MŽP  

 

 

2. Kontrola zápisu 87. zasedání RMČ ze dne 9. 7. 2014  

87/2,86/2,85/2,84/2,83/2,82/2,81/2,80/2,79/2,78/2,77/2,76/2,75/6 - Zpracování PD pro územní 

řízení (DÚR), řízení o povolení stavby (DSP) a dokumentace pro provádění stavby s názvem 

„Výstavba MŠ Pitkovice“ - dopis AK DPP byl spolu s fa odeslán spol. Polabská stavební CZ, 

k věci se široce diskutovalo - trvá 
87/2,86/2,85/2,84/2,83/2,82/6 - Zateplení ZŠ U Obory 630 - Udělení korekce výše podpory 

z OP ŽP - AK DPP byla dopisem ZS dne 18. 7. informována o udělení korekce 5% (místo 10%, 

výše korekce činí 92 948 Kč). Dne 24. 7. Mgr. Pergl zaslal stanovisko AK DPP (dopisy 

v materiálech radním na vědomí)  
87/2,86/2,85/2,84/2,83/2,82/14 - Parkování na Novém náměstí od 1. 8. 2014 - odkoupení 

parkovacích automatů - kupní smlouva podepsána, parkovací automaty předány OD - splněno 
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87/2,86/2,85/2,84/2,83/4 - Zřízení služebnosti IS k pozemkům parc. č. 158/1, 158/3 a 159  v k. 

ú. Uhříněves ve prospěch MČ P22 a dalších spoluvlastníků vodního toku - smlouva je 

připravena k podpisu - trvá 

87/2,86/2,85/2,84/6 - Elektronická aukce na dodávku elektřiny a plynu – smlouva uzavřena - 

splněno 

87/2,86/2,85/2,84/13 - Různé B/ - Opětovné zatékání do učebny v nové přístavbě ZŠ U Obory - 

reklamace na zatékání byla uplatněna písemně u zhotovitele dne 29. 5. 2014. ORS průběžně 

kontroluje stav a při poslední prohlídce bylo zjištěno, že zhotovitel kontaktoval přímo paní 

ředitelku školy, odkryl část střechy a sleduje stav - trvá 

87/2,86/2,85/4 - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 1656 a 1752 v k. ú. Uhříněves, svěřené 

Lesům ČR, ve prospěch MČ Praha 22 - smlouva s Lesy ČR, s. p.  byla podepsána a předána na 

OSM, který ji postoupil na MHMP – splněno 

87/2,86/2,85/5 - Zřízení ÚVB na pozemcích parc. č. 21/7 a 2061 v k. ú. Uhříněves ve prospěch 

spol. PREdistribuce, a. s. - žadatel informován, zasláno k podpisu na PRE - trvá 

87/2,86/2,85/6 - Aktualizace NS uzavřených pro potřeby projektu Revitalizace rekreační zóny 

Vodice v Praze 22 - smlouvy uzavřeny - splněno 

87/2,86/3 - Zřízení BVB k pozemku parc. č. 1046/1 v k. ú. Uhříněves ve prospěch MČ Praha 

22 - smlouva s PSJ a. s. byla podepsána a předána na OSM, který ji postoupil na MHMP - splněno 
87/2,86/4 - Zřízení BVB k pozemku parc. č. 1655/1 v k. ú. Uhříněves ve prospěch MČ P 22 - 

ORS  odeslal vlastníkům k podpisu smlouvy o zřízení BVB - trvá 

87/2,86/5 - Zřízení BVB k pozemku parc. č. 1666/8 v k. ú. Uhříněves ve prospěch MČ P 22 - 

ORS  odeslal vlastníkům k podpisu smlouvy o zřízení BVB - trvá 

87/2,86/6 - Zřízení BVB k pozemku parc. č. 1666/10 v k. ú. Uhříněves ve prospěch MČ P 22 - 

ORS  odeslal vlastníkům k podpisu smlouvy o zřízení BVB - trvá 

87/2,86/9 - Úprava nájemních vztahů k bytům v majetku MČ Praha 22 - žadatelé informováni, 

dodatky uzavřeny - splněno 

87/2,86/10,82/10 - Generální oprava a dobudování skateparku – po zapracování připomínek 

AK byla smlouva o dílo podepsána a vyvěšena na portál VZ  

87/2,86/11 - Žádost společnosti REVENGE, a. s. o umístění kontejnerů na sběr oděvů, obuvi a 

hraček - OŽP zjistil, že 6 ks bílých kontejnerů na sběr oděvů, obuvi a hraček rozmístěných na 

stanovištích tříděného odpadu, není výše uvedené společnosti. Jedná se o problém na celém území 

hl. m. Prahy. OŽP zveřejnil výzvu k odstranění kontejnerů přímo na kontejnery s tím, že když 

nebudu odstraněny, MČ je odstraní. Občané informováni na webu. 

 

87/3  - Různé A/  - Záměr - odkoupení objektu v Pitkovicích, Žampionová čp. 59 pro účely 

MČ Praha 22 na zřízení Spolkového domu v Pitkovicích - nové informace k této záležitosti 

podal jak ZS tak i pan radní Benda, způsoby financování se intenzivně hledají, záměr by měl být 

předložen na zasedání 17. ZMČ k rozhodnutí – návrh zpracovaného materiálu byl projednán. 

K věci se diskutovalo. 

Usnesení:  

RMČ souhlasí s předložením materiálu o záměru na odkoupení objektu čp. 59 na ul. Žampionová 

v Pitkovicích pro účely MČ Praha 22 na 17. zasedání ZMČ dne 27. 8. 2014. 

/7:0:0/ 

 

87/4 -VZ „Novostavba pavilonu ZŠ Jandusů“ - záměr na výběr zhotovitele PD, schválení 

studie, způsobu zadání zadávacích podmínek a hodnotící komise - ORS zajistí VZ malého 

rozsahu na výběr zhotovitele na zpracování PD prostřednictvím AK DPP - připravuje se - trvá;   

pan starosta jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise - připravuje se - trvá 

87/5, 86/2,85/3, 84/4 - VZ "Komunikace MČ Praha 22 - ul. Dopravní, U Starého nádraží a 

Vačkářova"- výběr zhotovitele - uchazeči byli o výsledku výběrového řízení informováni - 

splněno; SoD byla podepsána – splněno. V souvislosti s opravami komunikací požádal pan 

starosta o zajištění VZ na opravu dalších dvou ulic. 

Usnesení: 

RMČ ukládá ORS zajistit, v souladu s platnou legislativou a PT, VZ malého rozsahu - oprava 

komunikací Středohorská a Lnářská. 

/7:0:0/ 
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87/6,86/2, 85/2, 84/2, 83/3 - VZ na výběr zhotovitele akce "Přístřešky MHD BUS" - uchazeči 

byli o výsledku výběrového řízení informování - splněno; kupní smlouva byla podepsána - 

splněno 
87/7 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace a návrhu smlouvy o poskytnutí podpory v rámci akce            

„Zateplení ZŠ U Obory 630“ - smlouva č. 13154163 o poskytnutí podpory ze SFŽP v rámci 

Operačního programu Životní prostředí byla panem starostou podepsána - splněno; ORS zajistil 

doložku podle § 43 zákona o hl. m. Praze a Smlouvu č. 13154163 s ověřeným podpisem dne       

16. 7. 2014 odeslal SFŽP - splněno 

87/8 - Seznam akcí požadovaných k zařazení do rozpočtu HMP na rok 2015 - 2025 - odkup 

nemovitosti v Pitkovicích objekt č. p. 59 - doplněno do požadavků - splněno, požadavky MČ Praha 

22 na dotace z rozpočtu HMP budou v termínu do 15. 8. 2014 zaslány na MHMP 

87/9 - Ukončení NS č. 303/2000  na byt č. 1 o velikosti 1+1 na Husově náměstí čp. 380/34 

s paní M. Š.  - splněno 

87/10 - Ukončení NS č. 128/2013 MN - 29 na zahrádku u čp. 380 Husovo náměstí s paní J. P. - 

splněno 

87/11,86/2,85/2,84/2,83/2,82/18-Různé D/ - Ochrana sochy „sv. Jana Nepomuckého“ na 

náměstí Bří Jandusů, Praha 22 - objednávka zaslána - probíhá 
87/13 - Různé 

 

 

3. Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce „Cesta pro pěší Hájek - výběr 

zhotovitele“ - záměr na výběr zhotovitele, způsobu zadání a zadávacích podmínek 

Písemně předložený materiál objasnil pan radní Vorlíček, který informoval, že na základě četných 

žádostí občanů Hájku na úpravu cesty pro pěší u Rokytky, zajistil ORS zpevnění podkladu pěší 

cesty v úseku cca 100 m. Vzhledem k podmáčenému podloží z důvodu častých záplav v nivě 

potoka Rokytky je však nutná další úprava povrchu a zpevnění podkladu cesty pro pěší. Cena úprav 

bude však vyšší než schválená částka v rozpočtu MČ a tak financování by bylo možné z vrácení 

100% podílu daňové povinnost za rok 2013. K bodu se diskutovalo. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s úpravou povrchu a zpevněním podkladu cesty pro pěší v Hájku.  

2. RMČ souhlasí se zajištěním výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na výběr 

zhotovitele akce „Cesta pro pěší Hájek“. 

3. RMČ ukládá ORS zajistit zadání veřejné zakázky malého rozsahu pro akci „Cesta pro pěší 

Hájek - výběr zhotovitele“ v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., Směrnicí ÚMČ Praha 

22 č.5/2012 a Pokynem tajemnice ÚMČ Praha 22 č. 5/2012.  

4. RMČ schvaluje způsob zadání a zadávacích podmínek  

/7:0:0/ 

 

4. Přijmutí daru částí pozemků parc. č. 1400/1, 1400/8, 1400/9, 1401/1, 1401/2 a 2158/1 v    

k. ú. Uhříněves od společnosti RADAM a. s. v likvidaci a komunikací vybudovaných v rámci 

stavby „JEZERA UHŘÍNĚVES II - obytný areál“ od společnosti PT Development s. r. o. 

Písemně předložený materiál objasnil ZS Ing. Turnovský, který informoval o tom, že spol. PT 

Development má v úmyslu vybudovat na pozemcích společnosti RADAM a. s. v rámci stavby 

obytného souboru „JEZERA Uhříněves II - zástavba 43 ŘRD v lokalitě Nad Volyňkou“ rozšíření 

komunikace o cca 2,6 m vč. chodníků. PT Development má zájem rozšířené i nově vybudované 

komunikace darovat MČ Praha 22 do jejího majetku. K bodu se diskutovalo 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí 

a) s přijmutím daru částí pozemků parc. č. 1400/1, 1400/8, 1400/9, 1401/1, 1401/2 a 

2158/1 v k. ú. Uhříněves od společnosti RADAM a. s. v likvidaci, se sídlem Tržiště 

366/13, 118 00 Praha 1 - Malá Strana, 

b) s přijmutím daru komunikací vybudovaných v rámci stavby „JEZERA Uhříněves II - 

zástavba 43 ŘRD v lokalitě Nad Volyňkou“ po roce od kolaudace celé stavby se 

zárukou 4 roky od společnosti PT Development s. r. o., se sídlem Severozápadní IV 

390/53, 141 00 Praha 4 - Záběhlice.  

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

/7:0:0/ 
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5. Bezúplatný převod pozemku parc. č. 1041/2 v k. ú. Uhříněves od České republiky - 

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 

Písemně předložený materiál objasnil ZS Ing. Turnovský, který informoval o tom, že pozemek 

tvoří veřejné prostranství, důležité pro přístup na pozemky ostatních majitelů nemovitostí v jeho 

sousedství a je pro jiný účel nevyužitelný. Česká republika je vlastníkem pozemku a Úřad pro 

zastupování státu ve věcech majetkových je oprávněn s pozemkem hospodařit. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s bezúplatným převodem pozemku parc. č. 1041/2 v k. ú. Uhříněves 

z majetku ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo 

nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město, do vlastnictví hlavního města Prahy, svěřené 

správy městské části Praha 22. 

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

/7:0:0/ 

 

6. EKOSPOL a. s. - žádost o odsouhlasení změny projektové dokumentace připravované 

výstavby obytného souboru Uhříněves na pozemcích parc. č. 1920/11 a 1920/12 v k. ú. 

Uhříněves   

Písemně předložený materiál objasnil ZS Ing. Turnovský, který informoval o žádosti spol. 

EKOSPOL, která připravuje při ulici Františka Diviše záměr na výstavbu bytových domů pod 

názvem „Obytný soubor Uhříněves“, o vydání nového stanoviska pro potřeby pro územní řízení a o 

udělení souhlasu s umístěním výjimečně přípustné stavby s dominantní bytovou funkcí ve funkční 

ploše SV pro tento upravený návrh. K bodu se diskutovalo. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se změnami v projektové dokumentaci připravované výstavby obytného 

souboru Uhříněves na pozemcích parc. č. 1920/11 a 1920/12 v k. ú. Uhříněves. 

2. RMČ schvaluje změny v projektové dokumentaci připravované výstavby obytného 

souboru Uhříněves na pozemcích parc. č. 1920/11 a 1920/12 společnosti EKOSPOL a. s., 

Dukelských hrdinů 19, 170 00 Praha 7  a souhlasí s umístěním výjimečně přípustné stavby 

s dominantní bytovou funkcí ve funkční ploše SV pro tento upravený návrh.  

/7:0:0/ 

 

7. Narovnání duplicitního zápisu vlastnictví LV 1869 

Písemně předložený materiál objasnil ZS Ing. Turnovský, který informoval o tom, že se jedná o 

duplicitní zápis na LV 1869, který se týká pozemku parc. č. 92/2, zahrada, o výměře 19 m2 v k. ú. 

Pitkovice, který je majetkem paní M. H. Za účelem narovnání duplicitního vlastnictví bude sepsána 

dohoda o způsobu řešení duplicitního vlastnictví. V této dohodě MČ Praha 22 výslovně uzná 

vlastnictví pozemku pro paní M. H. Za tímto účelem bude sepsáno tzv. Souhlasné prohlášení. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s výslovným  uznání vlastnictví k pozemku parc. č. 92/2 - zahrada o výměře 

19 m2 v k. ú. Pitkovice pro paní M. H., bytem Praha - Pitkovice. 

2. RMČ ukládá OSM připravit materiál do ZMČ. 
/7:0:0/ 

 

8. 14. výzva Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost 

Písemně předložený materiál objasnil pan radní Benda, který informoval o vyhlášení 14. výzvy 

Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost, která je zaměřena na dvě oblasti, ale 

konkrétně na revitalizaci a ochranu území. Mezi specifické způsobilé výdaje výzvy patří i výstavba 

nových, doplnění stávajících protipovodňových opatření (včetně nákupu mobilního hrazení). 

V současné době je tedy nutné zadat zpracování projektu na protipovodňová opatření pro celé 

území MČ Praha 22 (Uhříněves, Pitkovice a Hájek). Termín pro podávání žádostí je od 1. 10. 2014 

do 28. 1. 2015. Realizace projektu nejpozději do 6 měsíců od schválení podpory ZHMP a ukončena 

musí být nejpozději do 30. 9. 2015. 

 Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí informaci o vyhlášení 14. výzvy Operačního programu Praha - 

Konkurenceschopnost. 

2. RMČ souhlasí se zpracováním projektu na protipovodňová opatření pro území MČ Praha 

22 k podání žádosti z oblasti podpory OPPK 2.1 Revitalizace a ochrana území.   
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3. RMČ ukládá panu radnímu Bendovi zabezpečit realizaci přijatého usnesení. 

/7:0:0/ 

 

9. Pronájem bytu pro sociálně potřebné 

Písemně předložený materiál objasnil pan radní Benda. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s pronájmem bytu pro sociálně potřebné v objektu HMP nesvěřeném MČ 

paní J. D., trvalý pobyt Praha 22, jelikož MČ Praha 22 nedisponuje tímto typem bytů.   

2. RMČ ukládá OSM informovat žadatele.   

/7:0:0/ 

 

10. Zápis z  jednání Finančního výboru ZMČ Praha 22 č. 14/14 

Písemně předložený materiál objasnil pan radní Ing. Semecký. 

Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí   

a) zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 22 č. 14/14, 

b) přijatá usnesení FV ZMČ.  

2. RMČ ukládá panu radnímu Ing. Semeckému předložit materiál o rozdělení části 

nevyčerpané dotace z podílu VHP na zasedání 88. RMČ. 

/7:0:0/ 

 

11. Navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků v Základní škole, Praha 10, nám. Bří 

Jandusů 2 od 1. 9. 2015 

Písemně předložený materiál objasnila paní radní Ing. Machačová, která informovala o tom, že 

v souvislosti s přístavbou ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 a v souladu se „školským zákonem“ 

musí být podány do 30. září 2014 na MŠMT a MHMP některé žádosti nutné související 

s navýšením nejvyššího povoleného počtu žáků. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí   

a) s účinností od 1. 9. 2015 u Základní školy, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2: 

- s navýšením nejvyššího povoleného počtu žáků v ZŠ, Praha 10, nám. Bří 

Jandusů 2 na 780 žáků, 

- se zapsáním nového místa výkonu se sídlem nám. Bří Jandusů 1554, Praha 10 

- Uhříněves u školní družiny a školního klubu, 

b) s podáním žádostí o zápis změny v údajích v rejstříku škol a školských zařízení 

dotčeným orgánům, které vedou školský rejstřík. 

2. RMČ ukládá paní radní Ing. Machačové předložit tento materiál na 17. ZMČ ke schválení. 

/7:0:0/ 

 

12. Čerpání neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na protidrogovou politiku na místní 

úrovni v roce 2014 

Písemně předložený materiál objasnila paní radní Ing. Machačová. 

Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí  

a) čerpání účelové neinvestiční dotace,  

b) převedení finanční částky ve výši 10 000 Kč na účet městské části Praha - Kolovraty  

na protidrogovou politiku na místní úrovni v roce 2014 z účelové neinvestiční dotace určené na 

protidrogovou politiku na místní úrovni v roce 2014 s tím, že vyúčtování a zpracování závěrečné 

zprávy musí být provedeno dle pokynů odboru rozpočtu MHMP. 

2. RMČ ukládá 

a) OKÚ seznámit s tímto usnesením starostu MČ Praha - Kolovraty, 

b) EO převést dle podkladů OKÚ na účet MČ Praha - Kolovraty finanční částku ve výši 

10 000 Kč určenou na financování protidrogové politiky na místní úrovni v roce 2014. 

/7:0:0/ 
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13. Žádost o přemístění stanoviště nádob na tříděný odpad 

Písemně předložený materiál objasnila paní radní Ing. Machačová, která informovala o žádosti SVJ 

o přemístění stanoviště na tříděný odpad (dále stanoviště), které vybudoval developer na pozemku, 

který je nyní ve spoluvlastnictví vlastníků bytových jednotek v čp. 1518. Současné stanoviště není 

vhodně zvoleno, nachází se v těsné blízkosti vchodu do domu a jeho využívání narušuje soukromí 

obyvatel domu. Zároveň s žádostí bylo navrženo nové místo, na které by se stanoviště přemístilo, a 

to na pozemek MČ Praha 22. Dále SVJ nabídlo, že by se na vybudování nového stanoviště 

finančně podílelo. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s přemístěním stanoviště tříděného odpadu v ulici V Bytovkách. 

2. RMČ ukládá OŽP realizovat vybudování stanoviště tříděného odpadu na pozemku parc, č. 

1653/4 v k. ú. Uhříněves v ul. V Bytovkách dle přiložené mapky. 

/7:0:0/ 

 

14. Volba přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 10 

Písemně předložený materiál objasnila paní tajemnice, která informovala o tom, že se na MČ se 

obrátil pan Ing. M. K. se žádostí stát se přísedícím příslušného obvodního soudu. Přísedícím 

Obvodního soudu pro Prahu 10 může být zvolen kandidát, který splňuje zákonem stanovené 

předpoklady (státní občanství ČR, věk nejméně 30 let, způsobilost k právním úkonům, trestní 

bezúhonnost, negativní lustrační osvědčení, zkušenosti a morální vlastnosti, které dávají záruku 

řádného výkonu funkce, souhlas s ustanovením do funkce přísedícího; zákonným předpokladem u 

přísedícího není právnické vzdělání) a který je přihlášen k trvalému pobytu nebo pracuje na území 

městské části Praha 22. K bodu se diskutovalo. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s předložením návrhu kandidáta pana Ing. M. K., trvalý pobyt Praha 22, na 

funkci přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 10 na funkční volební období let 2014 - 

2018, k provedení volby přísedícího Zastupitelstvu městské části Praha 22 na jeho            

17. zasedání dne 27. 8. 2014. 

2. RMČ ukládá paní tajemnici  

a) připravit materiál ve smyslu usnesení v bodu 1) pro 17. ZMČ a organizačně zabezpečit 

volbu přísedícího OS pro Prahu 10,   

b) pozvat kandidáta na funkci přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 10, pana Ing. M. 

K. na 17. ZMČ. 

3. RMČ ukládá panu starostovi předložit návrh volby přísedícího Obvodního soudu pro 

Prahu 10 Zastupitelstvu městské části Praha 22 na jeho 17. zasedání dne 27. 8. 2014. 

/5:2:0/ 

 

15. Podnět občana MČ Praha 22 

Písemně předložený materiál objasnil pan ZS, který seznámil radní se složitou problematikou. Věc 

řeší s panem ředitelem Samkem. K bodu se diskutovalo 

Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí podnět občana MČ. 

2. RMČ nesouhlasí se zařazením „podnětu“ do Programu na 17. zasedání ZMČ, které se 

koná dne 27. 8. 2014. 

/7:0:0/ 

 

16. Návrh programu 17. zasedání ZMČ, které se uskuteční dne 27. 8. 2014 

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

vědomí návrh programu 17. zasedání ZMČ. Oznámení o konání 17. zasedání ZMČ a distribuce 

materiálů proběhne dne 18. 8. 2014 - zajistí OKÚ a OHS. Ve středu 27. 8. 2014 je začátek jednání                     

17. zasedání ZMČ P22 od 17:00 hodin. 

 

 

17. Různé: 

A/ Informace pana starosty: 

a/ Nabídka Praha TV  - jedná se o nabídku pro MČ - prezentace kvalitních a včasných 

informací občanům Prahy formou reportážního magazínu. 
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     RMČ nesouhlasí s pořízením TV magazínu na Praha TV. 

     /7:0:0/ 

 

b/ Informace o podaných kandidátkách - pan starosta informoval radní o podaných 

kandidátkách do komunálních voleb ZMČ Praha 22. RMČ informaci bere na vědomí. 

 

B/ Informace paní tajemnice: 

a/ Andělská křídla 2014 - jedná se o charitativní akci na pomoc pozůstalým po pěti vojácích, 

kteří zahynuli 8. 7. 2014 při plnění vojenských povinností v Afganistánu. 

RMČ souhlasí s podporou této charitativní akce a s finančním příspěvkem ve výši 5 000 Kč, 

který bude poskytnut z dotace za odvody VHP. Tajemnice prověří účet. 

/7:0:0 / 

 

b/ Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření - na MČ Praha 22 se opět dostaví audit 

z MHMP a to ve dnech 18. 8. až 5. 9. 2014, další plánovaný termín auditu bude až v roce 2015 a 

to v lednu od 5. 1. do 30. 1. 2015 a v dubnu od 30. 3. do 10. 4. 2015. RMČ informaci bere na 

vědomí. 

 

c/ Žádost o poskytnutí dotace - byla podána žádost o poskytnutí dotace z Programu 115270 

MŽP Likvidace škod po živelních pohromách na „Opravu soustavy rybníků Vodice - Nadýmač 

v k. ú. Uhříněves po povodni z června 2013“ ve výši 1 792 905 Kč - oprava prvků rybniční 

soustavy k zajištění obnovy migrační prostupnosti a ekologické stability krajiny. RMČ 

informaci bere na vědomí. 

 

 

 

 

Zasedání bylo ukončeno v 11:30 hodin. 

Zapsala:  Monika Kubšová 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

 

 

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

 

 

pan Aleš Benda    ………………………………. 

 

 

 

 

 

 

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


