
Zápis z 71. zasedání RMČ, které se konalo dne 13. 11. 2013  

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

 

 
Přítomni:  viz Prezenční listina 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Eliška Machačová, pan Aleš Benda 

Omluven:  pan Jan Vorlíček 

 

 

Jednání zahájil pan starosta v 9:00 hodin přivítáním přítomných. Hlasováním 6:0:0 byl schválen 

následující PROGRAM: 

 
1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu 

2. Kontrola zápisu 70. zasedání RMČ ze dne 30. 10. 2013  

3. Finanční kontroly v organizacích zřizovaných MČ Praha 22 

4. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemku parcelní číslo 604/1 v k. ú. Uhříněves ve 

prospěch společnosti T-Systems Czech Republic, a. s. 

5. Prodej pozemků a uzavření souvisejících dohod v rámci 5. etapy výstavby bytového 

souboru Romance II v k. ú. Uhříněves se společností Skanska a. s. 

6. Přijmutí daru komunikace včetně zpevněné plochy a daru dětského hřiště vybudovaného 

v rámci bytového souboru Romance II od společnosti Skanska a. s. 

7. Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy a pořizování jeho změn ve smyslu § 47 a § 55 

Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a posouzení záměrů 

výstavby 

8. Změna podnikatelského subjektu v NP v Lékařském domě na Novém náměstí v Praze - 

Uhříněvsi 

9. Žádost o splátkový kalendář - Helena Cihlářová, Františka Diviše 76c/1280, Praha - 

Uhříněves 

10. Nájemné za užívání garážového stání č. 30 v objektu podzemních garáží u PD  čp. 1370 na 

Novém náměstí 

11. Dotace na podporu neziskových organizací zajišťujících sportovní výchovu mládeže 

12. Zajištění úklidu obce, zimní údržby, jednoduchých stavebních prací, oprav, udržování 

městského mobiliáře a pomocných prací při akcích MČ 22 v roce 2014 

13. Elektronická kniha jízd pro zimní a letní údržbu 

14. Návrh na změnu Servisní smlouvy č.105/2001, SL-11 

15. Zřízení dalšího místa výkonu ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 od 1. 1. 2014 

16. Zápis z redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 29. 10. 2013 

17. Návrh programu jednání 14. zasedání ZMČ, které se uskuteční dne 4. 12. 2013 

18. Různé 

A/ Ústní informace paní tajemnice  

 

2.  Kontrola zápisu 70. zasedání RMČ ze dne 30. 10. 2013 

70/2,69/2,68/2,67/2,66/2,65/2,64/2,63/2,62/2,61/2,60/2,59/2,58/2,57/2,56/2,55/2,54/2,53/2,52/2,51/2,

50/2,49/2,48/2,47/2, 46/5 - Zřízení ÚVB na pozemcích parc. č. 237/134 v k. ú. Hájek ve prospěch 

spol. PREdistribuce, a. s. + ÚVB na pozemcích parc. č. 68/8 a 237/4 v k. ú. Hájek ve prospěch 

spol. Pražská Plynárenská Distribuce, a. s. - čekáme na zaslání smluv, nejdříve musí spol. RD 

Hájek uzavřít KS s Pražskou Plynárenskou Distribuce, a. s. - trvá 

70/2,69/2,68/2,67/2,66/2,65/2,64/2,63/2,62/2,61/2,60/2,59/2,58/2,57/3 b) Zajištění zprac. PD IA 

„Dostavba čp. 158"- trvá 

70/2,69/2,68/2,67/2,66/2,65/2,64/4 - Smlouva s TSK HMP „Rekonstrukce Rozdělená, 

V Kuťatech - DK“ - v srpnu TSK zaslala na MČ P22 návrh vypracované smlouvy k připomínkám 

a k odsouhlasení. ORS obratem odeslal TSK konečné znění smlouvy k podpisu a až v listopadu 

obdržel od TSK informaci, že TSK smlouvu v současné době a v tomto znění nemůže uzavřít. 

Požadují uzavřít "Dohodu o převedení finančních prostředků v roce 2014" ve výši 1 564 357 Kč 

vč. DPH. Starosta bude v této věci jednat s TSK. Informace nebo materiál bude předložen na 

některé další RMČ -  trvá 
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70/2,69/2,68/2,67/2,66/2,65/2,64/7 - Dotace na „Zateplení objektu čp. 803 ul. V Bytovkách“ a 

„Zateplení přístavby ZŠ Jandusů“ - u akce "Zateplení objektu čp. 803 ul. V Bytovkách" je 

požádáno o stanovisko OŽP MHMP tak, aby žádost mohla být podána na SFŽP ve stanoveném 

termínu do 29. 11. 2013 - trvá 

70/2,69/2,68/2,67/5 - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 2061 a 21/7 v k. ú. Uhříněves ve 

prospěch spol. PREdistribuce, a. s. - smlouva byla odeslána k podpisu na PRE - trvá 

70/2,69/2,68/2,67/8 - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 1900/78 a 1900/77 v k. ú. Uhříněves ve 

prospěch BD Fr. Diviše 740 a 741 - návrh smluv odeslán - trvá 

70/2,69/2,68/2,67/11 - Jmenování hodnotící komise k VZ na výběr zhotovitele akce „Dostavba 

pavilonu ZŠ Jandusů - vícepráce“ – proběhla další společná jednání u pana ZS za účasti zástupců 

zhotovitele, V ORS, projektanta a TDI, v některých bodech došlo ke shodě a u některých se strany 

nedohodly, o vyjádření k této situaci byla požádána také AK DPP - trvá 

70/2,69/2,68/2,67/12 - Sloučení dvou BJ v čp. 380 na Husově náměstí - po skončení stavebních 

prací OSM provede nový pasport bytu a vyhotoví výpočtový list 
70/2,69/2,68/2a13,67/15 - VZ „Restaurování praporu pěveckého spolku Hlahol“ - smlouva 

podepsána, prapor zhotovitelce předán 22. 10. 2013, obdrženy vyžádané informace k odbornému 

uložení; informace ke zhotovení vitrín a o vyčíslení nákladů na restaurování žerdi, prostřednictvím 

paní radní Pröllerové byly odeslány výrobci vitrín, dle jejího sdělení výrobce požádal o návštěvu 

místa, kde by byly vitríny umístěny -  termín bude paní radní sdělen - trvá 

70/2,69/2,68/2,67/18 - Různé A/ Žádost o pomoc při řešení havarijní situace v ZŠ U Obory -  

Polabská stavební CZ, s. r. o. vyměnila prasklou střešní vpusť nad třídou 9.A., nyní probíhá  

sledování stavu při případném dešti - trvá 

70/2,69/2,68/5 - VZ „Náprava povodňových škod na majetku MČ P22 souvisejících 

s dopravou “ - jsou připravovány zadávací podmínky k VZ – trvá 
 

70/2,69/2,68/8 - VZ „Webový portál MČ Praha 22“ - smlouvy podepsány, pan radní Benda 

předložil radě několik variant návrhu na design hlavní stánky webu. K věci se diskutovalo. 

Usnesení: 

RMČ bere na vědomí předložené návrhy variant designu hlavní strany webu MČ Praha 22. 

RMČ schvaluje předloženou variantu c). 

/6:0:0/ 

 

70/2,69/3 - VZ na výběr zhotovitele na zpracování PD akce „Cyklostezka Pitkovice - Benice“ 

- jsou připravovány zadávací podmínky k VZ - trvá 

70/2,69/5 - VZ „Lávka ul. Ke Kříži“ - jsou připravovány zadávací podmínky k VZ - trvá 

69/10 - Výběr zhotovitele VZ „Snížení prašnosti na území MČ P22“ (nákup samosběrného 

vozu) - b) uchazeči informováni, čekáme na uplynutí připomínkového období - úkol OHS - trvá 

70/7 - Úprava nájemních vztahů k bytům v majetku MČ Praha 22 - žadatel informován, 

smlouva připravena k podpisu starosty 
70/9 - Ukončení NS s pí. Prinkovou, Praha 10 a p. Komárkem, Praha 10 - ukončení NS s           

pí. Prinkovou a p. Komárkem zasláno poštou, podklady k podání žaloby na zaplacení OSM 

kompletuje pro předání AK  
 

 

3. Finanční kontroly v organizacích zřizovaných MČ Praha 22 

Písemně předložený materiál objasnil pan starosta, který informoval o uskutečněných kontrolách 

v měsíci listopadu 2013, které proběhly na základě stanovených zákonů a usnesení rady. 

Kontrolovány byly smluvní vztahy (smlouvy uzavřené na služby - energie, stravování apod.).  

Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí výsledek finanční kontroly. 

2. RMČ ukládá  

a) řediteli(kám) základních a mateřských škol a školní jídelny řídit se doporučeními a 

závěry finanční kontroly, 

b) OKÚ seznámit ředitele(ky) základních a mateřských škol a školní jídelny s usnesením. 

/6:0:0/ 
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4. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemku parcelní číslo 604/1 v k. ú. Uhříněves 

ve prospěch společnosti T-Systems Czech Republic, a. s. 

Písemně předložený materiál objasnil ZS Ing. Turnovský. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zřízením úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 604/1  v k. ú. 

Uhříněves ve prospěch společnosti T-Systems Czech Republic, a. s., Na Pankráci 

1685/17,19, 140 21 Praha 4, IČ 61059382, za cenu 28 970 Kč  + DPH. 

2. RMČ ukládá  

a) OSM informovat žadatele a připravit smlouvu o zřízení věcného břemene, 

b) starostovi MČ uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene. 

/6:0:0/ 

 

5. Prodej pozemků a uzavření souvisejících dohod v rámci 5. etapy výstavby bytového 

souboru Romance II v k. ú. Uhříněves se společností Skanska a. s. 

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

obrátila společnost  Skanska a. s., se žádostí o odkoupení pozemků v rámci 5. etapy a uzavření 

souvisejících dohod v rámci bytového souboru Romance II v k. ú. Uhříněves. K věci se 

diskutovalo.  

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s prodejem pozemků parc. č. 1793/68, 1793/69, 1793/70 a 1793/71               

o celkové výměře 7228 m2 v k. ú. Uhříněves, vzniklých z původních pozemků parc. č. 

1793/5 a 1793/35 na základě geometrického plánu č. 2879-3664/2013, společnosti Skanska 

a. s., Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 - Chodov, IČ 26271303 za celkovou kupní cenu ve 

výši 17 068 922 Kč. 

2. RMČ souhlasí s odstoupením společnosti Skanska a. s. od výkupu zbývajících částí 

pozemku parc. č. 1803/9 o výměře 8 221 m2 (pod budovami LMN - 6. etapa) dle Dohody   

o úpravě práv a povinností ze smluv o budoucích kupních smlouvách, uzavřené dne         

26. 3. 2008 113/2008 MK - 10 mezi společností Skanska Reality a. s. a MČ Praha 22. 

3. RMČ souhlasí s odkupem rozestavěné infrastruktury vybudované na pozemcích parc. č. 

1803/9, 2167/1, 1794/9 a 1793/36 v k.ú. Uhříněves, od společnosti Skanska a. s., Líbalova 

1/2348, 149 00 Praha 4 - Chodov, IČ 26271303, za kupní cenu 5 424 371 Kč včetně DPH. 

4. RMČ ukládá OSM vyvěsit záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1803/9 v k. ú. 

Uhříněves za účelem umístění zařízení staveniště pro společnost Skanska a. s., Líbalova 

1/2348, 149 00 Praha 4 - Chodov, IČ 26271303 za cenu v místě a čase obvyklou.  

5. RMČ souhlasí s posunutím termínu pro realizaci závazku společnosti Skanska a. s. dle 

Dohody o porozumění a spolupráci ze dne 16. 12. 2009 č. 209/2009 O-7 na 31. 12. 2015. 

6. RMČ souhlasí s navýšením maximálního rozsahu stavby propojovací komunikace 

společnosti Skanska a. s. dle Dohody o porozumění a spolupráci ze dne 16. 12. 2009         

č. 209/2009 O-7. 

7. RMČ souhlasí  

a) se zvýšením příjmů rozpočtu zapojením krátkodobých finančních prostředků ve výši 

941 419 Kč včetně DPH, 

b) se zvýšením výdajů rozpočtu - nákup infrastruktury ve výši 941 419 Kč včetně DPH 

(jedná se o částečnou úhradu). 

8. RMČ ukládá OSM vyvěsit záměry  

9. RMČ ukládá ZS Ing. Turnovskému předložit materiál na jednání 14. zasedání ZMČ.  

/6:0:0/ 

 

6. Přijmutí daru komunikace včetně zpevněné plochy a daru dětského hřiště 

vybudovaného v rámci bytového souboru Romance II od společnosti Skanska a. s. 

Písemně předložený materiál objasnil ZS Ing. Turnovský. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s přijmutím daru komunikace včetně chodníku a zpevněných ploch na 

pozemcích parc. č. 1793/7, 1793/27, 1793/36 a 1793/59 v k. ú. Uhříněves a dětského hřiště 

na pozemku parc. č. 1793/5 v k. ú. Uhříněves včetně herních prvků KOMPAN, 

příslušenství a oplocení, vybudovaných v rámci stavby obytného souboru Romance II., od 

společnosti Skanska, a. s., se sídlem Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 - Chodov,               

IČ 26271303.   
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2. RMČ ukládá OSM  vyvěsit záměr a připravit materiál na jednání 14. zasedání ZMČ. 

/6:0:0/ 

 

7. Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy a pořizování jeho změn ve smyslu § 47 a     

§ 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a posouzení záměrů 

výstavby 

Písemně předložený materiál objasnil ZS Ing. Turnovský. K věci se diskutovalo. 

Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí - zápis z 9. jednání komise V a ÚPn 

2. RMČ souhlasí  

a) s návrhem principů rozvoje MČ Praha 22 jako podkladovým materiálem pro tvorbu 

Metropolitního plánu a strategického plánu MČ Praha 22,    

b) s návrhem na změnu územního plánu na pozemcích parc. č. 1900/41 a 1900/47 k. ú. 

Uhříněves, ze stávajícího řešení funkčních ploch OB-čistě obytné, s mírou využití 

území A a LR-lesní porosty, na nové vymezení plochy pro funkční využití OB-čistě 

obytné s tím, že ve vztahu ze stávající zástavbě při ul. K Dálnici budou nové objekty 

navazovat nižší hladinou zástavby, a plochy pro funkční využití ZP pro park o rozloze 

cca 41 000 m2, 

c) s návrhem MČ na změnu územního plánu v území mezi ulicemi K Dálnici, 

V Pitkovičkách a plánovanou obvodovou komunikací (tzv. Horáckou stezkou) ze 

stávajícího řešení funkčních ploch LR-lesní porosty, NL-louky a pastviny, PS-sady, 

zahrady a vinice, ZMK-zeleň městská a krajinná, SP-sportu, SO-oddechu (1, 2, 3, 4, 5) 

na nové vymezení ploch pro funkční využití ZP-parky, historické zahrady a hřbitovy,        

OB-čistě obytné, OV-všeobecně obytné, ZMK-zeleň městská a krajinná, 

d) se záměrem výjimečně přípustného využití v ploše „SV-všeobecně smíšené“ pro 

rodinný dům na pozemku parc. č. 1064/1 k. ú. Uhříněves, ul. Františka Diviše, 

e) se záměrem výjimečně přípustného využití v ploše „ZMK-zeleň městská a krajinná“ 

pro zahradní restauraci s volnočasovými aktivitami na pozemcích parc. č. 1900/141, 

1900/144 a 1900/147 k. ú. Uhříněves, při komunikaci Ke Kříži. 

3. RMČ nesouhlasí 

a) s návrhem na změnu územního plánu na pozemku parc. č. 1412/19 k. ú. Uhříněves 

z funkčního využití DZ-tratě a zařízení železniční dopravy, vlečky a nákladní 

terminály, a v plochách ZMK-zeleň městská a krajinná a S2-sběrná komunikace 

městského významu na plochu pro výrobu,  

b) s návrhem na změnu územního plánu na pozemku parc. č. 186/2 k. ú. Pitkovice 

z funkčního využití ZMK-zeleň městská a krajinná (ochrana zeleně v celoměstském 

systému zeleně a z části v ÚSES) na plochu pro výstavbu RD. 

4. RMČ ukládá ZS Ing. Turnovskému 

a) zajistit projednání návrhů v bodech 2a) až 2c) a 3a) a 3b) na jednání ZMČ, 

b) zajistit předložení návrhů uvedených v bodě 2b) a 2c) do změn ÚPn na MHMP - SUP,  

c) informovat žadatele o výsledku projednání bodů 2d) a 2e). 

/5:1:0/ 

 

8. Změna podnikatelského subjektu v NP v Lékařském domě a v DPS II. na Novém 

náměstí v Praze - Uhříněvsi 

Písemně předložený materiál objasnil pan radní Benda, který informoval radu o tom, že se jedná 

pouze o změnu z fyzické osoby na právnickou osobu - s. r. o.. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí  

a) s přechodem pronájmu NP v Lékařském domě v čp. 1431/20 v Praze - Uhříněvsi dle 

nájemní smlouvy č. 138/2008 MN-46 z MUDr. Anna Trubanová na MUDr. Trubanová 

RTG s. r. o., Drtikolova 524/15, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy,  IČ 02082641, 

od 1. 2. 2014, 

b) s přechodem pronájmu NP v DPS II. čp. 1440/2a - Uhříněvsi dle nájemní smlouvy       

č. 163/2011 MN-41 z MUDr. Ludmila Žižková na Dent 22 s. r. o., Nové náměstí 

1440/2a, 104 00 Praha 10 - Uhříněves, IČ 02301717, od 1. 1. 2014. 
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2. RMČ ukládá  

a) OSM informovat žadatelky a připravit smlouvy, 

b) starostovi MČ podepsat smlouvy.  

/6:0:0/ 

 

9. Žádost o splátkový kalendář - Helena Cihlářová, Františka Diviše 76c/1280, Praha - 

Uhříněves 

Písemně předložený materiál objasnil pan radní Benda. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s uzavřením navrženého splátkového kalendáře na dlužnou částku s paní 

Helenou Cihlářovou, bytem Františka Diviše 76c/1280, Praha 22.  

2. RMČ ukládá OSM seznámit žadatelku s usnesením a uzavřít s ní splátkový kalendář. 

/6:0:0/ 

 

10. Nájemné za užívání garážového stání č. 30 v objektu podzemních garáží u PD          

čp. 1370 na Novém náměstí 

Písemně předložený materiál objasnil pan radní Benda. K věci se diskutovalo. 

Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí podrobnou informaci o skutečném stavu věci pana radního Bendy. 

2. RMČ nesouhlasí s vrácením údajného přeplatku za období nájemního vztahu od března 

2008 do listopadu 2010 nájemci Ing. Klepetářovi, 

3. RMČ nesouhlasí s odpuštěním dluhu na nájemném ve výši 7 348 Kč a poplatku z prodlení 

ve výši 2 653 Kč ke dni 6. 11. 2013. 

4. RMČ ukládá OSM informovat žadatele a dále postupovat ve věci dle platné legislativy. 

/6:0:0/ 

 

11. Dotace na podporu neziskových organizací zajišťujících sportovní výchovu mládeže 

Písemně předložený materiál objasnil pan radní Ing. Semecký. K věci se diskutovalo v návaznosti 

na email od vedení JK VÚŽV Uhříněves, který byl dnes doručen panu ZS a týkal se doplnění k 

žádosti o dotace; radní se na rozdělení dotace dohodli. 

Usnesení: 

1. RMČ schvaluje poskytnutí účelových finančních dotací pro: 

a) Jezdecký klub VÚŽV                  20 000 Kč 

b) Salesiánské hnutí mládeže        5 000 Kč 

c) Studio Sport                  20 800 Kč 

d) ŠKOLA TAEKWONDO ITF NA-MU               39 800 Kč 

2. RMČ souhlasí a doporučuje ZMČ schválit poskytnutí účelových finančních dotací pro: 

a) Tělovýchovná jednota Uhříněves                186 700 Kč 

- z toho pro oddíl fotbalu      176 800 Kč 

- z toho pro oddíl volejbalu      9 900 Kč 

b) Sportcentrum Uhříněves - tenis                               116 800 Kč 
 

3. RMČ ukládá  

a) starostovi MČ Praha 22 uzavřít smlouvy na poskytnutí účelových finančních dotací dle 

bodu 1 (a-d), 

b) Ing. Semeckému předložit na 14. zasedání ZMČ Praha 22 ke schválení poskytnutí 

účelových finančních dotací pod bodem 2 (a,b). 

/6:0:0/ 

 

12. Zajištění úklidu obce, zimní údržby, jednoduchých stavebních prací, oprav, 

udržování městského mobiliáře a pomocných prací při akcích MČ 22 v roce 2014 

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

vypršení smluvního vztahu se stávající úklidovou firmou je nutné vyhlásit nové výběrové řízení na 

dodavatele úklidu obce. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s výzvou a zadávací dokumentací k podání nabídky a k prokázání splnění 

kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Zajištění úklidu obce, zimní 
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údržby, jednoduchých stavebních prací, oprav a udržování městského mobiliáře a 

pomocných prací při akcích MČ 22“. 

2. RMČ ukládá OHS realizovat veřejnou zakázku. 

3. RMČ jmenuje komisi ve složení: 

1. p. Jan Vorlíček náhradníci: Ing. Martin Turnovský 

2. p. Radim Pokorný                   pí. Renáta Hübnerová 

3. p. Jan Pultar         p. Petr Bořkovec 

4. Ing. Jana Kovaříková  p. Jindra Tichý 

5. Ing. Dana Sopoušková              RNDr. Kateřina Marková 

/6:0:0/ 

 

13. Elektronická kniha jízd pro zimní a letní údržbu 

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

elektronického sledovacího zařízení do úklidových strojů, z důvodu zpřesnění záznamů o čistění 

komunikací v obci, zvláště v zimním období. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s pořízením elektronické knihy jízd a její aktivace. 

2. RMČ ukládá V OHS zajistit veškeré náležitosti. 

/6:0:0/ 

 

14. Návrh na změnu Servisní smlouvy č.105/2001, SL-11 

Písemně předložený materiál objasnila paní tajemnice, která tlumočila radě upravenou nabídku 

firmy AUTO GOLDCAR, která provádí servis služebních vozidel ÚMČ Praha 22.  

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se změnou servisní smlouvy s AUTO GOLDCAR, a. s., se sídlem 

Bohdalecká 1416/12, 101 36 Praha 10, IČ 290 48 141na poskytování servisních služeb pro 

služební vozidla ÚMČ Praha 22 s účinností od 1. 12. 2013. 

2. RMČ ukládá OHS zajistit administrativní úkony  

/6:0:0/ 

 

15. Zřízení dalšího místa výkonu ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 od 1. 1. 2014 

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

přístavbě ZŠ Jandusů bylo přiděleno číslo popisné 1554, se sídlem nám. Bří Jandusů. Vzniklo tedy 

nové místo výkonu, které musí v souladu se školským zákonem zapsáno v rejstříku škol a 

školských zařízení, a to s účinností od 1. 1. 2014.  

Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí informaci o zřízení dalšího místa výkonu ZŠ, Praha 10, nám. Bří 

Jandusů 2 se sídlem na adrese nám. Bří Jandusů 1554, 104 00 Praha - Uhříněves                 

s účinností od 1. 1. 2014.  

2. RMČ souhlasí se zřízením druhého místa výkonu ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 se 

sídlem na adrese nám. Bří Jandusů 1554, 104 00 Praha - Uhříněves se zahájením provozu 

s účinností od 1. 1. 2014. 

3. RMČ ukládá Ing. Machačové, CSc. předložit tento materiál na 14. zasedání ZMČ Praha 22 

dne 4. 12. 2013 ke schválení. 

/6:0:0/ 

 

16. Zápis z redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 29. 10. 2013 

Písemně předložený materiál objasnil pan starosta.  

Usnesení: 

RMČ bere na vědomí zápis z redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 29. 10. 2013. 

 

17. Návrh programu jednání 14. zasedání ZMČ, které se uskuteční dne 4. 12. 2013 

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

vědomí návrh programu 14. zasedání ZMČ. Oznámení o konání 14. zasedání ZMČ dne 4. 12. 2013 

a distribuce materiálů proběhne 25. 11. 2013 - zajistí OKÚ a OHS. Začátek zasedání je již od 16:00 

hodin. 
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18. Různé 

A/ Ústní informace paní tajemnice:  

- Novela zákona o veřejných zakázkách, kterou se mění např. limity veřejných zakázek. 

Tyto změny jsou účinné od 1. 1. 2014. RMČ bere na vědomí. 

- Navýšení počtu voličů v okrscích MČ Praha 22 - ve 3 okrscích přesahuje počet voličů 

doporučenou hranici. Zejména z důvodu spádových adres do jednotlivých okrsků bylo 

panem starostou stanoveno zvýšení počtu ze 7 okrsků na 8 okrsků. RMČ bere na vědomí. 

- Personální záležitosti - rozdělení mzdových prostředků z úspor v rozpočtu k 30. 10. 2013 

všem zaměstnancům a vedoucím zaměstnancům za plnění mimořádných úkolů. 

RMČ souhlasí s rozdělením rezervy v navrhovaných výších. 

/6:0:0/ 

- Pozvání vedení na Vánoční večírek, který se bude konat v  Pivovarské 12. 12. 2013.  

 

 

Zasedání bylo ukončeno v 10:30 hodin. 

Zapsala:  Monika Kubšová 
 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

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

 

 

pan Aleš Benda    ………………………………. 

 

 

 

Ing. Martin Turnovský, zástupce starosty MČ Praha 22 …………………………….… 


