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Zápis ze 71. zasedání RMČ, které se konalo dne 15. 11. 2017 
od 10 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice 

 
Přítomni:   Viz Prezenční listina 
Ověřovatelé zápisu:  Bc. Michal Selinger, Ing. Petr Semeniuk 
   
 
Jednání zahájil pan starosta v 10:00 hodin přivítáním přítomných. 

 

 
Hlasováním 7:0:0 byl schválen PROGRAM: 

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu 
2. Kontrola zápisu ze 70. zasedání RMČ ze dne 1. 11. 2017 a kontrola usnesení a zápis z 2. MIM ZMČ 

ze dne 1. 11. 2017 
3. Přijmutí daru pozemků v k. ú. Pitkovice, včetně staveb a zeleně od společnosti CENTRAL GROUP 

Nové Pitkovice III. a.s. a společnosti CENTRAL GROUP Ďáblice s.r.o. 
4. Přijmutí daru pozemků parc. č. 1060/2, 1900/178, 1900/179, 1900/190, 1900/192, 1900/204 v k. ú. 

Uhříněves včetně staveb komunikací a dalších výstupů vybudovaných v rámci výstavby obytného 
souboru „Vivus Uhříněves - I. etapa“ od společnosti Vivus Uhříněves, s.r.o. 

5. VZMR s názvem „Sanace garáží čp. 1257“ 

6. Odejmutí svěřené správy pozemků parc. č. 1835/3, 1835/4, 1835/5, 1835/6, 1835/14 a části 1835/2 

v k. ú. Uhříněves 
7. Přechod nájemního vztahu k bytu v ul. U Starého mlýna 
8. Smlouva o spolupráci MČ Praha 22 a Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Praze 10 - 

Uhříněvsi   
9. Výběr zhotovitele VZ „Zajištění úklidu obce, zimní údržby, jednoduchých stavebních prací, oprav, 

udržování městského mobiliáře a pomocných prací při akcích MČ“ 
10. Rozpočtové úpravy 
11. Opakovaná VZMR s názvem „Chodník ul. Františka Diviše - část B11“ - vyhodnocení zadávacího 

řízení 

12. VZMR na služby s názvem „Komunitní centrum - zpracování studie“ 

13. VZMR na stavební práce pod názvem „Stanoviště tříděného odpadu v ul. Lnářská na parc. č. 1879/1, 

k. ú. Uhříněves“ 

14. „Odstranění havarijního stavu dešťové kanalizace v ul. V Bytovkách před bytovým domem čp. 756, 

757 a 758“  

15. Revitalizace parku a Cukrovarského rybníka - zpracování PD - dodatek č. 1 

16. Schválení nákupu rozpočtového programu KROS 4 pro oceňování, kontrolu a řízení veřejných 

zakázek malého rozsahu 
17. „Podlimitní VZ na stavební práce s názvem „ Tělocvična - víceúčelová sportovní hala ZŠ Jandusů“ - 

schválení zadávacích podmínek 
18. Zápis z jednání Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 2. 11 2017 
19. Zápis z 6. zasedání Kulturní komise ze dne 26. 10. 2017 
20. Návrh nařízení hlavního města Prahy (HMP) - regulační řád 
21. Různé 

A/ Návrh novelizace vyhlášky č. 12/2008 Sb., hl. m. Prahy, kterou se zakazuje požívání alkoholických 
nápojů na veřejných prostranstvích, ve znění pozdějších změn 

B/  Informace ZS Bc. Selingera 
C/  Informace RAD Ing. Matyáška 
D/  Informace V OOS 

   

 
2a Kontrola zápisu ze 70. zasedání RMČ ze dne 1. 11. 2017 a kontrola usnesení a zápis z 2. MIM ZMČ 
ze dne 1. 11. 2017 

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

48/247/246/245/,44/2,43/2,42/8(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. - dle sdělení paní Čížkové ze SŽDC emailem dne 13. 11. 2017 
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probíhá revize a kompletace spisu, zpracování znaleckého posudku se předpokládá, ještě do konce roku 2017, 

následně nás budou o dalším postupu včetně návrhu kupní ceny písemně informovat - trvá 

70/2,69/2,68/2,67/2,66/2,65/2,64/2,63/2,62/2,61/2,60/2,59/2,58/2,57/2,56/2,55/2,54/7(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, proběhla schůzka se starostou MČ Kolovraty a bylo přislíbeno, že smlouva v nejbližší době bude 

podepsána  - trvá 

70/2,69/2,68/2,67/2,66/2,65/2,64/2,63/2,62/2,62/2,61/2,60/2,59/2,58/2,57/2,56/2,55/17 (55. RMČ ze dne 22. 2. 

2017) - Umístění nového stanoviště tříděného odpadu v ul. Lnářská - dnes v materiálech bod 14 
70/2,69/2,68/2,67/2,66/2,65/2,64/2,63/2,62/2,61/2,60/2,59/2,58/10 (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 
70/2,69/2,68/2,67/2,66/2,65/2,64/8 (64. RMČ ze dne 28. 6. 2017) - Podlimitní VZ na stavební práce s 
názvem „Tělocvična - víceúčelová sportovní hala ZŠ Jandusů“ - schválení způsobu zadání zakázky - 
dnes v materiálech bod 18 
70/2,69/2,68/2,68/2,67/2,66/2,65/2,64/10 (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 

70/2,69/2,68/2,67/2,66/2,65/2,64/11 (64. RMČ ze dne 28. 6. 2017)  - VZMR „Půdní vestavba U Starého 

mlýna čp. 727“- práce probíhají - trvá 

70/2,69/2,68/2,67/2,66/2,65/2,64/12 (64. RMČ ze dne 28. 6. 2017) - Zřízení ÚVB k pozemku parc. č. 2202/4     
v k. ú. Uhříněves ve prospěch PREdistribuce -  smlouva zaslána na katastr 
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 - ORS zajistí instalaci venkovních zastiňovacích prvků - 
RAD Ing. Semeniuk informoval, že akce bude zařazena do návrhu rozpočtu pro rok 2018 - trvá  
70/2,69/2,68/2,67/2,66/2,65/7  (65. RMČ dne 23. 8. 2017)  - Zřízení ÚVB k pozemku parc. č. 1059 v k. ú. 
Uhříněves ve prospěch PREdistribuce, a. s. - smlouva podepsána, zasláno na MHMP 
70/2,69/2,68/2,67/2,66/2,65/24 (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 
70/2,69/2,68/2,67/5 (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“ - práce probíhají - trvá 
70/2,69/2,68/2,67/8 (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 

70/2,69/2,68/2,67/9 (67. RMČ dne 20. 9. 2017) - VZMR s názvem „Obnova cesty pro pěší Hájek - 

Podkova" - vyhodnocení zadávacího řízení - smlouva byla podepsána - splněno 
70/2,69/2,68/2,67/17 (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 - trvá 
70/2,69/2,68/3 (68. RMČ dne 4. 10. 2017) - 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 
70/2,69/2,68/4 (68. RMČ dne 4. 10. 2017) - Zřízení ÚVB k pozemku parc. č. 2202/5 v k. ú. Uhříněves ve 
prospěch PREdistribuce - žadatel informován - čeká se na zaslání smlouvy - trvá 
70/2,69/2,68/5 (68. RMČ dne 4. 10. 2017) - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 1793/36, 1793/59, 1793/73 a 
1793/80 v  k. ú. Uhříněves ve prospěch T-MOBILE Czech Republic - smlouva podepsána a zaslána na 
MHMP - trvá 
70/2,69/2, 68/10 (68. RMČ dne 4. 10. 2017) -  Pověření výkonem funkce vedoucího úřadu MČ Praha 22 - 
starosta zajistí výkon vnitřního auditu jiným subjektem - trvá 

70/2,69/2,68/12 (68. RMČ dne 4. 10. 2017) - Zápis z 5. zasedání KK ze dne 21. 9. 2017 

a) finanční dar paní L. V. - DS podepsána - splněno 
b) „Vánočních trhy“ - OHS umístit příslušná dopravní značení na dobu konání akce - trvá 
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70/2,69/2,68/13 (68. RMČ dne 4. 10. 2017) - Různé A/1 - Tradiční setkání seniorů - smlouva podepsána – 
splněno 
70/2,69/4 (69. RMČ dne 18. 10. 2017) - Ukončení NS č. 20/2007 MN - 10 na byt na Novém náměstí            
s Ing. D. V. N.  - smlouva podepsána - splněno 
70/2,69/6 (69. RMČ dne 18. 10. 2017) - Zápis z 12. jednání KB s návrhem na uzavření NS k bytu - 
smlouva připravena k podpisu od 1. 12. 2017 - trvá 
70/2,69/7 (69. RMČ dne 18. 10. 2017) - Žádost o individuální dotaci pro Centrin CZ, s.r.o. - smlouvu 
připraví a podepíše ZS Selinger - trvá 
70/2,69/17 (69. RMČ dne 18. 10. 2017) - VZMR na dodávky s názvem „ Přístřešky stanic MHD BUS " - 
vyhodnocení zadávacího řízení - jednání o uzavření kupní smlouvy byla zahájena - trvá 

70/2,69/18 (69. RMČ dne 18. 10. 2017) - Opakovaná VZMR na stavební práce „Chodník ul. Františka 

Diviše - část B 1“ - schválení způsobu zadání, zadávacích podmínek, seznamu oslovených účastníků a 

hodnotící komise -  vyhodnocení zadávacího řízení dnes v materiálech bod 12 
70/2,69/19 (69. RMČ dne 18. 10. 2017) - Zápis z 18. jednání Komise VaÚP ze dne 4. 10. 2017 - uloženo 
RAD Ing. Semeniukovi zajistit zařazení podnětů na změnu ÚPn uvedené pod bodem 2) k projednání na        
17. ZMČ Praha 22 - trvá 
70/2,69/21 (69. RMČ dne 18. 10. 2017) - Různé - 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 - RMČ pověřila starostu 
zahájením jednání s MHMP na finanční krytí těchto staveb - trvá 

70/3 - Bezbariérový vstup do Otevřeného informačního centra a Radnice - dodávka a výměna vnějších 

vstupních dveří, instalace el. pohonu vnitřních dveří prostoru občanských průkazů, budova čp. 1250 

Nové náměstí -  VZMR zadána - čeká se na nabídky - trvá 
70/4 - Pronájem komínového tělesa k umístění antén pro poskytování internetového připojení - žadatel 
informován, NS podepsána - splněno 
70/5 - VZMR s názvem „Rekonstrukce propustku na Říčanském potoce" - vyhodnocení ZŘ - 3a) starosta 
písemně seznámil uchazeče s výsledkem výběrového řízení - splněno; 3b) smlouva o dílo byla podepsána - 
splněno  
70/7 - Zhodnocení práce ředitelů včetně, návrhu poskytnutí odměn za II. pololetí školního roku 
2016/2017 - ředitel/ředitelky ZŠ, MŠ, ŠJ s usnesením seznámeni - splněno 
70/9 -Finanční kontroly v MŠ, ZŠ a ŠJ, příspěvkových organizacích zřizovaných MČ Praha 22 - splněno 
70/11 - Zpracování nového návrhu OZV HMP o školských obvodech základních škol - splněno 
70/12 - VZMR „Fitpark Pitkovice“ - výzva byla zaslána vybraným zájemcům, hodnocení komise proběhlo            
14. 11. 2017 - trvá 
70/13 - Zajištění úklidu obce, zimní údržby, jednoduchých stavebních prací, oprav, udržování 
městského mobiliáře a pomocných prací při akcích MČ - VZMR dnes v materiálech bod 10 
70/14 - Návrh na mimořádnou odměnu občanům MČ Praha 22 - splněno 
70/15 - Návrh na odměnu formou finančního daru - Zpívání na schodech - DS je připravena k podpisu - 
splněno 
70/16 - Studie volnočasového parku za Novým náměstím - smlouva o dílo byla zaslána AK k připomínkám 
- trvá 
70/17 - Zápis z jednání Komise SPOD - jmenování vystaveno a změny na webu provedeny - splněno 
70/18 - Různé 

A/ Informace V OKÚ Ing. Petra 

Návrh změny OZV, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se 

vydává Statut hlavního města, ve znění pozdějších předpisů - připomínky uplatněny - splněno 
 
2b Kontrola usnesení z 2. MIM ZMČ ze dne 1. 11. 2017 - splněno 
 
2c Kontrola zápis z 2. MIM ZMČ ze dne 1. 11. 2017 

Senátor Kos - požádal o písemné zodpovězení dvou otázek: 

1. Kolik stála původní studie od firmy Basepoint? 

2. Jaká byla cena projektové dokumentace? Zda ji také dělala firma Basepoint. 

Odpověď zajistí RAD Ing. Semeniuk. 
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3. Přijmutí daru pozemků v k. ú. Pitkovice, včetně staveb a zeleně od společnosti CENTRAL GROUP 
Nové Pitkovice III. a.s. a společnosti CENTRAL GROUP Ďáblice s.r.o. 
Písemný materiál objasnil ZS pan Knotek. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s přijmutím daru pozemků 219/716, 219/918, 219/919, 219/920, 219/921, 219/922, 

219/923, 219/924, 219/925, 219/926 v k. ú. Pitkovice včetně komunikace, parkovacích stání, 

chodníků, zeleně a kontejnerového stání pro tříděný odpad od společnosti CENTRAL GROUP 

Ďáblice s.r.o., se sídlem Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4 IČ 28366301.  

2. RMČ souhlasí s přijmutím daru pozemku parc. č. 297 v k. ú. Pitkovice včetně kontejnerového stání 

pro tříděný odpad od společnosti CENTRAL GROUP Nové Pitkovice III. a.s., se sídlem Na Strži 

65/1702, 140 00 Praha 4 IČ 24246743. 

3. RMČ ukládá OSM vyvěsit záměr a připravit materiál do 17. ZMČ 
/6:0:1/ 
 
 
4. Přijmutí daru pozemků parc. č. 1060/2, 1900/178, 1900/179, 1900/190, 1900/192, 1900/204 v k. ú. 
Uhříněves včetně staveb komunikací a dalších výstupů vybudovaných v rámci výstavby obytného 
souboru „Vivus Uhříněves - I. etapa“ od společnosti Vivus Uhříněves, s.r.o. 
Písemný materiál objasnil ZS pan Knotek. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s přijmutím daru pozemků parc. č. 1060/2, 1900/178, 1900/179, 1900/190, 1900/192, 

1900/204 v k. ú. Uhříněves včetně staveb komunikací a dalších výstupů vybudovaných v rámci 

výstavby obytného souboru „Vivus Uhříněves - I. etapa“ od společnosti Vivus Uhříněves, s.r.o., se 

sídlem Budějovická 64/5, 140 00 Praha 4, IČ 281/84416.  

2. RMČ ukládá OSM vyvěsit záměr a připravit materiál do 17. ZMČ. 
/6:0:1/ 
 

5. VZMR s názvem „Sanace garáží čp. 1257“ 
Písemný materiál objasnil ZS pan Knotek. 
Usnesení: 

1. RMČ  souhlasí se zadáním VZMR s názvem „Sanace garáží čp. 1257“ na podkladě „Posouzení a 

návrh řešení sanací z hlediska vlhkosti a salinity“ zpracovaným firmou ARCHDOZOR s.r.o., 

Počernická 509/85, 108 00 Praha 10 - Malešice. 

2. RMČ souhlasí se zadávacími podmínkami a způsobem zadání VZMR s názvem „Sanace garáží       

čp. 1257“. 

3. RMČ jmenuje hodnotící komisi ve složení: 

členové:  Jiří Knotek   náhradníci:   Bc. Michal Selinger 

      Ing. Jana Kovaříková            Ing. František Wetter 

      Jan Maňák                         Vladko Rechcígel 

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

5. RMČ ukládá OSM zajistit zadání VZMR s názvem „Sanace garáží čp. 1257“ v souladu se směrnicí 

ÚMČ Praha 22 č. 2/2016. 

/6:0:1/ 

 

 

6. Odejmutí svěřené správy pozemků parc. č. 1835/3, 1835/4, 1835/5, 1835/6, 1835/14 a části 1835/2 

v k. ú. Uhříněves 
Písemný materiál objasnil ZS pan Knotek. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s odejmutím svěřené správy Městské části  Praha 22 k pozemkům parc. č. 1835/3, 

1835/4, 1835/5, 1835/6, 1835/14 a části 1835/2 o výměře 1.964 m2 v k. ú. Uhříněves.  

2. RMČ ukládá OSM připravit materiál do 17. ZMČ. 
/6:0:1/ 
 

 



 5 

7. Přechod nájemního vztahu k bytu v ul. U Starého mlýna 
Písemný materiál objasnil ZS pan Knotek. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s převedením nájemní smlouvy na byt v ul. U Starého mlýna v Praze - Uhříněvsi 

na paní J. K., bytem Praha - Uhříněves.   

2. RMČ ukládá OSM informovat žadatele o usnesení RMČ a uzavřít nájemní vztah v souladu 

s usnesením RMČ. 
/6:0:1// 
 
8. Smlouva o spolupráci MČ Praha 22 a Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Praze 10 - 
Uhříněvsi   
Písemný materiál objasnil ZS pan Knotek. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci s Farním sborem Českobratrské církve evangelické 

v Praze 10 - Uhříněvsi, se sídlem Husovo nám. 378/40, 104 00 Praha - Uhříněves, IČ 48551589, 

jejímž předmětem bude spolupráce v oblasti financování opravy fasády kostela a zapůjčování kostela 

za účelem pořádání kulturních akcí MČ.   

2. RMČ souhlasí s poskytnutím daru Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické v Praze              

10 - Uhříněvsi, Husovo nám. 378/40, 104 00 Praha - Uhříněves, IČ 48551589 ve výši 800 000 Kč na 

úhradu nákladů na opravu fasády evangelického kostela v Uhříněvsi, za podmínky provedení opravy a 

vyčerpání finanční částky nejpozději do října 2018.   

3. RMČ ukládá OSM připravit materiál do 17. ZMČ 
/6:0:1/ 
 
9. Výběr zhotovitele VZ „Zajištění úklidu obce, zimní údržby, jednoduchých stavebních prací, oprav, 
udržování městského mobiliáře a pomocných prací při akcích MČ“ 
Písemný materiál objasnil ZS Bc. Selinger. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zadáním veřejné zakázky „Zajištění úklidu obce, zimní údržby, jednoduchých 
stavebních prací, oprav, udržování městského mobiliáře a pomocných prací při akcích MČ“ firmě       
TV Facility Group, a. s., Teplárenská 602/9, Praha 10 - Malešice, IČ 24724815. 

2. RMČ ukládá 
a) starostovi podepsat s vybraným uchazečem smlouvu na období prosinec 2017 až prosinec 2018,  
b) OHS informovat uchazeče o výsledku výběrového řízení a zajistit plnění smlouvy 

/6:0:1/ 
 
10. Rozpočtové úpravy 
Písemný materiál objasnil radní Ing. Matyášek. 
Usnesení: 

RMČ schvaluje rozpočtové úpravy dle přílohy. 
/6:0:1/ 
 

11. Opakovaná VZMR s názvem „Chodník ul. Františka Diviše - část B11“ - 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:  

MANABAU s.r.o., V zákopech 534/3, 142 00 Praha 4 - Písnice,  
IČ: 02716828 za cenu 1 490 386 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. 

/6:0:1/ 
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12. VZMR na služby s názvem „Komunitní centrum - zpracování studie“ 
Písemný materiál objasnil radní Ing. Semeniuk. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zajištěním zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Komunitní 
centrum - zpracování studie“.  

2. RMČ ukládá ORS zajistit zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Komunitní 
centrum - zpracování studie“ 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. 
/6:0:1/ 

 

 

13. VZMR na stavební práce pod názvem „Stanoviště tříděného odpadu v ul. Lnářská na parc. č. 

1879/1, k. ú. Uhříněves“ 
Písemný materiál objasnil radní Ing. Semeniuk. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zajištěním zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce pod názvem 
„Stanoviště tříděného odpadu v ul. Lnářská na parc. č. 1879/1, k. ú. Uhříněves“.  

2. RMČ ukládá ORS zajistit zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky pod názvem 
„Stanoviště tříděného odpadu v ul. Lnářská na parc. č. 1879/1, k. ú. Uhříněves“ v souladu se Směrnicí 
ÚMČ Praha 22 č. 2/2016.  

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

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

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

/6:0:1/ 

 

 

14. Odstranění havarijního stavu dešťové kanalizace v ul. V Bytovkách před bytovým domem čp. 756, 

757 a 758 
Písemný materiál objasnil radní Ing. Semeniuk. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí informaci o havarijním stavu dešťové kanalizace v ul. V Bytovkách, před 
bytovým domem čp. 756, 757 a 758 dle důvodové zprávy. 

2. RMČ ukládá ORS zajistit odstranění havarijního stavu dešťové kanalizace v ul. V Bytovkách, před 
bytovým domem čp. 783/24 a 784/26. 

3. RMČ rozhoduje o přímém zadáním zakázky pod názvem „Odstranění havarijního stavu dešťové 
kanalizace v ul. V Bytovkách před bytovým domem čp. 756, 757 a 758“, dodavateli DEPA, s.r.o., 
K Hořavce 270/4, Praha 9, IČ: 25124391 s tím, že práce budou fakturovány dle skutečně provedených 
prací. 

4. RMČ schvaluje převod částky ve výši 1 050 240 Kč z akce „Oprava havárie DK ul. Přátelství – 
Bečovská“ na akci „Odstranění havarijního stavu dešťové kanalizace v ul. V Bytovkách před bytovým 
domem čp. 756, 757 a 758. 

/6:0:1/ 
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15. Revitalizace parku a Cukrovarského rybníka - zpracování PD - dodatek č. 1 
Písemný materiál objasnil radní Ing. Semeniuk. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s etapizací rozpracované projektové dokumentace akce „Revitalizace parku a 
Cukrovarského rybníka - zpracování PD“ z důvodu možnosti získání dotace z rozpočtu MHMP pro 
rok 2017 na první etapu akce pod názvem „Revitalizace parku a Cukrovarského rybníka - I. etapa - 
odbahnění“ s tím, že cena díla se zvyšuje o 166 000 Kč bez DPH. 

2. RMČ schvaluje zvýšení výdajů rozpočtu na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem 
„Revitalizace parku a Cukrovarského rybníka - zpracování PD“, o 201 000 Kč, zdroj financování 
převod prostředků pol. 6121 Park Pitkovické rybníky.  

3. RMČ ukládá starostovi uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 98/2017 D-6 ze dne 26. 4. 2017, 
takže celková cena činí 1 276 000 Kč bez DPH, 267 960 Kč 21% DPH, tj. 1 543 960 Kč vč. DPH. 

/6:0:1/ 

 

16. Schválení nákupu rozpočtového programu KROS 4 pro oceňování, kontrolu a řízení veřejných 

zakázek malého rozsahu 
Písemný materiál objasnil radní Ing. Semeniuk. 
Usnesení: 

1. RMČ schvaluje nákup rozpočtového programu KROS 4 pro oceňování, kontrolu a řízení veřejných 

zakázek malého rozsahu. 

2. RMČ ukládá ORS objednat rozpočtový program KROS 4 u společnosti ÚRS PRAHA, a. s.,       

Pražská 18, 102 00 Praha 10, IČ  47115645 za cenu 55 966 vč. DPH. 

/6:0:1/ 

 
17. Podlimitní VZ na stavební práce s názvem „Tělocvična - víceúčelová sportovní hala ZŠ Jandusů“ - 
schválení zadávacích podmínek 
Písemný materiál objasnil radní Ing. Semeniuk. RMČ  bere na vědomí zadávací podmínky. 
 
18. Zápis z jednání Redakční rady Uhříněveského zpravodaje (RR UZ) ze dne 2. 11 2017 
Materiál byl předložen písemně. 
RMČ bere na vědomí  

a) zápis z jednání RR UZ ze dne 2. 11 2017, 
b) rezignaci Ing. Olgy Jandové na funkci členky RR UZ ke dni 15. 11. 2017. 

 
 
19. Zápis z 6. zasedání Kulturní komise ze dne 26. 10. 2017 
Materiál byl předložen písemně. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí zápis z 6. zasedání Komise kultury ze dne 26. 10. 2017. 

2. RMČ schvaluje zadat zpracování dopravně inženýrského opatření (DIO) pro zajištění akce „Příjezd 

TGM“ dne 28. 10. 2018 a částečné uzávěry komunikace přátelství. Zažádat SSÚ (MHMP ODA)           

o jeho schválení.     

3. RMČ ukládá kulturní komisi zajistit určení rozsahu požadovaného omezení ul. Přátelství (zvláštního 

užívání komunikace = ZUK). 

4. RMČ ukládá ZS Bc. Selingerovi předat požadavky tohoto omezení ke zpracování DIO (součást 

žádosti o ZUK podávané na MHMP). Žádost musí být podána minimálně 30 dní před zahájením akce. 

/7:0:0/ 
 
 

20. Návrh nařízení hlavního města Prahy (HMP) - regulační řád 

Písemný materiál objasnil RNDr. Loula. 
Usnesení: 

RMČ souhlasí s návrhem regulačního plánu pro území HMP. 

/7:0:0/ 
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21. Různé 
A/ Návrh novelizace vyhlášky č. 12/2008 Sb., hl. m. Prahy, kterou se zakazuje požívání alkoholických 
nápojů na veřejných prostranstvích, ve znění pozdějších změn. Předmětem novelizace je především 
přepracované a doplněné znění § 2 vyhlášky. Toto ustanovení zahrnuje zavedení plošného zákazu konzumace 
alkoholických nápojů na veřejném prostranství. Doplněn byl i zákaz požívání alkoholu v okolí vstupů do 
prodejen nabízející alkohol. Zákaz se bude nově vztahovat i na okolí sociálních zařízení, kostelů a 
modliteben a veřejnosti volně přístupných sportovišť. Další změnou je zakotvení zákazu zdržování se na 
veřejném prostranství s otevřenou lahví či jinou nádobou s alkoholickým nápojem. 

K novelizaci OZV své připomínky na nová místa předložil OŽ, OŽPD a OSVZ. 

Návrh usnesení:  
RMČ souhlasí s uplatněním navržených připomínek na doplnění novelizace OZV. 
/7:0:0/ 
 
B/ Informace ZS Bc. Selingera 
Žádost o neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu hlavního města Prahy na realizaci projektů v oblasti 
Místní Agendy 21 

Usnesení:  
1. RMČ souhlasí  s podáním žádosti o neinvestiční účelovou dotaci v oblasti Místní Agendy 21. 

/7:0:0/ 
 

C/ Informace RAD Ing. Matyáška - pan radní informoval o přípravě rozpočtu na rok 2018 a požádal 
všechny radní o spolupráci. RMČ informaci bere na vědomí. 

 
D/ Informace V OOS paní Röslerové 

1. Uzavření OIC - z provozních důvodů je radě navrženo uzavření OIC v sobotu 18. 11. 2017 a v sobotu 
30. 12. 2017. 

Usnesení:  
RMČ souhlasí s uzavřením provozu OIC v sobotu 18. 11. 2017 a v sobotu 30. 12. 2017. 
/7:0:0/ 
 

2. Volební místnost v Hájku - pan D. P. se dostavil dne 14. 11. 2017 na úřad a vznesl žádost o navýšení 
částky za pronájem jeho soukromého objektu Squash Centrum v Hájku při volbě prezidenta ČR 
v lednu 2017. Vzhledem k tomu, že budou pravděpodobně dvě kola voleb, bude ušlý zisk značný. 
V ostatních volebních místnostech (ZŠ a MŠ) proplácíme částku 10 000 Kč, ale to nejsou soukromé 

objekty. Jiná možnost volební místnosti není v Hájku možná. Již v minulých letech byl hledán jiný 

prostor vhodný pro volební místnost, bez úspěchu 

 Usnesení:  

RMČ souhlasí s proplacením částky 20 000 Kč. 

/6:0:1/ 

 
 

Zasedání bylo ukončeno v 11:50 hodin. 
Zapsala: Monika Kubšová 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Bc. Michal Selinger   ………………………………… 
 
 
 
   Ing. Petr Semeniuk    ……………………………….. 
            
 
 
Ing. Martin Turnovský, starosta MČ Praha 22 ………………………………………… 
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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 

 


