Zápis z 72. zasedání RMČ, které se konalo dne 27. 11. 2013
od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice
Přítomni:
Ověřovatelé zápisu:
Omluveni:

viz Prezenční listina
Ing. Eliška Machačová, pan Aleš Benda
Ing. Marcela Pröllerová, pan Milan Coller

Jednání zahájil pan zástupce starosty v 9:00 hodin přivítáním přítomných. Hlasováním 5:0:0
byl schválen následující PROGRAM:
1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu
2. Kontrola zápisu 71. zasedání RMČ ze dne 13. 11. 2013
3. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 2125 v k. ú. Uhříněves ve prospěch
společnosti PREdistribuce, a. s.
4. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 141/1 v k. ú. Hájek u Uhříněvsi ve
prospěch společnosti PREdistribuce, a. s.
5. Veřejná zakázka „PD Lávka ul. Ke Kříži“ - schválení způsobu zadání, zadávacích
podmínek a hodnotící komise
6. Veřejná zakázka „PD Cyklostezka Pitkovice - Benice“ - schválení způsobu zadání,
zadávacích podmínek a hodnotící komise
7. Cyklostezka Pitkovice - Benice“ - Smlouva o centralizovaném zadávání
8. Vyhodnocení jednání v jednacím řízení bez uveřejnění k zadání veřejné zakázky na
zhotovitele díla - stavby „Dostavba pavilonu ZŠ Jandusů - vícepráce“
9. Veřejná zakázka „Komplet 8 ks PC pro kancelářské využití“
10. Stažení výpovědi z nájemní smlouvy z důvodu zaplacení dlužného nájemného - Lucie
Prinková, Přátelství 63/192, Praha 10
11. Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za 3. čtvrtletí 2013
12. Rozpočtové úpravy MČ Praha 22 za období od 22. 8. 2013 do 20. 11. 2013
13. Zásady rozpočtového provizoria Městské části Praha 22 na rok 2014
14. Zápis z 11. jednání Finančního výboru ZMČ ze dne 20. 11. 2013
15. Zhodnocení práce ředitelů za II. pololetí školního roku 2012/2013, včetně poskytnutí
odměn
16. Odpisové plány dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku příspěvkových organizací
zřízených Městskou částí Praha 22 na rok 2014
17. Výroční zprávy základních škol a mateřské školy za školní rok 2012/2013
18. Zápis z 16. jednání školské komise konané dne 19. 11. 2013
19. Návrh na mimořádnou odměnu občanům MČ Praha 22
20. Různé
A/ Zateplení ZŠ U Obory
B/ Licence systému „Microsoft Windows 7 Pro Czech DVD“
C/ Ústní informace paní tajemnice
2. Kontrola zápisu 71. zasedání RMČ ze dne 13. 11. 2013
71/2,70/2,69/2,68/2,67/2,66/2,65/2,64/2,63/2,62/2,61/2,60/2,59/2,58/2,57/2,56/2,55/2,54/2,53/2,52/2,
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
71/2,70/2,69/2,68/2,67/2,66/2,65/2,64/2,63/2,62/2,61/2,60/2,59/2,58/2,57/3 b) Zajištění zprac. PD
IA „Dostavba čp. 158"- pozastaveno dle pokynů pana ZS Ing. Turnovského - trvá
71/2,70/2,69/2,68/2,67/2,66/2,65/2,64/4 - Smlouva s TSK HMP „Rekonstrukce Rozdělená,
V Kuťatech - DK“ - starosta bude v této věci jednat s TSK. Informaci nebo materiál předložíme
na některém další zasedání RMČ - trvá
71/2,70/2,69/2,68/2,67/2,66/2,65/2,64/7 - 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

71/2,70/2,69/2,68/2,67/5 - 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 - urgováno - trvá
71/2,70/2,69/2,68/2,67/11 - Jmenování hodnotící komise k VZ na výběr zhotovitele akce
„Dostavba pavilonu ZŠ Jandusů - vícepráce“ - zasedání komise nebylo třeba, dnes samostatný
materiál
71/2,70/2,69/2,68/2a13,67/15 - „Restaurování praporu pěveckého spolku Hlahol“- prapor je již
zrestaurovaný (zaslány fota) – bude dovezen 4. 12. 2013 v dopoledních hodinách - možnost
prohlédnutí členy ZMČ zde na radnici. Restaurátorka navrhuje provedení odborného restaurování
žerdi včetně špice a hřebů za cenu 6 200 Kč. Vitríny: dne 15. 11. si výrobce prohlédl prostory
muzea k umístění vitrín, cenový návrh na zhotovení není doposud zpracován.
Usnesení:
RMČ souhlasí s restaurováním žerdi za celkovou cenu 6 200 Kč.
RMČ ukládá OKÚ vystavit objednávku pro paní Zuzanu Červenkovou, IČ 18854176.
/5:0:0/
71/2,70/2,69/2,68/2,67/18 - 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., probíhá
sledování stavu při případném dešti - trvá
71/5,70/2,69/2,68/5 - 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“ – konečná verze s dodavatelem projednána
dne 25. 11. 2013; nový web by mohl začít fungovat 3 - 4/2014
71/2,70/2,69/3 - VZ na výběr zhotovitele na zpracování PD akce „Cyklostezka Pitkovice Benice“- jsou připravovány zadávací podmínky k VZ - trvá
71/2,70/2,69/5 - VZ „Lávka ul. Ke Kříži“ - jsou připravovány zadávací podmínky k VZ - trvá
71/2,70/9 – Ukončení NS s pí Prinkovou - dnes materiál; s p.Komárkem – p. radní informoval o
záležitosti a sdělil, že podal trestní oznámení na jmenovaného – věc bude řešit s OSM AK - trvá
71/2,70/15 - Různé A/ Výstavba MŠ Pitkovice - zhotovitel předpokládá předat dokumentaci na
konci listopadu 2013, další informace sdělí pan ZS na příštím jednání rady - trvá
71/4 – Zřízení ÚVB T-Systems Czech republic, a.s. – žadatel informován, smlouva se připravuje
– trvá
71/5,6,7 a 15 – materiály jsou na 14. ZMČ vyexpedovány
71/10 – Nájemné za užívánígarážového stání č.30 v PD čp. 1370 – pan ing.Klepetář byl dopisem
pana radního Bendy informován
71/11 - Dotace na podporu NO zajišťujících sportovní výchovu mládeže - 3.a) smlouvy
se připravují k podpisu; 3.b) materiál na ZMČ distribuován 25/11
71/12 - Zajištění úklidu obce, zimní údržby, jednoduchých stavebních prací, oprav, udržování
městského mobiliáře a pomocných prací při akcích MČ 22 v roce 2014 - záměr zveřejněn do
2. 12. 2013 - úkol OHS trvá
3. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 2125 v k. ú. Uhříněves ve prospěch
společnosti PREdistribuce, a. s.
Písemně předložený materiál objasnil ZS Ing. Turnovský.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí se zřízením úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 2125 v k. ú.
Uhříněves ve prospěch společnosti PREdistribuce, a. s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha
5, IČ 273 76 516 za cenu dle znaleckého posudku + DPH.
2. RMČ ukládá
a) OSM informovat žadatele a připravit smlouvu o smlouvě budoucí,
b) starostovi MČ uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
/5:0:0/
4. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 141/1 v k. ú. Hájek u Uhříněvsi ve
prospěch společnosti PREdistribuce, a. s.
Písemně předložený materiál objasnil ZS Ing. Turnovský.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí se zřízením úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 141/1 v k. ú.
Hájek u Uhříněvsi ve prospěch společnosti PREdistribuce, a. s., Svornosti 3199/19a, 150
00 Praha 5, IČ 273 76 516 za cenu dle znaleckého posudku + DPH.
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2. RMČ ukládá
a) OSM informovat žadatele a připravit smlouvu o smlouvě budoucí,
b) starostovi MČ uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
/5:0:0/
5. Veřejná zakázka „PD Lávka ul. Ke Kříži“ - schválení způsobu zadání, zadávacích
podmínek a hodnotící komise
Písemně předložený materiál objasnil ZS Ing. Turnovský. Z diskuze vyšla připomínka, aby byly
smlouvy uzavírány tak, aby finanční plnění mohlo být až v roce 2014
Usnesení:
1. RMČ souhlasí se způsobem zadání, zadávacími podmínkami a složením hodnotící komise
VZ malého rozsahu „PD Lávka ul. Ke Kříži“ dle předloženého návrhu.
2. RMČ ukládá starostovi jmenovat členy a náhradníky hodnotící komise v souladu se závěry
tohoto usnesení.
/5:0:0/
6. Veřejná zakázka „PD Cyklostezka Pitkovice - Benice“ - schválení způsobu zadání,
zadávacích podmínek a hodnotící komise
Písemně předložený materiál objasnil ZS Ing. Turnovský. Vzhledem k tomu, že se jedná o
centralizované zadávání, rada doporučuje do hodnotící komise zvolit zástupce i z MČ Praha Benice.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí se způsobem zadání, zadávacími podmínkami a složením hodnotící komise
VZ malého rozsahu „PD Cyklostezka Pitkovice - Benice“ dle předloženého návrhu.
2. RMČ jmenuje hodnotící komisi ve složení:
p. Petr Mošna
náhradníci:
pí. Jana Frydrychová
Ing. Martin Turnovský
p. Aleš Benda
pí. Věra Topičová
p. Otta Matoušek
3. RMČ ukládá starostovi jmenovat členy a náhradníky hodnotící komise v souladu se závěry
tohoto usnesení.
/5:0:0/
7. „Cyklostezka Pitkovice - Benice“ - Smlouva o centralizovaném zadávání
Písemně předložený materiál objasnil ZS Ing. Turnovský, který informoval o tom, že Smluvní
strany se dohodly, že veškeré náklady související s Projektem budou rozděleny z 1/3 mezi
centrálního zadavatele, kterým je MČ Praha 22 a ze 2/3 pověřujícího zadavatele, kterým je MČ
Praha - Benice.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s uzavřením Smlouvy o centralizovaném zadávání.
2. RMČ ukládá starostovi podepsat Smlouvu o centralizovaném zadávání.
/5:0:0/
8. Vyhodnocení jednání v jednacím řízení bez uveřejnění k zadání veřejné zakázky na
zhotovitele díla - stavby „Dostavba pavilonu ZŠ Jandusů - vícepráce“
Písemně předložený materiál objasnil ZS Ing. Turnovský, který informoval o změnách oproti PD
během realizace akce „Dostavba pavilonu ZŠ Jandusů“ v červenci a srpnu 2013, které měly vliv na
celkovou cenu díla. K věci se diskutovalo.
Usnesení:
RMČ souhlasí
a) s předloženým písemným soupisem a odůvodněním dodatečných stavebních prací včetně
ceny ze dne 18. 11. 2013 s tím, že se cena díla zvyšuje o 484 015 Kč bez DPH, což je
585 658 Kč včetně DPH,
b) ukládá starostovi uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo.
/5:0:0/
9. Veřejná zakázka „Komplet 8 ks PC pro kancelářské využití“
Písemně předložený materiál objasnil pan radní Benda. Jedná se o pravidelnou obnovu počítačů pro
kancelářské využití.
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Usnesení:
1. RMČ souhlasí s přidělením veřejné zakázky „Komplet 8 ks PC pro kancelářské využití“
společnosti HAPPY comp, s. r.o., IČ 45274541 za celkovou cenu 162 818 Kč včetně DPH.
2. RMČ ukládá vedoucímu OKÚ vystavit objednávku na pořízení 8 ks PC dle předložené
nabídky.
/5:0:0/
10. Stažení výpovědi z nájemní smlouvy z důvodu zaplacení dlužného nájemného - Lucie
Prinková, Přátelství 63/192, Praha 10
Písemně předložený materiál objasnil pan radní Benda.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí se zrušením výpovědi na byt č. 8, Přátelství 63/192, Praha Uhříněves jehož
nájemkyní je paní Lucie Prinková.
2. RMČ ukládá OSM informovat nájemkyni o usnesení.
/5:0:0/
Na zasedání byl přizván V EO Ing. Wetter, který zodpověděl radním dotazy, týkající se některých
projednávaných bodů, dále k rozpočtovým úpravám, financování IA a čerpaní financí a dotací.
11. Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za 3. čtvrtletí 2013
Písemně předložený materiál objasnil pan radní Ing. Semecký. K věci se diskutovalo.
Usnesení:
RMČ bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za 3. čtvrtletí 2013.
12. Rozpočtové úpravy MČ Praha 22 za období od 22. 8. 2013 do 20. 11. 2013
Písemně předložený materiál objasnil pan radní Ing. Semecký. K věci se diskutovalo
Usnesení:
RMČ schvaluje rozpočtové úpravy MČ Praha 22 za období od 22. 8. 2013 do 20. 11. 2013.
/5:0:0/
13. Zásady rozpočtového provizoria Městské části Praha 22 na rok 2014
Písemně předložený materiál objasnil pan radní Ing. Semecký.
Usnesení:
RMČ souhlasí se zásadami rozpočtového provizoria na rok 2014 a doporučuje je na ZMČ schválit.
/5:0:0/
14. Zápis z 11. jednání Finančního výboru ZMČ ze dne 20. 11. 2013
Písemně předložený materiál objasnil pan radní Ing. Semecký.
Usnesení:
RMČ bere na vědomí
a) zápis z 11. jednání Finančního výboru ZMČ ze dne 20. 11. 2013,
b) přijatá usnesení FV ZMČ.
15. Zhodnocení práce ředitelů za II. pololetí školního roku 2012/2013, včetně poskytnutí
odměn
Písemně předložený materiál objasnila paní radní Ing. Machačová, s tím že odměny jsou ředitelůmředitelkám škol a školní jídelny navrženy za plnění mimořádných nebo významných pracovních
úkolů, spolupráci se zřizovatelem a podílení se na rozvoji školství a kultury v městské části. Při
návrhu odměn bylo přihlíženo k výsledkům šetření ČŠI a výsledkům hospodaření škol.
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí zhodnocení práce ředitele/k za II. pololetí školního roku 2012/2013.
2. RMČ schvaluje odměny pro ředitele(ky) základních a mateřských škol a školní jídelny, dle
návrhu v důvodové zprávě.
3. RMČ ukládá OKÚ seznámit s unesením ředitele(ky) základních a mateřských škol a školní
jídelny.
/5:0:0/
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16. Odpisové plány dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku příspěvkových
organizací zřízených Městskou částí Praha 22 na rok 2014
Písemně předložený materiál objasnila paní radní Ing. Machačová.
Usnesení:
1. RMČ schvaluje předložené odpisové plány základních škol a školní jídelny na rok 2014.
2. RMČ ukládá
a) OKÚ seznámit s usnesením RMČ ředitele příspěvkových organizací,
b) ředitelům příspěvkových organizací odepisovat majetek v souladu se schválenými
odpisovými plány na rok 2014.
/5:0:0/
17. Výroční zprávy základních škol a mateřské školy za školní rok 2012/2013
Písemně předložený materiál objasnila paní radní Ing. Machačová, která informovala o tom, že
výroční zprávy jsou zveřejněny na webových stránkách škol.
Usnesení:
RMČ bere na vědomí
a) výroční zprávy ZŠ U Obory, Praha 10, Vachkova 630, ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 a
MŠ, Praha 10, Za Nadýmačem 927 za školní rok 2012/2013.
b) Souhrnné výroční zprávy MŠ a ZŠ za SO Praha 22 za školní rok 2012/2013.
18. Zápis z 16. jednání školské komise konané dne 19. 11. 2013
Písemně předložený materiál objasnila paní radní Ing. Machačová, upozornila na termíny akcí
konaných v prosinci a pozvala na ně přítomné.
Usnesení:
RMČ bere na vědomí
a) jednotlivé body zápisu 16. jednání školské komise konané dne 19. 11. 2013,
b) přerušení provozu v MŠ Sluneční a MŠ Za Nadýmačem o vánočních prázdninách.
19. Návrh na mimořádnou odměnu občanům MČ Praha 22
Písemně předložený materiál objasnila paní tajemnice. Jedná se o činnosti ve prospěch MČ Praha
22 vykonávané zdarma.
Usnesení:
1. RMČ schvaluje jednorázovou odměnu občanům MČ Praha 22:
a) paní Jarmile Čípové
4 000 Kč
b) panu Pavlu Polaneckému 3 000 Kč
2. RMČ ukládá OE zajistit vyplacení odměny
/5:0:0/
20. Různé
A/ Zateplení ZS U Obory
Písemně předložený materiál objasnil ZS Ing. Turnovský, který informoval o stavu akce a o změně
jejího financování. Na základě uskutečněných jednání na SFŽP ČR vyplynulo, že do konce roku
MČ Praha 22 obdrží „Rozhodnutí o přiznání dotace“, ale financování - dotace - bude poskytnuta
MČ ze SFŽP až v roce 2014. Vzhledem k tomu, že práce byly dokončeny, je třeba uhradit
konečnou fakturu z vlastních prostředků rozpočtu MČ. Rozpočtovou změnu zajistí OE.
RMČ bere na vědomí informaci o průběhu a financování akce „ZŠ U Obory - zateplení“.
B/ Licence systému „Microsoft Windows 7 Pro Czech DVD“
Písemně předložený materiál objasnil pan radní Benda, který informoval o tom, že na PC úřadu je
v současné době využíván osvědčený software Windows 7 od společnosti Microsoft. Při postupné
výměně PC je v současnosti standardně dodávána verze Windows 8. Tato verze systému není pro
využití na našem úřadě vyzkoušena a nepřináší žádnou významnou výhodu. Z tohoto důvodu
navrhuje zakoupit 20 licencí Microsoft Windows 7 Pro Czech DVD v tomto roce, dokud jsou ještě
v prodeji.
Usnesení:
RMČ souhlasí s pořízením 20 licencí systému „Microsoft Windows 7 Pro Czech DVD“ za cenově
nejvýhodnější nabídku.
/5:0:0/
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C/ Ústní informace paní tajemnice
- Adventní live koncert Ivety Bartošové
Ve spolupráci s farním kostelem Všech svatých v Uhříněvsi se v neděli 22. 12. 2013
v 18:00 hod uskuteční charitativní kulturně společenská akce „Adventní live koncert Ivety
Bartošové s dětským pěveckým sborem Vrabčata“. Výtěžek z dobrovolného vstupného
bude využit ve prospěch kostela Všech svatých. Paní Bartošová požádala zaštítění této
akce pana starostu MČ a o finanční příspěvek na dopravu DPS Vrabčata a kapely,
technické zabezpečení koncertu. Prezentace koncertu bude v UZ/12, a o součinnost při
zajištění pořadatelské služby bude požádána MP. K věci se diskutovalo.
Usnesení:
RMČ souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku – proplacení faktur v celkové výši
15 000 Kč.
/5:0:0/
-

Čestné uznání od týdeníku Ekonom MČ Praha 22 převzala tajemnice na slavnostním
vyhodnocení srovnávacího výzkumu na Staroměstské radnici, který byl letos na téma:
„Radnice s podnikateli na jedné lodi. Není to utopie!“
- za účast ve srovnávacím výzkumu Město pro byznys 2013
- za nejlepší webové stránky (obsah internetových stránek hl. m. Prahy z hlediska
informací pro podnikatele) v rámci akce Město pro byznys 2013,
- 1. místo spol. Metrans, kterou naše MČ P22 nominovala

-

Návrh termínů zasedání RMČ a ZMČ na I. pololetí 2014 - k termínům se diskutovalo,
materiál bude po dohodě s radními předložen ke schválení na příští zasedání rady.

Zasedání bylo ukončeno v 10:40 hodin.
Zapsala: Monika Kubšová

Ověřovatelé zápisu:
Ing. Eliška Machačová

……………………………….

pan Aleš Benda

……………………………….

Ing. Martin Turnovský, ZS MČ Praha 22

…………………………….…
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