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Zápis ze 72. zasedání RMČ, které se konalo dne 29. 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 71. zasedání RMČ ze dne 15. 11. 2017  
3. Přijmutí daru chodníku na části pozemku parc. č. 109/1 v k. ú. Pitkovice od společnosti Nový domov 

Praha s.r.o. 

4. Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem „Bezbariérový vstup do Otevřeného informačního centra a 

Radnice - dodávka a výměna vnějších vstupních dveří, instalace el. pohonu vnitřních dveří prostoru 

občanských průkazů, budova č. p. 1250 Nové náměstí“   

5. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 2003 a 2178/5 v k. ú. Uhříněves ve prospěch 

společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a. s. 

6. Ukončení nájemní smlouvy č. 105/2015 MN - 31 na pronájem nebytového prostoru č. 211 „Prodejna 

oděvů“ na adrese Nové náměstí 1370 v Praze - Uhříněvsi s paní Terezou Boháčovou   

7. VZMR služby s názvem „Využití kamerového systému pro zvýšení bezpečnosti veřejného prostoru na 

území MČ Praha 22 - zpracování PD“  

8. Rozpočtové úpravy 

9. Plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti k 30. 9. 2017 

10. Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2018 

11. „Tělocvična - víceúčelová sportovní hala ZŠ Jandusů“ - schválení zadávacích podmínek zakázky 

12. „Komunitní centrum - zpracování studie“ - vyhodnocení zadávacího řízení 

13. „Stanoviště tříděného odpadu v ul. Lnářská na parc. č. 1879/1, k. ú. Uhříněves“ - vyhodnocení 

zadávacího řízení 
14. „Dovybavení MŠ Pitkovice - zastiňovací prvky“ - schválení způsobu zadání, zadávacích podmínek, 

seznamu účastníků a hodnotící komise 
15. Veřejná zakázka „Fitpark Pitkovice“ 

16. Veřejná zakázka „Periodický odvoz komunálních odpadů 2018 - 2022“ - vyhodnocení zadávacího 

řízení 
17. Zápis ze 7. zasedání Kulturní komise ze dne 23. 11. 2017 
18. Nový systém odměňování za výkon funkce členů zastupitelstev územně samosprávných celků (ÚSC) 

s účinností od 1. 1. 2018   

19. Statut účelového fondu Úřadu městské části Praha 22 

20. Návrh termínů zasedání RMČ na I. pololetí 2018 a návrh termínů zasedání ZMČ na rok 2018 do konce 

volebního období 

21. Návrh programu 17. zasedání ZMČ, které se uskuteční den 13. 12. 2017 
22. Různé 

A/ Živý Betlém 
B/ Záštita MČ Praha 22 nad akcí „Rozsvícení a křest vánočního stromečku v Pitkovicích“ 
     Žádost o individuální dotaci  
C/ Žádost o poskytnutí finančního daru 
D) Informace RAD Ing. Semeniuka 
 
 

2. Kontrola zápisu ze 71. zasedání RMČ ze dne 15. 11. 2017  

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

49/248/247/246/245/,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 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 
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71/2,70/2,69/2,68/2,67/2,66/2,65/2,64/2,63/2,62/2,61/2,60/2,59/2,58/2,57/2,56/2,55/2,54/7 (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 připravil vlastní smlouvu, kterou zaslal ke schválení na MZ, SŽDC do konce června nepředložila svůj 

návrh smlouvy - zaurgováno - trvá, 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. Dne 24. 11. 2017 pan Rösler telefonicky kontaktoval 

paní Novákovou, asistentku starosty  MČ Kolovraty, která mu potvrdila, že na základě usnesení Zastupitelstva 

musí být  smlouva doplněna o  údržbu „následnou péči povrchu cyklostezky“ - trvá 
71/2,70/2,69/2,68/2,67/2,66/2,65/2,64/2,63/2,62/2,61/2,60/2,59/2,58/10 (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 

71/2,70/2,69/2,68/2,68/2,67/2,66/2,65/2,64/10 (64. RMČ ze dne 28. 6. 2017) - VZMR „Rekonstrukce NP 

v domě čp. 199, K Sokolovně na 2 byty pro případ havarijních pohrom“ - práce probíhají - trvá 

71/2,70/2,69/2,68/2,67/2,66/2,65/2,64/11 (64. RMČ ze dne 28. 6. 2017)  - VZMR „Půdní vestavba                

U Starého mlýna čp. 727“- práce probíhají - trvá 
71/2,70/2,69/2,68/2,67/2,66/2,65/2,64/12 (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 - trvá 
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         
- schválení způsobu zadání a zadávacích podmínek dnes v materiálech - viz bod 14 
71/2,70/2,69/2,68/2,67/2,66/2,65/7  (65. RMČ dne 23. 8. 2017)  - Zřízení ÚVB k pozemku parc. č. 1059   
v k. ú. Uhříněves ve prospěch PREdistribuce, a. s. - smlouva podepsána a zaslána na katastr - trvá 
71/2,70/2,69/2,68/2,67/2,66/2,65/24 (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 Ing. Máslová - materiál do 17. ZMČ zpracován - splněno 
71/2,70/2,69/2,68/2,67/5 (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 
71/2,70/2,69/2,68/2,67/8 (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 

71/2,70/2,69/2,68/2,67/17 (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   
71/2,70/2,69/2,68/3 (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 - smlouva zaslána k podpisu na 
PRE - trvá 
71/2,70/2,69/2,68/4 (68. RMČ dne 4. 10. 2017) - Zřízení ÚVB k pozemku parc. č. 2202/5 v k. ú. Uhříněves 
ve prospěch PREdistribuce - smlouva zaslána k podpisu na PRE - trvá 
71/2,70/2,69/2,68/5 (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 
71/2,70/2,69/2, 68/10 (68. RMČ dne 4. 10. 2017) -  Pověření výkonem funkce vedoucího úřadu MČ P22 - 
STA zajistí výkon vnitřního auditu jiným subjektem - bude projednáno dnes na FV - trvá 

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

- OHS umístil příslušná dopravní značení na dobu konání akce - splněno 
71/2,70/2,69/6 (69. RMČ dne 18. 10. 2017) - Zápis z 12. jednání KB s návrhem na uzavření NS k bytu - 
smlouva podepsána - splněno 
71/2,70/2,69/7 (69. RMČ dne 18. 10. 2017) - Žádost o individuální dotaci pro Centrin CZ, s.r.o. - smlouva 
podepsána - splněno 
71/2,70/2,69/17 (69. RMČ dne 18. 10. 2017) - VZMR na dodávky s názvem „Přístřešky stanic MHD 
BUS“ - vyhodnocení zadávacího řízení - kupní smlouva byla podepsána - splněno 
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 - - materiál do 17. ZMČ zpracován - splněno 
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71/2,70/2,69/21 (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    

71/2,70/3 (70. RMČ dne 1. 11. 2017) - Bezbariérový vstup do OIC a Radnice - dodávka a výměna 

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

čp. 1250 Nové náměstí -  vyhodnocení dnes na programu bod 4 
71/2,70/12 (70. RMČ dne 1. 11. 2017) - VZMR „Fitpark Pitkovice“ - vyhodnocení dnes bod 15 
71/2,70/16 (70. RMČ dne 1. 11. 2017) - Studie volnočasového parku za NN - SoD podepsána - splněno 
71/3 - Přijmutí daru pozemků v k. ú. Pitkovice, včetně staveb a zeleně od spol. CENTRAL GROUP Nové 
Pitkovice III. a.s. a spol. CENTRAL GROUP Ďáblice - záměr vyvěšen, materiál do 17. ZMČ zpracován 
71/4 - 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 OS „Vivus 
Uhříněves - I. etapa“ od spol. Vivus Uhříněves, s.r.o. - záměr vyvěšen, materiál do 17. ZMČ zpracován 

71/5 - VZMR s názvem „Sanace garáží čp. 1257“ - VZMR vyhlášena, čeká se na nabídky - trvá 

71/6 - Odejmutí svěřené správy pozemků parc. č. 1835/3, 1835/4, 1835/5, 1835/6, 1835/14 a části 1835/2 

v k. ú. Uhříněves - materiál do 17. ZMČ zpracován 
71/7 - Přechod nájemního vztahu k bytu č. 2 v čp. 727 ul. U Starého mlýna - žadatelka informována, 
smlouva připravena k podpisu - trvá 
71/8 - Smlouva o spolupráci MČ Praha 22 a Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Praze 10 
- Uhříněvsi  - materiál do 17. ZMČ připraven 
71/9 - Výběr zhotovitele VZ „Zajištění úklidu obce, zimní údržby, jednoduchých stavebních prací, 
oprav, udržování městského mobiliáře a pomocných prací při akcích MČ“ - uchazeč informován, 
smlouva podepsána - splněno 

71/11 - Opakovaná VZMR s názvem „Chodník ul. Františka Diviše - část B11“ - vyhodnocení 

zadávacího řízení - 3a) starosta písemně seznámil uchazeče s výsledkem výběrového řízení - splněno;         

3b) SoD byla podepsána - splněno 

71/12 - VZMR na služby s názvem „Komunitní centrum - zpracování studie“ - vyhodnocení  ZŘ dnes 

v materiálech, viz bod 12 

71/13 - VZMR na stavební práce pod názvem „Stanoviště tříděného odpadu v ul. Lnářská na parc. č. 

1879/1, k. ú. Uhříněves“ - vyhodnocení ZŘ dnes v materiálech, viz bod 13 

71/14 - Odstranění havarijního stavu dešťové kanalizace v ul. V Bytovkách před bytovým domem čp. 

756, 757 a 758 - ORS vystavil objednávku - práce na odstranění havárie zahájeny - trvá  

71/15 - Revitalizace parku a Cukrovarského rybníka - zpracování PD - dodatek č. 1 - Dodatek č. 1              

k SoD č. 98/2017 D-6 - připraven k podpisu - trvá  

71/16 - Schválení nákupu rozpočtového programu KROS 4 pro oceňování, kontrolu a řízení VZMR - 

ORS objednal rozpočtový program KROS 4 u spol. ÚRS PRAHA, a.s., smlouva se připravuje k podpisu - trvá 
71/17 - Podlimitní VZ na stavební práce s názvem „Tělocvična - víceúčelová sportovní hala ZŠ 
Jandusů“ - schválení zadávacích podmínek - schválení ZP - dnes v materiálech - viz 11 bod 
71/18 - Zápis z jednání RR UZ ze dne 2. 11 2017 - změny na webu provedeny - splněno 
71/19 - Zápis z 6. zasedání KK ze dne 26. 10. 2017 - předsedkyně KK informována o usnesení rady emailem 
71/21 - 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 - připomínky k novelizaci vyhlášky zaslány 
na příslušný odbor MHMP - splněno 
B/ Informace ZS Bc. Selingera - Žádost o neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu hl m. Prahy na 
realizaci projektů v oblasti Místní Agendy 21 - žádost podána na MHMP - splněno 
D/ Informace V OOS paní Röslerové - Volební místnost v Hájku - žadatel o usnesení rady informován – 
splněno 
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3. Přijmutí daru chodníku na části pozemku parc. č. 109/1 v k. ú. Pitkovice od společnosti Nový 

domov Praha s.r.o. 
Písemný materiál objasnil ZS pan Knotek. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s přijmutím daru chodníku na části pozemku parc. č. 109/1 v k. ú. Pitkovice, 

budovaného v rámci akce „Polyfunkční dům Pitkovice“ od společnosti Nový domov Praha s.r.o., se 

sídlem Pražská 1507/7b, 102 00 Praha 10 - Hostivař, IČ 25796801. 

2. RMČ ukládá OSM vyvěsit záměr a připravit materiál do 17. ZMČ 

/6:0:1/ 

 

4. Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem „Bezbariérový vstup do Otevřeného informačního 

centra a Radnice - dodávka a výměna vnějších vstupních dveří, instalace el. pohonu vnitřních dveří 

prostoru občanských průkazů, budova č. p. 1250 Nové náměstí“   
Písemný materiál objasnil ZS pan Knotek. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se společností ASSA ABLOY Entrance Systems spol. s r. o., U Blaženky 2155/18, 

Praha 5 - Smíchov, IČ 44846444, jako s dodavatelem veřejné zakázky malého rozsahu s názvem 

„Bezbariérový vstup do Otevřeného informačního centra a Radnice – dodávka a výměna vnějších 

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

Nové náměstí“ za cenu 519 889 včetně DPH 21%. 

2. RMČ ukládá OSM zajistit smlouvu o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem 

„Bezbariérový vstup do Otevřeného informačního centra a Radnice – dodávka a výměna vnějších 

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

Nové náměstí“ se společností ASSA ABLOY Entrance Systems spol. s r. o., U Blaženky 2155/18, 

Praha 5 - Smíchov, IČ 44846444. 

/6:0:1/ 

 

5. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 2003 a 2178/5 v k. ú. Uhříněves ve 

prospěch společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a. s. 
Písemný materiál objasnil ZS pan Knotek. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zřízením úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 2003 a 2178/5 v k. ú. 

Uhříněves ve prospěch společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., U Plynárny 500, 145 08 

Praha 4, IČ 27403505, za cenu 17 730 Kč + DPH. 

2. RMČ ukládá  
a) OSM informovat žadatele a připravit smlouvu o zřízení věcného břemene, 

b) starostovi uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene. 

/6:0:1/ 

 

6. Ukončení nájemní smlouvy č. 105/2015 MN - 31 na pronájem nebytového prostoru č. 211 „Prodejna 

oděvů“ na adrese Nové náměstí 1370 v Praze - Uhříněvsi s paní Terezou Boháčovou   
Písemný materiál objasnil ZS pan Knotek. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. 105/2015 MN - 31 na pronájem nebytového prostoru 

č. 211 „Prodejna oděvů“ na adrese Nové náměstí 1370 v Praze - Uhříněvsi s paní Terezou Boháčovou, 

se sídlem V Kuťatech 1486/2a, 104 00 Praha - Uhříněves, IČ 03875768, dohodou ke dni 31. 12. 2017.  

2. RMČ ukládá  
a) OSM informovat žadatele a připravit dohodu o ukončení nájemní smlouvy, 

b) starostovi podepsat dohodu o ukončení nájemní smlouvy, 

c) OSM vyvěsit záměr pronájmu. 

/6:0:1/ 
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7. VZMR služby s názvem „Využití kamerového systému pro zvýšení bezpečnosti veřejného prostoru 

na území MČ Praha 22 - zpracování PD“  
Písemný materiál objasnil ZS pan Knotek. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zadávacími podmínkami a způsobem zadání VZMR „Využití kamerového systému 
pro zvýšení bezpečnosti veřejného prostoru na území MČ Praha 22 – zpracování PD“  

2. RMČ schvaluje seznam účastníků, kteří budou vyzváni k podání nabídky. 
3. RMČ jmenuje hodnotící komisi ve složení: 

členové: Jiří Knotek  náhradníci: Bc. Michal Selinger  
  Ing. Jana Kovaříková                        Ing. František Wetter   

   Mgr. Pavlína Němcová                     Pavel Čornej   
4. RMČ ukládá OKÚ zajistit zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Využití 

kamerového systému pro zvýšení bezpečnosti veřejného prostoru na území MČ Praha 22 - zpracování 
PD“ v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 2/2016. 

/6:0:1/ 

 

8. Rozpočtové úpravy 
Písemný materiál objasnil radní Mgr. Matyášek. 
Usnesení: 

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

 

9. Plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti k 30. 9. 2017 
Písemný materiál objasnil radní Mgr. Matyášek. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti k 30. 9. 2017. 

2. RMČ ukládá radnímu Mgr. Matyáškovi předložit plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti 

k 30. 9. 2017 na 17. zasedání ZMČ. 
/6:0:1/ 
 

10. Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2018 

Písemný materiál objasnil radní Mgr. Matyášek. 

Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí uvedená pravidla rozpočtového provizoria na rok 2018. 

2. RMČ ukládá radnímu Mgr. Matyáškovi předložit pravidla rozpočtového provizoria MČ Praha 22 

na rok 2018 ke schválení na 17. zasedání ZMČ. 

/6:0:1/ 

 

11.  „Tělocvična - víceúčelová sportovní hala ZŠ Jandusů“ - schválení zadávacích podmínek zakázky 
Písemný materiál objasnil radní Ing. Semeniuk. 
Usnesení: 

RMČ schvaluje zadávací podmínky podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Tělocvična - 

víceúčelová sportovní hala ZŠ Jandusů“. 

/6:0:1/ 

 

12. „Komunitní centrum - zpracování studie“ - 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:  

Architektonický ateliér HÉTA plus, s.r.o., Ortenovo nám. 890/2,  

170 00 Praha 7, IČ 29008387, za cenu 234 700 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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13. „Stanoviště tříděného odpadu v ul. Lnářská na parc. č. 1879/1, k. ú. Uhříněves“ - 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:  

DePa s.r.o., K Hořavce 270, 190 16 Praha 9, IČ 25124391, za cenu 135 452 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/ 

 
14. „Dovybavení MŠ Pitkovice - zastiňovací prvky“ - schválení způsobu zadání, zadávacích podmínek, 
seznamu účastníků a hodnotící komise 
Písemný materiál objasnil radní Ing. Semeniuk. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zajištěním zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem 

„Dovybavení MŠ Pitkovice- zastiňovací prvky“.  

2. RMČ ukládá ORS zajistit zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Dovybavení 

MŠ Pitkovice - zastiňovací prvky“ 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/ 
 

15. Veřejná zakázka „Fitpark Pitkovice“ 

Písemný materiál objasnil RNDr. Loula. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí Zprávu o veřejné zakázce „Fitpark Pitkovice“. 

2. RMČ rozhoduje o zrušení VZMR „Fitpark Pitkovice“. 

3. RMČ ukládá OŽPD  
a) informovat všechny uchazeče o výsledku výběrového řízení, 
b) připravit VZMR s navýšenou cenou na 1 000 000 Kč bez DPH dle důvodové zprávy. 

/6:0:1/ 

 

16. Veřejná zakázka „Periodický odvoz komunálních odpadů 2018 - 2022“ - vyhodnocení zadávacího 

řízení 

Písemný materiál objasnil RNDr. Loula. 

Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí Zprávu o veřejné zakázce a doporučení hodnotící komise.  

2. RMČ rozhoduje o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky uchazeče firmy FCC Česká 

republika, s.r.o., Ďáblická 791/89, Praha 8, IČ 45809712 za cenu 341 458 Kč bez DPH za 5 let  

3. RMČ ukládá starostovi  

a) písemně seznámit uchazeče s výsledkem výběrového řízení, 

b) uzavřít ve spolupráci s OŽPD s vybraných uchazečem smlouvu. 

/6:0:1/ 
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17. Zápis ze 7. zasedání Kulturní komise ze dne 23. 11. 2017 
Materiál byl předložen písemně. RMČ zápis bere na vědomí.  
 
 

18. Nový systém odměňování za výkon funkce členů zastupitelstev územně samosprávných celků (ÚSC) 

s účinností od 1. 1. 2018   

Písemný materiál objasnil Ing. Petr. K bodu se diskutovalo a radní přijali doporučení pro členy ZMČ 

k odměňování neuvolněných členů zastupitelstva a členů výborů.  
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí  

a) úpravy právních poměrů a změny v odměňování členů ZMČ Praha 22 ve smyslu zákona          

č. 99/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a další 

související zákony a NV č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních 

samosprávných celků, od 1. 1. 2018, 

b) výši měsíčních odměn uvolněných členů ZMČ Praha 22 podle druhu vykonávané funkce 
(starosta, místostarostové a členové rady) podle přílohy NV č. 318/2017 Sb. v 6. velikostní 

kategorii ÚSC (počet obyvatel k 1. 1. 2014: 9 393), od 1. 1. 2018. 

2. RMČ doporučuje členům ZMČ Praha 22 od 1. 1. 2018 

a)   stanovit neuvolněným členům ZMČ za výkon funkce měsíční odměny v maximální výši, 

b)   stanovit neuvolněným členům ZMČ v případě souběhu výkonu více funkcí souhrnnou odměnu za 

maximálně 3 funkce, 

c)    zvýšit neuvolněným členům ZMČ výši odměny stanovenou za výkon jejich funkce až o 2 000 Kč 

měsíčně za oddávání (odměna ve výši 400 Kč za obřadní den), 

d)     stanovit členům výborů, kteří nejsou členy ZMČ, měsíční odměnu ve výši 2 000 Kč.  

3. RMČ ukládá starostovi předložit tento materiál na 17. ZMČ k projednání a výši odměn 

neuvolněných členů ZMČ Praha 22 ke stanovení  

/6:0:1/ 

 

 

19. Statut účelového fondu Úřadu městské části Praha 22 
Materiál byl předložen písemně. K bodu se diskutovalo. 
Usnesení: 
RMČ schvaluje Statut účelového fondu ÚMČ Praha 22 s účinností od 1. 12. 2017. 
/6:0:1/ 

 

 

20. Návrh termínů zasedání RMČ na I. pololetí 2018 a návrh termínů zasedání ZMČ na rok 2018 do 

konce volebního období 
Návrh termínů byl předložen písemně. K termínům ZMČ se diskutovalo. 
Usnesení: 

1. RMČ schvaluje 
a) harmonogram zasedání RMČ na I. pololetí 2018, 

b) harmonogram zasedání ZMČ na rok 2018 do konce VO, 
2. RMČ ukládá OKVO zveřejnit termíny na webu a v UZ. 

/7:0:0/ 

 

21. Návrh programu 17. zasedání ZMČ, které se uskuteční den 13. 12. 2017 
Návrh programu byl předložen písemně včetně plnění úkolů ze ZMČ. K programu se diskutovalo. 
Usnesení: 

1. RMČ schvaluje návrh programu 17. zasedání ZMČ, které se bude konat ve středu 13. 12. 2017           

od 16 hodin ve velké zasedací místnosti ve 3. patře. Oznámení o konání 17. zasedání ZMČ a distribuci 

materiálů - zajistí OKVO a OHS v souladu se zákony v pondělí 4. 12. 2017.  Materiály pro členy 
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ZMČ budou k dispozici na webu MČ Praha 22 http://www.praha22.cz/mestska-cast/volene-

organy/zastupitelstvo/materialy-pro-zastupitele/. Zveřejnění materiálů na webu MČ pro veřejnost 

zajistí OKVO v úterý 5. 12. 2017. 
/7:0:0/ 

 

 
22. Různé 
A/ Živý Betlém - pan ZS Knotek informoval, že součástí vánočních akcí MČ bude ve dnech 3., 9., 10., 16., 
17. a 23. 12. 2017 na Novém náměstí „Živý betlém“ se zvířátky.  
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s objednáním „Živého betlému“ u spol. Antiqua CZ s.r.o., IČ 04719590 ve výši           

30 000 Kč vč. DPH, finanční prostředky budou z pol. 8115 - změna stavu krátkodobých prostředků na 

bankovních účtech.   

2. RMČ ukládá OKÚ vystavit objednávku. 
/6:0:1/ 
 
 
B/ Informace radního Mgr. Matyáška 

1. Záštita MČ Praha 22 nad akcí „Rozsvícení a křest vánočního stromečku v Pitkovicích“ 
  Usnesení: 
  RMČ souhlasí  

a) se záštitou MČ Praha 22 nad akcí „Rozsvícení a křest vánočního stromečku v Pitkovicích“ kterou 
pořádá spolek Naše Pitkovice, IČ 05825016, dne 2. 12. 2017 od 16:00 hodin, 

b) s použitím znaku MČ Praha 22 na této akci. 
 /6:0:1/ 
 

2. Žádost o individuální dotaci - na MČ Praha 22 se obrátila paní Mgr. Paličková předsedkyně spolku 
Naše Pitkovic se žádostí o finanční podporu akce „Rozsvícení a křest vánočního stromečku                 
V Pitkovicích“, která se uskuteční 2. 12. 2017. Akce je pořádána za podpory MČ Praha 22. Dotace 
bude poskytnuta z výdajů upraveného rozpočtu  
Usnesení: 

1.  RMČ souhlasí s poskytnutím individuální dotace spolku Naše Pitkovice, IČ 05825016 ve výši  

10 000 Kč. 

2.   RMČ ukládá OKÚ připravit smlouvu o poskytnutí dotace k podpisům smluvních stran.  

/6:0:1/ 

 

3. RAD Mgr. Matyášek požádal o součinnost při přípravě rozpočtu na rok 2018 a požádal všechny 

radní ve spolupráci s VO a o předání prvních požadavků do 13. 12. 2017. RMČ informaci bere na 

vědomí. 
 
 
C/ Žádost o poskytnutí finančního daru - pan starosta informoval o písemné žádosti npor. Bc. Jůny, velitele 

stanice HS 4 - Chodov o poskytnutí finančního daru na dovybavení vnitřních prostor hasičské stanice HS 4. 
Ze strany HS byla nabídnuta možnost celoročních exkurzí hasičské stanice pro MŠ a ZŠ naší městské části.  
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s poskytnutím finančního daru HS 4 - Chodov, IČ 70886288 ve výši 30 000 Kč           

vč. DPH Kč. 

2. RMČ ukládá OKÚ připravit smlouvu o poskytnutí finančního daru k podpisům smluvních stran.  

/6:0:1/ 

 
D) Informace RAD Ing. Semeniuka 

1. Navýšení kapacity ZŠ U Obory - zhotovitel stavby upozornil na možné technické problémy 
týkající se realizace fasády dle zpracované PD a předložil návrh jiného řešení fasády  

 

http://www.praha22.cz/mestska-cast/volene-organy/zastupitelstvo/materialy-pro-zastupitele/
http://www.praha22.cz/mestska-cast/volene-organy/zastupitelstvo/materialy-pro-zastupitele/
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2. PD na zahájení ÚŘ na ZŠ Romance - předáno městské části společností OBERMEYER HELIKA 
a. s  k připomínkám 

 

3. Smlouva o spolupráci při identifikaci oddílné srážkové kanalizace s PVS a.s. - bude 

připomínkovaná 
 
 
 
Zasedání bylo ukončeno v 12:10 hodin. 
Zapsala: Monika Kubšová 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Bc. Michal Selinger   ………………………………… 
 
 
 
   Ing. Petr Semeniuk    ……………………………….. 
 
 
 
 
 
            
Ing. Martin Turnovský, starosta MČ Praha 22 ………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 


