
Zápis z 73. zasedání RMČ, které se konalo dne 11. 12. 2013  

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

 
Přítomni:  viz Prezenční listina 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Eliška Machačová, pan Aleš Benda 

  

 

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

následující PROGRAM: 

 

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu 

2. Kontrola zápisu 72. zasedání RMČ ze dne 27. 11. 2013 a kontrola usnesení a zápisu              

14. zasedání ZMČ ze dne 4. 12. 2013 

3. Dohoda s TSK hl. m. Prahy o převedení finančních prostředků v roce 2014 „Rekonstrukce 

Rozdělená, V Kuťatech - dešťová kanalizace“ 

4. Podání žádosti o poskytnutí příspěvku ze Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen 

SFDI) na stavbu „Cyklostezka Netluky - Uhříněves - Kolovraty - 1. etapa“ 

5. „Cyklostezka Netluky - Uhříněves - Kolovraty - 1. etapa“ - uzavření Dodatku č. 2 ke 

Smlouvě o dílo č. 53/2012 D-4 

6. Pronájem části pozemku parc. č. 1803/9 v k. ú. Uhříněves za účelem umístění zařízení 

staveniště pro společnost Skanska a. s. 

7. Výběr zhotovitele veřejné zakázky „Zajištění úklidu obce, zimní údržby, jednoduchých 

stavebních prací, oprav, udržování městského mobiliáře a pomocných prací při akcích MČ 22“ 

8. Cenová kalkulace pronájmu hrobových míst pro rok 2014  

9. Předchozí souhlas s přijetím finančního daru 

10. Strategie a akční plán protidrogové politiky MČ Praha na období 2014 - 2020 

11. Zápis ze zasedání komise kultury a neziskových organizací ze dne 26. 11. 2013 

12. Zápis z redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 26. 11. 2013 

13. Informace o povodňové situaci na území MČ Praha 22 

14. Struktura ÚMČ P22 pro rok 2014, navýšení počtu zaměstnanců a dohody o PP a PČ 

15. Návrh termínů zasedání RMČ a ZMČ - do konce volebního období 

16. Různé 

A/ Ekonomické vyhodnocení změn OHS       

 B/ Ústní informace - Ing. Machačová, paní tajemnice, pan starosta 

 

2a) Kontrola zápisu 72. zasedání RMČ ze dne 27. 11. 2013 

72/2,71/2,70/2,69/2,68/2,67/2,66/2,65/2,64/2,63/2,62/2,61/2,60/2,59/2,58/2,57/2,56/2,55/2,54/2,53/2,

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 

72/2,71/2,70/2,69/2,68/2,67/2,66/2,65/2,64/2,63/2,62/2,61/2,60/2,59/2,58/2,57/3b)Zajištění zprac. 

PD IA „Dostavba čp. 158"- pozastaveno  dle pokynů pana ZS Ing. Turnovského - trvá 

72/2,71/2,70/2,69/2,68/2,67/2,66/2,65/2,64/4 - Smlouva s TSK „Rekonstrukce Rozdělená, 

V Kuťatech - DK - pan starosta jednal s TSK, je požadována dohoda - dnes samostatný materiál 

72/2,71/2,70/2,69/2,68/2,67/2,66/2,65/2,64/7 - Dotace na „Zateplení objektu čp. 803 ul. 

V Bytovkách“ a „Zateplení přístavby ZŠ Jandusů“ - žádost byla podána na SFŽP v termínu, 

v případě schválené dotace, bude vystavena objednávka 

72/2,71/2,70/2,69/2,68/2,67/5 - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 2061 a 21/7 v k. ú. Uhříněves 

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

72/2,71/2,70/2,69/2,68/2a13,67/15 - „Restaurovaný prapor pěveckého spolku Hlahol“ - je 

uložený na radnici; vzhledem k vysoké finanční nabídce za vitríny, bylo dohodnuto, že OKÚ poptá 

další výrobce a cenová nabídka bude samostatně předložena do RMČ. 
72/2,71/2,70/2,69/2,68/2,67/18 - Různé A/ Havarijní situace v ZŠ U Obory - momentálně do 

třídy nezatéká, ORS bude nadále sledovat - trvá 

72/2,71/5,70/2,69/2,68/5 - VZ „Náprava povodňových škod na majetku MČ P22 souvisejících 

s dopravou “ - jsou připravovány zadávací podmínky k VZ - trvá 
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72/2,71/2,70/9 - Ukončení NS s p. Komárkem - p. radní Benda sdělil, že bylo podáno trestní 

oznámení na jmenovaného - věc bude řešit s OSM AK - trvá 

72/2,71/2,70/15 - Různé A/ Výstavba MŠ Pitkovice - PD je předána, dále řeší a koordinuje pan ZS 

s ORS - trvá 

72/2,71/4 - Zřízení ÚVB T-Systems Czech republic, a. s. - žadatel informován, smlouva se  

připravuje - trvá 

72/2,71/11 - Dotace na podporu NO zajišťujících sportovní výchovu mládeže - smlouvy jsou 

připraveny k podpisu  

72/2,71/12 - Zajištění úklidu obce, zimní údržby, jednoduchých stavebních prací, oprav, 

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

programu vyhodnocení VZ. 

72/3 - Zřízení ÚVB k pozemku parc. č. 2125 v k. ú. Uhříněves ve prospěch spol. 

PREdistribuce, a. s. - žadatel informován, smlouva se připravuje - trvá 
72/4 - Zřízení ÚVB k pozemku parc. č. 141/1 v k. ú. Hájek u Uhříněvsi ve prospěch spol. 

PREdistribuce, a. s. - žadatel informován, smlouva se připravuje - trvá 
72/5 - VZ „PD Lávka ul. Ke Kříži“ - VZ vyhlášena 2. - 18. 12. 2013, komise jmenována - trvá 

72/6 - VZ „PD Cyklostezka Pitkovice-Benice“ - VZ vyhlášena 2. -18. 12. 2013, komise 

jmenována - trvá 

72/6 - VZ „PD Cyklostezka Pitkovice - Benice“ - VZ vyhlášena 2. - 18. 12. 2013 - trvá 

72/7 - „Cyklostezka Pitkovice-Benice“ - Smlouva o centralizovaném zadávání je uzavřena 

72/8 - Vyhodnocení jednání v jednacím řízení bez uveřejnění k zadání VZ na zhotovitele díla 

- stavby „Dostavba pavilonu ZŠ Jandusů - vícepráce“ - dodatek byl uzavřen 

72/9 - Veřejná zakázka „Komplet 8 ks PC pro kancelářské využití“ - objednávka je vystavena, 

dodávku i instalaci dle plánu zajistí informatici 

72/10 - Stažení výpovědi z NS - nájemkyně informována 

72/11,12,13,14 - ekonomické materiály byly předloženy na 14.ZMČ dle kompetence. 

72/15,16,17,18 - materiály za oblast školství - ředitel/ky informováni, příslušné podklady odeslány 

na MHMP a zveřejněny na webech škol 

72/19 - Návrh na mimořádnou odměnu občanům - obě odměny vyplaceny 

72/20-B - Licence - objednány za nejnižší cenu u spol. HAPP, s. r. o. za 135 400 Kč 

 

2b) Kontrola usnesení zápisu 14. zasedání ZMČ ze dne 4. 12. 2013 vzala RMČ na vědomí, 

s tím, že ekonomické záležitosti zajistí OE; bod 4.3.2 - smlouvy na poskytnutí účelových dotací pro 

TJ Uhříněves a Sportcentrum jsou připraveny k podpisu. 

Majetkoprávní záležitosti pod bodem 5) veškeré podklady byly zkompletovány a předány na OSM 

MHMP - sleduje OSM (pro podání na KN do konce roku). 

Návrhy za MČ Praha 22 k ÚPn byly zkompletovány a dopisem pana ZS odeslány 10. 12. 2013 na 

příslušný odbor MHMP. 

Bod 8b) dodatek č. 1 k příkazní smlouvě je podepsán. 

Bod 9 žádost MČ Praha 22 o navýšení žáků byla odeslána na MŠMT. 

 

2c) Kontrola zápisu 14. zasedání ZMČ ze dne 4. 12. 2013 - Ing. Semecký vyjádřil k zápisu 

v bodě 6) a formuloval znova znění své otázky a upozornil, že se nezdržel při hlasování v bodě  1c) 

a 1d) - do zápisu to bylo zapracováno. Ke změnám v ÚPn se široce diskutovalo - pan ZS 

konstatoval, že připraví začátkem roku s Ing. arch. Starčevičem veřejný seminář pro členy ZMČ a  

veřejnost právě k navrhovaným změnám v ÚPn, neboť z diskuse na 14. zasedání ZMČ tato potřeba 

jednoznačně vyplynula. 

Usnesení: 

RMČ bere na vědomí potřebu veřejného projednávání návrhů změn v ÚPn. 

RMČ ukládá paní radní Pröllerové projednat návrh paní Kučerové, který přednesla v různém, 

projednat v KKaNO a následně zpracovat pro jednání RMČ. 

Paní tajemnice upozornila na věc v zápise z KV ZMČ (vzato na vědomí), kde pod bodem 5) je 

upozorněno na zajíždění aut k rybníku Vodice, čímž je devastováno prostředí a dále na špatný stav 

dřevěné lávky přes Nadýmač - konstatovala, že celou věc projedná s příslušnými odbory a návrhy 

předloží do příští RMČ - vzato na vědomí. 

/7:0:0/ 
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3. Dohoda s TSK hl. m. Prahy o převedení finančních prostředků v roce 2014 „Rekonstrukce 

Rozdělená, V Kuťatech - dešťová kanalizace“ 

Písemně předložený materiál objasnil pan starosta. Jedná se o to, že na 64. RMČ, bod 4 byla 

schválená smlouva, kterou TSK nemůže podepsat, kvůli finančnímu plnění až příštím roce, proto 

byla dohodnuta mezi TSK a MČ P22 „Dohoda o převedení finančních prostředků v roce 2014“ ve 

výši 1 564 357 Kč vč. DPH a teprve až bude TSK znát přesný název IA, dojde k uzavření Smlouvy 

mezi TSK a MČ Praha 22 v roce 2014. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s návrhem TSK uzavřít dohodu o převedení finančních prostředků v roce 

2014 a v roce 2014 uzavřít smlouvu. 

2. RMČ ukládá starostovi podepsat Dohodu o převedení finančních prostředků v roce 2014.  

/7:0:0/ 

 

4. Podání žádosti o poskytnutí příspěvku ze Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen 

SFDI) na stavbu „Cyklostezka Netluky - Uhříněves - Kolovraty - 1. etapa“ 

Písemně předložený materiál objasnil ZS Ing. Turnovský. K projednávání bodu byl přizván V ORS 

p. Mošna, který upřesnil, že náklady na stavbu 1. etapy budou nižší celkem cca 8,2 mil Kč s tím, že 

příspěvek od SFDI činí max. 85% celkově uznatelných nákladů a zbylých 15% půjde z rozpočtu 

MČ. Žádost o dotaci však musí být na SFDI podána do 10. ledna 2014. Realizace pak bude 

prováděna po přiznání dotace v roce 2014 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s podáním žádosti o příspěvek na SFDI, s vydáním čestného prohlášení 

statutárního orgánu MČ Praha 22 a čestného prohlášení statutárního orgánu MČ Praha 22, 

že nejméně po dobu 8 let nebude převedena stavba, spolufinancovaná SFDI do vlastnictví 

třetích osob. 

2. RMČ  ukládá  

a) ORS zajistit podání žádosti o příspěvek a čestných prohlášení, 

b) starostovi MČ podepsat žádost o příspěvek a čestná prohlášení. 

/7:0:0/ 

 

5. „Cyklostezka Netluky - Uhříněves - Kolovraty -1. etapa“ - uzavření Dodatku č. 2 ke 

Smlouvě o dílo č. 53/2012 D-4 

Písemně předložený materiál objasnil ZS Ing. Turnovský a další upřesnil V ORS p. Mošna; jedná 

se o akci, na kterou byla vypsána VZ a bylo rozhodnuto o zhotoviteli. ORS navrhuje, aby MČ 

požádala o příspěvek ze SFDI pro rok 2014 na 1. etapu této výstavby. K věci se diskutovalo. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 53/2012 D-4 ze dne           

21. 5. 2013 pro akci Cyklotrasy MČ Praha 22  Netluky - Uhříněves -Kolovraty. 

2. RMČ  ukládá starostovi Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 53/2012 D-4 ze dne 21. 5. 2012 

uzavřít. 

/7:0:0/ 

 

6. Pronájem části pozemku parc. č. 1803/9 v k. ú. Uhříněves za účelem umístění zařízení 

staveniště pro společnost Skanska a. s. 

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

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s pronájmem 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. 

2. RMČ ukládá  

a) OSM informovat žadatele a připravit smlouvu budoucí nájemní, 

b) starostovi podepsat budoucí smlouvu nájemní.  

/7:0:0/ 
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7. Výběr zhotovitele veřejné zakázky „Zajištění úklidu obce, zimní údržby, jednoduchých 

stavebních prací, oprav, udržování městského mobiliáře a pomocných prací při akcích MČ 22“ 

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

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 Miroslav Mandrik, Slunná 293, Příbram - Zdaboř, IČ 67916201. 

2. RMČ ukládá 

a) panu starostovi podepsat s vybraným uchazečem smlouvu, 

b) OHS informovat uchazeče o výsledku výběrového řízení a zajistit plnění smlouvy. 

/7:0:0/ 

 

8. Cenová kalkulace pronájmu hrobových míst pro rok 2014  

Písemně předložený materiál objasnil pan radní Ing. Semecký.  

Usnesení: 

RMČ bere na vědomí cenovou kalkulaci na rok 2014 pronájmu hrobových míst a služeb 

s pronájmem spojených. 

 

9. Předchozí souhlas s přijetím finančního daru 

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

ředitelka MŠ Sluneční, Praha 10, Sluneční 1550/20 paní Renáta Pecáková požádala MČ Praha 22   

o souhlas k přijmutí finančního daru ve výši 22 000 Kč od rodičů dětí, který bude čerpán na 

vybavení mateřské školy (pomůcky, hračky).  

Usnesení: 

Písemně předložený materiál objasnila paní radní Ing. Machačová. 

1. RMČ souhlasí s přijetím finančního daru MŠ Sluneční, Praha 10, Sluneční 1550/20 dle 

důvodové zprávy.  

2. RMČ ukládá  

a) OKÚ seznámit s usnesením ředitelku školy paní Renátu Pecákovou,  

b) ředitelce paní Renátě Pecákové uzavřít darovací smlouvu. 

/7:0:0/ 

 

10. Strategie a akční plán protidrogové politiky MČ Praha na období 2014 - 2020 

Písemně předložený materiál objasnila paní radní Ing. Machačová. 

Usnesení: 

RMČ schvaluje Strategii a akční plán protidrogové politiky MČ Praha 22 na období 2014 - 2020. 

/7:0:0/ 

 

11. Zápis ze zasedání komise kultury a neziskových organizací ze dne 26. 11. 2013 

Písemně předložený materiál objasnila paní radní Mgr. Pröllerová. Pan Benda konstatoval, že 

pronájmy majetku jsou v kompetenci OSM a MČ má schválené zásady pronájmů.  Diskutovalo se 

k předloženým řádům, zejména z hlediska plateb nájemného.  

Usnesení: 

1. RMČ bere  na vědomí zápis ze zasedání kulturní komise ze  dne 26. 11. 2013. 

2. RMČ neschvaluje předložené návrhy - Provozní řád muzea a knihovní řád, s tím, že oba 

budou doplněny ve smyslu připomínek v diskusi tak, aby platily od 1. 1. 2014. 

3. RMČ souhlasí se zvýšením vstupného do muzea i se zvýšením členských příspěvků u 

čtenářů. Od 1. 1. 2014.  

/7:0:0/ 

 

12. Zápis z redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 26. 11. 2013 

Písemně předložený materiál objasnila paní tajemnice, která předložila návrh titulní strany UZ pro 

rok 2014. Zpravodaj bude celobarevný. K věci se diskutovalo. 

Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí  

a) zápis z redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 26. 11. 2013, 

b) harmonogram vydávání UZ v roce 2014. 

 



5 

 

2. RMČ schvaluje 

a) vydávání celobarevného tisku UZ v roce 2014 podle varianty B), 

b) novým design UZ od ledna 2014 podle předloženého návrhu. 

/7:0:0/ 

 

13. Informace o povodňové situaci na území MČ Praha 22 

Písemně předložený materiál objasnil pan Benda a vysvětlil radě nabídku společnosti Dolní Bousov 

na protipovodňové mobilní desky pro objekt MŠ Za Nadýmačem. Jedná se o 1. etapu 

protipovodňových opatření pro nejohroženější majetek MČ Praha 22, kterým je MŠ Za 

Nadýmačem. 

Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí  

a) informaci o povodňové situaci na území MČ Praha 22 a provedených opatření, 

b) příkaz povodňového štábu Povodí Vltavy s. p. provést neprodleně protipovodňová 

opatření na toku Říčanského potoka v k. ú. Uhříněves. 

2. RMČ souhlasí s cenovou nabídkou firmy Dolní Bousov spol. s. r. o. k zhotovení a instalaci 

protipovodňové mobilní zábrany na objekt MŠ Za Nadýmačem.  

3. RMČ schvaluje aktualizovaný Povodňový plán MČ Praha 22. 

/7:0:0/ 

 

 

14. Struktura ÚMČ P22 pro rok 2014, navýšení počtu zaměstnanců a dohody o PP a PČ 

Písemně předložený materiál objasnila paní tajemnice. K věci se diskutovalo. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s návrhem počtu  tabulkových míst zaměstnanců/kyň na ÚMČ v odborech 

dle důvodové zprávy od 1. 1. 2014 a ukládá tajemnici ÚMČ vyhlásit výběrová řízení na 

referenta/ku OD a OSVZ a dále zajistit referenta/ku na ORS. 

2. RMČ souhlasí s celkovým počtem 89 tabulkových míst zaměstnanců k 1. 1. 2014 na  

ÚMČ Praha 22, z toho 51 úředníků. 

3. RMČ souhlasí s uzavřením dohod o provedení práce a pracovní činnosti pro rok 2014 dle 

návrhu v příloze za stejných podmínek roku 2013. 

4. RMČ ukládá tajemnici zajistit postupně veškeré personální záležitosti v souladu s platnou 

legislativou.  

/7:0:0/ 

 

15. Návrh termínů zasedání RMČ a ZMČ - do konce volebního období 

Písemně předložený materiál objasnila paní tajemnice. 

Usnesení: 

1. RMČ schvaluje harmonogram zasedání RMČ a ZMČ. 

2. RMČ ukládá OKÚ zveřejnit termíny na webu a v UZ. 

/7:0:0/ 

 

 

16. Různé 

A/ Ekonomické vyhodnocení změn OHS    

Písemně předložený materiál objasnila paní tajemnice. K projednávání bodu byl přizván V OE    

Ing. Wetter, který radě objasnil veškeré její dotazy. Ing. Semecký požádal o mimořádnou odměnu 

pro pana vedoucího OHS za dosažení úspory v oblasti údržby zeleně a úklidu obce, tajemnice 

konstatovala, že p. Pokornému byl tento cíl stanoven již při jeho nástupu do funkce a mimořádnou 

odměnu za měsíc prosinec panu VO stanoví k výplatě.  

Usnesení: 

RMČ bere na vědomí předložené ekonomické vyhodnocení změn OHS. 

/7:0:0/ 
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B/ Ústní informace 

Ing. Machačová  
- informovala o provozu Pražských služeb a. s. při zajištění svozu směsného a tříděného odpadu 

v období vánočních a novoročních svátků. Informace pro občany bude zveřejněna na webu a 

v UZ, 

- podala informaci o prodejních místech vánočních kaprů v MČ Praha 22 ve dnech 21. - 23. 12. 

2013, 

- pozvala radní na vystoupení dětského sboru Zvoneček, které se bude konat dne 6. 1. 2014. 

 

Paní tajemnice 

- informovala o tom, že dne 27. 12. 2013 bude ÚMČ Praha 22 z provozních důvodů uzavřen. 

Informace pro občany bude zveřejněna na webu a v UZ. 

 

Pan starosta poděkoval paní tajemnici za perfektní organizační zajištění tradičního předvánočního 

posezení nejen pro seniory, které se uskutečnilo v sobotu 7. 12. 2013. Celá akce sklidila obrovský 

úspěch. 

 

 

Zasedání bylo ukončeno v 11:15 hodin. 

 

Zapsala:  Monika Kubšová 
 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

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

 

 

pan Aleš Benda    ………………………………. 

 

 

 

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

  


