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Zápis ze 73. zasedání RMČ, které se konalo dne 13. 12. 2017
od 10 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice
Přítomni:
Ověřovatelé zápisu:
Omluven:

Viz Prezenční listina
Bc. Michal Selinger, Ing. Petr Semeniuk
pan Milan Coller

Jednání zahájil pan starosta v 10:00 hodin přivítáním přítomných.
Hlasováním 6:0:0 byl schválen PROGRAM:
1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu
2. Kontrola zápisu ze 72. zasedání RMČ ze dne 29. 11. 2017
3. Změna provozovatele placených parkovišť v MČ Praha 22
4. Volby do Školské rady při ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2
5. Vyhodnocení VZ „Využití kamerového systému pro zvýšení bezpečnosti veřejného prostoru na území
MČ Praha 22 - zpracování PD“
6. VZMR názvem „Sanace garáží čp. 1257“
7. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 1920/3 v k. ú. Uhříněves ve prospěch
společnosti PREdistribuce, a. s.
8. Žádost o splátkový kalendář - R. S., Praha 10
9. Prominutí pohledávek
10. Odpis pohledávek
11. Havarijní situace výtahu v DPS I
12. Skupinová pojistná smlouva pro pojištění Flotilového auto komplexního pojištění (pojištění vozového
parku MČ Praha 22)
13. Rozpočtové úpravy
14. Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem „Dovybavení MŠ Pitkovice - zastiňovací prvky “ - zrušení
zadávacího řízení
15. Chodník ul. Františka Diviše - zpracování PD - dodatek č. 2
16. Obnova cesty pro pěší Hájek - Podkova - dodatek č. 1
17. Zápis z 19. jednání Komise výstavby a územního plánování ze dne 11. 12. 2017 - na stůl
18. Poskytnutí individuální dotace DDM Praha 10 - Dům UM
19. Novelizace Statutu fondu Uhříněveského muzea od 1. 1. 2018
20. Novelizace Provozního řádu Uhříněveského muzea od 1. 1. 2018
21. Pravidla pro stanovení výše platu a jeho náležitostí, včetně stanovování odměn pro ředitele/ředitelky
škol a školských zařízení zřizovaných MČ Praha 22
22. Odpisové plány dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku příspěvkových organizací zřízených
městskou částí Praha 22 na rok 2018
23. Výroční zprávy základních a mateřských škol za školní rok 2016/2017
24. Zápis z Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 6. 12. 2017
25. Zápis z 14. jednání Školské komise ze dne 30. 11. 2017
26. Struktura Úřadu MČ Praha 22 - rok 2018
27. Vnitřní platový předpis
28. Zásady pro poskytnutí a výplatu příspěvku na úpravu zevnějšku
29. Různé
A/ Informace pana starosty
B/ Informace pana ZS Knotka
C/ Informace TAJ V OKÚ Ing. Petra
2. Kontrola zápisu ze 72. zasedání RMČ ze dne 29. 11. 2017
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
,50/249/248/247/246/245/,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

72/2,71/2,70/2,69/2,68/2,67/2,66/2,65/2,64/2,63/2,62/2,61/2,60/2,59/2,58/2,57/2,56/2,55/2,54/7 (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
72/2,71/2,70/2,69/2,68/2,67/2,66/2,65/2,64/2,63/2,62/2,61/2,60/2,59/2,58/10 (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
72/2,71/2,70/2,69/2,68/2,68/2,67/2,66/2,65/2,64/10 (64. RMČ ze dne 28. 6. 2017) - VZMR „Rekonstrukce
NP v domě čp. 199, K Sokolovně na 2 byty pro případ havarijních pohrom“ - předání dnes - splněno
72/2,71/2,70/2,69/2,68/2,67/2,66/2,65/2,64/11 (64. RMČ ze dne 28. 6. 2017) - VZMR „Půdní vestavba
U Starého mlýna čp. 727“- práce probíhají - trvá
72/2,71/2,70/2,69/2,68/2,67/2,66/2,65/2,64/12 (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
72/2,71/2,70/2,69/2,68/2,67/2,66/2,65/7 (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
72/2,71/2,70/2,69/2,68/2,67/5 (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 ukončeny - splněno
72/2,71/2,70/2,69/2,68/2,67/8 (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
72/2,71/2,70/2,69/2,68/2,67/17 (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
72/2,71/2,70/2,69/2,68/3 (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
72/2,71/2,70/2,69/2,68/4 (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
72/2,71/2,70/2,69/2,68/5 (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 katastr - trvá
72/271/2,70/2,69/2, 68/10 (68. RMČ dne 4. 10. 2017)- Pověření výkonem funkce vedoucího úřadu MČ P22
Usnesení:
RMČ pověřuje pana P. T. k výkonu veřejnoprávní kontroly dle zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb.,
v platném znění na ÚMČ Praha 22.
/6:0:0/
72/2,71/2,70/2,69/21 (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
71/5 (70. RMČ dne 1. 11. 2017) - VZMR s názvem „Sanace garáží čp. 1257“ - vyhodnocení dnes na
programu bod 6
71/7 (70. RMČ dne 1. 11. 2017) - Přechod nájemního vztahu k bytu č. 2 v čp. 727 ul. U Starého mlýna smlouva podepsána - splněno
71/14 (70. RMČ dne 1. 11. 2017) - Odstranění havarijního stavu dešťové kanalizace v ul. V Bytovkách
před BD čp. 756, 757 a 758 - ORS vystavil objednávku - práce na odstranění havárie zahájeny - trvá
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71/15 (70. RMČ dne 1. 11. 2017) - Revitalizace parku a Cukrovarského rybníka - zpracování PD dodatek č. 1 - Dodatek č. 1 k SoD č. 98/2017 D-6 - byl podepsán - splněno
71/16 (70. RMČ dne 1. 11. 2017) - 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
byla podepsána - splněno
72/4 - VZMR 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“ - smlouva podepsána 6.12. - splněno
72/5 - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 2003 a 2178/5 v k. ú. Uhříněves ve prospěch společnosti
Pražská plynárenská Distribuce, a. s. - žadatel informován, čeká se na zaslání smlouvy - trvá
72/6 - Ukončení NS č. 105/2015 MN - 31 na pronájem NP č. 211 „Prodejna oděvů“ na adrese Nové
náměstí 1370 v Praze - Uhříněvsi s paní Terezou Boháčovou - záměr vyvěšen, dohoda o ukončení NS
připravena k podpisu - trvá
72/7 - VZMR služby s názvem „Využití kamerového systému pro zvýšení bezpečnosti veřejného
prostoru na území MČ Praha 22 - zpracování PD“ - vyhodnocení VZMR dnes v materiálech bod 5
72/11 - „Tělocvična - víceúčelová sportovní hala ZŠ Jandusů“ - schválení ZP zakázky - trvá
72/12 - „Komunitní centrum - zpracování studie“ - vyhodnocení ZŘ - 3a) starosta písemně seznámil
uchazeče s výsledkem výběrového řízení - splněno; 3b) jednání o uzavření smlouvy o dílo byla zahájena připravuje se, trvá
72/13 - „Stanoviště tříděného odpadu v ul. Lnářská na parc. č. 1879/1, k. ú. Uhříněves“ - vyhodnocení
ZŘ - 3a) starosta písemně seznámil uchazeče s výsledkem výběrového řízení - splněno; 3b) smlouva o dílo
byla podepsána - splněno
72/14 - „Dovybavení MŠ Pitkovice - zastiňovací prvky“ - schválení způsobu zadání, zadávacích
podmínek, seznamu účastníků a hodnotící komise - VZ dnes v materiálech bod 14
72/16 - VZ „Periodický odvoz komunálních odpadů 2018 - 2022“ - vyhodnocení ZŘ - a) uchazeči o VZ
byli o výsledku VŘ informováni - splněno; b) vítěz byl vyzván k předložení smlouvy - trvá
72/19 - Statut účelového fondu Úřadu městské části Praha 22 - zveřejněn na intranetu - splněno
72/20 - Návrh termínů zasedání RMČ na I. pololetí 2018 a návrh termínů zasedání ZMČ na rok 2018 do
konce volebního období - na webu zveřejněno, připraveno ke zveřejnění v č. 1 UZ - splněno
72/21 - Návrh programu 17. zasedání ZMČ, které se uskuteční den 13. 12. 2017 - materiály distribuovány
a zveřejněny v termínu - splněno
72/22 - Různé
A/ Živý Betlém - objednávka vystavena - splněno
B/ Informace radního Mgr. Matyáška - Žádost o individuální dotaci - DS podepsána - splněno
C/ Žádost o poskytnutí finančního daru - DS odeslána HS 4 - Chodov k odsouhlasení - trvá
D) Informace RAD Ing. Semeniuka
1. Navýšení kapacity ZŠ U Obory - řešení fasády - MČ nemá připomínky k návrhu zhotovitele, čeká
ale na vyjádření dotačního orgánu na magistrátu
2. Smlouva o spolupráci při identifikaci oddílné srážkové kanalizace s PVS a.s. - dopracovaná verze
smlouvy od AK Červinky předána radním
3. Změna provozovatele placených parkovišť v MČ Praha 22
Písemný materiál objasnil pan starosta. K bodu se diskutovalo. Ekologická likvidace bude financována v roce
2018.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s ekologickou likvidací parkovacích automatů (3 ks) z roku 2009.
2. RMČ souhlasí se změnou provozu parkoviště u Lékařského domu na Novém náměstí dle navrženého
režimu, za předpokladu, že bude v souladu s Nařízením HMP č. 19/2017 Sb. HMP.
3. RMČ bere na vědomí informaci o žádosti pana Valouška o zvláštní užívání komunikace.
4. RMČ ukládá OŽPD
a) zajistit ekologickou likvidaci parkovacích automatů
b) prověřit možnost změny způsobu parkování u Lékařského domu dle navrženého režimu
/5:0:1/
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4. Volby do Školské rady při ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2
Písemný materiál objasnil pan starosta.
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí složení ŠR z řad zákonných zástupců žáků a z řad pedagogických zaměstnanců
při Základní škole, Praha 10, nám Bří Jandusů 2.
2. RMČ jmenuje za zřizovatele tyto navržené kandidáty do ŠR při Základní škole, Praha 10, nám Bří
Jandusů 2
- pana Milana Collera
- Mgr. Jiřího Matyáška
3. RMČ ukládá
a) ředitelům škol svolat první jednání školské rady a informovat OKÚ ÚMČ Praha 22 o zvolení
předsedů ŠR,
b) OKÚ vydat přílohy (seznam členů ŠR) ke zřizovacím listinám Školských rad při Základní škole,
Praha 10, nám Bří Jandusů 2.
/5:0:1/
5. Vyhodnocení VZ „Využití kamerového systému pro zvýšení bezpečnosti veřejného prostoru na
území MČ Praha 22 - zpracování PD“
Písemný materiál objasnil ZS pan Knotek.
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí písemnou Zprávu o veřejné zakázce ze dne 11. 12. 2017 a doporučení
hodnotící komise.
2. RMČ souhlasí s nabídkou uchazeče T-Mobile Czech Republic a. s., IČ 64949681 na „Využití
kamerového systému pro zvýšení bezpečnosti veřejného prostoru na území MČ Praha 22 - zpracování
PD“ za celkovou cenu 776 000 Kč vč. DPH.
3. RMČ ukládá
a) OKÚ seznámit uchazeče s rozhodnutím o výběru dodavatele,
b) ZS panu Knotkovi uzavřít smlouvu o dílo s odsouhlaseným dodavatelem.
/5:0:1/
6. VZMR s názvem „Sanace garáží čp. 1257“
Písemný materiál objasnil ZS pan Knotek. K bodu se diskutovalo.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s firmou AMTEKO international s.r.o., Klímova 3237/1, 150 00 Praha 5 - Smíchov,
IČ 28895851 jako s dodavatelem VZMR s názvem „Sanace garáží čp. 1257“ za cenu 2 776 679,27 Kč
včetně DPH 21 %.
2. RMČ ukládá OSM zajistit smlouvu o dílo na VZMR s názvem „Sanace garáží čp. 1257“ pro firmu
AMTEKO international s.r.o., Klímova 3237/1, 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČ 28895851 za cenu
2 776 679,27 Kč včetně DPH 21 %.
/5:0:1/
7. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 1920/3 v k. ú. Uhříněves ve prospěch
společnosti PREdistribuce, a. s.
Písemný materiál objasnil ZS pan Knotek.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí se zřízením úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 1920/3 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 uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
/5:0:1/
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8. Žádost o splátkový kalendář - R. S., Přátelství 78/158, Praha 10
Písemný materiál objasnil ZS pan Knotek.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s uzavřením navrženého splátkového kalendáře na dlužnou částku s paní R. S., bytem
Praha 10.
2. RMČ ukládá OSM vyrozumět žadatelku s usnesením a uzavřít s ní splátkový kalendář.
/5:0:1/
9. Prominutí pohledávek
Písemný materiál objasnil ZS pan Knotek.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s prominutím pohledávek ve výši 3 541 Kč dle přílohy.
2. RMČ ukládá OSM a OE provést záznam do příslušných účtů.
/5:0:1/
10. Odpis pohledávek
Písemný materiál objasnil ZS pan Knotek.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s odpisem pohledávek
- za nájemné a vyúčtování ve výši
337 702,00 Kč
- za poplatky z prodlení ve výši
969 099,83 Kč
- za náklady řízení ve výši
57 241,40 Kč
2. RMČ ukládá OSM a OE provést záznam do příslušných účtů.
/5:0:1/
11. Havarijní situace výtahu v DPS I
Písemný materiál objasnil ZS pan Knotek. K bodu se diskutovalo.
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí informaci o havarijním stavu výtahu v DPS I (Nové náměstí čp. 1270).
2. RMČ souhlasí
a) s opravou výtahu v domě DPS I za předpokládanou cenu 215 115 Kč s DPH s tím, že finanční
prostředky na havarijní opravu výtahu v DPS I budou z pol. 8115 - změna stavu krátkodobých
prostředků na bankovních účtech,
b) s tím, že v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek (§ 63 odst. 3 písm. a) a směrnice
ÚMČ o zadávání veřejných zakázek č. 2/2016 (čl. 1.5.2.) bude oprava havarijní situace výtahu
v DPS I “ zadána přímo jednomu dodavateli za předkládanou cenu 215 115 Kč.
/5:0:1/
12. Skupinová pojistná smlouva pro pojištění Flotilového autokomplexního pojištění (pojištění
vozového parku MČ Praha 22)
Písemný materiál objasnil ZS pan Knotek.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s pojištěním vozidel v předloženém rozsahu, viz Nabídka
2. RMČ souhlasí s nejnižší cenovou nabídkou 136 241 Kč pro rok 2018 od společnosti Generali
pojišťovna a.s., na základě výběrového řízení provedeného k datu 13. 12. 2017 smluvním partnerem
firmou Petrisk.
3. RMČ ukládá
a) OHS zajistit uzavření smlouvy se společností Generali pojišťovna a.s.,
b) starostovi podepsat smlouvu.
/5:0:1/
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13. Rozpočtové úpravy
Písemný materiál objasnil radní Mgr. Matyášek.
Usnesení:
RMČ schvaluje rozpočtové úpravy dle přílohy.
/5:0:1/
14. Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem „Dovybavení MŠ Pitkovice - zastiňovací prvky“ zrušení zadávacího řízení
Písemný materiál objasnil radní Ing. Semeniuk.
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí Zprávu o veřejné zakázce a doporučení hodnotící komise;
2. RMČ souhlasí se zrušením veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ Dovybavení MŠ Pitkovice zastiňovací prvky“
3. RMČ ukládá ORS připravit zadání opakované VZMR s názvem „Dovybavení MŠ Pitkovice zastiňovací prvky“ a předložit ke schválení upravené zadávací podmínky a seznam vyzývaných
účastníků.
/5:0:1/
15. Chodník ul. Františka Diviše - zpracování PD - dodatek č. 2
Písemný materiál objasnil radní Ing. Semeniuk.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s rozdělením částí A+B2 projektové dokumentace na části A+B2a a B2b a
zpracováním projektu zabezpečení křížení vlečky s pozemní komunikací (viz cenová nabídka
v příloze č. 2) s tím, že cena díla se zvyšuje o 47 000 Kč bez DPH.
2. RMČ ukládá starostovi uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 164/2016 D-15 ze dne 24. 11. 2016,
takže celková cena činí 416 000 Kč bez DPH, 87 360 Kč 21% DPH, tj. 503 360 Kč vč. DPH.
/5:0:1/
16. Obnova cesty pro pěší Hájek - Podkova - dodatek č. 1
Písemný materiál objasnil radní Ing. Semeniuk.
Usnesení:
1. RMČ schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 104/2017 ze dne 8. 11. 2017 na akci „Obnova
cesty pro pěší Hájek - Podkova“.
2. RMČ ukládá starostovi podepsat Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 104/2017 s tím, že celková cena
činí 3 559 964,01 Kč bez DPH, 747 592,44 Kč 21%DPH, tj. 4 307 556,45 Kč vč. DPH.
/5:0:1/
17. Zápis z 19. jednání Komise výstavby a územního plánování ze dne 11. 12. 2017
Materiál byl předložen na stůl a objasněn radním Ing. Semeniukem. RMČ zápis bere na vědomí.
18. Poskytnutí individuální dotace DDM Praha 10 - Dům UM
Materiál byl předložen písemně.
Usnesení:
1. RMČ schvaluje poskytnutí individuální dotace pro Dům dětí a mládeže Praha 10 - Dům UM,
IČ 45241945 ve výši 49 588 Kč na podporu představení a koncertů pro dospělé v Divadle U22.
2. RMČ ukládá OKÚ
a) vyrozumět žadatele s rozhodnutím RMČ o podané žádosti,
b) připravit smlouvu o poskytnutí dotace k podpisům smluvních stran.
/5:0:1/
19. Novelizace Statutu fondu Uhříněveského muzea od 1. 1. 2018
Materiál byl předložen písemně.
Usnesení:
RMČ schvaluje novelizaci Statutu fondu Uhříněveského muzea k 1. 1. 2018.
/5:0:1/
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20. Novelizace Provozního řádu Uhříněveského muzea od 1. 1. 2018
Materiál byl předložen písemně.
Usnesení:
RMČ schvaluje novelizaci Provozního řádu Uhříněveského muzea k 1. 1. 2018.
/5:0:1/
21. Pravidla pro stanovení výše platu a jeho náležitostí, včetně stanovování odměn pro
ředitele/ředitelky škol a školských zařízení zřizovaných MČ Praha 22
Materiál byl předložen písemně.
Usnesení:
1. RMČ schvaluje Pravidla pro stanovení výše platu a jeho náležitostí, včetně stanovování odměn pro
ředitele/ředitelky škol a školských zařízení zřizovaných MČ Praha 22.
2. RMČ ukládá OKÚ seznámit s unesením ředitele/ředitelky ZŠ, MŠ, ŠJ.
/5:0:1/
22. Odpisové plány dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku příspěvkových organizací
zřízených městskou částí Praha 22 na rok 2018
Materiál byl předložen písemně.
Usnesení:
1. RMČ schvaluje předložené odpisové plány škol a školní jídelny na rok 2018.
2. RMČ ukládá
a) OKÚ seznámit s usnesením RMČ ředitele/ředitelky příspěvkových organizací,
b) ředitelům/ředitelkám příspěvkových organizací odepisovat majetek v souladu se schválenými
odpisovými plány na rok 2018.
/5:0:1/
23. Výroční zprávy základních a mateřských škol za školní rok 2016/2017
Materiál byl předložen písemně.
Usnesení:
RMČ bere na vědomí
a) Výroční zprávy základních a mateřských škol, které zřizuje,
b) Souhrnné výroční zprávy MŠ a ZŠ za SO Praha 22 za školní rok 2016/2017.
24. Zápis z Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 6. 12. 2017
Materiál byl předložen písemně.
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí zápis z Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 6. 12. 2017.
2. RMČ souhlasí s harmonogramem vydávání Uhříněveského zpravodaje pro rok 2018.
/5:0:1/
25. Zápis z 14. jednání Školské komise ze dne 30. 11. 2017
Materiál byl předložen písemně.
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí
a) jednotlivé body zápisu z 14. jednání školské komise konané dne 30. listopadu 2017,
b) rezignaci paní Mgr. Markéty Brychtové na členství ve Školské komisi k 10. 11. 2017 na vlastní
žádost.
c) předběžnou informaci o projektu Erasmus+ a MAP II,
d) přerušení provozu ve školních družinách uhříněveských základních škol v době vánočních
prázdnin.
2. RMČ jmenuje nového člena Školské komise ředitele Domu Um pana Romana Urbance
od 30. 11. 2017.
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3. RMČ souhlasí s financováním z rozpočtu MČ Praha 22
a) naučných CD „S Evou a Edou bezpečně v silničním provozu“ pro děti předškolního věku,
b) projektů „Finanční gramotnost pro žáky 9. tříd“ a učitele.
/5:0:1/
26. Struktura Úřadu MČ Praha 22 - rok 2018
Písemný materiál objasnil Ing. Petr.
Usnesení:
RMČ souhlasí
a) s celkovým počtem zaměstnanců/zaměstnankyň městské části zařazených do Úřadu městské části
Praha 22 od 1. 1. 2018 - 92 tabulkových míst, z toho 54 úředníků/úřednic,
b) s uzavřením dohod o PČ od 1. 1. 2018 dle přílohy za stejných podmínek roku 2017.
/5:0:1/
27. Vnitřní platový předpis
Písemný materiál objasnil Ing. Petr.
Usnesení:
RMČ schvaluje nový Vnitřní platový předpis s účinností od 14. 12. 2017.
/5:0:1/
28. Zásady pro poskytnutí a výplatu příspěvku na úpravu zevnějšku
Písemný materiál objasnil Ing. Petr.
Usnesení:
RMČ schvaluje Zásady pro poskytnutí a výplatu příspěvku na úpravu zevnějšku pro matrikářky podle přílohy
s účinností od 1. 1. 2018.
/5:0:1/
27. Různé
A/ Informace pana starosty
1. Běžecká škola Prahy 22 - konání v roce 2018 - na úřad byl doručen písemný dotaz jednatele
společnosti SportGroup s.r.o. na konání pravidelné Běžecké školy Praha 22 i v roce 2018. K bodu se
diskutovalo.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s pokračováním akce „Běžecká škola Prahy 22“ v roce 2018.
2. RMČ souhlasí s uzavřením Smlouvy o organizaci akce „Běžecká škola Prahy 22“ s firmou
SportGroup.cz s.r.o., Modřanská 53/1151, 147 00, Praha - Podolí, IČ 26912562 do 31. 12. 2018
s celkovou cenou plnění do 100 000 Kč bez DPH
3. RMČ ukládá starostovi podepsat smlouvu s firmou SportGroup.cz s.r.o. na rok 2018
/5:0:1/
2. Informace ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 23. 11. 2017
Pan starosta informoval o nutnosti zpracovat dodatek, kterým by byl posunut termín pro předání díla
objednateli na 19. 2. 2018.
RMČ souhlasí s uzavřením Dodatku ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 23. 11. 2017 na vypracování

architektonické studie volnočasového parku za Novým náměstím se společností City Upgrade
s.r.o., Školská 12, 110 00 Praha - Nové město.
/5:0:1/

B/ Informace ZS pana Knotka
Předkládání a distribuce materiálů pro RMČ - z důvodu neustálého nárůstu projednávaných materiálů pan
zástupce starosty požádal o změnu termínů distribuce materiálů radním. Po diskusi bylo dohodnuto, že
materiály zpracovatelé odevzdají na organizační úsek OKVO ve čtvrtek předcházejícího týdne do 15 hodin,
distribuce proběhne v pátek dopoledne. Ve výjimečných případech budou další materiály předkládány na stůl.
RMČ souhlasí se změnou distribuce materiálů.
/4:0:2/
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C/ Informace TAJ V OKÚ Ing. Petra
Přehled projektů doporučených k financování v rámci 20. výzvy OP Praha - pól růstu ČR
Modernizace ZŠ U Obory - odborné učebny, celkové způsobilé výdaje ze žádosti vč. 10 % výše
spolufinancování příjemcem: 2 238 088,00 Kč
Zahrada jako odpověď v MŠ Sluneční, celkové způsobilé výdaje ze žádosti vč. 10 % výše spolufinancování
příjemcem: 2 492 349,42 Kč. RMČ bere informaci na vědomí

Zasedání bylo ukončeno v 12:50 hodin.
Zapsala: Monika Kubšová

Ověřovatelé zápisu:

Bc. Michal Selinger

…………………………………

Ing. Petr Semeniuk

………………………………..

Ing. Martin Turnovský, starosta MČ Praha 22

…………………………………………

Použité zkratky:
VZ
veřejná zakázka
VZMR veřejná zakázka malého rozsahu
ZD
zadávací dokumentace
PD
projektová dokumentace
TDI
technický dozor investora
UR
územní rozhodnutí
DUR dokumentace pro územní rozhodnutí
DSP
dokumentace pro stavební povolení
DPS
dokumentace provedení stavby

SP
DIO
DIR
VO
DK
SK
IA
AD
DSPS
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stavební povolení
dopravně inženýrské opatření
dopravně inženýrské rozhodnutí
veřejné osvětlení
dešťová kanalizace
splašková kanalizace
investiční akce
autorský dozor
dokumentace skutečného provedení stavby

