Zápis z 74. zasedání RMČ, které se konalo dne 8. 1. 2014
od 9,00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice
Přítomni:
Ověřovatelé zápisu:

Viz Prezenční listina
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 73. zasedání RMČ ze dne 11. 12. 2013
3. Informace o kontrolní činnosti v MČ a na ÚMČ za rok 2013
4. Plán finančních kontrol na rok 2014
5. Veřejná zakázka malého rozsahu na služby „Cyklostezka Pitkovice - Benice - výběr
zhotovitele na zpracování PD“
6. Veřejná zakázka malého rozsahu na služby „Lávka ul. Ke Kříži - výběr zhotovitele na
zpracování studie a projektové dokumentace pro územní rozhodnutí vč. zajištění ÚR“
7. Pronájem části pozemku parc. č. 604/1 v k. ú. Uhříněves za účelem instalace informační
vývěsky panu Ing. D. Rojkovi
8. Odpis pohledávky - paní I. Pošvecová, dříve bytem Přátelství 369, Uhříněves
9. Žádost o splátkový kalendář - paní S. Abrhámová, Františka Diviše 76c/1280, Uhříněves
10. Zhotovení vitrín
11. Podnět člena ZMČ Praha 22
12. Organizační řád ÚMČ Praha 22 - Dodatek č. 4/2014
13. Zápis z Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 2. 1. 2014
14. Zápis z 21. zasedání Komise životního prostředí RMČ Praha 22
15. Zápis z Komise dopravy, bezpečnosti a pořádku RMČ Praha 22
16. Různé
A/ Převod přidělené účelové finanční dotace - grantu TJ Sokol
B/ Vyúčtování předvánočního posezení nejen pro seniory
2. Kontrola zápisu 73. zasedání RMČ ze dne 11. 12. 2013
73/2,72/2,71/2,70/2,69/2,68/2,67/2,66/2,65/2,64/2,63/2,62/2,61/2,60/2,59/2,58/2,57/2,56/2,55/2,54/2,
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
73/2,72/2,71/2,70/2,69/2,68/2,67/2,66/2,65/2,64/2,63/2,62/2,61/2,60/2,59/2,58/2,57/3b) - Zajištění
zprac. PD IA „Dostavba čp. 158"- pozastaveno dle pokynů pana ZS Ing. Turnovského - trvá
73/2,72/2,71/2,70/2,69/2,68/2,67/5 - 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
73/2,72/2,71/2,70/2,69/2,68/2,67/18 - Různé A/ Havarijní situace v ZŠ U Obory - momentálně
do třídy nezatéká, ORS bude nadále sledovat - trvá
73/2,72/2,71/5,70/2,69/2,68/5 - VZ „Náprava povodňových škod na majetku MČ P22
souvisejících s dopravou “ - jsou připravovány zadávací podmínky ke třem VZ - trvá
73/2,72/2,71/2,70/9 - Ukončení NS s p. Komárkem - dne 7. 11. 2013 doporučeným dopisem
zaslána výpověď z NS. Pan Komárek si zásilku na poště nevyzvedl a písemnost se ztratila. Bylo
reklamováno, pošta pochybení uznala. OSM zašle dopis znovu - výpovědní lhůta bude posunuta.
Pan Benda konstatoval, že u AK prověří, zda-li, dle nového OZ, není možné postupovat jinak,
neboť se jedná o závažné pochybení nájemce - trvá
73/2,72/2,71/2,70/15 - Různé A/ Výstavba MŠ Pitkovice - informace podal ZS - trvá
73/2,72/2,71/4 - Zřízení ÚVB T-Systems Czech republic, a. s. - smlouva se připravuje k podpisu
- trvá
73/2,72/3 - Zřízení ÚVB k pozemku parc. č. 2125 v k. ú. Uhříněves ve prospěch spol.
PREdistribuce, a. s. - smlouva se připravuje k podpisu - trvá
73/2,72/4 - Zřízení ÚVB k pozemku parc. č. 141/1 v k. ú. Hájek u Uhříněvsi ve prospěch spol.
PREdistribuce, a. s. - smlouva se připravuje k podpisu - trvá
73/6 - Pronájem části pozemku parc. č. 1803/9 v k. ú. Uhříněves za účelem umístění zařízení
staveniště pro spol. Skanska a. s. - žadatel informován, smlouva se připravuje - trvá

73/11 - Zápis ze zasedání KK a NO ze dne 26. 11. 2013 - k doplnění PŘM svolal p. Benda
schůzku - Ing. Kovaříková, Ing. Petr a TAJ, kde byly projednáno doplnění ve smyslu požadavků
rady. Úpravy byly zapracovány (viz příloha). Oba řády jsou vydány s účinností od 1. 1. 2014 a
zveřejněny. RMČ schvaluje doplněný Provozní řád muzea /7:0:0/.
73/13 - Informace o povodňové situaci na území MČ Praha 22 - zábrany objednány
73/15 - Návrh termínů zasedání RMČ a ZMČ - do konce volebního období - termíny
zveřejněny, vzhledem k tomu, že komunální volby musí proběhnout nejpozději do 15. 10. 2014,
bude poslední 91. zasedání RMČ dne 8. 10. 2014.
3. Informace o kontrolní činnosti v MČ a na ÚMČ za rok 2013
Písemně předložený materiál objasnil pan starosta, který informoval o tom, že v souladu se
zřizovacími listinami příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 22, usnesením 52. RMČ ze
dne 23. 1. 2013, protokolů a záznamů z jednotlivých kontrol se jedná o informaci o provedených
kontrolách a účinnosti vnitřního kontrolního systému za rok 2013.
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí informaci o kontrolní činnosti v MČ a na ÚMČ za rok 2013.
2. RMČ ukládá starostovi předložit tuto informaci Kontrolnímu výboru ZMČ.
/7:0:0/
4. Plán finančních kontrol na rok 2014
Písemně předložený materiál objasnil pan starosta, který radu informoval o tom, že se jedná o plán
finančních kontrol v rámci MČ (zřízené příspěvkové organizace, příjemci finančních darů,
příspěvků a grantů) a ÚMČ (vnitřní kontrola na jednotlivých odborech).
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí plán finančních a vnitřních kontrol na rok 2014 podle přílohy.
2. RMČ ukládá V OKÚ Ing. Petrovi předložit tento plán Kontrolnímu výboru ZMČ.
/7:0:0/
5. Veřejná zakázka malého rozsahu na služby „Cyklostezka Pitkovice - Benice - výběr
zhotovitele na zpracování PD“
Písemně předložený materiál objasnil ZS Ing. Turnovský, který informoval, že zdrojem
financování bude rozpočet MČ na rok 2014.
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí Protokoly o jednání hodnotící komise ze dne 18. 12. 2013 a
20. 12. 2013 a doporučení hodnotící komise.
2. RMČ rozhoduje o přidělení zakázky jako ekonomicky nejvýhodnější uchazeči, který
získal zákonným propočtem nejvyšší počet bodů a jehož nabídka se umístila na 1. místě a
to společnosti: Sinpps s. r. o., Antala Staška 34, 140 00 Praha 4 za cenu 293 425 Kč
vč. DPH (242 500 Kč bez DPH) a dobu realizace 238 dní.
3. RMČ ukládá starostovi
a) písemně seznámit uchazeče s výsledky výběrového řízení,
b) zahájit ve spolupráci s ORS jednání o uzavření smlouvy o dílo a smlouvu o dílo uzavřít.
/7:0:0/
6. Veřejná zakázka malého rozsahu na služby „Lávka ul. Ke Kříži - výběr zhotovitele na
zpracování studie a projektové dokumentace pro územní rozhodnutí vč. zajištění ÚR
Písemně předložený materiál objasnil ZS Ing. Turnovský, který informoval, že zdrojem
financování bude rozpočet MČ na rok 2014.
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí Protokol o jednání hodnotící komise ze dne 18. 12. 2013 a
doporučení hodnotící komise
2. RMČ rozhoduje o přidělení zakázky uchazeči s nejnižší nabídkovou cenou, který získal
zákonným propočtem nejvyšší počet bodů a jehož nabídka se umístila na 1. místě a to
společnosti: SUDOP PRAHA a. s., Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 za cenu 246 235 Kč
vč. DPH (203 500 Kč bez DPH).
3. RMČ ukládá starostovi
a) písemně seznámit uchazeče s výsledky výběrového řízení,
b) zahájit ve spolupráci s ORS jednání o uzavření smlouvy o dílo a smlouvu o dílo uzavřít.
/7:0:0/
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7. Pronájem části pozemku parc. č. 604/1 v k. ú. Uhříněves za účelem instalace informační
vývěsky panu Ing. Davidu Rojkovi
Písemně předložený materiál objasnil pan radní Benda, který radě předložil žádost Ing. Davida
Rojka na pronájem části pozemku parc. č. 604/1 v k. ú. Uhříněves za účelem instalace informační
vývěsky. Do vývěsky budou umístěny příspěvky týkající se finanční gramotnosti a nabídky firmy
nabízející služby z oblasti bankovnictví a pojišťovnictví. K věci se diskutovalo.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 604/1
v k. ú. Uhříněves za účelem umístění informační vývěsky o rozměrech 0,6m x 0,6m,
nájemné 2 200 Kč/m2/rok + DPH, nájem na dobu neurčitou, s firmou Ing. David Rojko, se
sídlem V Bytovkách 1068/40, 104 00 Praha - Uhříněves, IČ 63627850.
2. RMČ ukládá OSM informovat žadatele a zajistit uzavření nájemní smlouvy.
/7:0:0/
8. Odpis pohledávky - paní Ivanka Pošvecová, dříve bytem Přátelství 369, Uhříněves
Písemně předložený materiál objasnil pan radní Benda.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s odpisem pohledávky ve výši 33 082 Kč paní Ivanky Pošvecové, dříve
bytem Přátelství 369, Uhříněves.
2. RMČ ukládá OSM + EO provést záznam do příslušných účtů.
/7:0:0/
9. Žádost o splátkový kalendář - paní Světlana Abrhámová, Františka Diviše 76c/1280,
Uhříněves
Písemně předložený materiál objasnil pan radní Benda.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s uzavřením navrženého splátkového kalendáře na dlužnou částku s paní
Světlanou Abrhámovou, bytem Františka Diviše 76c/1280, Uhříněves.
2. RMČ ukládá OSM vyrozumět žadatelku s usnesením a uzavřít s ní splátkový kalendář.
/7:0:0/
10. Zhotovení vitrín
Písemně předložený materiál objasnila paní radní Mgr. Pröllerová. V minulém roce byl
zrestaurován prapor pěveckého spolku Hlahol včetně žerdi. Na základě doporučení paní
restaurátorky je nutné zajistit uložení praporu a stuh do vitrín, které budou umístěny v muzeu. Pro
tento rok je tedy navrženo pořídit 2 vitríny s termínem zhotovení po schválení rozpočtu, tj. březen
2014. OKÚ zajistil poptávku a doporučuje finančně nejvýhodnějšího uchazeče. Zdroj financování
bude z rozpočtu 2014.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s objednáním 2 vitrín u Ing. Zdeňka Bláhy, Vraný 113, IČ 44719931 za
celkovou cenu 65 522 Kč vč. DPH.
2. RMČ ukládá V OKÚ vystavit objednávku s termínem dodání až po schválení rozpočtu
MČ na rok 2014.
/7:0:0/
11. Podnět člena ZMČ Praha 22
Písemně předložený materiál objasnila paní tajemnice. K věci se diskutovalo. Zdroj financování
bude rozpočet 2014.
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí stav dřevěné lávky přes rybník Nadýmač, s tím, že OSM na jaře
zajistí částečnou opravu zábradlí a jeho nátěr.
2. RMČ souhlasí s pořízením a zabudováním mechanické parkovací zábrany
3. RMČ ukládá
a) OSM zajistit mechanickou zábranu a v součinnosti s OHS ji zabudovat pro
zamezení vjezdu aut k Vodici
b) tajemnici informovat Kontrolní výbor ZMČ a zajistit informaci v UZ.
/7:0:0/
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12. Organizační řád ÚMČ Praha 22 - Dodatek č. 4/2014
Písemně předložený materiál objasnila paní tajemnice.
Usnesení:
RMČ schvaluje Dodatek č. 4 k Organizačnímu řádu ÚMČ Praha 22 a to od 1. 1. 2014.
/7:0:0/
13. Zápis z Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 2. 1. 2014
Písemně předložený materiál bere RMČ na vědomí.
14. Zápis z 21. zasedání Komise životního prostředí RMČ Praha 22
Písemně předložený materiál objasnila paní radní Ing. Machačová. K věci se diskutovalo.
Usnesení:
RMČ bere na vědomí
a) zápis ze zasedání Komise životního prostředí ze dne 10. 12. 2013,
b) návrh Plánu péče o veřejnou zeleň na rok 2014.
15. Zápis z Komise dopravy, bezpečnosti a pořádku RMČ Praha 22
Písemně předložený materiál objasnil pan radní Vorlíček, který k jednotlivým bodům zápisu podal
radě vysvětlení.
Usnesení:
RMČ bere na vědomí zápis z Komise dopravy, bezpečnosti a pořádku ze dne 10. 12. 2013.
16. Různé
A/ Převod přidělené účelové finanční dotace - grantu TJ Sokol
Písemně předložený materiál objasnila paní radní Mgr. Pröllerová s tím, že se jedná o nevyčerpané
dotace pro TJ Sokol z roku 2013, které měly být použity nejpozději do 31. 12. 2013 nebo vráceny
na účet MČ. Paní starostka TJ Sokol Ing. Kotková žádá o souhlas s převodem nevyčerpané částky
ve výši 2 500 Kč na podporu projektu - premiéry divadelní hry „Něco za něco“ DS Ucho do roku
2014, kterou DS UCHO v r. 2013 nehrál.
RMČ souhlasí s převedením nevyčerpané finanční dotace pro TJ Sokol ve výši 2 500 Kč na stejný
projekt s tím, že musí být vyčerpána do 30. 6. 2014.
/7:0:0/
B/ Vyúčtování předvánočního posezení nejen pro seniory
Předložená písemná informace byla vzata RMČ na vědomí.
V této souvislosti se diskutovalo o společenských akcích (od r. 1999 proběhlo 10 galavečerů,
pořádaných agenturou pana Vrby), které by měly proběhnout v DBP U22. Tradiční posezení pro
seniory by se mělo konat na přelomu září/říjen, avšak pořádat galavečer v dubnu není vhodné,
neboť plesová sezóna bývá do konce února. Počátkem března proběhne ples ZŠ Bří Jandusů, ples
také pořádají myslivci. Bylo konstatováno, že občany byl v minulosti velmi oblíbený koncert na
Novém náměstí.
Zasedání bylo ukončeno v 10:20 hodin.
Zapsala: Monika Kubšová

Ověřovatelé zápisu:
Ing. Eliška Machačová

……………………………….

pan Aleš Benda

……………………………….

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