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Zápis ze 74. zasedání RMČ, které se konalo dne 10. 1. 2018 
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. 

Ještě před zahájením zasedání pan starosta přivítal hosta faráře Mgr. Jiřího Orta, který přišel radním osobně 

poděkovat za poskytnutí daru Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické v Praze 10 - Uhříněvsi,          

na opravu fasády evangelického kostela v Uhříněvsi. 

 

Dalšími hosty zasedání byli pan:  

- Ing. Miroslav Buřič, zástupce společnosti KD Beta, a. s., který informoval o stavu stavby „Přístavba 

ZŠ U Obory“ 

- Mgr. Martin Šlosar, zástupce AK Červinka, k otázkám ohledně zveřejňování politické inzerce v UZ. 

 
Před schválením programu požádal pan starosta o zařazení svého materiálu do programu zasedání. Materiál 
pod názvem „Připomínky k Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 11 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy“ byl zařazen jako bod č. 15.  
 

 
Hlasováním 7:0:0 byl schválen doplněný PROGRAM: 

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu 
2. Kontrola zápisu ze 73. zasedání RMČ ze dne 13. 12. 2017 a kontrola usnesení a zápisu ze 17. zasedání 

ZMČ ze dne 13. 12. 2017 
3. Informace o kontrolní činnosti v MČ a na ÚMČ za rok 2017 
4. Kontrolní činnost v roce 2018 
5. Finanční kontroly ve školách a školní jídelně, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 22 
6. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 237/134 v k. ú. Hájek u Uhříněvsi ve prospěch 

společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s. 
7. Uzavření dodatků ke smlouvám o smlouvách budoucích na zřízení věcného břemene, uzavřených 

v souvislosti se stavbou „Optické rozšíření sítě UPC - Uhříněves (etapa 1 - 9) včetně připojení“ 
8. Pronájem nebytového prostoru č. 211 o velikosti 18,5 m2 v čp. 1370/11 na Novém náměstí v Praze - 

Uhříněvsi 
9. Úprava nájemních vztahů k bytům v majetku MČ Praha 22 
10. Pronájem části pozemku parc. č.  2184/25 v k. ú. Uhříněves od společnosti České dráhy, a.s. 

11. Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „Tělocvična - víceúčelová sportovní hala        

ZŠ Jandusů“ (vč. přílohy č. 2 - zadávací dokumentace) 

12. Zadávací podmínky pro administrátora a koordinátora VZ dopravního charakteru a projektů s tím 

souvisejících 
13. Zápis ze 17. zasedání Komise dopravy ze dne 11. 12. 2017 
14. Zápis z Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 4. 1. 2018 
15. Připomínky k Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 11 Územního plánu sídelního útvaru 

hl. m. Prahy 
16. Různé 

A/ Informace pana starosty 
B/ Informace RAD Ing. Semeniuka 
C/ Informace RAD Mgr. Matyáška 

 

2a) Kontrola zápisu ze 73. zasedání RMČ ze dne 13. 12. 2017  

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/ 

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 
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73/2,72/2,71/2,70/2,69/2,68/2,67/2,66/2,65/2,64/2,63/2,62/2,61/2,60/2,59/2,58/2,57/2,56/2,55/2,54/7(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 
73/2,72/2,71/2,70/2,69/2,68/2,67/2,66/2,65/2,64/2,63/2,62/2,61/2,60/2,59/2,58/10 (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 zaslána k podání na katastr - trvá 

73/2,72/2,71/2,70/2,69/2,68/2,67/2,66/2,65/2,64/11 (64. RMČ ze dne 28. 6. 2017)  - VZMR „Půdní vestavba                

U Starého mlýna čp. 727“- práce ukončeny - splněno (odstraňují se drobné nedodělky)  
73/2,72/2,71/2,70/2,69/2,68/2,67/2,66/2,65/2,64/12 (64. RMČ ze dne 28. 6. 2017) - Zřízení ÚVB k pozemku 
parc. č. 2202/4 v k. ú. Uhříněves ve prospěch PREdistribuce - návrh zápisu do KN zamítnut- bude                                                                                
podáno znovu - trvá 
14 MIM/4 - VZMR s názvem „Veřejné WC - dodavatel stavby“- vydání stavebního povolení napadeno 
účastníky řízení, věc bude řešit MHMP - trvá  
73/2,72/2,71/2,70/2,69/2,68/2,67/2,66/2,65/7  (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 

73/2,72/2,71/2,70/2,69/2,68/2,67/8 (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 

73/2,72/2,71/2,70/2,69/2,68/2,67/17 (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   

73/2,72/2,71/2,70/2,69/2,68/3 (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 
73/2,72/2,71/2,70/2,69/2,68/4 (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 
73/2,72/2,71/2,70/2,69/2,68/5 (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 
73/2,72/2,71/2,70/2,69/21 (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    

73/2,72/2,71/14 (70. RMČ dne 1. 11. 2017) - Odstranění havarijního stavu dešťové kanalizace                    

v ul. V Bytovkách před BD čp. 756, 757 a 758 -  práce byly ukončeny - splněno 
73/2,72/5 (72. RMČ dne 15. 11. 2017) - 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 

73/2,72/6 (72. RMČ dne 15. 11. 2017) - 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  -          
NS ukončena - splněno 
73/2,72/11 (72. RMČ dne 15. 11. 2017) - „Tělocvična - víceúčelová sportovní hala ZŠ Jandusů“ - 

schválení ZP zakázky - dnes v materiálech revokace usnesení - bod 11 

73/2,72/12 (72. RMČ dne 15. 11. 2017) - „Komunitní centrum - zpracování studie“ - vyhodnocení ZŘ - 

3b) Smlouva o dílo byla podepsána - splněno  
73/14,72/14 (72. RMČ dne 15. 11. 2017) - „Dovybavení MŠ Pitkovice - zastiňovací prvky“ - schválení 
způsobu zadání, zadávacích podmínek, seznamu účastníků a hodnotící komise - na 73. RMČ byla VZMR 
zrušena - ORS připravuje ke schválení upravené zadávací podmínky a seznam vyzývaných účastníků - trvá 
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73/2,73/272/16 (72. RMČ dne 15. 11. 2017) - VZ „Periodický odvoz komunálních odpadů 2018 - 2022“ - 

vyhodnocení ZŘ - b) smlouva byla podepsána - splněno 
73/2,72/22 (72. RMČ dne 15. 11. 2017) - Různé 
C/ Žádost o poskytnutí finančního daru - DS byla odeslána HS 4 - Chodov k odsouhlasení - trvá 
Revokace usnesení: 

RMČ souhlasí s bezúplatným  poskytnutím věcného daru, a to vybavení posilovny na stanici HS/4 Chodov, 

IČ 70886288, v celkové hodnotě 30 000 Kč vč. DPH. 

/6:0:1/ 

 
D) Informace RAD Ing. Semeniuka - Navýšení kapacity ZŠ U Obory - řešení fasády - MČ nemá 
připomínky k návrhu zhotovitele, čeká ale na vyjádření dotačního orgánu na magistrátu - pan radní informoval 
o potřebě svolání MIM. Zasedání RMČ z důvodu projednání změny fasádního systému přístavby ZŠ U Obory- 
trvá 
73/3 - Změna provozovatele placených parkovišť v MČ Praha 22 - a) ekologická likvidace parkovacích 
automatů proběhne v návaznosti na instalaci nových automatů MHMP; b) změna režimu parkování na 
parkovišti u Lékařského domu byla oznámena MHMP – splněno 
73/4 - Volby do Školské rady (ŠR) při ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 -  a) jednání ŠR svoláno a OKÚ   
o zvolení předsedů informováno - splněno; b) OKÚ vydal přílohy (seznam členů ŠR) ke zřizovacím listinám 
ŠR - splněno 
73/5 - Vyhodnocení VZ „Využití kamerového systému pro zvýšení bezpečnosti veřejného prostoru na 
území MČ P22 - zpracování PD“ - smlouva o dílo podepsána - splněno 
73/6 - VZMR s názvem „Sanace garáží čp. 1257“ - smlouva o dílo podepsána - práce započnou v jarních 
měsících - trvá 
73/7 - Zřízení ÚVB k pozemku parc. č. 1920/3 v k. ú. Uhříněves ve prospěch spol. Predistribuce - žadatel 
informován, smlouva připravena k podpisu - trvá 

73/8 - Žádost o SK – R. S., Praha 10 - žadatelka informována, SK připraven k podpisu - trvá 

73/9 - Prominutí pohledávek - záznam do příslušných účtů proveden - splněno 
73/10 - Odpis pohledávek - záznam do příslušných účtů proveden - splněno 
73/11 - Havarijní situace výtahu v DPS I - havarijní oprava výtahu v DPS I provedena - splněno 
73/12 - Skupinová pojistná smlouva pro pojištění Flotilového autokomplexního pojištění (pojištění 

vozového parku MČ Praha 22) – smlouva podepsána - splněno 

73/14,72/14 (72. RMČ dne 15. 11. 2017) - „Dovybavení MŠ Pitkovice - zastiňovací prvky“ - schválení 
způsobu zadání, zadávacích podmínek, seznamu účastníků a hodnotící komise - na 73. RMČ byla VZMR 
zrušena - ORS připravuje ke schválení upravené zadávací podmínky a seznam vyzývaných účastníků - trvá 
73/15 - Chodník ul. Františka Diviše - zpracování PD - dodatek č. 2 - Dodatek ke Smlouvě o dílo              
č. 164/2016 D-15 byl podepsán - splněno 
73/16 - Obnova cesty pro pěší Hájek - Podkova - dodatek č. 1 - Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 104/2017 
byl  podepsán - splněno 
73/18 - Poskytnutí individuální dotace DDM P10 - Dům UM - smlouva podepsána - splněno 
73/21 - Pravidla pro stanovení výše platu a jeho náležitostí, včetně stanovování odměn pro 
ředitele/ředitelky škol a školských zařízení zřizovaných MČ P22 - ředitelé/ředitelky ZŠ, MŠ, ŠJ 
s usnesením seznámeni - splněno 
73/22 - Odpisové plány dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku příspěvkových organizací 
zřízených MČ P22 na rok 2018 – ředitelé/ředitelky příspěvkových organizací s usnesením seznámeni - 
splněno 
73/25 - Zápis z 14. jednání ŠK ze dne 30. 11. 2017 – změny na webu provedeny - splněno 
73/27 - Různé 
A/ Informace pana starosty 

1. Běžecká škola Prahy 22 - konání v roce 2018 - smlouva s firmou SportGroup.cz s.r.o. na rok 2018 je 

podepsána - splněno 
2. Informace ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 23. 11. 2017 - Dodatek ke Smlouvě o dílo ze dne             

23. 11. 2017 byl podepsán oběma stranami - splněno 
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2b) Kontrola usnesení 17. zasedání ZMČ dne 13. 12. 2017 
Ekonomické záležitosti - zajišťuje průběžně OE 
Majetkové záležitosti 

4.5 ZMČ ukládá RAD Ing. Semeniukovi informovat žadatele o výsledku projednání a zajistit zaslání 

usnesení ZMČ k podnětům na odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy - splněno 

8.1.3 ZMČ ukládá RMČ uzavřít darovací smlouvu - čeká se na předání na základě předávacího protokolu 

8.2.2  ZMČ ukládá RMČ uzavřít darovací smlouvu -  čeká se na předání na základě předávacího protokolu 

8.4.2 ZMČ ukládá RMČ informovat o usnesení MHMP - dopis pana starosty připraven k odeslání  

8.5.3 ZMČ ukládá RMČ uzavřít smlouvu - smlouva připravena k podpisu  

 

 
2c) Kontrola zápisu 17. zasedání ZMČ dne 13. 12. 2017 

Pan Koutský - požádal o písemnou odpověď na otázku:  

1. Proč není rezignační dopis pana Koutského zveřejněn na webu MČ jako příloha  zápisu z 14.  ZMČ. 

Odpověď zpracoval Bc. Selinger a bude odeslána - splněno 

 

Mgr. Erbsová - požádala o písemné odpovědi na tyto otázky:  

1. Proč návrh na odvolání nebyl zařazen do řádného programu i s důvodovou zprávou? 

2. Kolikrát přesně byl Kontrolní výbor neusnášeníschopný a kdy? 

3. V čem přesně Kontrolní výbor překročil své pravomoci. 

4. Proč největší kulturní akce MČ Praha 22 tedy Babí léto a Den seniorů neprošly Kulturní komisí? 

5. Proč se radní pro kulturu pravidelně nezúčastňuje zasedání Kulturní komise? 
Odpovědi na otázky zpracoval Bc. Selinger a budou odeslány v termínu - splněno 
 
 
3. Informace o kontrolní činnosti v MČ a na ÚMČ za rok 2017 
Písemný materiál objasnil pan starosta. RMČ informaci bere na vědomí. 
 
4. Kontrolní činnost v roce 2018 
Písemný materiál objasnil pan starosta. RMČ bere na vědomí plán veřejnosprávních a vnitřních kontrol na 
rok 2018. 
 
5. Finanční kontroly ve školách a školní jídelně, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 22 
Písemný materiál objasnil pan starosta. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí výsledek finanční kontroly. 
2. RMČ ukládá  

a) řediteli a ředitelkám škol a školní jídelny řídit se doporučeními a závěry finanční kontroly, 
b) OKÚ seznámit ředitele a ředitelky škol a školní jídelny s usnesením. 

/7:0:0/ 
 
6. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 237/134 v k. ú. Hájek u Uhříněvsi ve 
prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s. 
Písemný materiál objasnil místostarosta pan Knotek. 

1. RMČ souhlasí se zřízením úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 237/134 v k. ú.            

Hájek u Uhříněvsi ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 

2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ 04084063, 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. 
/6:0:1/ 
 
 
 
 



 5 

7. Uzavření dodatků ke smlouvám o smlouvách budoucích na zřízení věcného břemene, uzavřených 
v souvislosti se stavbou „Optické rozšíření sítě UPC - Uhříněves (etapa 1 - 9) včetně připojení“ 
Písemný materiál objasnil místostarosta pan Knotek. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s uzavření dodatku ke smlouvě SO 00110/2017 ve smyslu rozšíření předmětu smlouvy 

o pozemky parc. č. 2135 a 1653/87 v k. ú. Uhříněves. 

2. RMČ souhlasí s uzavření dodatku ke smlouvě SO 00111/2017 ve smyslu rozšíření předmětu smlouvy 

o pozemek parc. č. 2024/1 v k. ú. Uhříněves 

3. RMČ souhlasí s uzavření dodatku ke smlouvě SO 00113/2017 ve smyslu rozšíření předmětu smlouvy 

o pozemek parc. č. 2006 v k. ú. Uhříněves 

4. RMČ souhlasí s uzavření dodatku ke smlouvě SO 0015/2017 ve smyslu rozšíření předmětu smlouvy 

o pozemky parc. č.  44/37 a 44/55 v k. ú. Uhříněves 

5. RMČ ukládá  

a) OSM informovat žadatele a připravit dodatky ke smlouvám budoucím, 

b) starostovi uzavřít dodatky ke smlouvám budoucím o zřízení věcného břemene.  
/6:0:1/ 
 
8. Pronájem nebytového prostoru č. 211 o velikosti 18,5 m2 v čp. 1370/11 na Novém náměstí v Praze - 
Uhříněvsi 
Písemný materiál objasnil místostarosta pan Knotek. Ve stanovené lhůtě byla doručena pouze jedna nabídka 
z oblasti - prodejna oděvů a obuvi. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s pronájmem nebytového prostoru č. 211 v 1. nadzemním podlaží sekce B o velikosti 

18,5 m2 v čp. 1370/11 na Novém náměstí v Praze - Uhříněvsi za cenu 3 048,65 Kč/m2/rok společnosti: 

TWOMILL s. r. o., Domažlická 1010/178, 318 00 Plzeň, IČ 02114194. 

2. RMČ ukládá 

a) OSM informovat žadatele a připravit nájemní smlouvu, 

b) starostovi podepsat nájemní smlouvu.  
/6:0:1/ 
 
9. Úprava nájemních vztahů k bytům v majetku MČ Praha 22 
Písemný materiál objasnil místostarosta pan Knotek. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s prodloužením nájemních smluv na pronájem bytů dle „Zásad pronájmu obecních 

bytů v majetku MČ Praha 22“ s nájemci uvedenými v příloze, která tvoří nedílnou součást tohoto 

materiálu.  

2. RMČ ukládá 

a) OSM informovat žadatele a připravit dodatky k nájemním smlouvám, 

b) starostovi podepsat dodatky k nájemním smlouvám 
/6:0:1/ 
 

10. Pronájem části pozemku parc. č.  2184/25 v k. ú. Uhříněves od společnosti České dráhy, a. s. 
Písemný materiál objasnil radní Ing. Semeniuk.  
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 2184/25 v k. ú. Uhříněves za účelem realizace 

akce „Lávka ul. Ke Kříži“, na dobu určitou 1 roku, za 120,- Kč/m2/rok od společnosti České          

dráhy, a. s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, IČO: 70994226.  

2. RMČ ukládá 

a) ORS informovat druhou stranu a připravit smlouvu, 

b) starostovi uzavřít smlouvu. 
/6:0:1/ 
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11. Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „Tělocvična - víceúčelová sportovní hala            

ZŠ Jandusů“ (vč. přílohy č. 2 - zadávací dokumentace) 
Písemný materiál objasnil radní Ing. Semeniuk. K bodu se diskutovalo. 
Usnesení: 

1. RMČ revokuje usnesení č. 11 ze 72. RMČ ze dne 29. 11. 2017.       

2. RMČ schvaluje zadávací podmínky podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem 

„Tělocvična - víceúčelová sportovní hala ZŠ Jandusů“. 

3. RMČ schvaluje členy a náhradníky hodnotící komise ve složení: 

členové:  Ing. Petr Semeniuk - radní       náhradníci: Bc. Michal Selinger - místostarosta 

                Mgr. Jiří Měchura - ředitel ZŠ     Mgr. Jitka Rothová - zástupce ředitele  

                Petr Fiala - projektant                  Ing. arch. Jakub Volka - projektant  

   Petr Mošna - vedoucí ORS                  

   Miroslav Šašek - technik ORS 

4. RMČ ukládá starostovi jmenovat členy a náhradníky hodnotící komise v souladu se závěry tohoto 

usnesení. 
/6:0:1/ 

 

12. Zadávací podmínky pro administrátora a koordinátora VZ dopravního charakteru a projektů s tím 

souvisejících 
Písemný materiál objasnil radní Ing. Semeniuk. 
Usnesení: 

1. RMČ schvaluje zadávací podmínky a způsob zadání VZ na administrátora a koordinátora VZ 

dopravního charakteru a projektů s tím souvisejících. 

2. RMČ schvaluje seznam účastníků, kteří budou vyzváni k podání nabídky. 

3. RMČ schvaluje členy a náhradníky hodnotící komise v tomto složení: 

členové:  Ing. Petr Semeniuk náhradníci:   Jiří Knotek 

  Bc. Michal Selinger            Ing. Dana Sopoušková 

  Mgr. Pavlína Němcová           Ing. Vladislav Podvín  

4. RMČ ukládá 

a) OKÚ v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 2/2016 zajistit veřejnou zakázku malého rozsahu na 

výběr administrátora a organizátora VZ dopravního charakteru a projektů s tím souvisejících, 

b) starostovi jmenovat členy a náhradníky hodnotící komise v souladu se závěry tohoto usnesení. 

/6:0:1/ 

 
13. Zápis ze 17. zasedání Komise dopravy ze dne 11. 12. 2017 
Písemný materiál objasnil pan starosta. K bodu se diskutovalo. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí zápis ze 17. zasedání Komise dopravy uskutečněného dne 11. 12. 2017. 

2. RMČ souhlasí s přípravou realizace cyklostezky z Dolních Měcholup kolem Podleského rybníka      

ke stadionu Čechie Uhříněves (bod 1. zápisu). 
3. RMČ ukládá starostovi zahájit jednání s MČ Dolní Měcholupy o spolupráci na zpracování PD pro 

plánovanou cyklotrasu mezi Dolními Měcholupy a Uhříněvsi. 
/6:0:1/ 
 
14. Zápis z Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 4. 1. 2018 
Písemný materiál objasnil radní Coller. K bodu se diskutovalo. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí zápis z Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 4. 1. 2017. 
2. RMČ rozhodla, že do UZ se nebude přijímat žádná volební inzerce pro komunální volby v roce 2018. 

/6:0:1/ 
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15. Připomínky k Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 11 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy 

Písemný materiál objasnil pan starosta. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s uplatněním připomínky k návrhu zadání změny územního plánu Z 3120/11 - VRT 

Praha-Benešov (Brno), ve které MČ Praha 22 zásadně požaduje, aby celá trasa vedení 

vysokorychlostní trati procházející přes katastrální území Uhříněves v rámci vymezeného koridoru 

byla umístěna do tunelového komplexu. 

2. RMČ ukládá starostovi uplatnit písemné připomínky k návrhu zadání změn vlny 11 ÚP ve smyslu 

usnesení v bodě 1.  

/6:0:1/ 
 
16. Různé 
A/ Informace pana starosty 
Předseda zvláštního orgánu - Komise pro sociální a právní ochranu dětí (dále jen KSPOD) 

Na 67. RMČ dne 20. 9. 2017 byl ke dni 21. 9. 2017 jmenován do funkce předsedy zvláštního orgánu KSPOD 

pan Aleš Benda. Odměna ve výši 19 900 Kč měsíčně byla chybně vyplácena, neboť na 2. zasedání ZMČ dne 

10. 12. 2014 byla tato odměna schválena pro neuvolněné radní, kteří jsou jmenování předsedou zvl. orgánu 

nebo komise pověřené výkonem státní správy. Pan Benda je neuvolněným zastupitelem, na kterého se tato 

odměna tedy nevztahuje, i když činnost předsedy vykonává  
Celkem bylo vyplaceno 33 474 Kč za období od 21. 9. - 30. 11. 2017, od prosince již není odměna vyplácena. 
Po osobním jednání s panem zastupitelem Bendou bude tato částka uzavřením dohody o splátkovém kalendáři 
v plné výši vrácena do října 2018. 
RMČ informaci bere na vědomí. 
 

B/ Informace RAD Ing. Semeniuka 

Změny v Komisi výstavby a územního plánování (dále KVaÚPn) 
Předseda komise dal návrh na odvolání členů/členek komise z důvodu nepravidelné docházky na zasedání. 

1. RMČ odvolává následující členy a členku KVaÚPn ke dni 10. 1. 2018: 
- Ing. arch. Stanislava Běhala 
- pana Milana Žižku 
- Mgr. Silvii Štěpánkovou 

2. RMČ jmenuje Mgr. Jiřího Matyáška novým členem KVaÚP ke dni 11. 1. 2018. 
/6:0:1/ 
 
C/ Informace RAD Ing. Matyáška 

1. RAD Mgr. Matyášek informoval o průběhu prací při přípravě rozpočtu na rok 2018 a požádal             

o součinnost všechny radní. RMČ informaci bere na vědomí. 

 

2. Setkání s občany v Pitkovicích - pan radní informoval o připravovaném setkání s občany 

v Pitkovicích, které je plánováno na 7. 2. 2018 od 18 hodin. v restauraci „Pitkovická hospoda“.    

RMČ informaci bere 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 ………………………………………… 
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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 

 


