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Zápis ze 75. zasedání RMČ, které se konalo dne 24. 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. 
Před schválením programu požádal radní Ing. Semeniuk pana starostu, o zařazení materiálu do programu 
zasedání. Materiál pod názvem „Navýšení kapacity ZŠ u Obory - změna fasády nové přístavby“ byl zařazen 
jako bod č. 18.  
 
Hlasováním 7:0:0 byl schválen doplněný PROGRAM: 

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu 
2. Kontrola zápisu ze 74. zasedání RMČ ze dne 10. 1. 2018  
3. Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 22 za 2. pololetí roku 2017 (období 1. 7. – 31. 12. 2017) 
4. Informace o postupu městských částí při uplatňování žádostí o dotaci z rezervy pro MČ vytvořené 

v kapitole 10 ve schváleném rozpočtu HMP na rok 2018 
5. Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem „Odborné služby v oblasti GDPR“ 
6.  Inflační doložka za rok 2017     
7. Umístění mobilního dřevěného stánku pro využití při akcích pro děti a občany Hájku, Spolek občanů 

Hájku, pozemek parc. č. 141/2, k. ú. Hájek u Uhříněvsi 
8. Smlouva o spolupráci při identifikaci oddílné srážkové kanalizace se společností Pražská 

vodohospodářská společnost a. s. 
9. Cenová kalkulace pronájmu hrobových míst pro rok 2018 
10. Návrh na vyhlášení konkurzního řízení na funkci ředitele/ředitelky Mateřské školy, Praha 10,             

Za Nadýmačem 927 

11. Čerpání příspěvku zřizovatele MŠ Pitkovice, příspěvková organizace, Praha 10, Hlívová 303/4 

12. Přehled stavu Fondu Uhříněveského muzea v roce 2017 s návrhem čerpání finančních prostředků pro 

rok 2018 

13. Zpráva o došlých, vyřízených a nevyřízených podáních občanů za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 

2017 

14. Výroční zpráva o došlých žádostech o informace za rok 2017 

15. Návrh na změny v příloze č. 1 k nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve 

znění pozdějších předpisů 
16. Zápis z 1. jednání Komise kultury ze dne 11. 1. 2018 
17. Zápis z 20. jednání Komise výstavby a územního plánování ze dne 17. 1. 2018 
18. Navýšení kapacity ZŠ U Obory - změna fasády nové přístavby 
19. Různé 

A/ Vlajka pro Tibet 

B/ Informace pana starosty 

C/ Navýšení kapacity ZŠ U Obory  

 

2a) Kontrola zápisu ze 74. zasedání RMČ ze dne 10. 1. 2018 

74/2,73/2,72/2,71/2,70/2,69/2,68/2,67/2,66/2,65/2,64/2,63/2,62/2,61/2,60/2,59/2,58/2,57/2,56/2,55/2,54/2,53/2

,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, připravuje se zpracování znaleckého posudku, o dalším 

postupu včetně návrhu kupní ceny nás budou  písemně informovat - trvá 

74/2,73/2,72/2,71/2,70/2,69/2,68/2,67/2,66/2,65/2,64/2,63/2,62/2,61/2,60/2,59/2,58/2,57/2,56/2,55/2,54/7(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 - trvá, SŽDC dosud 

nepředložila svůj návrh smlouvy - opětovně zaurgováno - trvá, MČ Kolovraty požádala 18. 1. 2018                  

o opětovné zaslání návrhu smlouvy, smlouvu doplnění o  údržbu „ následnou péči povrchu cyklostezky„  - 

 trvá        
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74/2,73/2,72/2,71/2,70/2,69/2,68/2,67/2,66/2,65/2,64/2,63/2,62/2,61/2,60/2,59/2,58/10 (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 
74/2,73/2,72/2,71/2,70/2,69/2,68/2,67/2,66/2,65/2,64/12 (64. RMČ ze dne 28. 6. 2017) - Zřízení ÚVB 
k pozemku parc. č. 2202/4 v k. ú. Uhříněves ve prospěch PREdistribuce - zpětvzetí návrhu na vklad - trvá 
14 MIM/4 - VZMR s názvem „Veřejné WC - dodavatel stavby“- vydání stavebního povolení napadeno 
účastníky řízení, věc bude řešit MHMP - trvá  
74/2,73/2,72/2,71/2,70/2,69/2,68/2,67/2,66/2,65/7  (65. RMČ dne 23. 8. 2017)  - Zřízení ÚVB k pozemku 
parc. č. 1059   v k. ú. Uhříněves ve prospěch PREdistribuce, a. s. - zpětvzetí návrhu na vklad - trvá 
74/2,73/2,72/2,71/2,70/2,69/2,68/2,67/8 (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 - výměna nájemnic proběhla - splněno 

74/2,73/2,72/2,71/2,70/2,69/2,68/2,67/17 (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   

74/2,73/2,72/2,71/2,70/2,69/2,68/3 (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 podepsána - 
splněno 
74/2,73/2,72/2,71/2,70/2,69/2,68/4 (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 
74/2,73/2,72/2,71/2,70/2,69/2,68/5 (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 - splněno 
74/2,73/2,72/2,71/2,70/2,69/21 (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    

74/2,73/2,72/5 (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 
74/2,73/14,72/14 (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 
74/2,73/2,72/22 (72. RMČ dne 15. 11. 2017) - Různé 
C/ Žádost o poskytnutí finančního daru - DS byla podepsána - splněno 
D) Informace RAD Ing. Semeniuka - Navýšení kapacity ZŠ U Obory - řešení fasády - dnes na programu 
bod 18 
74/2,73/6 (73. RMČ dne 23. 12. 2017) - VZMR s názvem „Sanace garáží čp. 1257“ - smlouva o dílo 
podepsána - práce započnou v jarních měsících - trvá 
74/2,73/7 (73. RMČ dne 23. 12. 2017)  - Zřízení ÚVB k pozemku parc. č. 1920/3 v k. ú. Uhříněves ve 
prospěch spol. Predistribuce - smlouva podepsána - splněno 

74/2,73/8 (73. RMČ dne 23. 12. 2017)  - Žádost o SK - R. S., Praha 10 - SK podepsán - splněno 
74/5 - Finanční kontroly ve školách a školní jídelně, jejichž zřizovatelem je MČ P22 - ředitel a ředitelky 
škol a školní jídelny s usnesením seznámeny - splněno 
74/6 - Zřízení ÚVB k pozemku parc. č. 237/134 v k. ú. Hájek u Uhříněvsi ve prospěch Česká 
telekomunikační infrastruktura a. s. - žadatel informován, čeká se na zaslání smlouvy - trvá 
74/7 - 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“ - žadatel 
informován, čeká se na zaslání smlouvy - trvá 
74/8 - Pronájem NP č. 211 o velikosti 18,5 m2 v čp. 1370/11 na Novém náměstí v Praze - Uhříněvsi - 
žadatelka informována, smlouva připravena k podpisu - splněno 
74/9 - Úprava nájemních vztahů k bytům v majetku MČ Praha 22 - žadatelé informováni, smlouvy se 
průběžně podepisují - trvá 
74/10 - Pronájem části pozemku parc. č.  2184/25 v k. ú. Uhříněves od společnosti České dráhy, a. s. - 
smlouva se připravuje - trvá  
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74/11 - Podlimitní VZ na stavební práce s názvem „Tělocvična - víceúčelová sportovní hala ZŠ Jandusů“ 

(vč. přílohy č. 2 - zadávací dokumentace) - starosta jmenoval členy a náhradníky hodnotící komise - 

splněno; ORS ve spolupráci s AK Mgr. Lukáše Eichingera, MBA, Revoluční 1003/3, 110 00 Praha 1 

v souladu se zákonem č. 134/2016, ve znění pozdějších předpisů a Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 2/2016  

připravuje zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce - trvá  
74/12 - Zadávací podmínky pro administrátora a koordinátora VZ dopravního charakteru a projektů 

s tím souvisejících - VZ zveřejněna, starosta jmenoval členy a náhradníky komise, komise zasedá dne 19.2. 
74/13 - Zápis ze 17. zasedání KD ze dne 11. 12. 2017 
RMČ ukládá starostovi zahájit jednání s MČ Dolní Měcholupy o spolupráci na zpracování PD pro 
plánovanou cyklotrasu mezi Dolními Měcholupy a Uhříněvsi - trvá 
74/15 - Připomínky k Oznámení o projednání návrhu zadání změn vlny 11 Územního plánu sídelního 
útvaru hl. m. Prahy - STA písemně uplatnit připomínky k návrhu zadání změn vlny 11 ÚP ve smyslu 
usnesení v bodě 1 - splněno 
74/16 - Různé B/ Informace RAD Ing. Semeniuka - Změny v KVaÚPn - změny provedeny - splněno 
 
3. Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 22 za 2. pololetí roku 2017 (období 1. 7. – 31. 12. 2017) 
Písemný materiál objasnil pan starosta. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí „Zprávu o činnosti RMČ za období 1. 7. až 31. 12. 2017.  

2. RMČ ukládá starostovi předložit „Zprávu o činnosti Rady městské části Praha 22 za období              

1. 7. -  31. 12. 2017 na 18. zasedání ZMČ Praha 22 dne 28. 2. 2018 
/7:0:0/ 
 

4. Informace o postupu městských částí při uplatňování žádostí o dotaci z rezervy pro MČ vytvořené 

v kapitole 10 ve schváleném rozpočtu HMP na rok 2018 
Písemný materiál objasnil pan starosta. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí Pravidla pro poskytování dotací z rezerv pro městské části hl. m. Prahy 
v rozpočtu vlastního hl. m. Prahy (v kap. 10) na rok 2018. 

2. RMČ ukládá starostovi předložit na příští zasedání rady materiál včetně doplněných priorit. 
/7:0:0/ 

 
5. Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem „Odborné služby v oblasti GDPR“ 
Písemný materiál objasnil místostarosta pan Knotek. Na základě obdržené žádosti od ředitelů školských 
zařízení ze dne 23. 1. 2018 požádal Ing. Petr o rozšíření výzvy na vypracování analýz i pro zřízené 
příspěvkové organizace. 
 Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zadávacími podmínkami a způsobem zadání VZMR „Odborné služby v oblasti 
GDPR“  

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

členové: Jiří Knotek  náhradníci: Bc. M. Selinger 
  Martin Holeček                                Pavel Čornej 
  Daniel Malenovský                          Ing. František Wetter 

4. RMČ ukládá OKÚ zajistit zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Odborné 
služby v oblasti GDPR“ v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 2/2016.   

/6:0:1/ 
 
6. Inflační doložka za rok 2017     
Písemný materiál objasnil místostarosta pan Knotek. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zvýšením nájemného vlivem inflace o 2,5%  u nájemních smluv na byty, nebytové 
prostory, reklamy a pozemky pro komerční využití s platností od 1. 4. 2018. 

2. RMČ ukládá OSM vyrozumět dotčené nájemce s usnesením a zaslat oznámení o zvýšení nájemného 
dle míry inflace spolu s evidenčním listem nájmu.             

/6:0:1/     
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7. Umístění mobilního dřevěného stánku pro využití při akcích pro děti a občany Hájku, Spolek 

občanů Hájku, pozemek parc. č. 141/2, k. ú. Hájek u Uhříněvsi 
Písemný materiál objasnil místostarosta pan Knotek. K bodu se diskutovalo. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s využitím pozemků parc. č. 141/2, k. ú. Hájek u Uhříněvsi, pro umístění mobilního 

dřevěného stánku pro potřeby využívání akcí občanů, široké veřejnosti a Spolku občanů Hájku. 

2. RMČ ukládá OSM informovat žadatele a ve stanovisku k využití pozemku upřesnit podmínky 

využití pozemku s tím, že se jedná o záplavové území a musí být dodrženy podmínky pro umístění 

mobilního stánku tj. zařízení umístěné na kolech pro snadnou manipulaci případně zařízení opatřené 

závěsnými háky pro snadnou manipulaci v případě nutnosti odstranění při povodňové pohotovosti. 
/6:0:1/ 

 

8. Smlouva o spolupráci při identifikaci oddílné srážkové kanalizace společností Pražská 

vodohospodářská společnost a. s.  
Písemný materiál objasnil radní Ing. Semeniuk.  
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s uzavřením smlouvy se společností Pražská vodohospodářská společnost a. s.  

2. RMČ ukládá  
a) ORS informovat druhou stranu a připravit smlouvu, 

b) starostovi uzavřít smlouvu. 
/6:0:1/ 
 
9. Cenová kalkulace pronájmu hrobových míst pro rok 2018 
Písemný materiál objasnil radní Mgr. Matyášek. RMČ bere na vědomí cenovou kalkulaci na rok 2018 
pronájmu hrobových míst a služeb s pronájmem spojených. 
 

10. Návrh na vyhlášení konkurzního řízení na funkci ředitele/ředitelky Mateřské školy, Praha 10,       

Za Nadýmačem 927 
Písemný materiál objasnil radní pan Milan Coller. 
Usnesení: 

1. RMČ vyhlašuje konkurzní řízení na funkci ředitele/ ředitelky Mateřské školy, Praha 10,                   

Za Nadýmačem 927 ve znění, tak jak je uvedeno v příloze č. 2.  

2. RMČ bere na vědomí harmonogram konkurzního řízení na ředitele/ředitelku Mateřské školy, Praha 

10, Za Nadýmačem 927 tak jak je uveden v příloze - důvodové zprávě. 

3. RMČ ukládá OKÚ zajistit náležitosti ke konkurznímu řízení na ředitele/ředitelku Mateřské školy, 

Praha 10, Za Nadýmačem 927.  
/7:0:0/ 
 

11. Čerpání příspěvku zřizovatele MŠ Pitkovice, příspěvková organizace, Praha 10, Hlívová 303/4 
Písemný materiál objasnil radní pan Milan Coller. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s použitím příspěvku zřizovatele za předškolní vzdělávání v MŠ Pitkovice tak, jak je 

uvedeno v důvodové zprávě. 
2. RMČ ukládá OKÚ seznámit s usnesením ředitelku MŠ Pitkovice Mgr. Vlastu Zdobinskou.  

/7:0:0/ 

 

12. Přehled stavu Fondu Uhříněveského muzea v roce 2017 s návrhem čerpání finančních prostředků 

pro rok 2018 
Písemný materiál objasnil radní pan Milan Coller. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí čerpání finančních prostředků z Fondu Uhříněveského muzea v roce 2017. 

2. RMČ souhlasí s předloženým návrhem příjmů a výdajů Fondu Uhříněveského muzea pro rok 2018. 
/6:0:1/ 
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13. Zpráva o došlých, vyřízených a nevyřízených podáních občanů za období od 1. 1. 2017                    

do 31. 12. 2017 
Písemný materiál objasnil Ing Roman Petr. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí Zprávu o došlých, vyřízených a nevyřízených podáních občanů za období        

od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017. 

2. RMČ ukládá OKÚ zveřejnit Zprávu o došlých, vyřízených a nevyřízených podáních za období          

od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 na webové stránce MČ Praha 22 a v Uhříněveském zpravodaji. 
/7:0:0/ 
 

14. Výroční zpráva o došlých žádostech o informace za rok 2017 
Písemný materiál objasnil Ing. Roman Petr. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí Výroční zprávu o došlých žádostech o informace za rok 2017. 

2. RMČ ukládá OKÚ zveřejnit Výroční zprávu na webové stránce MČ Praha 22 a v Uhříněveském 

zpravodaji. 
/7:0:0/ 

 

15. Návrh na změny v příloze č. 1 k nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve 

znění pozdějších předpisů 
Písemný materiál objasnil Ing. Roman Petr. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s žádostmi na úpravy u tržních míst a na trzích v MČ Praha 22 podle přílohy č. 2 a 

následným zápisem do přílohy č. 1 k nařízení č. 9/2011 Sb., hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád.                            

2. RMČ ukládá OŽ předat schválené žádosti k aktualizaci přílohy č. 1 odboru živnostenskému a 

občanskosprávnímu Magistrátu hl. m. Prahy. 

/6:0:1/ 

 
16. Zápis z 1. jednání Komise kultury ze dne 11. 1. 2018 
Materiál byl předložen písemně. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí zápis ze zasedání Komise kultury ze dne 11. 1. 2018.        

2. RMČ souhlasí s uvolněním částky 1 000 Kč/den  jako odměna paní V. za výuku malování a výroby 

kraslic.  
/6:0:1/ 
 
17. Zápis z 20. jednání Komise výstavby a územního plánování (Komise VaÚP) ze dne 17. 1. 2018 
Písemný materiál objasnil radní Ing. Semeniuk.  

Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí zápis z 20. jednání Komise VaÚP ze dne 17. 1. 2018.. 

2. RMČ souhlasí  

a) se záměrem výstavby Obytného souboru Kašperská spol. FINEP a. s. na pozemku č. parc. 958/1 a 

dalších, v k. ú. Uhříněves, dle studie prezentované na 19. komisi (varianta 12-2017), 

b) se záměrem výstavby bytového domu na pozemku č. parc. 1793/6, v k. ú. Uhříněves (v lokalitě 

Romance) spol. GRESIN INVEST s.r.o., dle studie prezentované na 20. komisi (varianta            

01-2018), 

c) s podnětem na změnu územního plánu na části pozemku č. parc. 1793/6, v k. ú. Uhříněves, 

z funkčního využití S4-ostatní dopravně významné komunikace nově na funkční využití                   

SV-všeobecně smíšené, s mírou využití území F, 

d) se záměrem spol. EKOSPOL a. s. - Obytný soubor Uhříněves lokalita Jezera s podmínkou, že 

výstavba při ulici Nad Volyňkou nebude vyšší než 2 NP, 

e) s Konceptuální studií PRAHA UHŘÍNĚVES ul. Přátelství/Křešínská/dráha/Lidického 

zpracovanou Ing. arch. Starčevičem. 
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3. RMČ ukládá radnímu Ing. Semeniukovi  

a) zajistit zařazení podnětu na změnu ÚPn uvedené pod bodem 2. c) k projednání na ZMČ Praha 22, 

b) informovat společnosti FINEP, GRESIN INVEST a EKOSPOL o výsledku projednání v bodech 

a), b) a d). 

/6:0:1/ 
 
18. Navýšení kapacity ZŠ U Obory - změna fasády nové přístavby 
Materiál objasnil radní Ing. Semeniuk.    
Usnesení: 

1. RMČ schvaluje změnu provedení fasády nové přístavby v rámci projektu „Navýšení kapacity            

ZŠ U Obory“ dle důvodové zprávy a návrhu zhotovitele (viz příloha č. 2); 

2. RMČ schvaluje podání žádosti na změnu provedení fasády nové přístavby v rámci projektu 

„Navýšení kapacity ZŠ U Obory“ k poskytovateli dotace dle důvodové zprávy; 

3. RMČ ukládá radnímu Ing. Semeniukovi projednat s poskytovatelem dotačního titulu OPP - Pól 

růstu ČR zajištění spolufinancování změny provedení fasády dle předloženého rozpočtu (viz příloha  

č. 5).  

/6:0:1/ 
 
19. Různé 

A/ Vlajka pro Tibet 

Písemná žádost Spolku Lungta o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.           

MČ Praha 22 tuto kampaň již mnoho let podporuje symbolickým vyvěšení vlajky dne 10. března. Vyvěšení 

zajistí OHS a OKVO písemně sdělí pořadatelům podporu MČ Praha 22 mezinárodní kampani „Vlajka pro 

Tibet“.  

Usnesení:   

RMČ souhlasí s podporou akce „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky dne 10. 3. 2018 na počest       

59. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu.  
/5:1:1/ 

 
B/ Informace pana starosty 

Jmenování pracovní skupiny k vypracování předběžných připomínek k Metropolitnímu plánu 

Pan starosta navrhl sestavení pracovní skupiny v tomto složení: Ing. Martin Turnovský, Ing. Martin 

Langmajer, MBA a Ing. arch. Petr Starčevič. 

Usnesení: 

RMČ pověřuje pracovní skupinu k přípravě připomínek pro jednání Komise výstavby a územního plánování, 

pro zasedání RMČ a ke schválení na ZMČ, s termínem do 31. 3. 2018 

/7:0:0/ 

 

C/ Navýšení kapacity ZŠ U Obory  
Pan radní Ing. Semeniuk sdělil, že otevření nové přístavby pavilonu ZŠ U Obory je prioritní stavbou a 

z důvodu dodržení termínu výstavby požádal o vydání pověření na kompletní vedení této stavby. 
RMČ pověřuje radního Ing. Semeniuka kompletním vedením stavby „Navýšení kapacity ZŠ U Obory“ 
včetně podepisování dodatků ke Smlouvě o dílo č. SD00047/2017 uzavřené dne 19. 7. 2017. 
/6:0:1/ 

 
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 ………………………………………… 



 7 

 

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 

 


