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Zápis ze 76. zasedání RMČ, které se konalo dne 7. 2. 2018 
od 10 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice 

 
Přítomni:   Viz Prezenční listina 
Ověřovatelé zápisu:  Bc. Michal Selinger, Ing. Petr Semeniuk 
Omluven:   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 75. zasedání RMČ ze dne 24. 1. 2018  
3. Žádost o dotaci z rezervy pro MČ HMP vytvořené v kapitole 10 ve schváleném rozpočtu HMP na rok 

2018 
4. Návrh rozpočtu MČ Praha 22 na rok 2018 včetně plánu hospodářské činnosti a rozpočtového výhledu 
5. Dohoda o provedení práce na „Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly MČ Praha 22“ 
6. Vyhodnocení VZMR „Odborné služby v oblasti GDPR“ 
7. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 2125 a 2127 v k. ú. Uhříněves ve prospěch 

společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s. 
8. Nákup NP za účelem zřízení lékařských ordinací - uzavření kupní smlouvy se spol. Vivus Uhříněves 

s.r.o. 
9. Směna částí pozemku parc. č. 1900/82 za pozemek parc. č. 1900/295 vše v k. ú.  Uhříněves se 

společností Vivus Uhříněves s.r.o. 
10. Výkup pozemků parc. č. 219/11, 219/6, 219/5 a 219/8 v k. ú. Pitkovice za účelem rozšíření 

infrastruktury Pitkovic 
11. Souhlas s umístěním sídla firmy 
12. Informace o krátkodobých pronájmech majetku MČ Praha 22 v roce 2017 
13. Informace o pronájmu garážových stání v majetku MČ Praha 22 v roce 2017 
14. Programy MČ Praha 22 na rok 2018 
15. Dotace na závodní družstvo v přívlači Českého rybářského svazu, z.s.,, MO Uhříněves 
16. VZMR na služby s názvem „Koordinátor akcí Praha 22/15 (obchvat Hornoměcholupská, přeložka 

Novopetrovická, komunikační propojení Františka Diviše - K Dálnici)“ - schválení způsobu zadání, 
zadávacích podmínek, seznamu účastníků a hodnotící komise 

17. Zápis z Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 1. 2. 2018 
18. Návrh programu 18. zasedání ZMČ, které se koná dne 28. 2. 2018 
19. Různé 

A/ Ples MČ Praha 22 

B/ Informace místostarosty pana Knotka 

C/ Informace radního RNDr. Louly 

D/ Informace radního Mgr. Matyáška 

E/ Informace V OKÚ o kontrolách výkonu přenesené a samostatné působnosti svěřené orgánům       

MČ Praha 22 prováděných odbory Magistrátu hl. m. Prahy v roce 2018 

 

 

2. Kontrola zápisu ze 75. zasedání RMČ ze dne 24. 1. 2018 

75/2,74/2,73/2,72/2,71/2,70/2,69/2,68/2,67/2,66/2,65/2,64/2,63/2,62/2,61/2,60/2,59/2,58/2,57/2,56/2,55/2,54/2

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 

75/2,74/2,73/2,72/2,71/2,70/2,69/2,68/2,67/2,66/2,65/2,64/2,63/2,62/2,61/2,60/2,59/2,58/2,57/2,56/2,55/2,54/7

(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                  
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o opětovné zaslání návrhu smlouvy doplněnou o  údržbu „ následnou péči povrchu cyklostezky, návrh 

smlouvy byl MČ Kolovraty zaslán e-mailem dne 5. 2. 2017  - trvá        
75/2,74/2,73/2,72/2,71/2,70/2,69/2,68/2,67/2,66/2,65/2,64/2,63/2,62/2,61/2,60/2,59/2,58/10 (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 
75/2,74/2,73/2,72/2,71/2,70/2,69/2,68/2,67/2,66/2,65/2,64/12 (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  
75/2,74/2,73/2,72/2,71/2,70/2,69/2,68/2,67/2,66/2,65/7  (65. RMČ dne 23. 8. 2017)  - Zřízení ÚVB 
k pozemku parc. č. 1059   v k. ú. Uhříněves ve prospěch PREdistribuce - zpětvzetí návrhu na vklad - trvá 
75/2,74/2,73/2,72/2,71/2,70/2,69/2,68/2,67/17 (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   

75/2,74/2,73/2,72/2,71/2,70/2,69/2,68/4 (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 
75/2,74/2,73/2,72/2,71/2,70/2,69/21 (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 P15 - Horní Měcholupy, MČ P22 - 
Uhříněves a MČ Praha - Petrovice“ je třeba stanovit společného koordinátora, administrátora a projektanta – 
dnes na programu bod 16 

75/2,74/2,73/2,72/5 (72. RMČ dne 15. 11. 2017) - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 2003 a 2178/5 v k. ú. 

Uhříněves ve prospěch Pražská plynárenská Distribuce - žadatel informován, čeká se na zaslání smlouvy - 

trvá 
75/2,74/2,73/14,72/14 (72. RMČ dne 15. 11. 2017) - „Dovybavení MŠ Pitkovice - zastiňovací prvky“ - 
schválení způsobu zadání, zadávacích podmínek, seznamu účastníků a hodnotící komise - ORS 
připravuje ke schválení upravené zadávací podmínky a seznam vyzývaných účastníků - trvá 
75/2,75/2,74/2,73/6 (73. RMČ dne 23. 12. 2017) - VZMR s názvem „Sanace garáží čp. 1257“ - SoD je 
podepsána - práce započnou v jarních měsících - trvá 
75/2,74/6 (74. RMČ dne 10. 1. 2018) - Zřízení ÚVB k pozemku parc. č. 237/134 v k. ú. Hájek u Uhříněvsi 
ve prospěch Česká telekomunikační infrastruktura - žadatel informován, čeká se na zaslání smlouvy - trvá 
75/2,74/7 (74. RMČ dne 10. 1. 2018) - 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 
75/2,74/9 (74. RMČ dne 10. 1. 2018) - Úprava nájemních vztahů k bytům v majetku MČ P22 - žadatelé 
informováni, smlouvy se průběžně podepisují - trvá 
75/2,74/10 (74. RMČ dne 10. 1. 2018) - Pronájem části pozemku parc. č.  2184/25 v k. ú. Uhříněves od 
společnosti České dráhy, a. s. - smlouva se připravuje - trvá  

75/2,74/11 (74. RMČ dne 10. 1. 2018)  - Podlimitní VZ na stavební práce s názvem „Tělocvična - 

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

dokumentace byla zveřejněna na profilu zadavatele dne 5. 2. 2018 - trvá 

75/2,74/12 (74. RMČ dne 10. 1. 2018) - ZP 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. - trvá 
75/2,74/13 (74. RMČ dne 10. 1. 2018) - 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  
75/3 - Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 22 za 2. pololetí roku 2017 (období 1. 7. – 31. 12. 2017) - 
materiál na 18. ZMČ zpracován - splněno 

75/4 - 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 - dnes na programu bod 3 
75/5  - VZMR na služby s názvem „Odborné služby v oblasti GDPR“ - dnes na programu bod 6 
75/6 - Inflační doložka za rok 2017 - nové výpočtové listy se průběžně zasílají – splněno 

75/7 - 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 - podmínky pro využití pozemku se 

připravují - trvá 
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75/8 - Smlouva o spolupráci při identifikaci oddílné srážkové kanalizace s PVS a. s. - trvá 

75/10 - Návrh na vyhlášení konkurzního řízení na funkci ředitele/ředitelky MŠ, Praha 10,                      

Za Nadýmačem 927 - konkurs vyhlášen 29. 1. 2018, čekáme na nabídky - probíhá 

75/11 - Čerpání příspěvku zřizovatele MŠ Pitkovice, příspěvková organizace, Praha 10, Hlívová 303/4 

- ředitelka seznámena - splněno 

75/13 - Zpráva o došlých, vyřízených a nevyřízených podáních občanů za období od 1. 1. 2017                    

do 31. 12. 2017 - zveřejněno na webu i v UZ - splněno 

75/14 - Výroční zpráva o došlých žádostech o informace za rok 2017- zveřejněno na webu i v UZ - splněno 

75/15 - 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 - připomínky na MHMP odeslány - splněno 

75/16 - Zápis z 1. jednání KK ze dne 11. 1. 2018 - informace předána na OE - splněno 
75/17 - Zápis z 20. jednání Komise VaÚP ze dne 17. 1. 2018 - a) materiál k podnětu na změnu ÚPn je 
připraven do 18. ZMČ - splněno; b) spol. FINEP, GRESIN INVEST a EKOSPOL byly informovány                 
o výsledku projednání v bodě 17 odst. 2 v bodech a), b) a d) - splněno 
75/18 - Navýšení kapacity ZŠ U Obory - změna fasády nové přístavby - RAD Ing. Semeniuk projedná 
s poskytovatelem dotačního titulu OPP-Pól růstu ČR zajištění spolufinancování změny provedení fasády dle 
vypracovaného rozpočtu - trvá 
75/19 - Různé A/ Vlajka pro Tibet - spolek Lungta informován - splněno 

 
3. Žádost o dotaci z rezervy pro MČ HMP vytvořené v kapitole 10 ve schváleném rozpočtu HMP na 
rok 2018 
Písemný materiál objasnil pan starosta. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s podáním žádostí o dotaci z rezervy pro městské části hl. m. Prahy v rozpočtu 
vlastního hl. m. Prahy (v kap. 10) na rok 2018 podle priority:  
č. 1 MŠ V Bytovkách      15 mil. Kč 
č. 2 Rozšíření provozní kapacity školní jídelny  17 mil. Kč 
č. 3 Tělocvična - víceúčelová sportovní hala ZŠ Jandusů 25 mil. Kč 

2. RMČ ukládá   
a) vedoucímu ORS zajistit zpracování žádostí za MČ pro pana starostu podle důvodové zprávy a 

určeného postupu, 
b) starostovi postoupení zpracovaných žádostí na HMP ve stanoveném termínu. 

/6:0:0/ 
 

4. Návrh rozpočtu MČ Praha 22 na rok 2018 včetně plánu hospodářské činnosti a rozpočtového 

výhledu 
Písemný materiál objasnil radní Mgr. Matyášek. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s předloženým návrhem rozpočtu MČ Praha 22 na rok 2018. 

2. RMČ ukládá Mgr. Matyáškovi předložit návrh rozpočtu MČ Praha 22 na rok 2018 včetně plánu 

hospodářské činnosti a návrhu rozpočtového výhledu ke schválení Zastupitelstvu MČ na jeho            

18. zasedání dne 28. 2. 2018. 
/6:0:0/ 
 
5. Dohoda o provedení práce na „Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly MČ Praha 22“ 
Písemný materiál objasnil pan starosta.  
Hlasování se zdržel radní Ing. Semeniuk z důvodu možného střetu zájmů. 
Usnesení: 

1. RMČ doporučuje uzavření Dohody o provedení práce na „Technickobezpečnostní dohled nad 

vodními díly MČ Praha 22“ na dobu od 1. 3. 2018 do 28. 2. 2019 podle důvodové zprávy. 

2. RMČ ukládá starostovi předložit materiál na 18. ZMČ Praha 22 k odsouhlasení. 
/5:0:1/ 
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6. Vyhodnocení VZMR „Odborné služby v oblasti GDPR“ 
Písemný materiál objasnil místostarosta pan Knotek. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí písemnou Zprávu o veřejné zakázce ze dne 5. 2. 2018 a doporučení hodnotící 

komise. 

2. RMČ souhlasí s nabídkou uchazeče GENESIS SECURITY s.r.o., se sídlem Na Folimance 2155/15, 

Praha 2, 120 00, IČ 05832438 na „Odborné služby v oblasti GDPR“ za celkovou cenu 1 149 500 Kč 

vč. DPH.   

3. RMČ ukládá  
a) OKÚ seznámit uchazeče s rozhodnutím o výběru dodavatele,  

b) místostarostovi panu Knotkovi uzavřít smlouvu o dílo s odsouhlaseným dodavatelem.  
/5:0:1/ 
 
7. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 2125 a 2127 v k. ú. Uhříněves ve prospěch 
společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s. 
Písemný materiál objasnil místostarosta pan Knotek. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zřízením úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 2125 a 2127 v k. ú. 

Uhříněves ve prospěch společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská 

plynárenská, a.s., U Plynárny 500, 145 505, Praha 4, IČ 27403505, 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/ 
 
8. Nákup NP za účelem zřízení lékařských ordinací - uzavření kupní smlouvy se spol. Vivus Uhříněves 
s.r.o. 
Písemný materiál objasnil místostarosta pan Knotek. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s uzavřením kupní smlouvy, jejímž předmětem bude nákup 4 nebytových jednotek 

v domě čp. 1610 ul. Ke Kříži, Praha - Uhříněves pro účely zřízení lékařských ordinací, se společností 

Vivus Uhříněves s.r.o., se sídlem Budějovická 64/5, 140 00 Praha 4 - Michle, IČ 28184416, za 

celkovou cenu 15 000 000 Kč vč. DPH.     

2. RMČ ukládá OSM připravit materiál do 18. ZMČ. 
/5:0:1/ 
 
9. Směna částí pozemku parc. č. 1900/82 za pozemek parc. č. 1900/295 vše v k. ú.  Uhříněves se 
společností Vivus Uhříněves s.r.o. 
Písemný materiál objasnil místostarosta pan Knotek.  
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se směnou částí pozemku parc. č. 1900/82 (nově dle GP 3254-80/2017 parc.                

č. 1900/308 a 1900/82) za pozemek parc. č. 1900/295 vše v k. ú. Uhříněves se společností Vivus 

Uhříněves s.r.o., se sídlem Budějovická 64/5, 140 00 Praha 4, IČ 28184416.  

2. RMČ ukládá OSM vyvěsit záměr a připravit materiál do 18. ZMČ  
/5:0:1/ 
 

10. Výkup pozemků parc. č. 219/11, 219/6, 219/5 a 219/8 v k. ú. Pitkovice za účelem rozšíření 

infrastruktury Pitkovic 
Písemný materiál objasnil místostarosta pan Knotek. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s uzavřením smluv o smlouvách budoucích kupních na odkoupení 

a) pozemku parc. č. 219/11 v k. ú. Pitkovice za cenu 1950 Kč/m2 od paní J. H., bytem: 103 00 Praha 

- Kolovraty, 

b) pozemku parc. č. 219/6 v k. ú. Pitkovice za cenu 1 950 Kč/m2 od paní J. H, bytem: 104 00 Praha - 
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Pitkovice, 

c) pozemku parc. č. 219/5 a pozemku parc. č. 219/8 v k. ú. Pitkovice za cenu 1 250 Kč/m2 od 

spoluvlastníků pana P. B., bytem: 140 00 Praha - Nusle; paní D. B., bytem: 140 00 Praha - Nusle; 

paní J. B., bytem: 272 01 Kladno - Kročehlavy; paní L. K., bytem: 102 00 Praha - Hostivař; paní 

K. L., bytem: 272 01 Kladno - Kročehlavy,   

s rozvazovací podmínkou získání finančních prostředků na krytí 100% kupní ceny z dotačních zdrojů.  

2. RMČ ukládá OSM  
a) připravit materiál do 18. ZMČ,  

b) zveřejnit záměr. 
/5:0:1/ 
 
11. Souhlas s umístěním sídla firmy 
Písemný materiál objasnil místostarosta pan Knotek. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s umístěním sídla společnosti Qconex v.o.s., IČ 152 73 636 na adrese Nové náměstí 

1270/7, 104 00 Praha - Uhříněves.   
2. RMČ ukládá OSM informovat žadatele a připravit souhlas s umístěním sídla firmy. 

/5:0:1/ 
 
12. Informace o krátkodobých pronájmech majetku MČ Praha 22 v roce 2017 
Písemný materiál objasnil místostarosta pan Knotek.  
RMČ bere na vědomí informaci o krátkodobých pronájmech majetku MČ Praha 22 za rok 2017. 
 
13. Informace o pronájmu garážových stání v majetku MČ Praha 22 v roce 2017 
Písemný materiál objasnil místostarosta pan Knotek. 
RMČ bere na vědomí informaci o pronájmu garážových stání v majetku MČ Praha 22 za rok 2017. 
 
14. Programy MČ Praha 22 na rok 2018 
Písemný materiál objasnil místostarosta Bc. Selinger. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s vyhlášením Programů MČ Praha 22 na podporu: 

a) projektů v oblasti společenských aktivit v roce 2018   

b) sportovní činnosti nestátních neziskových organizací pro rok 2018.  

2. RMČ jmenuje hodnotící komise pro posuzování žádostí o přidělení dotace z vyhlášených programů 

MČ Praha 22 v roce 2018 ve složení: 

Podpora oblasti č. 1    Podpora oblasti č. 2 
Předseda:  Bc. Michal Selinger  Předseda:  Bc. Michal Selinger        

Člen:  Jiří Knotek   Člen:   Jiří Knotek   

Člen:  Ladislav Škába   Člen:  Ladislav Škába 

3. RMČ pověřuje OKÚ k realizaci vyhlášených programů.  
/5:0:1/ 
 
15. Dotace na závodní družstvo v přívlači Českého rybářského svazu, z.s.,, MO Uhříněves 
Písemný materiál objasnil místostarosta Bc. Selinger. 
Hlasování se zdržel radní Ing. Semeniuk z důvodu možného střetu zájmů. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s poskytnutím individuální dotace ve výši 30.000 Kč na závodní družstvo Českého 

rybářského svazu, z.s., místní organizace Uhříněves, IČ: 40615561, v přívlači. 

2. RMČ ukládá OKVO zajistit informování žadatele a připravit smlouvu o poskytnutí dotace 

k podpisům smluvních stran. 

3. RMČ ukládá starostovi podepsat smlouvu o poskytnutí dotace. 
/5:0:1/ 
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16. VZMR na služby s názvem „Koordinátor akcí Praha 22/15 (obchvat Hornoměcholupská, přeložka 
Novopetrovická, komunikační propojení Františka Diviše - K Dálnici)“ - schválení způsobu zadání, 
zadávacích podmínek, seznamu účastníků a hodnotící komise 
Písemný materiál objasnil radní Ing. Semeniuk. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zajištěním VZMR na služby s názvem „Koordinátor akcí Praha 22/15 (obchvat 
Hornoměcholupská, přeložka Novopetrovická, komunikační propojení Františka Diviše - K Dálnici)“ 

2. RMČ ukládá ORS zajistit zadání VZMR na služby s názvem „Koordinátor akcí Praha 22/15 (obchvat 
Hornoměcholupská, přeložka Novopetrovická, komunikační propojení Františka Diviše - K Dálnici)“ 
v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 2/2016.  

3. RMČ  schvaluje způsob zadání a zadávací podmínky. 
4. RMČ  schvaluje seznam účastníků, kteří budou vyzváni k podání nabídky. 
5. RMČ schvaluje členy a náhradníky hodnotící komise v tomto složení: 

Členové:  Ing. Petr Semeniuk     Náhradníci: Bc. Michal Selinger 
                     Ing. Martin Turnovský             Jiří Knotek 

                 Milan Wenzl                                     Václav Bílek 
                                           Ing. Olga Hromasová                       Mgr. Emil Švorc 
                                           Ing. Dana Sopoušková                     Ing. Vladislav Podvín             

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

/5:0:1/ 
 

17. Zápis z Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 1. 2. 2018 

Materiál byl předložen písemně. 

RMČ bere zápis na vědomí. 

 
18. Návrh programu 18. zasedání ZMČ, které se koná dne 28. 2. 2018 
Návrh programu byl předložen písemně včetně plnění úkolů ze ZMČ. K programu se diskutovalo. 
Usnesení: 

RMČ schvaluje návrh programu 18. zasedání ZMČ, které se bude konat ve středu 28. 2. 2018 od 16 hodin ve 

velké zasedací místnosti ve 3. patře. Oznámení o konání 18. zasedání ZMČ a distribuci materiálů - zajistí 

OKVO a OHS v souladu se zákony v pondělí 19. 2. 2018.  Materiály pro členy ZMČ budou k dispozici na 

webu MČ Praha 22 http://www.praha22.cz/mestska-cast/volene-organy/zastupitelstvo/materialy-pro-

zastupitele/. Zveřejnění materiálů na webu MČ pro veřejnost zajistí OKVO v úterý 20. 2. 2018. 
/6:0:0/ 
 
19. Různé 

A/ Ples MČ Praha 22 
Pan místostarosta Bc. Selinger informoval o tom, že peníze vybrané ze vstupného a výtěžek ze soutěže o věcné 
ceny bude věnován na podporu Dětského krizového centra, z.s., IČ 60460202, se sídlem V Zápolí 1250/21, 
Praha 4 - Michle. 
Usnesení: 
RMČ souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši částky vybrané na Plesu MČ Praha 22 dne 20. 1. 2017, 
která činí 49 800 Kč Dětskému krizovému centru, z.s., IČ 60460202, zastoupenému ředitelkou paní                 
PhDr. Zorou Duškovou.  
/6:0:0/ 

 

B/ Informace místostarosty pana Knotka 

Žádost ZO Senioři Praha 22 - na MČ se obrátila jednatelka ZO Senioři Praha 22 paní Drozenová se žádostí   

o příspěvek na rekreační zájezd pro seniory do Lázní Velichovky ve formě úhrady nákladů na dopravu ve výši 

17 182 Kč včetně DPH. Finanční prostředky budou použity z fondů darů - účelového daru pro seniory. 

RMČ souhlasí s úhradou faktury za dopravu seniorů do Lázní Velichovky v celkové výši 17 182 Kč včetně 

DPH. 

/6:0:0/ 

 

 

http://www.praha22.cz/mestska-cast/volene-organy/zastupitelstvo/materialy-pro-zastupitele/
http://www.praha22.cz/mestska-cast/volene-organy/zastupitelstvo/materialy-pro-zastupitele/
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C/ Informace radního RNDr. Louly - pan radní informoval o nabídce předsedkyně spolku „PŘIJDU VČAS“ 

paní Kostelníkové. Spolek instaluje bezpečnostní stojany na veřejné prostranství navrhované městem. 
RMČ informaci bere na vědomí. 

 

D/ Informace radního Mgr. Matyáška - pan radní informoval o dnešním setkání s občany v Pitkovicích, 

které se uskuteční od 18 hodin v  restauraci „Pitkovická hospoda“. Pozval starostu a všechny ostatní radní na 

setkání.  

RMČ informaci bere na vědomí. 
 

E/ Informace o kontrolách výkonu přenesené a samostatné působnosti svěřené orgánům MČ Praha 22 

prováděných odbory Magistrátu hl. m. Prahy v roce 2018 

Pan Ing. Petr informoval, že v roce 2018 budou provedeny celkem 4 kontroly. Kontrola výkonu přenesené 

působnosti u povodňových opatření 13. - 14. 3. 2018 (OKÚ), na úseku činností uložených zákony o evidenci 

obyvatel, OP a CD 6. – 8. 11 2018 (OOS) a na úseku matrik 26. – 30. 11. 2018 (OOS). Kontrola výkonu 

samostatné působnosti na úseku prevence závažných havárií 15. 3. 2018 (OKÚ). 

RMČ bere na vědomí informaci o kontrolách výkonu přenesené a samostatné působnosti svěřené orgánům 

MČ Praha 22 prováděných odbory Magistrátu hl. m. Prahy v roce 2018. 

 

 
Zasedání bylo ukončeno v 12:35 hodin. 
Zapsala: Monika Kubšová 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Bc. Michal Selinger   ………………………………… 
 
 
 
   Ing. Petr Semeniuk    ……………………………….. 
 
            
 
 
Ing. Martin Turnovský, starosta MČ Praha 22 ………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

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 

 


