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Zápis ze 78. zasedání RMČ, které se konalo dne 7. 3. 2018 
od 12:30 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice 

 
Přítomni:   Viz Prezenční listina 
Ověřovatelé zápisu:  Bc. Michal Selinger, Ing. Petr Semeniuk 
Omluven:   Mgr. Matyášek 
 
   
Jednání zahájil pan starosta v 12:30 hodin přivítáním přítomných. 
 
Hlasováním 6:0:0 byl schválen doplněný PROGRAM: 

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu 
2. Kontrola zápisu ze 77. zasedání RMČ ze dne 21. 2. 2018  
3. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 2140 a 2141 v k. ú. Uhříněves ve prospěch 

společnosti PREdistribuce, a. s. 
4. Ukončení nájemní smlouvy č. 17/2014 MN - 8 na byt v ul. K Sokolovně s paní J. Š.   
5. Potravinová banka - pomoc osobám a rodinám v tísni - městská část Praha 22 ve spolupráci s PONTE 

D22, z.ú. 
6. Oslavy k výročí 100 let od založení samostatné Československé republiky 
7. Zápis z Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 1. 3. 2018 
8. Vymáhání pohledávek 
9. Různé 

 
2. Kontrola zápisu ze 77. zasedání RMČ ze dne 21. 2. 2018 
76/2,75/2,74/2,73/2,72/2,71/2,70/2,69/2,68/2,67/2,66/2,65/2,64/2,63/2,62/2,61/2,60/2,59/2,58/2,57/2,56/2,55/2
54/253/2,52/ 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 
76/2,75/2,74/2,73/2,72/2,71/2,70/2,69/2,68/2,67/2,66/2,65/2,64/12(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  
76/2,75/2,74/2,73/2,72/2,71/2,70/2,69/2,68/2,67/2,66/2,65/7(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 
76/2,75/2,74/2,73/2,72/2,71/2,70/2,69/2,68/2,67/17 (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   
76/2,75/2,74/2,73/2,72/2,71/2,70/2,69/2,68/4 (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-urgováno- trvá  
76/2,75/2,74/2,73/2,72/5 (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 
76/2,75/2,74/2,73/14,72/14 (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 ZP a seznam vyzývaných účastníků – trvá 
76/2,75/2,75/2,74/2,73/6 (73. RMČ dne 23. 12. 2017) - VZMR s názvem „Sanace garáží čp. 1257“ - SoD je 
podepsána - práce započnou v jarních měsících - trvá 
76/2,75/2,74/6 (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 - smlouva podepsána - splněno 
76/2,75/2,74/7 (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 
76/2,75/2,74/11 (74. RMČ dne 10. 1. 2018)  - Podlimitní VZ na stavební práce s názvem „Tělocvična - 
víceúčelová sportovní hala ZŠ Jandusů“ (v č. přílohy č. 2 - zadávací dokumentace) - zadávací 
dokumentace byla zveřejněna na profilu zadavatele dne 5. 2. 2018 - trvá  
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76/2,75/2,74/13 (74. RMČ dne 10. 1. 2018) - Zápis ze 17. zasedání KD ze dne 11. 12. 2017 
(spolupráce na přípravě cyklotrasy s MČ Dolní Měcholupy) - MČ Dolní Měcholupy zaslala naší MČ žádost      
o spolupráci na přípravě uvedené cyklotrasy a zároveň poskytla MČ Generel cyklostezek - studie 
proveditelnosti zpracovaná projekční kanceláří Inpar. Po projednání studie proveditelnosti v komisi dopravy 
bude RMČ navržena forma spoluúčasti na přípravě projektu a jeho realizaci - trvá  
75/7 (75. RMČ dne 24. 1. 2018)  - 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 - stanovisko 
zasláno, čeká se na splnění požadavků - trvá  
75/8 (75. RMČ dne 24. 1. 2018) - Smlouva o spolupráci při identifikaci oddílné srážkové kanalizace s 
PVS a.s. - trvá 
75/10 (75. RMČ dne 24. 1. 2018) - Návrh na vyhlášení konkurzního řízení na funkci ředitele/ředitelky 
MŠ, Praha 10, Za Nadýmačem 927 - první zasedání komise se uskuteční dne 12. 3. od 10 hodin - trvá 
75/18 (75. RMČ dne 24. 1. 2018)   - 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 - RAD Ing. Semeniuk informoval, že byly finalizované 
žádosti a odeslány na MHMP ohledně Změny a ohledně monitorovací zprávy o průběhu výstavby - trvá 
76/7 - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 2125 a 2127 v k. ú. Uhříněves ve prospěch společnosti Pražská 
plynárenská Distribuce, a.s. - žadatel informován, smlouva zaslána k podpisu - trvá  
76/14 - Programy MČ Praha 22 na rok 2018 - programy vyhlášeny do 12. 3. 2018, vyhodnocení                  
do 79. RMČ dne 21. 3. 2018, jednání hodnotící komise se uskuteční dne 14. 3. 2018 - trvá  
76/19 - Různé 
B/ Informace místostarosty pana Knotka - Žádost ZO Senioři Praha 22 - trvá 
77/4 - Vyhodnocení VZMR „Administrátor a koordinátor VZ d opravního charakteru a projektů s tím 
souvisejících“ - RAD Ing. Semeniuk připraví nové zadávací podmínky soutěže VZMR „Administrátor a 
koordinátor VZ dopravního charakteru a projektů s tím souvisejících“- trvá 
77/5 - Vyhodnocení VZMR „Koordinátor akcí Praha 22/15 (obchvat Hornoměcholupská, přeložka 
Novopetrovická, komunikační propojení Františka Diviše - K Dálnici)“ - smlouva o výkonu činnosti 
koordinátora akcí se připravuje - trvá  
77/6 - Navýšení kapacity ZŠ U Obory“ -  změna fasády nové přístavby  - dodatek č. 1 - Dodatek č. 1 ke 
Smlouvě o dílo č. SD 47/2017 (ev.č. zhotovitele 2/Sv/2017) - byl dne 5. 3. podepsán - splněno 
77/7 - Rozpočty příspěvkových organizací MČ Praha 22 na rok 2018 a střednědobé výhledy rozpočtu 
příspěvkových organizací MČ Praha 22 na roky 2019 a 2020 - rozpočty zveřejněny a ředitelky/ředitel 
zřízených příspěvkových organizací s přijatým usnesením seznámeni - splněno 
77/8 - Výzva Místní akční plány rozvoje vzdělávání II (MAP II) - objednávka na odsouhlasené služby byla 
vystavena - splněno 
77/9 - Úprava provozu autobusové linky Pražské integrované dopravy (PID) č. 228 - informace o podpoře 
prodloužení linky PID č. 228 a spolupráci při výstavbě autobusových zastávek byla přeposlána ROPIDU - 
splněno 
77/10 - Různé 
A/ Informace radního Mgr. Matyáška 
 1.  1. společné plánování k projektu SEJDEME SE V PARKU - žadatelka byla informována o přijatém 

usnesení - splněno 
2. Předchozí písemný souhlas k užívání znaku MČ Praha 22 pro spolek Naše Pitkovice a SPOLEK 

OBČANŮ HÁJKU - předsedové spolků s přijatým usnesením seznámeni - splněno 
 
C/ Informace radního RNDr. Louly - Odstranění několika lip a jedné sakury ze stromořadí u DH 
Strakošova - OŽPD zajistí odstranění nejpoškozenějších dřevin a bude zdravotní stav výsadeb nadále sledovat 
– probíhá 
 
D/ Informace pana starosty - Příměstské tábory  - organizátoři příměstských táborů byli osloveni k podání 
svých nabídek pro děti z naší MČ během letních prázdnit s termínem do 31. 3. 2018 - trvá 
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3. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 2140 a 2141 v k. ú. Uhříněves ve prospěch 
společnosti PREdistribuce, a. s. 
Písemný materiál objasnil místostarosta pan Knotek. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zřízením úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 2140 a 2141 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.  

/6:0:0/ 
 
4. Ukončení nájemní smlouvy č. 17/2014 MN - 8 na byt v ul. K sokolovně s paní J. Š.   
Písemný materiál objasnil místostarosta pan Knotek. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s ukončením NS č. 17/2014 MN - 8 na pronájem bytu v ul. K Sokolovně v Praze - 
Uhříněvsi s paní J. Š. dohodou ke dni 31. 3. 2018. 

2. RMČ ukládá  
a) OSM informovat žadatele a připravit dohodu o ukončení NS, 
b) starostovi podepsat dohodu o ukončení NS. 

/6:0:0/ 
 
5. Potravinová banka - pomoc osobám a rodinám v tísni - městská část Praha 22 ve spolupráci 
s PONTE D22, z.ú. 
Písemný materiál objasnil místostarosta Bc. Selinger. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s finanční podporou PONTE D22 z.ú. ve výši 3000 Kč roční poplatek za spolupráci 
s potravinovou bankou. 

2. RMČ ukládá:  
a) OE zajistit proplacení předložené faktury ze schválené položky rozpočtu OSVZ, 
b) OSVZ úzce spolupracovat s PONTE z.ú. při zajištění potravinové pomoci osobám a rodinám 

v tísni. 
/6:0:0/ 
 
6. Oslavy k výročí 100 let od založení samostatné Československé republiky 
Materiál byl předložen písemně. K bodu se diskutovalo. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí  
a) s konáním akcí k 100. výročí vniku samostatného československého státu v Uhříněvsi,             

Hájku u Uhříněvsi a Pitkovicích podle přílohy,   
b) s podáním Žádosti o poskytnutí neinvestičního účelového grantu hl. m. Prahy na akce k tomuto 

výročí.  
2. RMČ ukládá OKÚ podat žádost podle zásad pro poskytnutí grantu do 30. 3. 2018.   

/6:0:0/ 
 
7. Zápis z Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 1. 3. 2018 
Materiál byl předložen písemně. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí zápis z Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 1. 3. 2018. 
2. RMČ souhlasí s vyplacením odměny panu P. S. ve výši 2000 Kč za fotografické práce pro UZ. 

/6:0:0/ 
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8. Vymáhání pohledávek 
Písemný materiál objasnil Ing. Petr. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí  
a) s ukončením spolupráce s JUDr. Hanou Záveskou, IČ 66223482, 
b) s uzavřením rámcové smlouvy o provedení exekuce s Exekutorským úřadem Praha-západ,        

Mgr. Dušanem Šnaiderem, IČ 63641461.  
2. RMČ schvaluje Pokyn tajemníka č. 2/2018 - Metodika vymáhání pohledávek, který nabývá účinnosti 

od 12. 3. 2018. 
3. RMČ ukládá starostovi  

a) uzavřít smlouvu o provádění exekucí s Exekutorským úřadem Praha-západ, IČ 63641461,  
b) vystavit plnou moc JUDr. H. Pelčákové, AK 12242 k zastupování ve věci všech exekučních řízení. 

4. RMČ ukládá všem zaměstnancům a úředníků zařazených do ÚMČ Praha 22 se s pokynem 
seznámit a dodržovat jej. 

/6:0:0/ 
 
9. Různé 
A/ Informace pana místostarosty Knotka 

1. Pan Knotek informoval o plánovaném otevření Alzheimer centra v Pitkovicích.  Slavnostní otevření by 
se mělo uskutečnit ve spolupráci s MČ Praha 22 v září 2018. 
RMČ informaci bere na vědomí. 
 

1. Parkoviště u nádraží - pan místostarosta informoval, že došlo mezi SŽDC, ČD a MČ Praha 22 
k posunu jednání při realizaci parkoviště u nádraží. Byl vydán souhlas s odkupem pozemků  za účelem 
zřízení parkoviště. Výstavba by měla začít v září 2018. 
RMČ informaci bere na vědomí. 

 
B/ Informace pana radního Collera 
Žádost o poskytnutí dotace - na  MČ se obrátil ředitel Dům UM Praha 10 pan Urbanec s písemnou žádostí      
o poskytnutí individuální dotace na realizaci koncertního vystoupení ZÚ DDM Praha 10 Domu UM, sboru 
AKORDUM v Husově kapli dne 22. 4. 2018. Příspěvek by uhradil hostující koncert a sólisty z Pražské 
konzervatoře. 
Usnesení: 

1. RMČ schvaluje poskytnutí individuální dotace pro DDM Praha 10 - Domu UM, Pod Strašnickou 
vinicí 23, Praha 10, IČ 45241945, ve výši 19 500 Kč na realizaci koncertního vystoupení ZÚ DDM 
Praha 10 Domu UM, sboru AKORDUM v Husově kapli dne 22. 4. 2018. 

2. RMČ ukládá OKVO vyrozumět žadatele s rozhodnutím RMČ a připravit smlouvu o poskytnutí 
dotace k podpisům smluvních stran. 

3. RMČ ukládá starostovi podepsat smlouvu o poskytnutí dotace. 
/6:0:0/ 

 
Zasedání bylo ukončeno v 13:30hodin. 
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 
 


