
Zápis z 79. zasedání RMČ, které se konalo dne 19. 3. 2014  

od 9,00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice 

 
Přítomni:   Viz Prezenční listina 

Ověřovatelé zápisu:  Ing. Eliška Machačová, pan Aleš Benda,  

Omluveni:   pan Milan Coller 

  

Jednání zahájil pan zástupce starosty v 9:00 hodin přivítáním přítomných. Hlasováním 6:0:0 byl 

schválen následující PROGRAM: 

 

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu 

2. Kontrola zápisu 78. zasedání RMČ ze dne 5. 3. 2014  

3. Zřízení služebnosti k pozemku parc. č. 168/2 v k. ú. Pitkovice ve prospěch společnosti 

PREdistribuce, a. s. 

4. Výpůjčka části pozemků parc. č. 2267/6 a 2202/6 v k. ú.  Uhříněves společnosti   

EKOSPOL a. s.  

5. Koncepce hlavního města pro oblast integrace cizinců 

6. Zápis z 23. jednání Bytové komise ze dne 17. 3. 2014 s návrhem na uzavření NS k bytu 

7. 80. výročí oslav založení ZŠ U Obory, Praha 10, Vachkova 630 

8. Předchozí souhlas s přijetím účelového finančního daru 

9. Změna návrhu obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy ke školským obvodům základních 

škol 

10. Zhodnocení práce ředitelů za I. pololetí školního roku 2013/2014, včetně návrhu poskytnutí 

odměn 

11. Pořízení dobových uniforem pro SDH Pitkovice 

12. Zadávání veřejných zakázek - dodatek č. 2/2014 

13. Novelizace Etického kodexu k zásadám chování a jednání zaměstnanců/zaměstnankyň 

Úřadu MČ Praha 22 

14. Různé 

A/ Posouzení záměru nástavby pavilonu ZŠ Jandusů 

B/ Informace o realizaci protipovodňových opatření na rybníku Nadýmač I 

C/ Informace tajemnice (a-d) 

 

2. Kontrola zápisu 78. zasedání RMČ ze dne 5. 3. 2014  

78/2,77/2,76/2,75/2,74/2,73/2,72/2,71/2,70/2,69/2,68/2,67/2,66/2,65/2,64/2,63/2,62/2,61/2,60/2,59/

2,58/2,57/3b) PD IA „Dostavba čp. 158“- zpracovaná studie uložena na ORS, z finančních 

důvodů pozastaveno - trvá 

78/2,77/2,76/2,75/2,74/2,73/2,72/2,71/2,70/9 - Ukončení NS s p. Komárkem - na AK zaslána 

žádost o podání žaloby na vyklizení  - trvá 

78/2,77/2,76/2,75/2,74/2,73/2,72/3 - Zřízení ÚVB k pozemku parc. č. 2125 v k. ú. Uhříněves ve 

prospěch spol. PREdistribuce, a. s. - smlouva odeslána na PRE  - trvá 

78/2,77/2,76/2,75/2,74/2,73/6 - Pronájem části poz. parc. č. 1803/9 v k. ú. Uhříněves - smlouva 

podepsána - splněno 

78/2,77/2,76/2,75/2,74/5 - VZ malého rozsahu na služby „Cyklostezka Pitkovice - Benice - 

výběr zhotovitele na zpracování PD“ - splněno  

78/2,77/2,76/2,75/2,74/6 - VZ malého rozsahu na služby „Lávka ul. Ke Kříži - výběr zhotovitele 

na zpracování studie a PD pro ÚR vč. zajištění ÚR“ - splněno 

78/2,77/2,76/2,75/5 - Nástavba pavilonu ZŠ Jandusů - IZ - nejsou zcela jasné možnosti rozšíření 

nástavby - ZS toto projednal na jednání KVaÚP dne 17. 3.2014 o stanovisku komise předkládá 

samostatnou písemnou informaci v bodě „Různé“.  

78/2,77/2,76/2,75/6 - Zpracování PD pro územní řízení (DÚR), řízení o povolení stavby (DSP) 

a dokumentace pro provádění stavby s názvem „Výstavba MŠ Pitkovice“ - pan ZS informoval 

o průběhu záležitosti - územní řízení OV přerušeno, pan ZS vyzval zhotovitele k dodání 

zbývajících  materiálů - trvá 

77/2,76/2,75/16 - Různé - a) Zajištění bydlení pro pana Beránka - pan Benda informoval o stavu 

věci.  Odpověď panu Beránkovi odešle až po odeslání samostatného dopisu OS Uhříněves - trvá 

78/2,77/2,76/3 - Přijmutí daru pozemku parc. č. 2268/6 v k. ú. Uhříněves a komunikace 

vybudované v rámci stavby obytného souboru „Vilapark Uhříněveská obora“ od spol. 
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EKOSPOL a. s. - OSM po dokončení vyčištění stavby, připraví nový materiál na 16. ZMČ na 28. 5. 

2014 - trvá 

78/2,77/2,76/4 - Prodej pozemků parc. č. 1793/61, 1793/62 a 1793/63 v  k. ú. Uhříněves 

společnosti PREdistribuce, a. s. - OSM bude v této věci jednat a následně připraví nový materiál 

do RMČ - trvá 

78/2,77/2,76/6 - Ukončení NS č. 63/2013 MN - 13  s paní M. H. - dohoda o ukončení NS je 

podepsána - dluh bude uhrazen do 15. 4. 2014 - sleduje OSM 
78/2,77/6 - 13. výzva Operačního programu Praha Konkurenceschopnost - 1b) smlouva o 

poskytnutí služeb je u podpisu spol. INstrategy, zpracovávání podkladů (příloh) k žádosti  - 

probíhá 

78/2,77/8 - Ukončení NS č. 117/2009 MN-42 s paní Birsákovou - žadatelka informována, dohoda 

o ukončení NS připravena k podpisu - trvá 

78/2,77/9 - Ukončení NS č. 188/2010 MN-34 1280 s panem Lízalem - žadatel informován, 

smlouva o ukončení NS připravena k podpisu - trvá 

78/2,77/14 - Odstranění břízy ve vnitrobloku ul. U Starého mlýna čp. 727/6 - bříza byla 

pokácena, avšak z důvodu přepravy dřevní hmoty přes dvůr byla cena navýšena z 8 000 na 12 000 - 

splněno 
78/3 - Audit - 2. díl přezkoumání hospodaření MČ Praha 22 - Dodatek č. 2/2014 směrnice 

ÚMČ Praha 22 č. 5/2012 k zadávání veřejných zakázek předložen dnes v materiálech 

78/4 - Posouzení výjimečně přípustné stavby - pan ZS připraví dopis investorovi - trvá 

78/6 - Žádost o prominutí nájemného - paní Š. - žadatelka informována - splněno 

78/7 - Žádost o SK - paní S. - žadatelka informována, splátkový kalendář podepsán - splněno 

78/8 - Zajištění provozu areálu DBP U22  - paní TAJ připravuje schůzku za účasti pana Kotka a 

příslušných VO s návrhy řešení, zjišťují se možnosti; rada bude informována písemným 

materiálem - trvá 

78/9 - Předchozí souhlas s přijetím finančního daru - paní ředitelka byla písemně seznámena - 

splněno 
78/10 - Stanovisko MČ k udělení souhlasu k provozování zařízení ke sběru nebo výkupu 

odpadů dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech - stanovisko MČ bylo odesláno OŽP MHMP 

dopisem starosty v termínu - splněno 

78/12 - Vyhlášení grantů pro rok 2014 - Grantový program vyhlášen v UZ 3/2014 a na webu 

MČ, NNO  emailem seznámeni s programem, přihlášky zasílat do 30. dubna 2014 na úřad - trvá 

78/13 - Den Země 5. 5. 2014 – akce objednána, proběhne ve spolupráci Lesů hl. m. Prahy a se 

školami, prezentace v UZ 4/2014, na webu MČ - trvá 

 

 

3. Zřízení služebnosti k pozemku parc. č. 168/2 v k. ú. Pitkovice ve prospěch společnosti 

PREdistribuce, a. s. 

Písemně předložený materiál objasnil pan ZS Ing. Turnovský, který informoval, že spol. 

PREdistribuce, a. s. má zájem realizovat stavbu kabelového vedení 1 kV, která se bude nacházet 

mimo jiné na výše uvedeném pozemku. Společnost se proto obrátila na MČ Praha 22 s žádostí o 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti (termín dle nového OZ, druh věcného 

břemene).  

Usnesení: 
1. RMČ souhlasí zřízením služebnosti k pozemku parc. č. 168/2 v k. ú. Pitkovice 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 MČ uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 

/6:0:0/ 

 

4. Výpůjčka části pozemků parc. č. 2267/6 a 2202/6 v k. ú.  Uhříněves společnosti 

EKOSPOL a. s. 

Písemně předložený materiál objasnil pan ZS Ing. Turnovský, který informoval o tom, že se na MČ 

obrátila spol. EKOSPOL a. s., s žádostí o vypůjčení částí výše uvedených pozemků, které budou po 

dobu 2 měsíců využívány jako přístupová komunikace pro výstavbu bytového projektu.  
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Usnesení: 
1. RMČ souhlasí s výpůjčkou části pozemků parc. č. 2267/6 a 2202/6  oba v k. ú. Uhříněves 

společnosti EKOSPOL a. s., se sídlem Dukelských hrdinů 747/19, 170 00 Praha 7,           

IČ 639 99 854.   

2. RMČ ukládá  

a) OSM vyrozumět žadatele a připravit smlouvu, 

b) starostovi podepsat smlouvu o výpůjčce. 

/6:0:0/ 

 

5. Koncepce hlavního města pro oblast integrace cizinců 

Písemně předložený materiál objasnil pan radní Benda, který radu informoval o materiálu 

zpracovaném Komisí hl. města Prahy pro oblast integrace cizinců MHMP, který je koncepčně 

zaměřen na cizince 3. zemí, avšak zcela neopomíjí občany Schengenského prostoru a je předložen 

MČ k připomínkování. Vzhledem k počtu cizinců v MČ je spolupráce se stávajícími integračními 

centry vhodná a MČ by se měla stát aktivní součástí této platformy. K bodu se diskutovalo. 

Usnesení: 
1. RMČ bere na vědomí Koncepci hl. města Prahy pro oblast integrace cizinců. 

2. RMČ ukládá radnímu Bendovi zajistit odpověď MHMP, dále zabezpečit aktivní 

spolupráci s CIC a určit pověřenou zaměstnankyni pro tuto problematiku z OSVZ 

/6:0:0/ 

 

6. Zápis z 23. jednání Bytové komise ze dne 17. 3. 2014 s návrhem na uzavření NS k bytu 

Písemně předložený materiál objasnil pan radní Benda. 

Usnesení: 
1. RMČ souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 12 o velikosti 1+kk v SD 

čp. 1280 ul. Fr. Diviše, Praha 22 s paní Milenou Šmídlovou,  bytem Pobřežní 58/6, 180 00 

Praha 8 - Karlín, nar. 18. 1. 1930, doba nájmu jeden rok s možností dalšího prodloužení od 

1. 4. 2014, nájemné 40 Kč/m2/měsíc. 

2. RMČ bere na vědomí ostatní body Zápisu z 23. jednání bytové komise ze dne 17. 3. 2014.  

3. RMČ ukládá OSM 

a) informovat žadatele o usnesení RMČ, 

b) uzavřít nájemní vztah k bytu v souladu s usnesením RMČ. 

/6:0:0/ 

 

7. 80. výročí oslav založení ZŠ U Obory, Praha 10, Vachkova 630 

Písemně předložený materiál objasnila paní radní Ing. Machačová, která informovala o žádosti paní 

ředitelky ZŠ U Obory, Praha 10 Mgr. Ivany Vodičkové, která požádala MČ o finanční příspěvek na 

zajištění oslav 80. výročí založení základní školy.  

Usnesení: 
1. RMČ souhlasí s poskytnutím účelového finančního příspěvku ZŠ U Obory, Praha 10, 

Vachkova 630 dle důvodové zprávy.  

2. RMČ ukládá OKÚ seznámit s usnesením ředitelku školy Mgr. Ivanu Vodičkovou. 

/6:0:0/ 

 

8. Předchozí souhlas s přijetím účelového finančního daru 

Písemně předložený materiál objasnila paní radní Ing. Machačová, která informovala o žádosti paní 

ředitelky ZŠ U Obory, Praha 10 Mgr. Ivany Vodičkové, která požádala zřizovatele o souhlas 

k přijmutí účelového finančního daru ve výši 100 000 Kč od s. r. o. MINDOK, který bude čerpán 

na úhradu mzdových nákladů, včetně nenárokových složek v souvislosti s výukou žáků 

s poruchami chování a s poruchami učení zařazených do běžných tříd základní školy.   

Usnesení: 
1. RMČ souhlasí s přijetím účelového finančního daru ZŠ U Obory, Praha 10, Vachkova 630 

dle důvodové zprávy.  

2. RMČ ukládá  

a) OKÚ seznámit s usnesením ředitelku školy Mgr. Ivanu Vodičkovou,  

b) ředitelce Mgr. Ivaně Vodičkové uzavřít darovací smlouvu. 

/6:0:0/ 
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9. Změna návrhu obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy ke školským obvodům 

základních škol 

Písemně předložený materiál objasnila paní radní Ing. Machačová, která informovala o tom, že 

v měsíci únoru hl. m. Praha vyzvalo městské části v souvislosti s rozvojem bytové výstavby ke 

spolupráci na zapracování nových názvů ulic, názvů škol či přesunů školských obvodů. Změny, 

které nastaly v minulém období, se promítnou do nové vyhlášky o školských obvodech základních 

škol. Bylo doporučeno, aby byl seznam zveřejněn na webu MČ a do UZ byl dán odkaz na 

zveřejněný seznam. 

Usnesení: 
RMČ  souhlasí s předloženým návrhem školských obvodů ZŠ U Obory, Praha 10, Vachkova 630 a 

ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2, tak jak byl předložen v příloze důvodové zprávy. 

/6:0:0/ 

 

10. Zhodnocení práce ředitelů za I. pololetí školního roku 2013/2014 včetně návrhu 

poskytnutí odměn 

Písemně předložený materiál objasnila paní radní Ing. Machačová. K věci se diskutovalo.  

Usnesení: 
1. RMČ bere na vědomí zhodnocení práce ředitele/ředitelek za I. pololetí školního roku 

2013/2014. 

2. RMČ schvaluje odměny pro ředitele/ředitelky ZŠ, MŠ a ŠJ dle návrhu v důvodové zprávě. 

3. RMČ ukládá OKÚ seznámit s unesením ředitele/ředitelky ZŠ, MŠ, ŠJ. 

/6:0:0/ 

 

11. Pořízení dobových uniforem pro SDH Pitkovice 

Písemně předložený materiál objasnila paní radní Mgr. Pröllerová, která informovala o písemné 

žádosti zástupců SDH Pitkovice o poskytnutí příspěvku na pořízení dobových uniforem za účelem 

prezentace MČ na srazech a akcích, kterých se účastní s vozidlem Praga RN (viz č. 3/2014 UZ). 

K věci se diskutovalo, zejména z hlediska ocenění spolku SDH Pitkovice za významnou pomoc při 

loňských červnových povodních. 

Usnesení: 
1. RMČ souhlasí s poskytnutím účelového finančního příspěvku SDH Pitkovice ve výši 

8 500 Kč na pořízení tří dobových uniforem, jako poděkování této organizaci za 

významnou pomoc při povodních v červnu 2013. 

2. RMČ ukládá OKÚ  

a) seznámit žadatele s přijatým usnesením,  

b) připravit smlouvu na poskytnutí příspěvku k podpisu smluvních stran. 

/6:0:0/ 

 

12. Zadávání veřejných zakázek - dodatek č. 2/2014 

Písemně předložený materiál objasnila paní tajemnice.  
Usnesení: 
RMČ schvaluje Dodatek č. 2/2014 ke Směrnici ÚMČ Praha 22 č. 5/2012 k zadávání veřejných 

zakázek ve znění dodatku č. 1/2013.  

/6:0:0/ 

 

13. Novelizace Etického kodexu k zásadám chování a jednání zaměstnanců/zaměstnankyň 

Úřadu MČ Praha 22 

Písemně předložený materiál objasnila paní tajemnice. Etický kodex byl zpracován v r. 2001 a je 

dalším vnitřním předpisem, do kterého jsou zapracovány principy rovných příležitostí.  

Usnesení: 
1. RMČ bere na vědomí novelizaci Etického kodexu s účinností od 1. dubna 2014. 

2. RMČ ukládá paní tajemnici vydat Pokyn tajemnice č. 1/2014 a Etický kodex zveřejnit na 

webu MČ Praha 22. 

/6:0:0/ 
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14.   Různé: 

A/ Posouzení záměru nástavby pavilonu ZŠ Jandusů 

Písemně předložený materiál objasnil pan ZS Ing. Turnovský. V návaznosti na usnesení 78. RMČ 

informoval o průběhu jednání KVaÚP  (proběhlo v pondělí 17. 3. 2014 a zápis bude předložen na 

příští radu), ve věci rozšíření kapacity ZŠ Bří Jandusů, s ohledem na narůstající počet dětí v MČ 

Praha 22. Byla řešena otázka, zda provést nástavbu 3. NP na pavilonu ZŠ, který byl otevřen 

v loňském roce, či zda odstranit stávající přízemní objekt školní družiny („Matulka“) a vystavět 

nový pavilon, který by mohl být s již loni realizovaným pavilonem propojen. Komise doporučuje 

rozšíření ZŠ řešit odstraněním stávajícího objektu družiny a výstavbou nového pavilonu. K věci se 

diskutovalo, zejména s ohledem na financování. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s investičním záměrem - rozšíření ZŠ Jandusů výstavbou nového pavilonu 

na místě stávajícího objektu školní družiny („Matulka“). 

2. RMČ ukládá ORS zajistit zpracování studie ke stavbě nového pavilonu ZŠ Jandusů na 

místě stávajícího objektu školní družiny. 

/6:0:0/ 

 

B/ Informace o realizaci protipovodňových opatření na rybníku Nadýmač I 

Písemně předložený materiál objasnil pan ZS Ing. Turnovský, který informoval o společném 

jednání ze zástupci SPÚ, kde bylo dohodnuta oprava pravého břehu rybníka Nadýmač I, MČ se 

bude podílet ve výši 50% vynaložených nákladů, maximálně však do výše 150 000 Kč vč. DPH.  

Tato částka byla v rámci rozpočtu MČ na rok 2014 schválena na 15. ZMČ dne 3. 3. 2014.  

Administraci VZ na „Udržovací práce pravostranného břehu rybníka Nadýmač I“ bude na základě 

smlouvy o společném postupu při zadávání VZ zajišťovat SPÚ. Projektovou dokumentaci zajistil 

Agroprojekt Praha, s. r. o. RMČ informaci bere na vědomí.  

 

C/ Informace paní tajemnice 

a) Rozhodnutí o poskytnutí dotace z  MPSV - ve výši 427 000 Kč pro účely poskytování 

sociálních služeb. RMČ informaci bere na vědomí. 

 

b) MHMP - zvýšení rozpočtu MČ na rok 2014 - ve výši 107 000 Kč. Jedná se o poskytnutí 

dotace MČ hl. m. Prahy z obdrženého odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení za       

3. čtvrtletí 2013. Přidělení těchto finančních prostředků - bude zpracován samostatný materiál.  

RMČ informaci bere na vědomí. 

 

c) Nabídka prezentace MČ Praha 22 v deníku E15 „Zprávy z metropole“ - od dubna 2014 

je připravován speciální projekt pro MČ HMP. Jedná se o celostránkovou prezentaci MČ za cenu 

40 000 Kč. K věci se diskutovalo, s tím, že pro naši MČ je postačující stávající prezentace v UZ. 

RMČ nesouhlasí s nabízenou prezentací v deníku E15. /6:0:0/ 

 

d) Poděkování občance MČ Praha 22 za odevzdání nalezených peněz 

Paní tajemnice informovala o nálezu peněz paní Nešporovou, která je poctivě dne 14. 3. 2014 

odevzdala na radnici. Po dohodě s ní bude zveřejněno poděkování v UZ a na webu. 

 

Zasedání bylo ukončeno v 10:45 hodin. 
Zapsala:  Monika Kubšová 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

Ing. Eliška Machačová   ………………………………. 

 

pan Aleš Benda    ………………………………. 

 

 

Ing. Martin Turnovský, zástupce starosty MČ Praha 22 ………………………………. 

 

  


