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Zápis ze 79. zasedání RMČ, které se konalo dne 21. 3. 2018 
od 10:00 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. 

Pan místostarosta Bc. Selinger požádal o zařazení svého materiálu „Aktualizace Adresáře sociálních, 

zdravotních a návazných služeb MČ Praha 22, MČ Praha - Kolovraty“ do programu zasedání. Materiál byl 

zařazen jako bod č. 7. 

 
Hlasováním 7:0:0 byl schválen doplněný PROGRAM: 

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu 
2. Kontrola zápisu ze 78. zasedání RMČ ze dne 7. 3. 2018 a usnesení a zápis z 18. zasedání ZMČ ze dne 

7. 3. 2018 
3. Pronájem nebytových prostor - ordinací v čp. 1610 ul. Ke kříži v Praze - Uhříněvsi 
4. Přechod nájemního vztahu k bytu v ul. K sokolovně v Praze - Uhříněvsi  

5. Přidělení dotace z Programu MČ Praha 22 na podporu projektů v oblasti společenských aktivit v roce 

2018 

6. Přidělení dotace z Programu MČ Praha 22 na podporu sportovních činnosti nestátních neziskových 

organizací pro rok 2018 

7. Aktualizace Adresáře sociálních, zdravotních a návazných služeb MČ Praha 22, MČ Praha - Kolovraty 
8. Rozpočtové úpravy 
9. Zadávací podmínky pro administrátora a koordinátora VZ dopravního charakteru a projektů s tím 

souvisejících 
10. „Navýšení kapacity ZŠ U Obory“ -  vícepráce 1. část - dodatek č. 2   
11. „Komplexní protipovodňová opatření v generelu Říčanského potoka na k. ú. Uhříněves - zpracování 

PD“ - dodatek č. 3  
12. Zápis z 15. jednání Komise školské ze dne 1. 3. 2018 
13. Různé 

A/ Žádost o poskytnutí dotace 
B/ Informace pana starosty 
C/ Informace radního Ing. Semeniuka 
D/ Informace místostarosty Bc. Selingera 
E/ Informace místostarosty pana Knotka 
F/ Informace radního Mgr. Matyáška 
 

2a) Kontrola zápisu ze 78. zasedání RMČ ze dne 7. 3. 2018 

78/2,77/2,76/2,75/2,74/2,73/2,72/2,71/2,70/2,69/2,68/2,67/2,66/2,65/2,64/2,63/2,62/2,61/2,60/2,59/2,58/2,57/2

56/255/254/253/2,52/ 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. - SŽDC byl zaslán emailem 

dotaz, zda byl již zpracován znalecký posudek (předpoklad byl do konce roku 2017) a jaký je tedy aktuální 

stav - trvá 
78/2,77/2,76/2,75/2,74/2,73/2,72/2,71/2,70/2,69/2,68/2,67/2,66/2,65/2,64/12(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  
78/2,77/2,76/2,75/2,74/2,73/2,72/2,71/2,70/2,69/2,68/2,67/2,66/2,65/7(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 
78/2,77/2,76/2,75/2,74/2,73/2,72/2,71/2,70/2,69/2,68/2,67/17 (67. RMČ dne 20. 9. 2017) - RůznéB/ Informace 

RAD Ing. Semeniuka - ad 2/ Rekonstrukce lávky silničního mostku Uhříněves - Pitkovice - statická studie 

je zpracovaná, dalším krokem bude zpracování PD - trvá   
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78/2,77/2,76/2,75/2,74/2,73/2,72/2,71/2,70/2,69/2,68/4 (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 
78/2,77/2,76/2,75/2,74/2,73/2,72/5 (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 

78/2,77/2,76/2,75/2,74/2,73/14,72/14 (72. RMČ dne 15. 11. 2017) - „Dovybavení MŠ Pitkovice - zastiňovací 

prvky“ - schválení způsobu zadání, zadávacích podmínek, seznamu účastníků a hodnotící komise - ORS 

na základě schváleného rozpočtu připravuje ke schválení upravené zadávací podmínky a seznam vyzývaných 

účastníků - trvá  
78/2,77/2,76/2,75/2,75/2,74/2,73/6 (73. RMČ dne 23. 12. 2017) - VZMR s názvem „Sanace garáží čp. 1257“ 
- SoD je podepsána - práce započnou v jarních měsících - trvá 
78/2,77/2,76/2,75/2,74/7 (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“ - dodatky podepsány - splněno 

78/2,77/2,6/2,75/2,74/11 (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) - lhůta 

pro podání žádostí o účast byla na základě třech dodatečných vysvětlení zadávací dokumentace prodloužena 

do 29. 3. 2018 - probíhá 
78/2,77/2,76/2,75/2,74/13 (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 
78/2,77/2,76/2,75/7 (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 

78/2,77/2,76/2,75/8 (75. RMČ dne 24. 1. 2018) - Smlouva o spolupráci při identifikaci oddílné srážkové 

kanalizace s PVS a.s. – trvá  

78/2,77/2,76/2,75/10 (75. RMČ dne 24. 1. 2018) - Návrh na vyhlášení konkurzního řízení na funkci 

ředitele/ředitelky MŠ, Praha 10, Za Nadýmačem 927 - proběhlo 1. zasedání konkurzní komise dne 12. 3. 

2018 od 10.00 hod. v zasedací místnosti č. 113 

- Předmětem jednání konkurzní komise bylo posouzení přihlášky jedné uchazečky na funkci 

ředitele/ředitelky MŠ, Praha 10, Za Nadýmačem 927, která byla doručena 28. 2. 2018 do 14.00 do uzavírky 

konkurzního řízení. Po posouzení došlé přihlášky komise došla k závěru, že uchazečka vyhovuje bez 

připomínek podmínkám vyhlášeného konkurzního řízení. 

- Na adresu uchazečky bude komisí odeslána doporučená zásilka s dodejkou nejpozději 14 dní před dnem 

konání konkurzu pozvánka ke konkurzu, v níž bude uvedeno místo, datum a hodina konání konkurzu 

Usnesení:  
RMČ na návrh České školní inspekce odvolává zástupkyni ČŠI Mgr. Bohumilu Peškovou z konkurzní komise 

pro konkurzní řízení na funkci ředitele/ředitelky Mateřské školy, Praha 10, Za Nadýmačem 927 a jmenuje za 

ČŠI do konkurzní komise Bc. Jitku Mladenovovou. 

/7:0:0/ 

 
78/2,77/2,76/2,75/18 (75. RMČ dne 24. 1. 2018)   - Navýšení kapacity ZŠ U Obory - změna fasády nové 
přístavby - RAD Ing. Semeniuk informoval o dalším jednání na MHMP, dále o možnosti ponechání 
kontejnerů u ZŠ U Obory - trvá    
78/2,77/2,76/7 (76. RMČ ze dne 7. 2. 2018) - 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 
78/2,77/2,76/14 (76. RMČ ze dne 7. 2. 2018) - Programy MČ Praha 22 na rok 2018 - dnes na program bod 
5 a 6 
78/2,77/2,76/19 (76. RMČ ze dne 7. 2. 2018) - Různé B/ Informace místostarosty pana Knotka - Žádost 
ZO Senioři Praha 22 – trvá 
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77/4 (77. RMČ ze dne 21. 2. 2018) - Vyhodnocení VZMR „Administrátor a koordinátor VZ dopravního 

charakteru a projektů s tím souvisejících“ - dnes na programu bod 9 

78/2,77/5 (77. RMČ ze dne 21. 2. 2018) - 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    
78/2,77/10 (77. RMČ ze dne 21. 2. 2018) - Různé 

C/ Informace radního RNDr. Louly - Odstranění několika lip a jedné sakury ze stromořadí u DH 

Strakošova - dřeviny již byly odstraněny, výsadba nových proběhne na podzim 2018 - trvá 
D/ Informace pana starosty - Příměstské tábory  - organizátoři příměstských táborů byli osloveni k podání 

svých nabídek pro děti z naší MČ během letních prázdnin s termínem do 31. 3. 2018 - trvá   
78/3 - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 2140 a 2141 v k. ú. Uhříněves ve prospěch PREdistribuce             
- žadatelé informování, čeká se na zaslání smlouvy - trvá 
78/4 - Ukončení NS č. 17/2014 MN - 8 na byt č. 6 v  čp. 199 ul. K sokolovně s paní Jitkou Šolínovou           
- dohoda o ukončení NS připravena k podpisu - splněno 

78/5 - Potravinová banka - pomoc osobám a rodinám v tísni – MČ P22 ve spolupráci s PONTE D22, z.ú. 

a) OE zajistit proplacení předložené faktury ze schválené položky rozpočtu OSVZ - trvá 

b) OSVZ úzce spolupracovat s PONTE z.ú. při zajištění potravinové pomoci osobám a rodinám v tísni - trvá 
78/6 - Oslavy k výročí 100 let od založení samostatné Československé republiky - žádost o grant podána 

dne 20. 3. 2018 - probíhá 

78/7 - Zápis z RR UZ ze dne 1. 3. 2018 - odměna panu S. vyplacena dne 9. 3. 2018. - splněno 

78/8 - Vymáhání pohledávek 
- Pokyn TAJ vydán - splněno 
- Dohoda o ukončení s JUDr. Záveskou - podepsána dne 16. 3. 2018 - splněno 
- Smlouvu o provádění exekucí s Exekutorským úřadem Praha-západ – smlouva podepsána - splněno 
- PM pro JUDr. Pelčákovou vystavena dne 12. 3. 2018 - splněno 
B/ Informace pana radního Collera -Žádost o poskytnutí dotace - Smlouva poskytnutí individuální dotace 
pro DDM Praha 10 - Domu UM byla podepsána dne 13. 3. 2018 - splněno 
 
2b) Kontrola usnesení z 18. zasedání ZMČ ze dne 7. 3. 2018 
Ekonomické záležitosti - zajišťuje průběžně OE 
Majetkové záležitosti 

5.2 ZMČ ukládá RAD Ing. Petru Semeniukovi informovat  

 - žadatele o výsledku projednání - dopis žadateli odeslán - splněno 

 - zajistit zaslání usnesení ZMČ k podnětu na odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy - splněno 

7.1.2  ZMČ ukládá RMČ - OSM uzavřít kupní smlouvu, 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. - smlouva podepsána, zaslána na MHMP k získání souhlasu 

s návrhem na vklad - splněno  

7.2.2   ZMČ ukládá RMČ- OSM uzavřít směnnou smlouvu na směnu 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. -smlouva podepsána, zaslána na MHMP k získání souhlasu 

s návrhem na vklad - splněno 

7.3.2   ZMČ ukládá RMČ - OSM uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní - smlouvy připraveny k podpisu 

- splněno 

12.1 ZMČ ukládá RMČ - OKVO, aby byly zveřejňovány na webu a na úřední desce MČ Praha 22 termíny 

zasedání všech komisí, včetně programu jednání, a to nejméně s týdenním předstihem - splněno 
 

2c) Kontrola zápisu z 18. zasedání ZMČ ze dne 7. 3. 2018 
Bod 4.2 - Ing. Pařízek - požádal o písemnou kalkulaci - Elektromobilita - v plánu na rok 2018 jsou 3 vozidla  

Podklady zajistil V OHS Bc. Pokorný a informace odeslalo OKVO emailem dne 6. 3. 2018 - splněno 
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Bod 12.1 - Bc. Štěpánková - požádala podle zákona č. 106/ 1999 Sb. o prezenční listiny komisí RMČ a 

výborů ZMČ od roku 2014 do 1. 3. 2018 a to v zákonném termínu - OKVO odeslalo dne 21. 3. 2018 - splněno 

 
3. Pronájem nebytových prostor - ordinací v čp. 1610 ul. Ke kříži v Praze - Uhříněvsi 
Písemný materiál objasnil místostarosta pan Knotek. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s uzavření smlouvy o smlouvě budoucí nájemní na pronájmem nebytového prostoru   

č. 501 v 1. podzemním podlaží domu čp. 1610 ul. Ke kříži v Praze - Uhříněvsi o velikosti 78,9 m2 za 

účelem zřízení ordinace gynekologie s MUDr. Barborou Kubešovou, bytem: Praha 10 - Hostivař.   

2. RMČ souhlasí s uzavření smlouvy o smlouvě budoucí nájemní na pronájmem nebytového prostoru   

č. 502 v 1. podzemním podlaží domu čp. 1610 ul. Ke kříži v Praze - Uhříněvsi o velikosti 65,5 m2 za 

účelem zřízení ordinace pediatrie se společností POLIKLINIKA PITKOVICE s.r.o., se sídlem 

Žampiónová 1, 104 00 Praha - Pitkovice, IČ 050 94 500.   

3. RMČ souhlasí s uzavření smlouvy o smlouvě budoucí nájemní na pronájmem nebytového prostoru    

č. 503 v 1. podzemním podlaží domu čp. 1610 ul. Ke kříži v Praze - Uhříněvsi o velikosti 65,2 m2 za 

účelem zřízení ordinace praktického lékaře se společností MD Medical Pro s.r.o., se sídlem Přátelství 

1300/44, 104 00 Praha - Uhříněves, IČ 050 74 185.   

4. RMČ souhlasí s uzavření smlouvy o smlouvě budoucí nájemní na pronájmem nebytového prostoru    

č. 504 v 1. nadzemním podlaží domu čp. 1610 ul. Ke kříži v Praze - Uhříněvsi o velikosti 79,2 m2 za 

účelem zřízení ordinace ortopedické chirurgie se společností POLIKLINIKA PITKOVICE s.r.o., se 

sídlem Žampiónová 1, 104 00 Praha - Pitkovice, IČ 050 94 500.   

5. RMČ ukládá  
a) OSM informovat žadatele a připravit smlouvy o smlouvách budoucích nájemních,  

 b) starostovi podepsat smlouvy o smlouvách budoucích nájemních.   
/7:0:0/ 
 

4. Přechod nájemního vztahu k bytu v  ul. K sokolovně v Praze - Uhříněvsi  
Písemný materiál objasnil místostarosta pan Knotek. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s převedením nájemní smlouvy na byt v  ul. K sokolovně v Praze - Uhříněvsi na paní 

Š. Š., bytem: Praha - Uhříněves.   

2. RMČ ukládá OSM informovat žadatele o usnesení RMČ a uzavřít nájemní vztah v souladu 

s usnesením RMČ. 
/7:0:0/ 

 

5. Přidělení dotace z Programu MČ Praha 22 na podporu projektů v oblasti společenských aktivit 

v roce 2018 
Písemný materiál objasnil místostarosta Bc. Selinger. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí zápis hodnotící komise včetně jejího doporučení na přidělení dotace na 

podporu projektů v oblasti společenských aktivit v roce 2018. 

2. RMČ schvaluje rozpočtovou úpravu - navýšení podpory společenských aktivit o 45 000 Kč snížením 

dotace pro sportovní organizace.   
/6:0:1/ 

 
3. RMČ schvaluje na základě kritérií přidělení dotace:  

 DPS Jiskřička,,z.s., IČ 68407874 ve výši 20 000 Kč 

 PONTE D22, z.ú., IČ 26531186 ve výši 20 000 Kč 

 SENIOŘI ČR ZO 22/30 Senioři Praha 22, IČ 69059373 ve výši 20 000 Kč 

 OB Uhříněves, IČ 00441783 ve výši 10 000 Kč 

 Naše Pitkovice, z.s., IČ 05825016 ve výši 20 000 Kč 

 SPOLEK OBČANŮ HÁJKU, IČ 03710947 ve výši 20 000 Kč 

 OS Uhříněves, IČ 27015292 ve výši 15 000 Kč 

 TJ SOKOL Uhříněves, IČ 49276662 ve výši 20 000 Kč 
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 SHM Klub Uhříněves-Kolovraty, z.s., IČ 63834481 ve výši 20 000 Kč 

 DDM Praha 10 - Dům Um, IČ 45241945 ve výši 20 000 Kč 
/6:0:1/ 
 

4. RMČ schvaluje na základě kritérií přidělení dotace:  

 Sportcentrum Uhříněves, z.s., IČ 01539850 ve výši 20 000 Kč 

Z důvodu možného střetu zájmů se hlasování zdržel Ing. Turnovský 
/6:0:1/ 
 

5. RMČ schvaluje na základě kritérií přidělení dotace:  

 MO ČRS Uhříněves, IČ 40615561 ve výši 20 000 Kč 

Z důvodu možného střetu zájmů se hlasování zdržel Ing. Semeniuk 
/6:0:1/ 
 

6. RMČ schvaluje na základě kritérií přidělení dotace:  

 OO ČSBS Praha 22, IČ 00442755 ve výši 20 000 Kč. 

Z důvodu možného střetu zájmů se hlasování zdržel Bc. Selinger. 
/6:0:1/ 

 

7. RMČ ukládá OKÚ 
a) vyrozumět žadatele s rozhodnutím RMČ o podaných žádostech,  

b) připravit smlouvy o poskytnutí dotace k podpisům smluvních stran.  

/6:0:1/ 

 

6. Přidělení dotace z Programu MČ Praha 22 na podporu sportovních činnosti nestátních neziskových 

organizací pro rok 2018 
Písemný materiál objasnil místostarosta Bc. Selinger. 
Usnesení:  

1.  RMČ bere na vědomí zápis hodnotící komise včetně jejího doporučení a přidělení dotace na podporu 

sportovní činnosti nestátních neziskových organizací.  

1. RMČ schvaluje na základě kritérií přidělení dotace:  

 SPOLEK OBČANŮ HÁJKU, IČ 03710947 ve výši 40 000 Kč 

/6:0:1/ 

 

2. RMČ schvaluje na základě kritérií přidělení dotace:  

 Český rybářský svaz, z. s., MO Uhříněves, IČ 40615561 ve výši 50 000 Kč 

Z důvodu možného střetu zájmů se hlasování zdržel Ing. Semeniuk 

/6:0:1/ 

 

3. RMČ doporučuje přidělit dotace: 

 DDM Praha 10 - Dům Um, IČ 45241945 ve výši 70 000 Kč 

 SK Čechie Uhříněves, IČ 15268551 ve výši 95 000 Kč 

 SHM Klub Uhříněves - Kolovraty, z. s., IČ 63834481 ve výši 60 000 Kč 

 Studio Sport z.s. , IČ 26585146 ve výši 70 000 Kč 

4. RMČ doporučuje přidělit dotaci 

 Sportcentrum Uhříněves, z.s., IČ 01539850 ve výši 70 000 Kč 

Z důvodu možného střetu zájmů se při doporučení zdržel Ing. Turnovský 
/6:0:1/ 
 

5. RMČ ukládá místostarostovi Bc. M. Selingerovi předložit přidělení dotací pro DDM Praha 10 - Dům 

Um, SHM Klub Uhříněves - Kolovraty, SK Čechie Uhříněves, Studio Sport z.s. a Sportcentrum 

Uhříněves, z.s.  na 19. zasedání ZMČ Praha 22 ke schválení. 
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6. RMČ ukládá OKÚ 
a) vyrozumět žadatele s rozhodnutím RMČ o podaných žádostech,  

b) připravit smlouvy o poskytnutí dotace k podpisům smluvních stran.  

 /6:0:1/ 

 

7. Aktualizace Adresáře sociálních, zdravotních a návazných služeb MČ Praha 22, MČ Praha - 

Kolovraty 
Materiál byl předložen na stůl a objasněn místostarostou Bc. Selingerem. 
Usnesení: 

RMČ souhlasí s 15% spoluúčastí na projektu Aktualizace Adresáře sociálních, zdravotních a návazných 

služeb MČ Praha 22, MČ Praha - Kolovraty ve výši 7 485 Kč. 
/6:0:1/ 

 
8. Rozpočtové úpravy 
Písemný materiál objasnil radní Mgr. Matyášek. 
Usnesení: 
RMČ schvaluje rozpočtové úpravy dle přílohy. 
/6:0:1/ 
 
9. 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 
  Jana Frydrychová          Bc. Michal Selinger 
  Ing. Dana Sopoušková          Ing. Vladislav Podvín  

4. RMČ ukládá  
a) ORS 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/ 
 

10. „Navýšení kapacity ZŠ U Obory“ -  vícepráce 1. část - dodatek č. 2   
Materiál byl předložen na stůl a objasněn radním Ing. Semeniukem. 
Usnesení: 

1.  RMČ schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SD 47/2017 (ev. č. zhotovitele 2/Sv/2017) na 
realizaci projektu pod názvem „Navýšení kapacity ZŠ U Obory“.       

2.  RMČ schvaluje navýšení ceny díla o 569 895 Kč bez DPH (tj. 689 573 Kč vč. DPH). 
3. RMČ ukládá radnímu Ing. Semeniukovi na základě plné moci podepsat Dodatek č. 2 ke Smlouvě    

o dílo č. SD 47/2017 (ev. č. zhotovitele 2/Sv/2017) na realizaci projektu pod názvem „Navýšení 
kapacity  ZŠ U Obory“.  

/5:1:1/ 
 
11. „Komplexní protipovodňová opatření v generelu Říčanského potoka na k. ú. Uhříněves - 
zpracování PD“ - dodatek č. 3  
Bod byl na žádost předkladatele radního Ing. Semeniuka stažen z programu zasedání. 
 
12. Zápis z 15. jednání Komise školské ze dne 1. 3. 2018 
Písemný materiál objasnil Ing. Petr. 
RMČ bere na vědomí jednotlivé body zápisu z 15. jednání Komise školské ze dne 1. 3. 2018. 
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13. Různé 
A/ Žádost o poskytnutí dotace - na MČ se obrátila předsedkyně Klubu českých turistů Ing. Zezulová 
s písemnou žádostí o poskytnutí individuální dotace na organizaci turistické a běžecké akce KČT                   
dne 19. 4. 2018 - trasa z Uhříněvsi do Dubče a zpět. Příspěvek by hradil náklady s organizací pochodu, tisk 
upomínkových věcí a odměny pro účastníky v celkové výši 10 000 Kč. 
Usnesení: 

1. RMČ schvaluje poskytnutí individuální dotace pro KČT odbor Pohoda Praha, Lyžařská 896/4, Praha 
10, IČ 22768963, ve výši 10 000 Kč na organizaci turistické a běžecké akce KČT „Od muzea do 
muzea aneb i v Praze bydlí netopýři“ dne 19. 4. 2018. 

2. RMČ ukládá OKÚ vyrozumět žadatelku s rozhodnutím RMČ a připravit smlouvu o poskytnutí 

dotace k podpisům smluvních stran. 

3. RMČ ukládá starostovi podepsat smlouvu o poskytnutí dotace. 

/6:0:1/ 

 

B/ Informace pana starosty  

Pan starosta informoval o doručení žádosti k zachování a modernizaci nákupního střediska NORMA. 

RMČ informaci bere na vědomí. 

 

C/ Informace radního Ing. Semeniuka 
Dohoda o spolupráci v oblasti Podleského rybníka v k. ú. Uhříněves se společností ŠTIČÍ LÍHEŇ - 
ESOX, spol. s. r. o. - pan radní informoval o vzájemné koordinaci MČ a majitele vodního díla společnosti 
ESOX pro oblast Podleského rybníka. 
RMČ bere na vědomí a ukládá radnímu Ing. Semeniukovi připravit materiál na zasedání RMČ. 

/7:0:0/ 

 

D/ Informace místostarosty Bc. Selingera - „Čarodějnice 30. 4. 2018.“ - pan místostarosta požádal              

o navýšení celkové finanční částky o 30 000 Kč z důvodu účasti živé kapely na této akci, a to převodem 

finančních prostředků z akce MČ - turnaj ve fotbale. 

RMČ schvaluje rozpočtovou úpravu - navýšení kulturní akce „Čarodějnice“ o 30 000 Kč snížením výdajů 

schválených na turnaj ve fotbale MČ.   

/6:0:1/ 

 

E/ Informace místostarosty pana Knotka - „Den železnice 15. 9. 2018“ - pan místostarosta blíže informoval 

o spolupořádání této akce s Českými drahami a spol. Metrans a požádal o převod 150 000 Kč na úhradu 

souvisejících výdajů, a to v rámci odsouhlasených kulturních akcí MČ v roce 2018 (nerealizované velikonoční 

trhy).  

RMČ informaci bere na vědomí. 

 

F/ Informace radního Mgr. Matyáška - „Nohejbal - starší žáci 13. 5. 2018“ - pan radní informoval               

o pořádání již druhého ročníku této akce a pozval přítomné radní. Blíže se diskutovalo k zajištění této akce. 

RMČ informaci bere na vědomí. 

 
Zasedání bylo ukončeno v 11:50 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 

 


