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Zápis z 8. zasedání RMČ, které se konalo dne 18. 2. 2015 
od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice 

 
 
 

Přítomni:   Viz Prezenční listina 
Ověřovatelé zápisu:  Ing. Jiří Pařízek, Bc. Michal Selinger  
 
   
Jednání zahájil pan starosta v 9:00 hodin přivítáním přítomných. Byli zvoleni ověřovatelé zápisu.  
 
Pan starosta požádal o změnu v programu, a to projednání bodu č. 16 - Vyhodnocení činnosti 
Divadla U22 za období 07-12/2014 - na začátek jednání jako bod č. 3. 
 
Hlasováním 8:0:0 byl schválen následující PROGRAM: 
 

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu 
2. Informace tajemnice k požadavkům Kontrolního výboru ZMČ na členy RMČ  
3. Vyhodnocení činnosti Divadla U22 za období 07-12/2014  
4. Kontrola zápisu 7. zasedání RMČ ze dne 4. 2. 2015  
5. Zápis z  jednání Finančního výboru ZMČ Praha 22 č. 1/15 ze dne 11. 2. 2015   

6. Návrh rozpočtu MČ Praha 22 na rok 2015, včetně plánu hospodářské činnosti                    

a rozpočtového výhledu  

7. Veřejná zakázka „Organizátor veřejných zakázek pro MČ Praha 22“ 
8. Projekt „Obědy pro děti“ 
9. Dodatek zřizovací listiny MŠ, Praha 10, Za Nadýmačem 927, Dodatky příkazních smluv 

příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 22 
10. Zápis z 1. jednání školské komise ze dne 3. 2. 2015 
11. Jednací řád ZMČ Praha 22 pro volební období 2014-2018 
12. Závěrečná zpráva o plnění Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro               

MČ Praha 22 a MČ Kolovraty za období 2014 -2015, dílčí zpráva za rok 2014 

13. Veřejná zakázka malého rozsahu na dodavatele ICT vybavení a veřejné bezdrátové sítě 

pro realizaci „Služby e-Governmentu v MČ Praha 22“ 

14. Žádost ČRS, místní organizace Uhříněves 

15. Zápis z 1. jednání Komise životního prostředí ze dne 4. 2. 2015 
16. Zápis z 2. mimořádného jednání Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne         

10. 2. 2015 
17. Provoz mobilních telefonů 
18. Návrh programu 3. zasedání ZMČ, které se uskuteční dne 9. 3. 2015 
19. Různé 

 
 
2. Informace tajemnice k požadavkům Kontrolního výboru ZMČ na členy RMČ 
Usnesení: 
Ing. Petr, vedoucí OKÚ v zastoupení paní tajemnice požádal o stažení bodu z programu jednání 
z důvodu zdravotní indispozice předsedy kontrolního výboru pana Mgr. Kosaře. 
/8:0:0/ 
 
K následujícímu bodu jednání byl přizván pan Roman Urbanec, ředitel DDM Praha 10 Dům UM, 
který je provozovatel Divadla U22. 
 
3. Vyhodnocení činnosti Divadla U22 za období 07-12/2014 
Materiál byl předložen písemně. Bližší informace k vyhodnocení provozu divadla a k možnosti 
zřízení kina přednesl pan ředitel Urbanec. O výsledku měření zvuku informoval pan radní RNDr. 
Loula. K bodu se široce diskutovalo. RMČ informaci bere na vědomí. 
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4. Kontrola zápisu ze 7. zasedání RMČ ze dne 4. 2. 2015  
7/4,6/3,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,92/2,91/2,90/2,89/2,88/2,7MIM/2,87/2,86/2,85/2,84/2,83/4-Zřízení 
služebnosti IS k pozemkům parc. č. 158/1, 158/3 a 159  v k. ú. Uhříněves ve prospěch         
MČ P22 a dalších spoluvlastníků vodního toku - smlouva je připravena k podpisu - trvá 
7/4,6/3,5/2,4/2,3/2,2,2,1/2,92/2,91/2,90/2,89/2,88/2,7MIM/2,87/2,86/4 -Zřízení BVB k pozemku 
parc. č. 1655/1 v k. ú. Uhříněves ve prospěch MČ P22 - smlouva zaslána na katastr - trvá 
7/4,6/25/2,4/2,3/2,2/2,1/2,92/,91/2,90/2,89/2,88/2,7MIM/2,87/2,86/5 - Zřízení BVB k pozemku 
parc. č. 1666/8 v k. ú. Uhříněves ve prospěch MČ P22 - smlouva zaslána na katastr - trvá 
7/4,6/3,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,92/2,91/2,90/2,89/2,88/2,7MIM/2,87/2,86/6 -Zřízení BVB k pozemku 
parc. č. 1666/10 v k. ú. Uhříněves ve prospěch MČ P22 - smlouva zaslána na katastr - trvá 
7/4,6/3,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,92/2,91/2,90/2,89/2,88/2, 7MIM/8 - 14. Výzva OPPK  

1a) Záměr Park Pitkovické rybníky - termín odevzdání studie je 27. 2. 2015 - trvá 
2b)Multifunkční dětské hřiště Jezera - spol. EKOSPOL připravuje záležitost až k podání 
žádosti o ÚŘ na OV (předpokládaný termín je v březnu 2015) a pak bude věc předána MČ - trvá   
7/4,6/3,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,92/2,91/2,90/2,89/4 - VZMR na služby „Lávka ul. Ke Kříži“ - výběr 
zhotovitele na zpracování PD pro stavební povolení - v případě, že akce bude schválena           
v rozpočtu MČ na rok 2015, ORS zajistí VZMR na výběr zhotovitele na zpracování PD             
pro stavební povolení, PD pro provedení stavby vč. zajištění inženýrské činnosti pro získání 
stavebního povolení a autorského dozoru pro akci „Lávka ul. Ke Kříži“ - připravuje se - trvá  
7/4,6/3,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,92/2,91/2,90/2,89/8 - Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní 
na odkup části pozemku, který je ve vlastnictví VÚŽV č. parc. 1758/1 k. ú. Uhříněves          
ve prospěch MČ Praha 22  - (Cyklostezka Netluky - Uhříněves - Kolovraty) - pan radní          
Ing. Semeniuk prověří - trvá 
7/4,6/3,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,92/2,91/2,90/3,89/2,88/4 - VZ „Komunikace a chodníky MČ P22“ - 
IZ MČ -  náklady na opravy jsou zařazeny do návrhu rozpočtu 2015 - trvá 
7/4,6/3,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,92/2,91/2,90/5 - VZMR „Výstavba MŠ Pitkovice“ - záměr na výběr 
zhotovitele PD pro stavební povolení (DSP) - AK připravuje zadávací podmínky - trvá 
7/4,6/3,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,92/2,91/2,90/8 - Uzavření smlouvy o VB služebnosti k provozování 
stavby „Cyklostezky MČ Praha 22 Netluky - Uhříněves - Křeslice, I. etapa, 1. část“            
na pozemku parc. č. 1704 k. ú. Uhříněves -  připraveno k zaslání na KN - trvá 
7/4,6/3,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,92/2,91/7 - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 80/1, 80/4 a 254/9        
v  k. ú. Hájek u Uhříněvsi ve prospěch Pražská plynárenská Distribuce - smlouva zaslána     
na KN - trvá 
7/4,6/3,5/2,4/2,3/2,2/2,1/9 - Změna podnikatelského subjektu v NP v čp. 1432/21 - DP na NN - 
čeká se na podpis smlouvy druhé strany - urgováno - trvá 
7/4,6/3,5/2,4/2,3/2,2/2,1/12 - Zřízení ÚVB na pozemcích parc. č. 956/3, 2075, 2076, 2081, 
2088/2, 2174 v k. ú. Uhříněves ve prospěch PREdistribuce - připraveno k zaslání na KN - trvá 
7/4,6/3,5/2,4/2,3/2,2/5 - Zřízení kina v Divadle U22 -vyhodnocení dnes na programu jako bod 3 
za účasti pana ředitele Urbance 
7/4,6/3,5/2,5/5 - Zřízení ÚVB na pozemcích parc. č. 1653/4, 2135 a 2254 v k. ú. Uhříněves     
ve prospěch PREdistribuce - žadatel informován, čeká se na zaslání smlouvy - trvá 
7/4,6/3,5/2,5/6 - Zřízení ÚVB na pozemku parc. č. 2135 v k. ú. Uhříněves ve prospěch 
PREdistribuce - žadatel informován, čeká se na zaslání smlouvy - trvá 
7/4,6/4 - Pronájem pozemků za účelem vybudování Parku Pitkovické rybníky                       
od CENTRAL GROUP Javorová čtvrť a CENTRAL GROUP Nové Pitkovice III. - druhá 
strana informována, smlouva připravena - čeká se na podpis - trvá 
7/4,6/13 - VZ „Přístavba pavilonu ZŠ Jandusů“ - záměr na výběr zhotovitele, schválení 

způsobu zadání, zadávacích podmínek a hodnotící komise - hodnotící komise zasedala dne   

13. 2. 2015, jeden uchazeč byl vyzván, aby písemně vysvětlil či doplnil cenovou nabídku             

o požadované informace, hodnotící komise bude znovu zasedat v pátek 20. 2. 2015, vyhodnocení 

bude předloženo na příští zasedání RMČ - trvá 

7/4,6/15 - Dodavatel ICT vybavení a veřejné bezdrátové sítě pro realizaci projektu „Služby          

e-Governmentu v MČ Praha 22“ - vyhodnocení na programu dnešní rady jako bod 13 

7/5 - Zřízení VB  k pozemku parc. č. 2017 v k. ú. Uhříněves ve prospěch PREdistribuce  - 

žadatelé informování, čeká se na zaslání smlouvy 
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7/7 - Inflační doložka za rok 2015 - nové evidenční listy se postupně doručují dotčeným 
nájemníkům 
7/10 - Informační systém MČ Praha 22 - průběžně probíhá - aktualizace směrnic  
7/12 - Zápis z RR UZ ze dne 26. 1. 2015 - pravidla se zápisem z RR UZ na programu dnešní 
rady jako bod 16 
7/14  - Různé - A/ Vlajka pro Tibet - pořadateli písemně sděleno a dne 10. 3. bude zajištěno 
vyvěšení a fotodokumentace  - trvá 
C/ Pan radní Bc. Selinger předložil návrh Jednacího řádu ZMČ - dnes na programu jako bod 11 
D/ Pan radní RNDr. Loula informoval o výsledku zvukové studie v Divadle U22, ohledně 
možnosti zřízení kina - dnes na programu informace k vyhodnocení činnosti Divadla U22 jako 
bod 3 
E/ Paní tajemnice informovala o konání FV ZMČ dne 11. 2. 2015 -  účast byla zajištěna a zápis 
z FV na programu dnešní rady jako bod 5 
 
 
 

5. Zápis z  jednání Finančního výboru ZMČ Praha 22 č. 1/15 ze dne 11. 2. 2015   
Písemně předložený materiál objasnil VOKÚ Ing. Petr, který je tajemníkem FV. 
Usnesení: 

RMČ bere na vědomí 

a) zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 22 č. 1/15 ze dne 11. 2. 2015, 

b) přijatá usnesení FV ZMČ Praha 22.  
 

6. Návrh rozpočtu MČ Praha 22 na rok 2015, včetně plánu hospodářské činnosti                

a rozpočtového výhledu  
Písemně předložený materiál objasnil ZS Ing. Pařízek. K bodu se diskutovalo. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s konečným návrhem rozpočtu MČ Praha 22 na rok 2015 ve znění změn 
provedených FV ZMČ. 

2. RMČ ukládá panu ZS Ing. Pařízkovi předložit návrh rozpočtu MČ Praha 22 na rok 2015 

a rozpočtového výhledu ve znění změn provedených FV ZMČ ke schválení na 3. ZMČ 

dne 9. 3. 2015. 

/8:0:0/ 
 

7. Veřejná zakázka „Organizátor veřejných zakázek pro MČ Praha 22“ 

Písemně předložený materiál objasnil pan radní Ing. Semeniuk. K bodu se diskutovalo. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s výzvou na výběr organizátora veřejných zakázek.  

2. RMČ ukládá OKÚ v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 5/2012 zajistit veřejnou 

zakázku malého rozsahu na výběr organizátora zadávacích řízení s názvem „Organizátor 

veřejných zakázek MČ Praha 22“.  

/8:0:0/ 
 
8. Projekt „Obědy pro děti“ 
Písemně předložený materiál objasnil pan radní Coller, který informoval o tom, že projekt 
„Obědy pro děti“ je jedním z projektů WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., která pomáhá ženám 
(popř. mužům) s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci. Projekt je celorepublikový a může 
se do něj přihlásit jakákoli základní škola, školní jídelna z České republiky. Cílem projektu 
„Obědy pro děti“ je pomoci dětem, jejichž rodiče se dlouhodobě nacházejí v takové životní 
situaci, že jim nemohou zaplatit obědy ve školních jídelnách. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s přijímáním účelových finančních darů ŠJ, Praha 22, Nové náměstí 1100 

v rámci projektu o. p. s. WOMEN FOR WOMEN „Obědy pro děti“ dle důvodové zprávy. 

2. RMČ ukládá OKÚ seznámit s usnesením ředitelku školní jídelny Bc. Hanu Vrbovou. 

/8:0:0/ 
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9. Dodatek zřizovací listiny MŠ, Praha 10, Za Nadýmačem 927, Dodatky příkazních 
smluv příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 22 
Písemně předložený materiál objasnil pan radní Coller. 
Usnesení:   

1. RMČ souhlasí: 

- s dodatkem ke zřizovací listině MŠ, Praha 10, Za Nadýmačem 927 s účinností  

od 1. dubna 2015,  

- s dodatky k příkazním smlouvám MŠ, Praha 10, Za Nadýmačem 927,                 

MŠ Sluneční, Praha 10, Sluneční 1550/20, ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2,    

ZŠ U Obory, Praha 10, Vachkova 630 a ŠJ, Praha 22, Nové náměstí 1100. 
2. RMČ ukládá panu radnímu Collerovi předložit dodatek ke zřizovací listině MŠ,         

Praha 10, Za Nadýmačem 927 na 3.ZMČ Praha 22 dne 9. března 2015 ke schválení 
/8:0:0/ 
 
10. Zápis z 1. jednání školské komise ze dne 3. 2. 2015 
Písemně předložený materiál objasnil pan radní Coller. K bodu se diskutovalo. 
Usnesení:   

RMČ bere na vědomí  

a) jednotlivé body zápisu 1. jednání školské komise konané dne 3. února 2015, 

b) informaci o kapacitách základních škol, mateřských škol a školní jídelny, jejichž zřizovatelem je 

MČ Praha 22 
 
11. Jednací řád ZMČ Praha 22 pro volební období 2014-2018 

Písemně předložený materiál objasnil pan radní Bc. Selinger, který informoval o tom, že veškerá 

ustanovení jsou v souladu platnou legislativou. K bodu se diskutovalo a výsledkem je návrh         

na rozšíření článku XII. o bod 5 a článku XIII. o bod 3 ve znění „Maximální délka vystoupení je 

stanovena na 3 minuty“. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s předloženým návrhem Jednacího řádu ZMČ Praha 22 pro volební 

období 2014-2018 a doporučuje ho ke schválení na 3. ZMČ dne 9. 3. 2015. 

2. RMČ ukládá panu radnímu Bc. Selingerovi připravit materiál za RMČ na 3. ZMČ. 

/8:0:0/ 

 

12. Závěrečná zpráva o plnění Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb                   

pro MČ Praha 22 a MČ Kolovraty za období 2014 -2015, dílčí zpráva za rok 2014 
Písemně předložený materiál objasnil pan radní Bc. Selinger. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí závěrečnou zprávu o plnění plánu rozvoje sociálních služeb pro 
MČ Praha 22 a MČ Kolovraty. 

2. RMČ ukládá panu radnímu Bc. Selingerovi předložit materiál na 3. ZMČ dne 9. 3. 2015. 
/8:0:0/ 
 

13. Veřejná zakázka malého rozsahu na dodavatele ICT vybavení a veřejné bezdrátové sítě 

pro realizaci „Služby e-Governmentu v MČ Praha 22“ 
Písemně předložený materiál objasnil pan radní RNDr. Loula. K bodu se diskutovalo. 
Usnesení:   

1. RMČ bere na vědomí důvodovou zprávu k návrhu výběru dodavatele a uzavření 

„Smlouvy“ k zajištění VZ s předmětem plnění Dodavatel ICT vybavení a veřejné 

bezdrátové sítě pro realizaci „Služby e-Governmentu v MČ Praha 22“. 

2. RMČ schvaluje výběr dodavatele a uzavření „Smlouvy“ s předmětem plnění „Dodavatel 

ICT vybavení a veřejné bezdrátové sítě pro realizaci „Služby e-Governmentu v MČ Praha 22“ 

mezi MČ Praha 22 a LANOM, spol. s r.o., se sídlem Nad Primaskou 1006, Praha 10, za 

nabídkovou cenu 422 413,00 Kč, bez DPH, podle textu uvedeného v příloze důvodové 

zprávy.  
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3. RMČ ukládá starostovi 

a) písemně seznámit uchazeče o výsledku výběru dodavatele, 

b) podepsat „Smlouvu“ s vybraným dodavatelem. 

/8:0:0/ 
 
Před projednáváním bodu č. 14, informoval pan radní Ing. Semeniuk, že v tomto bodě se zdrží 
hlasování, vzhledem ke své funkci v Českém rybářském svazu, místní organizace Uhříněves, kde je 
předsedou. 
 

14. Žádost ČRS, místní organizace Uhříněves 

Písemně předložený materiál objasnil pan radní RNDr. Loula, který informoval o žádosti rybářů   

o finanční výpomoc k pořízení elektrických aerátorů k provzdušňování vody v soustavě rybníků 

Vodice - Nadýmač na Říčanském potoce, které mají rybáři v nájmu. Pan radní Ing. Semeniuk 

informoval o tom, že se jedná o revitalizaci vodních děl v Říčanech, které budou mít negativní 

dopad na kvalitu vody v Říčanském potoce a na Vodici. K této problematice proběhne dne        

23. 2. 2015 jednání vedení MČ se starostou Říčan 
Usnesení: 
Materiál byl předložen, jeho projednávání bylo z výše uvedeného důvodu přerušeno. 
/7:0:1/ 

 

15. Zápis z 1. zasedání Komise životního prostředí ze dne 4. 2 2015 

Písemně předložený materiál objasnil pan radní RNDr. Loula. 

Usnesení:   

1. RMČ bere na vědomí zápis ze zasedání komise životního prostředí dne 4. 2. 2015. 
2. RMČ schvaluje předložený plán péče o veřejnou zeleň na rok 2015 s tím, že jeho plnění 

bude vycházet ze schváleného rozpočtu na rok 2015 
/8:0:0/ 

 
16. Zápis z 2. mimořádného zasedání Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne            
10. 2. 2015 
Písemně předložený materiál objasnila šéfredaktorka UZ a radní paní Mgr. Erbsová. Byl 
předložen návrh k obnovení sloupku pana starosty v UZ. K bodu se diskutovalo 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí zápis z Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne             

10. 2. 2015. 

2. RMČ schvaluje Pravidla pro uveřejňování názorů zastupitelů v časopise MČ Praha 22 - 

Uhříněveský zpravodaj.   

/8:0:0/ 
 
17. Provoz mobilních telefonů 
Materiál byl předložen písemně. RMČ informaci o vyhodnocení provozu mobilních telefonů       
za rok 2014 bere na vědomí. 
 
18. Návrh programu 3. zasedání ZMČ, které se uskuteční dne 9. 3. 2015  
Návrh programu byl předložen písemně a jednotlivé materiály byly projednány. 

Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí plnění úkolů ze ZMČ. 

2. RMČ souhlasí s návrhem programu 3. zasedání ZMČ, které se uskuteční dne 9. 3. 2015. 

Oznámení o konání ustavujícího zasedání ZMČ a distribuce materiálů - zajistí OKÚ        

a OHS, nejpozději 7 dní před konáním zasedání, tzn. v pondělí 2. 3. 2015. 

/8:0:0/ 
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19. Různé 
A/ Informace pana starosty o jednáních s vedením spol. EKOSPOL a Central Group. Jejich 

výsledky budou předloženy k projednání na KVaÚP. RMČ informaci bere na vědomí.  
 
B/ Informace pana radního Bc. Selingera k připravovanému pietní aktu k 70. výročí  

ukončení 2. světové války u pomníku Padlých hrdinů dne 5. 5. 2015 - bude sestavena 
pracovní skupina: zástupci Oblastní organizace ČSBS Praha 22, Ing. Klich, paní Votavová, 
pan evangelický farář Ort. Do další RMČ bude předložena informace o nákladech                   
a o organizaci akce. RMČ informaci bere na vědomí. 

 
 
 
Zasedání bylo ukončeno v 11:45 hodin. 
 
Zapsala:  Monika Kubšová 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  
 
 
 

Ing. Jiří Pařízek   ………………………………. 
 
 
Bc. Michal Selinger   ………………………………. 
 
 
 
 

Ing. Martin Turnovský, starosta MČ Praha 22 ……………………………….  


