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Zápis z 80. zasedání RMČ, které se konalo dne 4. 4. 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 radní Ing. Semeniuk požádal o zařazení svého materiálu „Opakovaná veřejná zakázka malého rozsahu na 
dodávky s názvem „Dovybavení MŠ Pitkovice - zastiňovací prvky“ do programu zasedání. Materiál byl 
zařazen jako bod č. 19 před Různé. 
 
Hlasováním 7:0:0 byl schválen doplněný PROGRAM: 

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu 
2. Kontrola zápisu ze 79. zasedání RMČ ze dne 21. 3. 2018 
3. Zřízení služebností ve prospěch MČ Praha 22 v rámci výstavby Obytného areálu U Starého mlýna se 

společností CWI DELTA s.r.o. 
4. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemkům parc. 1920/32 a 2174 v k. ú. Uhříněves ve prospěch 

společnosti PREdistribuce, a. s. 
5. Pronájem části pozemku parc. č. 209 v k. ú. Pitkovice za účelem umístění včelstva 
6. Inventarizace majetku a závazků MČ Praha 22 k 31. 12. 2017 
7. Vyřazení dvou referentských vozidel z majetku MČ Praha 22 
8. Pronájem části pozemku parc. č. 2184/1 v k. ú. Uhříněves od státní organizace Správa železniční 

dopravní cesty 

9. Navýšení kapacity ZŠ U Obory Dodatek č. 2 k Smlouvě příkazní o zajištění výkonu technického 

dozoru 

10. Chodník ul. Františka Diviše - část B1 - dodatečně požadované práce  
11. Dohoda o spolupráci v oblasti Podleského rybníka v k. ú. Uhříněves se společností Štičí líheň - ESOX, 

spol. s. r. o. 
12. Vyhodnocení pro administrátora a koordinátora VZ dopravního charakteru a projektů s tím 

souvisejících  
13. Veřejná zakázka „Fitpark Pitkovice II“ 
14. Veřejná zakázka „Umělý povrch sportovní hřiště Nové náměstí“ 
15. Zhodnocení práce ředitelů, včetně návrhu poskytnutí odměn za I. pololetí školního roku 2017/2018 
16. Organizace předškolního vzdělávání ve školním roce 2018/2019 v mateřských školách, které zřizuje 

MČ Praha 22 
17. Zápis z 18. jednání Komise dopravy ze dne 19. 3. 2018 
18. Zápis z 2. zasedání Komise kultury ze dne 22. 3. 2018 
19. Opakovaná veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem „Dovybavení MŠ Pitkovice - 

zastiňovací prvky“ 
20. Různé 

A/ Petice - Nesouhlas s umístěním zpomalovacího prahu před domem Františka Diviše 1321/54a 
B/ Žádost o poskytnutí dotace 
C/ Informace radního Mgr. Matyáška 
D/ Informace místostarosty pana Knotka 
 

2. Kontrola zápisu ze 79. zasedání RMČ ze dne 21. 3. 2018 

79/2,78/2,77/2,76/2,75/2,74/2,73/2,72/2,71/2,70/2,69/2,68/2,67/2,66/2,65/2,64/2,63/2,62/2,61/2,60/2,59/2,58/2

57/256/255/254/253/2,52/ 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). ORS e-mailem 

dne 19. 3. 2018 vznesl dotaz na paní Čížkovou ze Správy železniční dopravní cesty, státní organizace  ohledně 

aktuálního stavu.  Paní Čížková e-mailem dne 26. 3. 2018 odpověděla, že v současné době běží poptávka na 

výběr znalce pro vyhotovení znaleckého posudku a o rozhodných skutečnostech nás pak bude písemně 

informovat.  K posunu avizovaného termínu (konec roku 2017) došlo vlivem nárůstu administrativních 

činností a s tím spojených organizačních změn  - trvá 
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79/2,78/2,77/2,76/2,75/2,74/2,73/2,72/2,71/2,70/2,69/2,68/2,67/2,66/2,65/2,64/12(64. RMČ ze dne 28. 6. 
2017) - Zřízení ÚVB k pozemku parc. č. 2202/4 v k. ú. Uhříněves ve prospěch PREdistribuce - řízení 
zastaveno 
14 MIM/4 - VZMR s názvem „Veřejné WC - dodavatel stavby“- vydání stavebního povolení napadeno 
účastníky řízení, věc bude řešit MHMP - trvá  
79/2,78/2,77/2,76/2,75/2,74/2,73/2,72/2,71/2,70/2,69/2,68/2,67/2,66/2,65/7(65. RMČ dne 23. 8. 2017)- 
Zřízení ÚVB k pozemku parc. č. 1059   v k. ú. Uhříněves ve prospěch PREdistribuce - znovu podáno na 
katastr  
79/2,78/2,77/2,76/2,75/2,74/2,73/2,72/2,71/2,70/2,69/2,68/2,67/17 (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   
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 
79/2,78/2,77/2,76/2,75/2,74/2,73/2,72/5 (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 - smlouva u podpisu -  trvá 

79/2,78/2,77/2,76/2,75/2,74/2,73/14,72/14 (72. RMČ dne 15. 11. 2017) - „Dovybavení MŠ Pitkovice - 

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

komise  - dnes na programu jako bod 19 
79/2,78/2,77/2,76/2,75/2,75/2,74/2,73/6 (73. RMČ dne 23. 12. 2017) - VZMR s názvem „Sanace garáží čp. 
1257“ - SoD je podepsána - práce započnou v jarních měsících - trvá 
79/2,78/2,77/2,6/2,75/2,74/11 (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 - trvá 

79/2,78/2,77/2,76/2,75/2,74/13 (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 
79/2,78/2,77/2,76/2,75/7 (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 

79/2,78/2,77/2,76/2,75/8 (75. RMČ dne 24. 1. 2018) - Smlouva o spolupráci při identifikaci oddílné 

srážkové kanalizace s PVS - smlouva podepsána - splněno 

79/2,78/2,77/2,76/2,75/10 (75. RMČ dne 24. 1. 2018) - Návrh na vyhlášení konkurzního řízení na funkci 

ředitele/ředitelky MŠ, Praha 10, Za Nadýmačem 927 - dne 9. 4. 2018 proběhne 2. zasedání konkurzní 

komise  
79/2,78/2,77/2,76/2,75/18 (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  

79/2,78/2,77/2,76/2,75/19B (75. RMČ dne 24. 1. 2018) – Informace STA - Jmenování pracovní skupiny 

k vypracování předběžných připomínek k Metropolitnímu plánu - termín pro předání připomínek pro 

jednání Komise výstavby a územního plánování, pro zasedání RMČ a ke schválení na ZMČ, prodloužen do 

30. 4. 2018 - trvá 
79/2,78/2,77/2,76/7 (76. RMČ ze dne 7. 2. 2018) - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 2125 a 2127 v k. ú. 
Uhříněves ve prospěch Pražská plyn. Distribuce - žadatel informován, smlouva zaslána k podpisu - trvá 
79/2,78/2,77/2,76/19 (76. RMČ ze dne 7. 2. 2018) - Různé B/ Informace místostarosty pana Knotka - 
Žádost ZO Senioři Praha 22 - trvá 

79/2,78/2,77/5 (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    
79/2,78/2,77/10 (77. RMČ ze dne 21. 2. 2018) - Různé D/ Informace pana starosty - Příměstské tábory  - 
probíhá 
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79/2,78/3 (78. RMČ dne 7. 3. 2018) - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 2140 a 2141 v k. ú. Uhříněves ve 
prospěch PREdistribuce - žadatelé informování, čeká se na zaslání smlouvy - trvá 
79/2,78/5 (78. RMČ dne 7. 3. 2018) - 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 - splněno 

79/2,78/6 (78. RMČ dne 7. 3. 2018) - Oslavy k výročí 100 let od založení samostatné Československé 

republiky - žádost o grant podána dne 20. 3. 2018 - probíhá 
79/3 - Pronájem NP - ordinací v čp. 1610 ul. Ke kříži v Praze – Uhříněvsi - žadatelé informováni, návrhy 
smluv zaslány k podpisu - trvá 

79/4 Přechod nájemního vztahu k bytu č. 1 v čp. 199 ul. K sokolovně v Praze - Uhříněvsi - žadatelka 

informována, NS u podpisu - trvá 

79/5 - Přidělení dotace z Programu MČ P22 na podporu projektů v oblasti společenských aktivit v roce 

2018 

a) vyrozumět žadatele s rozhodnutím RMČ o podaných žádostech,   - splněno 

b) připravit smlouvy o poskytnutí dotace k podpisům smluvních stran - smlouvy se podepisují - splněno 

79/6 - Přidělení dotace z Programu MČ P22 na podporu sportovních činnosti nestátních neziskových 

organizací pro rok 2018 

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 - trvá 

a) vyrozumět žadatele s rozhodnutím RMČ o podaných žádostech, - splněno 

b)  připravit smlouvy o poskytnutí dotace k podpisům smluvních stran - smlouvy se podepisují - splněno 
79/9 - ZP pro administrátora a koordinátora VZ dopravního charakteru a projektů s tím souvisejících 
- dnes vyhodnocení bod 12 
79/10 - „Navýšení kapacity ZŠ U Obory“ -  vícepráce 1. část - dodatek č. 2  - dodatek podepsán 23. 3.  

2018 - splněno 

79/13 - Různé 

A/ Žádost o poskytnutí dotace KČT - smlouva podepsána - splněno 

C/ Informace RAD 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 - dnes na programu 11 

 
3. Zřízení služebností ve prospěch MČ Praha 22 v rámci výstavby Obytného areálu U Starého mlýna 
se společností CWI DELTA s.r.o. 
Písemný materiál objasnil místostarosta pan Knotek. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zřízením bezúplatného věcného břemene vedení laterálního kanálu, ve prospěch 

MČ Praha 22 na pozemcích v k.ú. Uhříněves  parc. č. 158/1, 158/3, 159 a 2178/7 ve vlastnictví firmy 

CWI DELTA s.r.o., Archeologická 2256/1, 155 00 Praha 5 - Stodůlky, IČ 03780597 dle GP č. 3324-

14/2018.  

2. RMČ souhlasí se zřízením bezúplatného věcného břemene práva chůze ve prospěch MČ Praha 22 

na pozemcích v k. ú. Uhříněves parc. č. 156, 157/1, 157/3, 158/1 a 159 ve vlastnictví firmy CWI 

DELTA s.r.o., Archeologická 2256/1, 155 00 Praha 5 - Stodůlky, IČ 03780597 dle GP č. 3285/30/2018.   

3. RMČ ukládá  
a) OSM informovat firmu CWI DELTA s.r.o. a připravit smlouvu o zřízení věcných břemen, 

b) starostovi uzavřít smlouvu o zřízení věcných břemen. 
/7:0:0/ 
 
4. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemkům parc. 1920/32 a 2174 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. 1920/32 a 2174 v k.ú. 

Uhříněves ve prospěch společnosti PREdistribuce, a. s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5, IČ 

27376516, za cenu 6 465 Kč + DPH. 
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2. RMČ ukládá  
a) OSM informovat žadatele a připravit smlouvu o zřízení věcného břemene, 

b) starostovi podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene. 

/7:0:0/ 

5. Pronájem části pozemku parc. č. 209 v k. ú. Pitkovice za účelem umístění včelstva 
Písemný materiál objasnil místostarosta pan Knotek. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 209 v k. ú. Pitkovice o výměře 2 m2 paní           

Mgr. L. R, bytem 104 00 Praha - Uhříněves, pronájem na dobu neurčitou,  nájemné 1 Kč/rok.  

2. RMČ ukládá  

a) OSM informovat žadatele a připravit nájemní smlouvu, 

b) starostovi podepsat nájemní smlouvu. 

/7:0:0/ 
 
6. Inventarizace majetku a závazků MČ Praha 22 k 31. 12. 2017 
Písemný materiál objasnil místostarosta pan Knotek. 

Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí výsledek Inventarizace majetku a závazků Městské části Praha 22               

k 31. 12. 2017 

2. RMČ ukládá místostarostovi panu Knotkovi předložit informaci o výsledku Inventarizace majetku 

a závazků Městské části Praha 22 za rok 2017 na 19. zasedání ZMČ. 

/7:0:0/ 

7. Vyřazení dvou referentských vozidel z majetku MČ Praha 22 
Písemný materiál objasnil místostarosta Bc. Selinger. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s navrženým postupem odprodeje referentských vozidel.                                 

2. RMČ ukládá  

a) OHS zajistit odprodej referentských vozidel,   

b) OSM vyřazení z majetku. 

/7:0:0/ 
 

8. Pronájem části pozemku parc. č. 2184/1 v k. ú. Uhříněves od státní organizace Správa železniční 

dopravní cesty 

Písemný materiál objasnil radní Ing. Semeniuk. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 2184/1 v k. ú. Uhříněves za účelem realizace akce 

„Lávka ul. Ke Kříži“, na dobu neurčitou, za 120Kč/m2/rok od státní organizace Správa železniční 

dopravní cesty, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ 709 94 234.  

2. RMČ ukládá  
a) ORS informovat druhou stranu a připravit smlouvu, 

b) starostovi uzavřít smlouvu. 

/7:0:0/ 

9. Navýšení kapacity ZŠ U Obory Dodatek č. 2 k Smlouvě příkazní o zajištění výkonu technického 

dozoru 

Písemný materiál objasnil radní Ing. Semeniuk. 

Usnesení: 
1. RMČ schvaluje navýšení odměny za výkon technického dozoru o 234 000 Kč bez DPH (tj. 283 140 

Kč vč. DPH). 

2. RMČ ukládá radnímu Ing. Semeniukovi na základě plné moci podepsat Dodatek č. 2 ke Smlouvě  

příkazní č. 22/2017 PP-1 o zajištění výkonu technického dozoru při realizaci projektu pod názvem 

„Navýšení kapacity ZŠ U Obory“.  

/6:0:1/ 
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10. Chodník ul. Františka Diviše - část B1 - dodatečně požadované práce  

Písemný materiál objasnil radní Ing. Semeniuk. 

Usnesení: 
1. RMČ schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 114/2017 na akci „Chodník ul. Františka 

Diviše - část B1“.  

2. RMČ ukládá starostovi podepsat Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 114/2017 na akci „Chodník 

ul. Františka Diviše - část B1“. 

/6:0:1/ 

 
11. Dohoda o spolupráci v oblasti Podleského rybníka v k. ú. Uhříněves se společností Štičí líheň - 
ESOX, spol. s. r. o. 

Písemný materiál objasnil radní Ing. Semeniuk. 

Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí Dohodu o spolupráci v oblasti Podleského rybníka v k. ú. Uhříněves. 

2. RMČ souhlasí s Dohodou o spolupráci v oblasti Podleského rybníka v k. ú. Uhříněves se  

společností Štičí líheň ESOX, spol. s r.o., Jordánská 366, 390 01 Tábor, IČO 43832946. 

3. RMČ ukládá starostovi podepsat dohodu o spolupráci v oblasti Podleského rybníka v k. ú. 

Uhříněves se společností Štičí líheň ESOX, spol. s r.o., Jordánská 366, 390 01 Tábor. 

/7:0:0/ 
 
12 Vyhodnocení pro administrátora a koordinátora VZ dopravního charakteru a projektů s tím 
souvisejících  

Písemný materiál objasnil radní Ing. Semeniuk. 

Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí Zprávu o veřejné zakázce a doporučení hodnotící komise. 

2. RMČ rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče: OTIDEA avz, s.r.o., Thámova 

681/32, 186 00 Praha 8, IČ 04682378, za cenu 60 000 Kč bez DPH za jedno zadávací řízení       

(bez ohledu na druh zvoleného řízení). 

3. RMČ ukládá starostovi 

a) písemně seznámit uchazeče s výsledkem výběrového řízení, 

b) zahájit jednání o uzavření rámcové dohody a dohodu uzavřít. 

/6:0:1/ 
 
13. Veřejná zakázka „Fitpark Pitkovice II“ 

Písemný materiál objasnil radní RNDr. Loula. 

Usnesení: 

1. RMČ schvaluje navržený seznam zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídky. 

2. RMČ jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise v tomto složení: 

                        Členové: RNDr. Ing. Loula, CSc.          Náhradníci: Bc. Selinger Michal 

                                       Ing. Sopoušková Dana                  Bc. Pokorný Radim 

                                       Ing. Zídková Alexandra                         Ing. Krejčová Erika 

/7:0:0/ 
 

14. Veřejná zakázka „Umělý povrch sportovní hřiště Nové náměstí“ 

Písemný materiál objasnil radní RNDr. Loula. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zadáním VZMR na vybudování umělého povrchu na sportovním hřišti Nové 

náměstí s názvem „Umělý povrch sportovní hřiště Nové náměstí“. 

2. RMČ ukládá OŽPD ve spolupráci s IK consult s.r.o. zajistit zadání VZMR „Umělý povrch sportovní 

hřiště Nové náměstí“ v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách ve znění 

pozdějších předpisů a Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 2/2016. 

3. RMČ schvaluje způsob zadání a zadávací podmínky dle přiložené Výzvy. 

4. RMČ schvaluje navržený seznam zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídky. 

 



 6 

5. RMČ jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise v navrženém složení: 

Členové: RNDr. Ing. Loula, CSc.          Náhradníci: Bc. Selinger Michal 

                                          Ing. Sopoušková Dana                   Bc. Pokorný Radim 

                                          Ing. Zídková Alexandra                          Ing. Krejčová Erika 

/6:0:1/ 

 
15. Zhodnocení práce ředitelů, včetně návrhu poskytnutí odměn za I. pololetí školního roku 2017/2018 
Písemný materiál objasnil radní pan Coller. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí zhodnocení práce ředitele/ředitelek za I. pololetí školního roku 2017/2018, 
podle přílohy. 

2. RMČ schvaluje odměny za I. pololetí školního roku 2017/2018 pro ředitele/ředitelky ZŠ, MŠ a ŠJ 
budou dle návrhu vyplaceny z příspěvku zřizovatele a z finančních prostředků státního rozpočtu. 

3. RMČ ukládá OKÚ seznámit s unesením ředitele/ředitelky ZŠ, MŠ, ŠJ. 
/7:0:0/ 
 
16. Organizace předškolního vzdělávání ve školním roce 2018/2019 v mateřských školách, které zřizuje 
MČ Praha 22 
Písemný materiál objasnil radní pan Coller. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí v MŠ, Praha 10 Za Nadýmačem 927, do MŠ Sluneční, Praha 10, Sluneční 

1550/20 a do MŠ Pitkovice, přísp. org. Praha 10, Hlívová 303/4 organizaci zápisu k předškolnímu 

vzdělávání pro školní rok 2018/2019 stanovenou ředitelkami mateřských škol. 

2. RMČ souhlasí s organizací předškolního vzdělávání, tj. 28 dětí v každé třídě mateřské školy, kterou 

zřizuje MČ Praha 22 ve školním roce 2018/2019 za podmínky dodržení kvality výchovy a vzdělávání. 

3. RMČ ukládá  

a) OKÚ seznámit s usnesením ředitelky mateřských škol, které zřizuje MČ Praha 22, 

b) ředitelkám MŠ v místě obvyklým způsobem zveřejnit informace o zápisu dětí na školní rok 

2018/2019, včetně postupu přijímání a úplatu za vzdělávání v mateřských školách. 
/7:0:0/ 
 
17. Zápis z 18. jednání Komise dopravy ze dne 19. 3. 2018 
Materiál byl předložen písemně. 
RMČ bere na vědomí zápis z 18. jednání Komise dopravy ze dne 19. 3. 2018. 
 
18. Zápis z 2. zasedání Komise kultury ze dne 22. 3. 2018 
Materiál byl předložen písemně. 
Usnesení: 

1. RMČ schvaluje vypracování žádosti o předložení cenové nabídky u fotografa Jadrana Šetlíka na 

zhotovení 18 ks rámovaných fotografií s gravírovaným mosazným štítkem uhříněveských starostů a 

předsedů MNV formátu A3 pro umístění v zasedací síni zastupitelstva v budově radnice a 18 ks 

fotografií formátu A4 pro umístění v prostorách Uhříněveského muzea, s tím, že soubory by byly 

zhotoveny a instalovány v rámci oslav 100. výročí vzniku ČSR jako důstojná vzpomínka na generace 

předešlé pro generace příští. 

2. RMČ schvaluje vyhlášení výběrového řízení na „sanaci“ sochy sv. Jana Nepomuckého na náměstí 

bratří Jandusů před budovou bývalé radnice 

3. RMČ schvaluje vyplacení finančního daru Veronice Kuželové ve výši 20 000 korun za mimořádnou a 

obětavou práci pro obec. 
/7:0:0/ 
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19. Opakovaná veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem „Dovybavení MŠ Pitkovice - 
zastiňovací prvky“ - schválení způsobu zadání, zadávacích podmínek, seznamu účastníků a hodnotící 
komise. 
Písemný materiál objasnil radní Ing. Semeniuk. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zajištěním zadání opakované veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem 
„Dovybavení MŠ Pitkovice - zastiňovací prvky“.  

2. RMČ schvaluje zvýšení výdajů rozpočtu na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem 
„Dovybavení MŠ Pitkovice - zastiňovací prvky“ o 710 000 Kč zdroj financování snížení 
krátkodobých prostředků pol. 8115.  

3. RMČ ukládá ORS zajistit zadání opakované veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem 
„Dovybavení MŠ Pitkovice - zastiňovací prvky“ v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 2/2016.  

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

Členové: Ing. Petr Semeniuk Náhradníci: Bc. Michal Selinger 
    Petr Mošna            Jiří Knotek 
                Jiří Rösler            Miroslav Šašek 

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

/6:0:1/ 
 
20. Různé 
A/ Petice - Nesouhlas s umístěním zpomalovacího prahu před domem Františka Diviše 1321/54a 

Dne 22. 3. 2018 byl na podatelnu ÚMČ předán dokument označený jako: „Petice - Nesouhlas s umístěním 

zpomalovacího prahu před domem Františka Diviše 1321/54a“ a vedený pod zn.: MC22P003VKO3 (viz 

příloha). Podání bylo zaevidováno jako petice OKÚ. 

RMČ petici bere na vědomí a předává ji k vyřízení Kontrolnímu výboru k rukám předsedy pana Mgr. Pavla 

Kosaře. Odpověď panu Vlastimíru Haleckému, zástupci petičního výboru, by měla být odeslána nejpozději do 

23. 4. 2018 

 
B/ Žádost o poskytnutí dotace - na MČ se obrátila sbormistryně Mgr. Nebáznivá s písemnou žádostí                
o poskytnutí individuální dotace na podporu sboru k účasti na celostátní přehlídce v Uničově v květnu 2018. 
Usnesení: 

1. RMČ schvaluje poskytnutí individuální dotace pro Dětský Pěvecký Sbor Jiskřička z.s., náměstí Bratří 
Jandusů 2/38, Praha - Uhříněves, IČ 68407874, ve výši 25 000 Kč k účasti sboru na celostátní 
přehlídce v Uničově v květnu 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/ 

 

C/ Informace radního Mgr. Matyáška 

 FV ZMČ Praha 22 - pan radní informoval o programu a termínu konání FV dne 25. 4. 2018 

v 17:00 hod.  

 Závěrečný účet MČ Praha 22 za rok 2017 - pan radní informoval o harmonogramu jeho 

projednávání a schvalování v orgánem MČ. 

 Setkání s občany Pitkovic - pan radní informoval o dnešním setkání s občany starých a nových 

Pitkovic od 18:00 hodin v Ristorante Di Carlo Pitkovice. 

RMČ informace bere na vědomí. 
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D/ Informace místostarosty pana Knotka - pan místostarosta informoval o jednání s panem Hessem              

o umístění babyboxu v Policejním domě na Novém náměstí. 

 

 

 

 

 

 

Zasedání bylo ukončeno v 11:45 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 

 


