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Zápis z 81. zasedání RMČ, které se konalo dne 18. 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 
Omluven:   pan Jiří Knotek 
    
   
Jednání zahájil pan starosta v 10:00 hodin přivítáním přítomných. 

 
Hlasováním 6:0:0 byl schválen doplněný PROGRAM: 

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu 
2. Kontrola zápisu z 80. zasedání RMČ ze dne 4. 4. 2018  
3. Žádost o vyjádření městské části k Návrhu opatření obecné povahy - omezení tranzitu nad 12 t na 

území města Říčan 
4. Pořízení, zajištění povolení k umístění a samotné umístění zahradního domku pro potřeby a využití 

Spolku Naše Pitkovice na pozemku parc. č. 219/63, k. ú. Pitkovice, projekt „Sejdeme se v parku“ 
5. Prodej pozemku parc. č. 148/2 o výměře 44 m2 v k. ú. Hájek u Uhříněvsi společnosti KOT 

NEMOVITE s.r.o. 
6. Zápis z 13. jednání Komise bytové ze dne 11. 4. 2018 s návrhem na uzavření NS k bytům a návrhem 

na úpravu zásad pronájmu obecních bytů v majetku MČ Praha 22 
7. Veřejná zakázka „Pořízení užitkového vozidla na alternativní pohon - MČ Praha 22“ 
8. Vyřazení dvou referentských vozidel z majetku MČ Praha 22   
9. Rozpočtové úpravy 
10. Místní akční plán rozvoje vzdělávání Praha 22 (MAP) 
11. Návrh na jmenování ředitelky Mateřské školy, Praha 10, Za Nadýmačem 927 na základě výsledku 

konkurzního řízení 
12. Zápis z Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 5. 4. 2018 
13. Různé 

A/Žádost o individuální dotaci 
B/ Informace pana starosty 
C/ Informace radního pana Collera 

D/Informace RAD Ing. Semeniuka 
E/ Informace místostarosty Bc. Selingera 
 

2. Kontrola zápisu z 80. zasedání RMČ ze dne 4. 4. 2018 

80/2,79/2,78/2,77/2,76/2,75/2,74/2,73/2,72/2,71/2,70/2,69/2,68/2,67/2,66/2,65/2,64/2,63/2,62/2,61/2,60/2,59/2

58/257/256/255/254/253/2,52/ 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 
80/2,79/2,78/2,77/2,76/2,75/2,74/2,73/2,72/2,71/2,70/2,69/2,68/2,67/2,66/2,65/2,64/12(64. RMČ ze dne 28. 6. 
2017) - Zřízení ÚVB k pozemku parc. č. 2202/4 v k. ú. Uhříněves ve prospěch PREdistribuce - smlouva 
znovu podána na katastr 
14 MIM/4 - VZMR s názvem „Veřejné WC - dodavatel stavby“- vydání stavebního povolení napadeno 
účastníky řízení, věc bude řešit MHMP - trvá  
80/2,79/2,78/2,77/2,76/2,75/2,74/2,73/2,72/2,71/2,70/2,69/2,68/2,67/2,66/2,65/7(65. RMČ dne 23. 8. 2017)- 
Zřízení ÚVB k pozemku parc. č. 1059   v k. ú. Uhříněves ve prospěch PREdistribuce - znovu podáno na 
katastr - trvá 
80/2,79/2,78/2,77/2,76/2,75/2,74/2,73/2,72/2,71/2,70/2,69/2,68/2,67/17 (67. RMČ dne 20. 9. 2017) – Různé B/ 

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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80/2,78/2,77/2,76/2,75/2,74/2,73/2,72/2,71/2,70/2,69/2,68/4 (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 
80/2,79/2,78/2,77/2,76/2,75/2,74/2,73/2,72/5 (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 podepsána a 

zaslána na MHMP 
80/2,79/2,78/2,77/2,76/2,75/2,75/2,74/2,73/6 (73. RMČ dne 23. 12. 2017) - VZMR s názvem „Sanace garáží 
čp. 1257“ – OSM navrhuje zrušení smlouvy z důvodu odstranění příčiny zatékání vody ze strany PVK  
80/2,79/2,78/2,77/2,6/2,75/2,74/11 (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) - dne 

16. 4. 2018 proběhlo 2.  jednání hodnotící komise, informace RAD Ing. Semeniuk - návrh na zrušení VZ 

Usnesení: 

1. RMČ rozhodla  

a) o vyloučení 5 účastníků z 6 přihlášených, protože údaje předložené účastníky v jejich žádostech     

o účast, nesplňují podmínky účasti v zadávacím řízení, 

b) o zrušení zadávacího řízení k VZ s názvem „Tělocvična - víceúčelová sportovní hala ZŠ Jandusů“, 

protože v zadávacím řízení zůstal jediný uchazeč. 

2. RMČ ukládá starostovi písemně informovat účastníky o jejich vyloučení a o zrušení zadávacího 

řízení. 

/5:0:1/ 

 
80/2,79/2,78/2,77/2,76/2,75/2,74/13 (74. RMČ dne 10. 1. 2018) - Zápis ze 17. 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 
80/2,79/2,78/2,77/2,76/2,75/7 (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 

80/2,79/2,78/2,77/2,76/2,75/10 (75. RMČ dne 24. 1. 2018) - Návrh na vyhlášení konkurzního řízení na 

funkci ředitele/ředitelky MŠ, Praha 10, Za Nadýmačem 927 - dnes na programu bod 11 
80/2,79/2,78/2,77/2,76/2,75/18 (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  

80/2,79/2,78/2,77/2,76/2,75/19B (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 
80/2,79/2,78/2,77/2,76/7 (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 
80/2,79/2,78/2,77/2,76/19 (76. RMČ ze dne 7. 2. 2018) - Různé B/ Informace místostarosty pana Knotka - 
Žádost ZO Senioři Praha 22 - trvá  

80/2,79/2,78/2,77/5 (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    

80/2,79/2,78/2,77/10 (77. RMČ ze dne 21. 2. 2018) - Různé D/ Informace pana starosty - Příměstské 
tábory - trvá 
80/2,79/2,78/3 (78. RMČ dne 7. 3. 2018) - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 2140 a 2141 v k. ú. 
Uhříněves ve prospěch PREdistribuce - smlouva zaslána k podpisu na PRE 
80/2,79/2,78/6 (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 
80/2,79/3 (79. RMČ dne 21. 3. 2018) - Pronájem NP - ordinací v čp. 1610 ul. Ke kříži v Praze - Uhříněvsi - 
žadatelé informováni, návrhy smluv zaslány k podpisu – trvá 
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80/2,79/4 (79. RMČ dne 21. 3. 2018) - Přechod nájemního vztahu k bytu č. 1 v čp. 199 ul. K sokolovně 

v Praze - Uhříněvsi - žadatelka informována, NS podepsána - splněno 

80/2,79/5 (79. RMČ dne 21. 3. 2018) - 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 

80/2,79/6 (79. RMČ dne 21. 3. 2018) - 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 - materiál do ZMČ zpracován - splněno 
80/3 - Zřízení služebností ve prospěch MČ P22 v rámci výstavby Obytného areálu U Starého mlýna se 
společností CWI DELTA s.r.o. - smlouva podepsána a zaslána na MHMP - trvá 
80/4 - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. 1920/32 a 2174 v k. ú. Uhříněves ve prospěch PREdistribuce, a. s. 

- žadatel informován, čeká se na zaslání smlouvy - trvá 
80/5 - Pronájem části pozemku parc. č. 209 v k. ú. Pitkovice za účelem umístění včelstva  - žadatelka 
informována, smlouva připravena k podpisu 
80/6 - Inventarizace majetku a závazků MČ P22 k 31. 12. 2017 - materiál do 19. ZMČ zpracován - splněno 
80/7 - Vyřazení dvou referentských vozidel z majetku MČ P22 - dnes na programu bod 8 

80/8 - Pronájem části pozemku parc. č. 2184/1 v k. ú. Uhříněves od Správa železniční dopravní cesty- 

čekáme na zaslání podepsané smlouvy od SŽDC, následně bude předložena k podpisu pana starosty - trvá  

80/9 - Navýšení kapacity ZŠ U Obory Dodatek č. 2 k Smlouvě příkazní o zajištění výkonu technického 

dozoru - Dodatek č. 2 ke Smlouvě příkazní č. 22/2017 PP-1  se připravuje k podpisu - trvá 

80/10 - Chodník ul. Františka Diviše - část B1 - dodatečně požadované práce - dodatek č. 1 byl podepsán 

13. 4. 2018 - splněno 
80/11 - Dohoda o spolupráci v oblasti Podleského rybníka v k. ú. Uhříněves se Štičí líheň - ESOX - 
dohoda podepsána 18. 4. 2018 - splněno 
80/12 - Vyhodnocení pro administrátora a koordinátora VZ dopravního charakteru a projektů s tím 
souvisejících - trvá 
80/13 - VZ „Fitpark Pitkovice II“ – VZ byla zadána, hodnotící komise zasedne 20. 4. 2018 - trvá 

80/14 - VZ „Umělý povrch sportovní hřiště Nové náměstí“ – VZ byla zadána, hodnotící komise zasedne 

20. 4. 2018 - trvá 

80/15 - Zhodnocení práce ředitelů, včetně návrhu poskytnutí odměn za I. pololetí školního roku 
2017/2018 - ředitel/ředitelky ZŠ, MŠ, ŠJ s usnesením seznámeni - splněno 
80/16 - Organizace předškolního vzdělávání ve školním roce 2018/2019 v MŠ, které zřizuje MČ P22 - 
ředitelky mateřských škol, které zřizuje MČ Praha 22 s usnesením seznámeny - splněno 
80/18 - Zápis z 2. zasedání KK ze dne 22. 3. 2018 

a) 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 - trvá 

b) vyhlášení VŘ na „sanaci“ sochy sv. Jana Nepomuckého na náměstí bratří Jandusů před budovou 

bývaléradnice - trvá 

c ) finanční dar Veronice Kuželové nebude vyplacen z důvodu jejího odmítnutí. 
80/19 - Opakovaná VZMR na dodávky s názvem „Dovybavení MŠ Pitkovice - zastiňovací prvky“ - 
schválení způsobu zadání, zadávacích podmínek, seznamu účastníků a hodnotící komise - opakovaná VZMR 
probíhá; starosta jmenoval členy a náhradníky hodnotící komise - splněno 
80/20 - Různé 
A/ Petice - Nesouhlas s umístěním zpomalovacího prahu před domem Františka Diviše 1321/54a 

- petice předána předsedovi KV k vyřízení den 4. 4. 2018 - splněno 

- odpověď s informací panu Haleckému zaslána dopisem dne 9. 4. 2018 - splněno 

B/ Žádost o poskytnutí dotace pro DPS Jiskřička - smlouva byla 18. 4. 2018 podepsána - splněno 
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3. Žádost o vyjádření městské části k Návrhu opatření obecné povahy - omezení tranzitu nad 12 t na 

území města Říčan 

Písemní materiál objasnil pan starosta. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s návrhem opatření obecné povahy (OOP) Odboru správních agend a dopravy 

Městského úřadu Říčany, který byl dne 29. 3. 2018 zaslán Městské části Praha 22 a dalším územním 

samosprávným celkům k vyjádření a zároveň doporučuje, aby byl návrh projednán s hl. m. Prahou a 

městskými částmi Praha 11, Praha 15, Praha Dolní Měcholupy a Praha Petrovice. Návrh OOP 

zakazuje tranzit nákladní dopravy nad 12 t přes město Říčany a okolí (zejména mezi dálnicemi D1 a 

D11, resp. silnicí I/2, včetně průjezdu po komunikaci II/101). Návrh OOP se netýká tranzitu nákladní 

dopravy nad 12 tun po komunikaci I. třídy - I/2. 

2. RMČ ukládá starostovi zajistit odpověď na žádost o vyjádření k OOP Odboru správních agend a 

dopravy Městského úřadu Říčany do 27. 4. 2018. 

/6:0:0/ 

 
4. Pořízení, zajištění povolení k umístění a samotné umístění zahradního domku pro potřeby a využití 
Spolku Naše Pitkovice na pozemku parc. č. 219/63, k. ú. Pitkovice, projekt „Sejdeme se v parku“ 
Materiál byl předložen písemně. Umístění domku je nutné projednat předem s Policií ČR, zda stav nebude 
zasahovat do rozhledových polí křižujících se komunikací. 
Usnesení: 

1. RMČ schvaluje zvýšení výdajů rozpočtu roku 2018 o částku 89 512 Kč a zároveň snížení stavu 

krátkodobých finančních prostředků (položka 8115). 

2. RMČ souhlasí s pořízením skladu zahradního vybavení pro potřeby a využívání Spolku Naše 

Pitkovice v rámci projektu „Sejdeme se v parku“. 

3. RMČ ukládá OSM zajistit Územní rozhodnutí, zakoupit sklad zahradního vybavení a instalaci skladu 

na pozemku parc. č. 219/63, k. ú. Pitkovice pro potřeby Spolku Naše Pitkovice. 

/5:0:1/ 
 
5. Prodej pozemku parc. č. 148/2 o výměře 44 m2 v k. ú. Hájek u Uhříněvsi společnosti                    
KOT NEMOVITE s.r.o. 
Materiál byl předložen písemně. 
Usnesení: 

1.  RMČ souhlasí s přímým prodejem pozemku parc. č. 148/2 o výměře 44 m2 v k. ú. Hájek u Uhříněvsi 

společnosti KOT NEMOVITE s.r.o., Bellušova 1852/20, Stodůlky, 15500 Praha 5, IČ 048 99 351, za 

cenu dle cenové mapy pro rok 2018 ve výši 3 760 Kč/m2, celkem tedy za 165 440 Kč.   

2.   RMČ ukládá OSM 

a) vyvěsit záměr, 

b) připravit materiál do ZMČ. 

/5:0:1/ 

6. Zápis z 13. jednání Komise bytové ze dne 11. 4. 2018 s návrhem na uzavření NS k bytům a návrhem 
na úpravu zásad pronájmu obecních bytů v majetku MČ Praha 22 
Materiál byl předložen písemně. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí  
a) s úpravou Zásad pronájmu obecních bytů v majetku MČ Praha 22 dle přílohy č. 3,  
b) s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu o velikosti 1+1 v ul. U Starého mlýna v Praze - 

Uhříněvsi s paní V. J., bytem 430 03 Chomutov, doba nájmu dva roky s možností dalšího 
prodloužení, nájemné 120,-Kč/m2/měsíc, 

c) s 1. náhradníkem na uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu o velikosti 1+1 v ul. U Starého 

mlýna v Praze - Uhříněvsi s panem J. T., bytem 789 85 Mohelnice, doba nájmu jeden rok 

s možností dalšího prodloužení, nájemné 120,-Kč/m2/měsíc, 

d) s 2. náhradníkem na uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu o velikosti 1+1 v  ul. U Starého 

mlýna v Praze - Uhříněvsi s panem M. V. T., bytem 571 01 Moravská Třebová, doba nájmu jeden 

rok s možností dalšího prodloužení, nájemné 120,-Kč/m2/měsíc, 
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e) s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu o velikosti 2+kk v  ul. U Starého mlýna v Praze - 

Uhříněvsi s paní P. S., bytem 150 00 Praha 5, doba nájmu dva roky s možností dalšího prodloužení, 

nájemné 120,-Kč/m2/měsíc,  

f) s 1. náhradníkem na uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu o velikosti 2+kk v  ul. U Starého 

mlýna v Praze - Uhříněvsi s paní P. K., bytem 104 00 Praha - Uhříněves, doba nájmu dva roky 

s možností dalšího prodloužení, nájemné 120,-Kč/m2/měsíc, 

g) s 2. náhradníkem na uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu o velikosti 2+kk v ul. U Starého 

mlýna v Praze - Uhříněvsi s paní P. P., bytem 104 00 Praha - Uhříněves, doba nájmu dva roky 

s možností dalšího prodloužení, nájemné 120,-Kč/m2/měsíc, 

h) s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu o velikosti 2+1 v ul. K sokolovně v Praze - 

Uhříněvsi s paní I. L., bytem 104 00 Praha - Uhříněves, doba nájmu dva roky s možností dalšího 

prodloužení, nájemné 93,-Kč/m2/měsíc, 

i) s odpuštěním nájemného po dobu 3 měsíců jako kompenzaci za vložení vlastních finančních 

prostředků do rekonstrukce bytu v  ul. K sokolovně v Praze - Uhříněvsi paní I. L., bytem 104 00 

Praha – Uhříněves. 

2. RMČ bere na vědomí ostatní body Zápisu z 13. jednání bytové komise.  

3. RMČ ukládá OSM 

a) informovat žadatele o usnesení RMČ, 

b) uzavřít nájemní vztahy k bytům v souladu s usnesením RMČ, 

c) zveřejnit aktualizované Zásady pronájmu obecních bytů v majetku MČ na webových stránkách    

MČ Praha 22 

/6:0:0/ 

7. Veřejná zakázka „Pořízení užitkového vozidla na alternativní pohon - MČ Praha 22“ 
Písemný materiál objasnil místostarosta Bc. Selinger. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí  

a)  s vyhlášením VZ na nákup užitkového vozidla na alternativní pohon, 

b) s výzvou, ve které musí být uvedeny technické parametry a další podmínky v souladu se Směrnicí 

ÚMČ Praha 22 č. 2/2016. 

2. RMČ schvaluje seznam účastníků, kteří budou vyzváni k podání nabídky 

3.   RMČ souhlasí s návrhem na složení komise pro otevírání a pro vyhodnocení nabídek: 

členové: Bc. Michal Selinger          náhradníci:   p. Jiří Knotek 

                 Bc. Radim Pokorný         pí. Renáta Hübnerová 

                  Ing. Dana Sopoušková         Ing. Alexandra Zídková 

      4.   RMČ ukládá OHS 

a) zajistit VZ malého rozsahu na nákup užitkového vozidla na alternativní pohon v souladu se 

Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 2/2016, 

b) podat žádost o dotaci na SFŽP. 
/5:0:1/ 
 
8. Vyřazení dvou referentských vozidel z majetku MČ Praha 22   
Písemný materiál objasnil místostarosta Bc. Selinger. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s odprodejem těmto zaměstnancům, kteří podali nejvyšší nabídky: 

 I. V. - Fabia 2A2 5522 za 35 000 Kč 

 M. P.-    Fabia 3A4 4505 za 15 000 Kč 

2. RMČ ukládá  

a) OHS zajistit odprodej, 

b) OSM vyřazení z majetku. 

/5:0:1/ 
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9. Rozpočtové úpravy 
Písemný materiál objasnil radní Mgr. Matyášek. 
Usnesení: 
RMČ schvaluje rozpočtové úpravy dle přílohy. 
/5:0:1/ 
 
10. Místní akční plán rozvoje vzdělávání Praha 22 (MAP) 
Materiál byl předložen písemně. 
Usnesení: 
RMČ souhlasí s předloženým návrhem dokumentu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání Praha 22“. 
/6:0:0/ 
 
11. Návrh na jmenování ředitelky Mateřské školy, Praha 10, Za Nadýmačem 927 na základě výsledku 
konkurzního řízení 
Materiál byl předložen písemně. 
Usnesení: 

1. RMČ jmenuje v souladu s § 166 zákona odst. 2 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů,          

s § 33 odst. 3 a § 39 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, paní 

Lenku Štěpánkovou, do funkce ředitelky Mateřské školy, Praha 10, Za Nadýmačem 927 s účinností od 

1. 8. 2018 na dobu neurčitou.  

2. RMČ ukládá OKÚ: 

a) vydat paní Lence Štěpánkové jmenovací dekret na funkci ředitelky Mateřské školy, Praha 10,         

Za Nadýmačem 927 s účinností od 1. 8. 2018 na dobu neurčitou,  

b) předložit Radě MČ Praha 22 návrh ke stanovení platu nově jmenované ředitelky.  
/6:0:0/ 
 
12. Zápis z Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 5. 4. 2018 
Materiál byl předložen písemně. 
Usnesení: 
RMČ bere na vědomí zápis z Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 5. 4. 2018. 
 
13. Různé 
A/Žádost o individuální dotaci - na MČ se obrátila předsedkyně AT STUDIO DOMINO z.s. paní Iva 
Bičišťová s písemnou žádostí o poskytnutí individuální dotace na podporu reprezentace ČR na Mistrovství 
Evropy 2018. 
Usnesení: 

1. RMČ schvaluje poskytnutí individuální dotace pro AT STUDIO DOMINO z.s., K Netlukám 1472/6, 
Praha 10, IČ 26526263, ve výši 6 000 Kč k zajištění reprezentace ČR na Mistrovství Evropy 2018 ve 
dnech 21. - 24. 6. 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. 

/5:0:1/ 

 

B/ Informace pana starosty 

1. Rekonstrukce lávky pro pěší (před bývalou radnici) -  lávka je v havarijní stavu, je frekventovaná, 

proto je potřeba zajistit urychlenou opravu. Na příští radu bude připraven materiál na výběr 

projektanta.  

RMČ informaci bere na vědomí. 

 

2. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci DPS Betlímek  
RMČ souhlasí s předloženou projektovou dokumentací od generálního projektanta Le Nut Group, 

s.r.o. z října 2017. 

/5:0:1/                 
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C/ Informace radního pana Collera 

Mimořádná odměna pro ředitelku MŠ Za Nadýmačem 

RMČ schválila občance městské části paní A. V., u příležitosti ukončení profesní kariéry, finanční dar ve výši 

50 000 Kč za její dlouholeté úsilí a dobrou práci v oblasti předškolního vzdělávání ve prospěch městské části 

Praha 22. 

/6:0:0/ 

 

D/Informace RAD Ing. Semeniuka 
1. Pan radní Ing. Semeniuk informoval, že na příští radě předloží návrh na udělení výjimky“ v souladu se 

Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 2/2016 -  pro současného administrátora fa CAUTUS PROJECTS a.s., 
Holečkova 789/49, 150 00 Praha 5 k administraci zakázky „Navýšení kapacity ZŠ U Obory“ - 
Evropské fondy. 

 

2. Komise VaÚPn se bude konat ve středu 2. 5. 2018 od 17 hod. v zasedačce ve 3. patře radnice. 

Program bude zveřejněn na stránkách městské části. Všichni radní byli pozváni k účasti na jednání. 

RMČ informace bere na vědomí 

 

E/ Informace místostarosty Bc. Selingera - pan místostarosta předložil radě nabídku společnosti REATEK 

CZ, s.r.o. s nabídkou na zakoupení nafukovací atrakce „skákací hrad“, která bude využívána na akcích        

MČ Praha 22 a zároveň bude možnost ji zapůjčit i neziskovým organizacím. Finanční prostředky budou 

převedeny snížením stavu krátkodobých finančních prostředků (položka 8115). 

RMČ souhlasí s nákupem nafukovací atrakce „skákací hrad“ od společnosti REATEK CZ, s.r.o., Roháčova 

14, Praha 3 - Žižkov, IĆ 03979725, za cenu 63 000 Kč včetně DPH. 

/5:0:1/ 

 

Začátek příštího 82. zasedání Rady MČ Praha 22 dne 2. 5. 2017 je posunut na 13 hodinu. 
 

Zasedání bylo ukončeno v 12:00 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 

 


