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Zápis z 82. zasedání RMČ, které se konalo dne 2. 5. 2018 
od 13:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice 

 
Přítomni:   Viz Prezenční listina 
Ověřovatelé zápisu:  Bc. Michal Selinger, Ing. Petr Semeniuk 
Omluven:   Mgr. Matyášek 
    
   
Jednání zahájil pan starosta v 13:00 hodin přivítáním přítomných. 
Pan radní Ing. Semeniuk požádal o zařazení svého materiálu Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s 
názvem „Administrace projektu Navýšení kapacity ZŠ U Obory“ - schválení záměru, způsobu a zadání 
zakázky do programu zasedání. Materiál byl zařazen jako bod č. 14  
 
Hlasováním 6:0:0 byl schválen doplněný PROGRAM: 

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu 
2. Kontrola zápisu z 81. zasedání RMČ ze dne 18. 4. 2018  
3. Vyjádření městské části Praha 22 ke stavbě Pražského okruhu č. 511 
4. Havarijní oprava lávky nám. Bratří Jandusů na pozemku parc. č. 2002, parc. č. 2003 a parc. č. 2180         

k. ú. Uhříněves 
5. VZMR s názvem „Oprava garáží čp. 1257 - II. suterén“ 
6. VZMR s názvem „Výměna oken, oprava fasády a střechy na domě čp. 380/34 Husovo náměstí“ 
7. Úprava nájemních vztahů k bytům v majetku MČ Praha 22 
8.  Závěrečný účet MČ Praha 22 za rok 2017 

9.  Účetní závěrka MČ Praha 22 za rok 2017     

10.  Plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti k 31. 3. 2018 

11. Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací zřizovaných městskou částí Praha 22               

k 31. 12. 2017 

12. Veřejná zakázka „Fitpark Pitkovice II.“ 

13. Veřejná zakázka „Umělý povrch sportovního hřiště Nové náměstí“ 

14. Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem „Administrace projektu Navýšení kapacity        

ZŠ U Obory“ - schválení záměru, způsobu a zadání zakázky 
15. Zápis z 3. zasedání Komise kultury ze dne 19. 4. 2018 
16. Návrh programu 19. zasedání ZMČ, které se uskuteční dne 16. 5. 2018 
17. Různé 

A/ Projekt „Důstojné pracoviště ve veřejné správě“ 
 

2. Kontrola zápisu z 81. zasedání RMČ ze dne 2. 5. 2018 

81/2,80/2,79/2,78/2,77/2,76/2,75/2,74/2,73/2,72/2,71/2,70/2,69/2,68/2,67/2,66/2,65/2,64/2,63/2,62/2,61/2,60/2

59/258/257/256/255/254/253/2,52/ 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 
81/2,80/2,79/2,78/2,77/2,76/2,75/2,74/2,73/2,72/2,71/2,70/2,69/2,68/2,67/2,66/2,65/2,64/12(64. RMČ ze dne 
28. 6. 2017) - Zřízení ÚVB k pozemku parc. č. 2202/4 v k. ú. Uhříněves ve prospěch PREdistribuce - 
smlouva zapsána do katastru - splněno 
14 MIM/4 - VZMR s názvem „Veřejné WC - dodavatel stavby“- vydání stavebního povolení napadeno 
účastníky řízení, věc řeší MHMP - trvá  
81/2,80/2,79/2,78/2,77/2,76/2,75/2,74/2,73/2,72/2,71/2,70/2,69/2,68/2,67/2,66/2,65/7(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 
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81/2,80/2,79/2,78/2,77/2,76/2,75/2,74/2,73/2,72/2,71/2,70/2,69/2,68/2,67/17 (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  
81/2,80/2,78/2,77/2,76/2,75/2,74/2,73/2,72/2,71/2,70/2,69/2,68/4 (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 
81/2,80/2,79/2,78/2,77/2,76/2,75/2,74/2,73/2,72/5 (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 - trvá 
81/2,80/2,79/2,78/2,77/2,76/2,75/2,75/2,74/2,73/6 (73. RMČ dne 23. 12. 2017) - VZMR s názvem „Sanace 
garáží čp. 1257“ - dnes na programu bod 5 
81/2,80/2,79/2,78/2,77/2,6/2,75/2,74/11 (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) - RMČ rozhodla o vyloučení 5 účastníků ze zadávacího řízení a o zrušení zadávacího řízení, 

protože v zadávacím řízení zůstal jediný uchazeč; starosta bude písemně informovat účastníky o jejich 

vyloučení a o zrušení zadávacího řízení  - trvá  
81/2,80/2,79/2,78/2,77/2,76/2,75/2,74/13 (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 
81/2,80/2,79/2,78/2,77/2,76/2,75/7 (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 - čeká se na splnění požadavků - trvá 
81/2,80/2,79/2,78/2,77/2,76/2,75/18 (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  

81/2,80/2,79/2,78/2,77/2,76/2,75/19B (75. RMČ dne 24. 1. 2018) - Informace STA - Jmenování pracovní 

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

pro jednání KVaÚPn, pro zasedání RMČ a ke schválení na ZMČ, prodloužen do 30. 4. 2018 - jednání 

KVaÚPn, je dnes 2. 5. od 17:00 hod 
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 - smlouva podepsána - splněno 
81/2,80/2,79/2,78/2,77/2,76/19 (76. RMČ ze dne 7. 2. 2018) - Různé B/ Informace místostarosty pana 
Knotka - Žádost ZO Senioři Praha 22 - trvá  

81/2,80/2,79/2,78/2,77/5 (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 je připravena k podpisu - trvá   
81/2,80/2,79/2,78/2,77/10 (77. RMČ ze dne 21. 2. 2018) - Různé D/ Informace pana starosty - Příměstské 
tábory - trvá  
81/2,80/2,79/2,78/3 (78. RMČ dne 7. 3. 2018) - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 2140 a 2141 v k. ú. 
Uhříněves ve prospěch PREdistribuce - smlouva podepsána - splněno 
81/2,80/2,79/2,78/6 (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 
81/2,80/2,79/3 (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 
81/2,80/3 (80. RMČ dne 4. 4. 2018) - 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 
81/2,80/4 (80. RMČ dne 4. 4. 2018)  - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. 1920/32 a 2174 v k. ú. Uhříněves ve 
prospěch PREdistribuce - žadatel informován, čeká se na zaslání smlouvy - trvá 
81/2,80/5 (80. RMČ dne 4. 4. 2018) - Pronájem části pozemku parc. č. 209 v k. ú. Pitkovice za účelem 
umístění včelstva  - smlouva podepsána - splněno 
81/2,80/8 (80. RMČ dne 4. 4. 2018) - 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 starosty - trvá  
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81/2,80/9 (80. RMČ dne 4. 4. 2018) - 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  byl podepsán - 

splněno 
81/2,80/12 (80. RMČ dne 4. 4. 2018) - Administrátor a koordinátor VZ dopravního charakteru a 
projektů s tím souvisejících - vyhodnocení zadávacího řízení - rámcová dohoda je podepsána - splněno 
81/2,80/13 (80. RMČ dne 4. 4. 2018) - VZ „Fitpark Pitkovice II“ – dnes na programu vyhodnocení, bod 12 

81/2,80/14 (80. RMČ dne 4. 4. 2018) - VZ „Umělý povrch sportovní hřiště Nové náměstí“-dnes na 

programu vyhodnocení bod 13 
81/2,80/18 (80. RMČ dne 4. 4. 2018) - 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 bývalé 

radnice - trvá 
81/2,80/19 (80. RMČ dne 4. 4. 2018) - Opakovaná VZMR na dodávky s názvem „Dovybavení MŠ 
Pitkovice - zastiňovací prvky“ - výzva k podání nabídky byla zaslána vybraným uchazečům dne 16. 4. 2018, 
 jednání hodnotící komise se bude konat dne 3. 5. 2018 - trvá 
81/2,80/20 (80. RMČ dne 4. 4. 2018) - Různé A/ Petice - Nesouhlas s umístěním zpomalovacího prahu 
před domem Františka Diviše 1321/54a - předseda KV zařadil petici do programu 19. ZMČ -  návrh 
programu 19. ZMČ dnes na programu bod 15 

80/3 - Žádost o vyjádření městské části k Návrhu opatření obecné povahy - omezení tranzitu nad 12 t na 

území města Říčan - odpověď starosty na žádost o vyjádření k OOP Odboru správních agend a dopravy 

Městského úřadu Říčany byla odeslána 24. 4. 2018 - splněno 
80/4 - 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“ 
- žádost o Oznámení záměru (nově nazvaný formulář v rámci umístění a schválení odborem výstavby) byl 
podaný dne 25. 4. 2018; po vydání povolení bude řešeno objednáním domku a jeho umístěním; jedná se o 
realizace na zakázku T. do konce května 2018  -  trvá 
80/5 - Prodej pozemku parc. č. 148/2 o výměře 44 m2 v k. ú. Hájek u Uhříněvsi spol. KOT NEMOVITE 
s.r.o. - záměr vyvěšen, materiál do 19. ZMČ připraven - splněno 
80/6 - Zápis z 13. jednání KB ze dne 11. 4. 2018 s návrhem na uzavření NS k bytům a návrhem na 
úpravu zásad pronájmu obecních bytů v majetku MČ P22 

OSM -  a) informovat žadatele o usnesení RMČ - žadatelé informování - splněno 

b) uzavřít nájemní vztahy k bytům v souladu s usnesením RMČ  NS uzavřeny - splněno 

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

MČ Praha 22 - Zásady pronájmu se připravují ke zveřejnění - trvá 

80/7 - VZ „Pořízení užitkového vozidla na alternativní pohon - MČ P22“ 

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

ÚMČ Praha 22 č. 2/2016 - komise k posouzení nabídek k VZ se sejde 3. 5. 2018 v 13:30 - trvá 

b) podat žádost o dotaci na SFŽP - probíhá 
80/8 - Vyřazení dvou referentských vozidel z majetku MČ P22   

a) OHS zajistit odprodej - splněno 

b) OSM vyřazení z majetku - vyřazení z majetku se připravuje 
80/11 - Návrh na jmenování ředitelky MŠ Praha 10, Za Nadýmačem 927 na základě výsledku 
konkurzního řízení 

a) paní Lence Štěpánkové jmenovací dekret na funkci ředitelky Mateřské školy, Praha 10, Za Nadýmačem 927 

s účinností od 1. 8. 2018 na dobu neurčitou vydán - splněno 
Usnesení: 
RMČ stanovuje paní Lence Štěpánkové, ředitelce Mateřské školy, Praha 10, Za Nadýmačem 927 platový 
výměr dle předloženého návrhu. 
/6:0:0/ 
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80/13 - Různé 
A/Žádost o individuální dotaci - AT STUDIO DOMINO z.s. - smlouva byla podepsána, částka vyplacena, na 
základě informace pana starosty byl taneční soutěžní tým již vybrán a bude reprezentovat ČR na Mistrovství 
Evropy v červnu 2018 - splněno 

B/ Informace pana starosty 

1. Rekonstrukce lávky pro pěší (před bývalou radnici) -  dnes na programu bod 4 

2. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci DPS Betlímek - dopis starosty se souhlasným 

vyjádřením odeslán - splněno 

C/ Informace radního pana Collera - Mimořádná odměna pro ředitelku MŠ Za Nadýmačem - paní 

ředitelka informována – splněno 

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 - dnes na programu bod 14 

E/ Informace místostarosty Bc. Selingera - nákupem nafukovací atrakce „skákací hrad“ - objednávka 

vystavená, hrad bude zadán do výroby, až po odsouhlasení návrhu vzhledu atrakce městskou částí  

RMČ souhlasí s předloženým návrhem nafukovací atrakce „skákací hrad“. 

/6:0:0/ 
 

 

3. Vyjádření městské části Praha 22 ke stavbě Pražského okruhu č. 511 

Písemní materiál objasnil pan starosta. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se stanoviskem ke stavbě Pražského okruhu č. 511 v příloze č. 3. 
2. RMČ ukládá starostovi zaslat stanovisko MČ žadateli. 

/6:0:0/ 
 
4. Havarijní oprava lávky nám. Bratří Jandusů na pozemku parc. č. 2002, parc. č. 2003 a parc. č. 2180 
k. ú. Uhříněves 
Písemní materiál objasnil místostarosta pan Knotek. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s urgentním řešením havarijního stavu stávající lávky nám. Bří Janusů.  
2. RMČ ukládá OSM zadat zpracování PD z důvodu nutného obnovení pěší vazby nám. Bří Jandusů 

jehož součástí je tok Říčanského potoka, který dělí prostor na dvě části spol. ABM architekti,            
IČ 25606026, Masarykovo nábř. 22, Praha 1 v hodnotě 158 450 včetně DPH. 

/5:0:1/ 
 
5. VZMR s názvem „Oprava garáží čp. 1257 - II. suterén“ 
Písemní materiál objasnil místostarosta pan Knotek. 
Usnesení: 

1. RMČ  souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava garáží čp. 1257 - II. 
suterén“ na podkladě výzvy. 

2. RMČ souhlasí se zadávacími podmínkami a způsobem zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
s názvem „Oprava garáží čp. 1257 - II. suterén“ 

3. RMČ jmenuje hodnotící komisi ve složení: 
členové: Jiří Knotek   náhradníci: Bc. Michal Selinger 

    Ing. Jana Kovaříková   Ing. František Wetter 
    Jan Maňák    Vladko Rechcígel 

4. RMČ schvaluje seznam účastníků, kteří budou vyzváni k podání nabídky 
5. RMČ ukládá OSM zajistit zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Oprava garáží čp. 1257 

- II. suterén“ v souladu se směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 2/2016. 
/5:0:1/ 
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6. VZMR s názvem „Výměna oken, oprava fasády a střechy na domě čp. 380/34 Husovo náměstí“ 
Písemní materiál objasnil místostarosta pan Knotek. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zvýšením výdajů rozpočtu na opravu domu čp. 380 Husovo náměstí dle důvodové 
zprávy o 4 100 000Kč a zároveň se snížením stavu finančních prostředků (položka 8115)                      
o 4 100 000 Kč. 

2. RMČ souhlasí se zadáním VZMR s názvem „Výměna oken, oprava fasády a střechy na domě             

čp. 380/34 Husovo náměstí“ na podkladě výzvy. 
3.  souhlasí se zadávacími podmínkami a způsobem zadání VZMR s názvem „Výměna oken, oprava 

fasády a střechy na domě čp. 380/34 Husovo náměstí“. 
4. RMČ jmenuje hodnotící komisi ve složení 

členové: Jiří Knotek  náhradníci:  Ing. Petr Semeniuk 
Ing. Jana Kovaříková   Ing. Roman Petr 
Vladko Rechcígel   Jan Maňák 
Bc. Michal Selinger   Ing. Dana Sopoušková 
Ing. František Wetter   Bc. Radim Pokorný 

5. RMČ schvaluje seznam účastníků, kteří budou vyzváni k podání nabídky. 
6. RMČ ukládá OSM zajistit zadání VZMR „Výměna oken, oprava fasády a střechy na domě             

čp. 380/34 Husovo náměstí“ v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 2/2016. 
/5:0:1/ 
 
7. Úprava nájemních vztahů k bytům v majetku MČ Praha 22 
Písemní materiál objasnil místostarosta pan Knotek. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s prodloužením nájemních smluv na pronájem bytů dle „Zásad pronájmu obecních 

bytů v majetku MČ Praha 22“ s nájemci uvedenými v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást tohoto 

materiálu.  

2. RMČ ukládá  
a) OSM informovat žadatele a připravit dodatky k nájemním smlouvám, 

b) starostovi uzavřít dodatky k nájemním smlouvám. 
/6:0:0/ 
 

8. Závěrečný účet MČ Praha 22 za rok 2017 
Materiál byl předložen písemně. 

Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí návrh závěrečného účtu MČ Praha 22 za rok 2017.  

2. RMČ ukládá radnímu Mgr. Matyáškovi předložit návrh závěrečného účtu za rok 2017                       

k odsouhlasení 19. ZMČ s výhradou dle přílohy B -  Zprávy o přezkoumání hospodaření. 

/6:0:0/ 

 

9. Účetní závěrka MČ Praha 22 za rok 2017  
Materiál byl předložen písemně. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí účetní závěrku sestavenou ke dni 31. 12. 2017 

2. RMČ ukládá radnímu Mgr. Matyáškovi předložit účetní závěrku sestavenou ke dni 31. 12. 2017 ke 

schválení 19. ZMČ. 

/6:0:0/ 

   

10. Plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti k 31. 3. 2018 
Materiál byl předložen písemně. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti k 31. 3. 2018. 

2. RMČ ukládá radnímu Mgr. Matyáškovi předložit plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti            

k 31. 3. 2018 na 19. ZMČ. 
/6:0:0/ 
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11. Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací zřizovaných městskou částí Praha 22        

k 31. 12. 2017 
Materiál byl předložen písemně. 
Usnesení: 

1. RMČ schvaluje účetní závěrku k 31. 12. 2017 u příspěvkových organizací zřizovaných městskou částí 

Praha 22:  

 Základní škola, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2, IČ: 62933540, 

 Základní škola U Obory, Praha 10, Vachkova 630, IČ: 62933671, 

 Mateřská škola, Praha 10, Za Nadýmačem 927, IČ: 45248273, 

 Mateřská škola Sluneční, Praha 10, Sluneční 1550/20, IČ: 72550252, 

 Mateřská škola Pitkovice, příspěvková organizace, Praha 10, Hlívová 303/4, IČ: 05282446, 

 Školní jídelna, Praha 22, Nové náměstí 1100, IČ: 70971382. 

2.  RMČ ukládá VED OKÚ zajistit organizaci schvalování účetních závěrek u příspěvkových organizací 

zřizovaných městskou částí Praha 22 podle metodického pokynu. 
/6:0:0/ 

 

12. Veřejná zakázka „Fitpark Pitkovice II.“ 

Písemný materiál objasnil radní RNDr. Loula. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s podepsáním smlouvy na vybudování fitparku v Pitkovicích s firmou Gartensta plus 

s.r.o., Nepovolená 1320, 107 00 Praha 10 - Dubeč, IČ 26689472. 

2. RMČ ukládá 
a) starostovi podepsat s vybraným uchazečem u smlouvu,  

b) OŽPD ve spolupráci s IK consult s.r.o. informovat všechny uchazeče o výsledku výběrového 

řízení. 
/5:0:1/ 

 

13. Veřejná zakázka „Umělý povrch sportovního hřiště Nové náměstí“ 

Písemný materiál objasnil radní RNDr. Loula. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s podepsáním smlouvy na odstranění starého povrchu a nahrazení novým umělým 

povrchem na sportovním hřišti Nové náměstí s Tomášem Sobotkou, Nové náměstí 1261/3, 104 00 

Praha 22,  IČ: 16239351. 

2. RMČ ukládá 

a) starostovi podepsat s vybraným uchazečem smlouvu,  

b) OŽPD ve spolupráci s IK consult s.r.o. informovat všechny uchazeče o výsledku výběrového 

řízení. 
/5:0:1/ 

 

14. Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem „Administrace projektu Navýšení kapacity 

ZŠ U Obory“ - schválení záměru, způsobu a zadání zakázky. 

Materiál byl předložen písemně a objasněn radním Ing. Semeniukem. 

1. RMČ souhlasí se zajištěním zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem 

„Administrace projektu Navýšení kapacity ZŠ U Obory“.  

2. RMČ schvaluje výjimku ze Směrnice ÚMČ Praha 22 č. 2/2016 a současně způsob zadání zakázky dle 

důvodové zprávy. 

3. RMČ rozhoduje o přímém zadání zakázky pod názvem „Administrace projektu Navýšení kapacity 

ZŠ U Obory“ společnosti CAUTUS PROJECTS a.s., Holečkova 789/49, 150 00 Praha 5,                   

IČ 27854558, za cenu 660 000 Kč bez DPH, dle cenové nabídky. 

4. RMČ ukládá radnímu Ing. Semeniukovi zahájit jednání o uzavření objednávky a tuto objednávku 

uzavřít. 
/5:0:1/ 
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15. Zápis z 3. zasedání Komise kultury ze dne 19. 4. 2018 
Materiál byl předložen písemně. 
Usnesení: 
RMČ bere na vědomí 

a) zápis z 3. zasedání Komise kultury ze dne 19. 4. 2018, 
b) rezignaci paní Ivany Janoušové na členství v Komisi kultury ke dni 17. 1. 2018 z důvodu pracovní 

vytíženosti 
 
16. Návrh programu 19. zasedání ZMČ, které se uskuteční dne 16. 5. 2018 
Návrh programu byl předložen písemně včetně plnění úkolů ze ZMČ. K programu se diskutovalo. 
Usnesení: 

RMČ schvaluje návrh programu 19. zasedání ZMČ, které se bude konat ve středu 16. 5. 2018 od 16 hodin ve 

velké zasedací místnosti ve 3. patře. Oznámení o konání 19. zasedání ZMČ a distribuci materiálů - zajistí 

OKVO a OHS v souladu se zákony v pátek 4. 5. 2018.  Materiály pro členy ZMČ budou k dispozici na webu 

MČ Praha 22 http://www.praha22.cz/mestska-cast/volene-organy/zastupitelstvo/materialy-pro-zastupitele/. 

Zveřejnění materiálů na webu MČ pro veřejnost zajistí OKVO ve středu 9. 5. 2018. 
/6:0:0/ 
 
17. Různé 
A/ Projekt „Důstojné pracoviště ve veřejné správě“ 

Projekt spolufinancovaný z ESF v rámci OP Zaměstnanost. Realizátorem je Fond dalšího vzdělávání, 

příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí. Zapojení vybraných zaměstnanců a vedoucích 

odborů bude probíhat formou pracovních setkání a e-learnigových seminářů. Spolupráce bude probíhat na 

základě uzavřeného memoranda do 31. 7. 2020. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s uzavřením Memoranda o spolupráci s Fondem dalšího vzdělávání, státní příspěvková 

organizace, Na Maninách 876/7, Praha 7, IČ 00405698 pro realizaci projektu „Důstojné pracoviště ve 

veřejné správě“.  

2. RMČ ukládá starostovi memorandum podepsat. 

/5.0:1/ 
 
B/ Krá-Ko-D-Uh - v souvislosti s konáním tradičního 6. ročníku triatlonu Královic, Kolodějí, Dubče a 
Uhříněvsi, na který naše MČ každoročně přispívá, byl navržen příspěvek ve výši 6 000 Kč, který bude hrazen 
z obdrženého odvodu z VHP, stejně jako v letech 2016 a 2017. 
Usnesení: 
RMČ souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 6 000 Kč na 6. ročník triatlonu Krá-Ko-D-Uh, 
který se koná dne 16. 6. 2018. 
/5:0:1/ 
 
C/ Informace radního pana Collera - Dětský den na Rychetách 

V neděli 10. 6. 2018 se od 13 do 18 hodin koná v areálu Rychety v Uhříněvsi již tradiční akce „Den dětí“, kde 

je spolupořadatelem MČ Praha 22 a který organizačně zajišťuje a moderuje paní Heidi Janků. Informace          

o akci včetně programu budou zveřejněny v červnovém Uhříněveském zpravodaji a na vývěskách - kolotoče, 

atrakce, soutěže, skákací hrad, MP a další aktivity. Dále bude uhrazen poplatek Ochrannému svazu autorskému 

pro práva k dílům hudebním (OSA) za vystoupení umělců.  
Usnesení: 

RMČ souhlasí s předloženým programem Dětského dne na Rychetách a s úhradou nákladů ze schváleného 

rozpočtu do 200 000 Kč. 
/5:0:1/ 
 
D/ Informace pana starosty - pan starosta informoval o nabídce inzerce v MF Dnes, jedná se o článek na 
propagaci městské části s názvem „Očima starostů - 4 roky změn“. 
RMČ informaci bere na vědomí. 
 
 
 

http://www.praha22.cz/mestska-cast/volene-organy/zastupitelstvo/materialy-pro-zastupitele/
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E/ Změny v Komisi výstavby a územního plánování (dále KVaÚPn) - pan předseda komise Ing. Semeniuk 
informoval o rezignaci dvou členů komise. 
Usnesení: 
RMČ bere na vědomí  

a) rezignaci RNDr. Kateřiny Markové na členství v KVaÚPN ke dni 2. 5. 2018 ze zdravotních důvodů,  
b) rezignaci pana Michala Doležala na členství v KVaÚPn ke dni 2. 5. 2018 z důvodu pracovní 

vytíženosti. 
 
 

Zasedání bylo ukončeno v 14:45 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 
 


