Zápis z 82. zasedání RMČ ze dne 30. 4. 2014
Přítomni:
Ověřovatelé zápisu:
Omluveni:

Viz Prezenční listina
Ing. Eliška Machačová, pan Aleš Benda,
pan Milan Coller

Jednání zahájil pan zástupce starosty v 9:00 hodin přivítáním přítomných. Hlasováním 6:0:0 byl schválen
následující PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu
Kontrola zápisu 81. zasedání RMČ ze dne 16. 4. 2014
Přijmutí daru pozemků parc. č. 42/8, 42/11, 43/1, 43/2, části 44/1, částí 44/21, 44/37 a 44/38 v k. ú.
Uhříněves, komunikací a dešťové kanalizace od VÚŽV, v. v. i.
Prodej části pozemku parc. č. 175/4 v k. ú. Uhříněves
Zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 2135 v k. ú. Uhříněves ve prospěch společnosti
PREdistribuce, a. s.
Zateplení ZŠ U Obory 630 - oznámení o udělení korekce výše podpory z Operačního programu
Životní prostředí
Vyhlášení grantového řízení pro rok 2014, Program J5 - Podpora financování sociálních služeb na
úrovni městských částí HMP
Zápis z 25. zasedání Komise bytové ze dne 28. 4. 2014 s návrhem na uzavření NS k bytu
Rozpočtové úpravy MČ Praha 22 za období od 1. 1. 2014 do 24. 4. 2014
Generální oprava a dobudování skateparku
Předchozí souhlas s přijetím účelových finančních darů
Zápis z 18. zasedání Komise školské ze dne 15. 4. 2014
Zápis z 6. zasedání Komise dopravy, bezpečnosti a pořádku ze dne 23. 4. 2014
Parkování na Novém náměstí
Uhrazení platby k pořízení samosběrného čistícího stroje v rámci projektu „SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI NA
ÚZEMÍ MČ PRAHA 22“
Stanovení počtu členů ZMČ pro volební období 2014 - 2018
Personální záležitosti - na stůl
Různé
A/ Žádost paní Zittové
B/ Turistický pochod „Z Kolovrat do Uhříněvsi“
C/ Realizace Hostivařského letního kina v areálu Na Šancích
D/ Informace paní tajemnice

2.
Kontrola zápisu 81. zasedání RMČ ze dne 16. 4. 2014
81/2,80/2,79/2,78/2,77/2,76/2,75/6 - Zpracování PD pro územní řízení (DÚR), řízení o povolení stavby
(DSP) a dokumentace pro provádění stavby s názvem „Výstavba MŠ Pitkovice“ - dnes na programu je
předložena samostatná informace pana ZS - samostatná informace pana ZS pod bodem 14/ různé A zahájení provozu MŠ Pitkovice je reálné od 1. 9. 2015 - trvá
81/2,80/2,79/2,78/2,77/2,76/6 - Ukončení NS č. 63/2013 MN-13 s paní M. H. - termín úhrady nedodržen sleduje OSM - trvá
81/2,80/2,79/2,78/2,77/8 - Ukončení NS č. 117/2009 MN-42 s paní B. - ukončení NS podepsáno - splněno
81/2,80/2,79/2,78/8 - Zajištění provozu areálu DBP U22 - paní TAJ dnes na program jednání předložila
návrh na složení pracovního týmu. K věci se diskutovalo.
Usnesení:
RMČ schvaluje složení pracovního týmu, který vytvoří návrh na provoz multikulturní budovy/divadla U22 od
1. 9. 2014 s tím, že za zástupce samosprávy MČ Praha 22 bude ještě doplněna Mgr. Marcela Pröllerová.
/6:0:0/
81/2,80/2,79/2,78/12 - Vyhlášení grantů pro rok 2014 - grantová komise se sejde k vyhodnocení podaných
žádostí 12. 5. 2014 a přidělení grantů bude k rozhodnutí předloženo do rady - trvá
81/2,80/2,79/2,78/13 - Den Země 5. 5. 2014 - akce proběhne ve spolupráci Lesů hl. m. Prahy a se školami,
prezentace v UZ 4/2014, na webu MČ - trvá
81/2,80/2,79/14 - Různé: A/ Posouzení záměru nástavby pavilonu ZŠ Jandusů - studie je ORSem objednána trvá
81/2,80/2,76/10 - Vymalování podchodů - práce budou dokumentovány fotografem - úkol OKÚ
81/2,80/5 - Úprava nájemních vztahů k bytům - dodatky průběžně podepisovány - trvá
81/2,80/7 - Záměr vybudování veřejně přístupného parku v lokalitě Pitkovických rybníků - pan ZS
informoval o průběhu jednání se zástupcem spol. CG, která budou probíhat na úrovni více rovin
81/2,80/10 - Zápis ze zasedání KKaNO – pořízení SW a částečného mobiliáře - řeší OKÚ
81/2,80/13-C-a) Parkování na Novém náměstí – samostatný materiál dnes na programu
81/3 - Zřízení služebnosti k pozemkům parc. č. 1049/1, 1049/2, 1049/6, 1049/11 a 2049 v k. ú. Uhříněves
ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republic, a. s. - žadatel informován, smlouva se připravuje trvá
81/4 - Lávka ul. Ke Kříži - umístění lávky - ORS informoval SUDOP PRAHA a. s. o odsouhlasení lávky
podle umístění 1 (tzn. blíže k náměstí) dle varianty 1 - trvá

81/5 - Pořizování změn ÚPn - žadatelé informováni; Ov připravuje na 16.ZMČ materiál - trvá
81/6 - Inventarizace ke dni 31. 12. 2013 - materiál je připraven pro 16. jednání ZMČ, výsledky budou
zohledněny v závěrečné zprávě auditu MHMP - splněno
81/7 - Úprava nájemního vztahu k bytu - žadatel informován, smlouva podepsána - splněno
81/8 - Žádost o prominutí nájemného - L. P. - žadatelka informována - splněno
81/9 - Žádost o snížení nájemného - K. L. - žadatelka informována - splněno
81/10 - Žádost o splátkový kalendář - K. K-H. - žadatelka informována, SK podepsán - splněno
81/11 - Návrh nových žadatelů do bytu zvláštního určení v DPS II - žadatelé o byt byli vyrozuměni splněno; NS připravena k podpisu
81/12 - Soukromá mateřská školka Pod Buky, Praha 22 – žadatelka byla písemně o podpoře MČ P22 a
souhlasu se stravováním ve ŠJ informována, prezentace MŠ v UZ a na webu - splněno
81/14 - Různé-A/c) Žádost TJ Uhříněves – na ÚMČ Praha 22 byla dne 18. 4. 2014 doručena písemná žádost
TJ Uhříněves, která byla předložena dne 24. 4. 2014 k projednání na FV ZMČ, ten doporučuje ZMČ schválit
dar TJ Uhříněves.
Usnesení:
RMČ souhlasí s poskytnutím daru a ukládá panu ZS předložit materiál na 16. zasedání ZMČ
/6:0:0/
81/14 - Různé-A/d) Zprůjezdnění ulice Fr. Diviše - o věci se jednalo na komisi dopravy, proběhlo i místní
šetření v součinnosti s dopravní policií a OD, avšak v tuto chvíli zprůjezdnění ulice není možné z technických
důvodů (chybí chodníky).
3.
Přijmutí daru pozemků parc. č. 42/8, 42/11, 43/1, 43/2, části 44/1, částí 44/21, 44/37 a 44/38 v k. ú.
Uhříněves, komunikací a dešťové kanalizace od VÚŽV, v. v. i.
Písemně předložený materiál objasnil pan ZS Ing. Turnovský, který informoval o žádosti zástupce VÚŽV o
převzetí výše uvedených pozemků včetně komunikací a dešťové kanalizace, které se na nich nacházejí.
Pozemky jsou umístěny kolem bytových domů v oblasti nad areálem VÚŽV.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s přijmutím daru pozemků parc. č. 42/8, 42/11, 43/1, 43/2, části 44/1, částí 44/21,
44/37 a 44/38 v k. ú. Uhříněves a na nich se nacházejících komunikací a dešťové kanalizace od
VÚŽV, v. v. i., se sídlem Přátelství 815, 104 00 Praha 22.
2. RMČ ukládá OSM vyvěsit záměr a připravit materiál do ZMČ.
/6:0:0/
4.
Prodej části pozemku parc. č. 175/4 v k. ú. Uhříněves
Písemně předložený materiál objasnil pan ZS Ing. Turnovský, který informoval o žádosti o odkup části
pozemku. Jedná se o část, která se nachází u zadní části zahrady MŠ Za Nadýmačem a je od areálu MŠ
oddělena plotem. Ředitelka MŠ a OSM prodej nedoporučují.
Usnesení:
1. RMČ nesouhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 175/4 v k. ú. Uhříněves o výměře cca 250m2
panu Petrovi Angelis, bytem Kladno, panu Mgr. Jaroslavu Dvořákovi, bytem Kladno a panu MUDr.
Františku Kolínskému, bytem Praha 7.
2. RMČ ukládá OSM informovat žadatele.
/6:0:0/
5.
Zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 2135 v k. ú. Uhříněves ve prospěch společnosti
PREdistribuce, a. s.
Písemně předložený materiál objasnil pan ZS Ing. Turnovský.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí se zřízením věcného břemene k pozemku parc. č. 2135 v k. ú. Uhříněves ve
prospěch společnosti PREdistribuce, a. s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5, za cenu dle
znaleckého posudku + DPH.
2. RMČ ukládá
a) OSM informovat žadatele a připravit smlouvu o smlouvě budoucí,
b) starostovi MČ uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
/6:0:0/
6.
Zateplení ZŠ U Obory 630 - oznámení o udělení korekce výše podpory z Operačního programu
Životní prostředí
Písemně předložený materiál objasnil pan ZS Ing. Turnovský. K bodu byl přizván V ORS p. Mošna, který situaci
radním objasnil. Diskutovalo se o tom, že by důsledky měla nést AK DPP, která je zodpovědná za pochybení
MČ. Dopisem bude AK DPP vyzvána k jednání o vzniklé škodě MC P22.
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí stanovenou korekci výše dotace a vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace
(dále jen RoPD) se sníženou částkou podpory v objemu 5 %.
2. RMČ nesouhlasí s podáním námitky k Řídícímu orgánu prostřednictvím Státního fondu prostředí
SFŽP ČR (dále „fond“).
/6:0:0/
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7.
Vyhlášení grantového řízení pro rok 2014, Program J5 - Podpora financování sociálních služeb na
úrovni městských částí HMP
Písemně předložený materiál objasnil pan radní Benda.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s vyhlášením grantového řízení pro rok 2014 - program J5 - Podpora financování
sociálních služeb na úrovni městských částí HMP.
2. RMČ schvaluje pravidla a podmínky pro poskytnutí grantu MČ Praha 22 dle přílohy č. 1 a vzor
žádosti o poskytnutí grantu MČ Praha 22 dle přílohy č. 3.
3. RMČ pověřuje OSVZ k realizaci vyhlášeného grantového řízení pro rok 2014 - J5 program Podpora financování sociálních služeb na úrovni městských částí HMP.
4. RMČ jmenuje grantovou komisi pro posouzení jednotlivých žádostí ve složení:
pan Aleš Benda
Ing. Jana Jarůšková
náhradnice: paní Renáta Nováková (OSV Kolovraty)
Mgr. Zdeňka Žaludová
náhradnice: Mgr. Jolana Nováčková
paní Eva Roupcová - tajemnice komise
/6:0:0/
8.
Zápis z 25. zasedání Komise bytové ze dne 28 4. 2014 s návrhem na uzavření NS k bytu
Písemně předložený materiál objasnil pan radní Benda
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu o velikosti 1+kk v SD se slečnou
K. S., bytem Praha 22, doba nájmu jeden rok s možností dalšího prodloužení od 1. 5. 2014, nájemné
40 Kč/m2/měsíc.
2. RMČ bere na vědomí ostatní body Zápisu z 25. zasedání Komise bytové ze dne 28. 4. 2014.
3. RMČ ukládá OSM
a) informovat žadatele o usnesení RMČ,
b) uzavřít nájemní vztah k bytu v souladu s usnesením RMČ.
/6:0:0/
9.
Rozpočtové úpravy MČ Praha 22 za období od 1. 1. 2014 do 24. 4. 2014
Písemně předložený materiál objasnil pan radní Ing Semecký, který informoval o tom, že uvedené rozpočtové
změny projednal a doporučil ke schválení FV ZMČ dne 24. 4. 2014.
Usnesení:
RMČ schvaluje rozpočtové úpravy MČ Praha 22 za období od 1. 1. 2014 do 24. 4. 2014.
/6:0:0/
10. Generální oprava a dobudování skateparku
Písemně předložený materiál objasnila paní radní Ing. Machačová, která informovala o nutnosti opravy
skateparku, která vyplývá z hlavní roční kontroly uskutečněné na podzim roku 2013. Finanční prostředky
budou hrazeny ze schváleného v rozpočtu OŽP na rok 2014. K bodu se široce diskutovalo.
Usnesení:
RMČ ukládá OŽP zajistit VZ malého rozsahu.
/6:0:0/
11. Předchozí souhlas s přijetím účelových finančních darů
Písemně předložený materiál objasnila paní radní Ing. Machačová.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s přijetím účelových finančních darů ZŠ U Obory, Praha 10, Vachkova 630 dle
důvodové zprávy.
2. RMČ ukládá
a) OKÚ seznámit s usnesením ředitelku školy Mgr. Ivanu Vodičkovou,
b) paní ředitelce Mgr. Vodičkové uzavřít darovací smlouvy.
/6:0:0/
12. Zápis z 18. zasedání Komise školské ze dne 15. 4. 2014
Písemně předložený materiál objasnila paní radní Ing. Machačová.
Usnesení:
RMČ bere na vědomí jednotlivé body zápisu 18. zasedání Komise školské ze dne 15. 4. 2014.
13. Zápis z 6. zasedání Komise dopravy, bezpečnosti a pořádku ze dne 23. 4. 2014
Písemně předložený materiál objasnil pan radní Vorlíček.
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí zápis z 6. zasedání Komise dopravy, bezpečnosti a pořádku ze dne
23. 4. 2014.
2. RMČ souhlasí s převzetím parkovacích automatů do správy odboru dopravy.
/6:0:0/
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14. Parkování na Novém náměstí
Písemně předložený materiál objasnil pan radní Vorlíček, který informoval o ukončení stávající smlouvy
v červenci 2014 a nutnosti rozhodnout o dalším provozu parkovací zóny. Parkování bylo projednáno v komisi
dopravy na jednání FV ZMČ s doporučením provozovat parkovací zónu odborem dopravy. K bodu se
diskutovalo.
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí informaci o parkování na Novém náměstí.
2. RMČ souhlasí s provozováním parkovací zóny na Novém náměstí od 1. 8. 2014, kterou bude
spravovat odbor dopravy.
3. RMČ souhlasí s převedením vlastnického práva k třem parkovacím automatům za hodnotu zjištěnou
podle příslušných právních předpisů.
/6:0:0/
15. Uhrazení platby k pořízení samosběrného čistícího stroje v rámci projektu „SNÍŽENÍ PRAŠNOSTI
NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 22“
Písemně předložený materiál objasnil pan radní Vorlíček.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s předběžnou úhradou dodavateli.
2. RMČ ukládá OE po obdržení informace z Magistrátu o přijetí financí z fondu, uhradit platbu
dodavateli z prostředků MČ.
/6:0:0/
16. Stanovení počtu členů ZMČ pro volební období 2014 - 2018
Byl předložen písemný materiál.
Usnesení:
1. RMČ doporučuje Zastupitelstvu MČ Praha 22 schválit 25 členů ZMČ Praha 22 pro následující
volební období 2014 - 2018.
2. RMČ ukládá panu starostovi předložit materiál na jednání 16. ZMČ Praha 22 dne 28. 5. 2014.
/6:0:0/
17. Personální záležitosti
Písemně předložený materiál objasnila paní tajemnice.
Usnesení:
RMČ souhlasí s rozdělením finanční částky z rezervy za 1. Q roku 2014 za splnění mimořádných úkolů nad
rámec pracovních povinností a pracovní doby.
/6:0:0/
18. Různé:
A/ Žádost paní Zittové - pan ZS informoval o písemné žádosti pí. Zittové o finanční příspěvek na opravu
jejího domu v ul. Lidického č. 273 (bývalý správcovský dům Lichenštejnského panství), který je zapsán jako
kulturní památka.
Usnesení:
RMČ ukládá OV prověřit stav poškození na domě v ul. Lidického č. 273.
/6:0:0/
B/ Turistický pochod „Z Kolovrat do Uhříněvsi“ - paní radní Ing. Machačová seznámila radní
s uskutečněným turistickým pochodem z Kolovrat do Uhříněvsi, který se konal ve spolupráci s Klubem
českých turistů, odborem Pohoda, Městskou částí Praha - Kolovraty a MČ Prahou 22 dne 22. 4. 2014. Pochod
byl zařazen do 13. ročníku celoročních pochodů Prahou turistickou, a to do jeho jarní části nazvané
Procházky jarní Prahou.
C/ Realizace Hostivařského letního kina v areálu Na Šancích - paní radní Ing. Machačová informovala o
žádost pana Viktora Poláška - zástupce provozovatele areálu Na Šancích ohledně podílu MČ na projektu
„Hostivařské letní kino 2014“ - poskytnutí finančního příspěvku. Celkový rozpočet projektu je 1 270 824 Kč.
Usnesení:
RMČ nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku na projekt Hostivařské letní kino 2014, neboť podporuje
pouze aktivity na území MČ Praha 22.
/6:0:0/
D/ Informace paní tajemnice o poškození nových reliéfů na soše sv. Jana Nepomuckého na náměstí
Bratří Jandusů dne 24. 4. 2014. Bylo zjištěno, že došlo k pokusu o odcizení kopií 3 ks pískovcových reliéfů,
který zhotovil ak. sochař Milan Vácha a byly slavnostně odhaleny loni při oslavách 100. výročí povýšení
Uhříněvsi. MČ poškozením vznikla škoda, o součinnost byla požádána Městská policie hl. m. Prahy,
tajemnice podala trestní oznámení na neznámého pachatele.
RMČ bere na vědomí.

Zasedání bylo ukončeno v 11:20 hodin.
Zapsala: Monika Kubšová
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Ověřovatelé zápisu:

Ing. Eliška Machačová

……………………………….

pan Aleš Benda

……………………………….

Ing. Martin Turnovský, zástupce starosty MČ Praha 22
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……………………………….

