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Zápis z 83. zasedání RMČ, které se konalo dne 16. 5. 2018 
od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice 

 
Přítomni:   Viz Prezenční listina 
Ověřovatelé zápisu:  RNDr. Ing. Bohumil Loula, CSc. Ing. Petr Semeniuk 
Omluven:   Bc. Michal Selinger 
    
   
Jednání zahájil pan starosta v 10:00 hodin přivítáním přítomných. 

 
Hlasováním 6:0:0 byl schválen PROGRAM: 

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu 
2. Kontrola zápisu z 82. zasedání RMČ ze dne 2. 5. 2018  
3. VZMR „Restaurování pomníku sv. Jana Nepomuckého“ 
4. Volby do Školské rady při ZŠ U Obory, Praha 10, Vachkova 630 
5. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 1646/2 a 2202/6 v k. ú. Uhříněves ve 

prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
6. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 1906/46 v k. ú. Uhříněves ve prospěch 

společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a 
7. Prodej případný pronájem pozemku parc. č. 118, k. ú. Hájek u Uhříněvsi 
8. Pronájem části komunikace ul. V Bytovkách a ul. U Židovského hřbitova, parc. č. 1653/4, k. ú. 

Uhříněves, za účelem natáčení TVC spotu „SENOCALM“ 
9. Ukončení nájemních smluv s panem Martinem Orlem 
10. Umístění nereklamních doplňků na zařízeních veřejného osvětlení 

11. Výběr zhotovitele VZ „Pořízení užitkového vozidla na alternativní pohon - MČ Praha 22“ 
12. Návrh nových žadatelů do bytu zvláštního určení v DPS II 
13. Zápisy z  21. a 22. jednání Komise výstavby a územního plánování   
14. Financování MŠ zřízených MČ Praha 22 
15. Zápis z Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 3. 5. 2018 
16. Různé 

A/ Informace Ing. Petra 
 

2. Kontrola zápisu z 82. zasedání RMČ ze dne 2. 5. 2018 

82/2,81/2,80/2,79/2,78/2,77/2,76/2,75/2,74/2,73/2,72/2,71/2,70/2,69/2,68/2,67/2,66/2,65/2,64/2,63/2,62/2,61/2

60/259/258/257/256/255/254/253/2,52/ 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. - dle 

informace paní Čížkové ze SŽDC se zpracovává znalecký posudek - trvá 
14 MIM/4 - VZMR s názvem „Veřejné WC - dodavatel stavby“- vydání stavebního povolení napadeno 
účastníky řízení, věc řeší MHMP - trvá  
82/2,81/2,80/2,79/2,78/2,77/2,76/2,75/2,74/2,73/2,72/2,71/2,70/2,69/2,68/2,67/2,66/2,65/7(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 
82/2,81/2,80/2,79/2,78/2,77/2,76/2,75/2,74/2,73/2,72/2,71/2,70/2,69/2,68/2,67/17 (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  

82/2,81/2,80/2,78/2,77/2,76/2,75/2,74/2,73/2,72/2,71/2,70/2,69/2,68/4 (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 
82/2,81/2,80/2,79/2,78/2,77/2,76/2,75/2,74/2,73/2,72/5 (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 na KN 
82/2,81/2,80/2,79/2,78/2,77/2,6/2,75/2,74/11 (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 písemně informoval účastníky o jejich vyloučení a o 

zrušení zadávacího řízení, materiál bude nově přeložen na RMČ  - trvá  
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82/2,81/2,80/2,79/2,78/2,77/2,76/2,75/2,74/13 (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  
82/2,81/2,80/2,79/2,78/2,77/2,76/2,75/7 (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 
82/2,81/2,80/2,79/2,78/2,77/2,76/2,75/18 (75. RMČ dne 24. 1. 2018)   - Navýšení kapacity ZŠ U Obory - 
změna fasády nové přístavby - RAD Ing. Semeniuk informoval o dalším jednání na MHMP, o možnosti 
ponechání kontejnerů u ZŠ U Obory a dalším jejich využití informoval p. Knotek - trvá  

82/2,81/2,80/2,79/2,78/2,77/2,76/2,75/19B (75. RMČ dne 24. 1. 2018) - Informace STA - Jmenování 

pracovní skupiny k vypracování předběžných připomínek k Metropolitnímu plánu - Komise VaÚPn, 

zasedala dne 2. 5. a 9. 5. - zápisy dnes na programu bod 13; materiál do ZMČ bude připraven - trvá 
82/2,81/2,80/2,79/2,78/2,77/2,76/19 (76. RMČ ze dne 7. 2. 2018) - Různé B/ Informace místostarosty pana 
Knotka - Žádost ZO Senioři Praha 22 - trvá  

82/2,81/2,80/2,79/2,78/2,77/5 (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 byla podepsána - splněno 
82/2,81/2,80/2,79/2,78/2,77/10 (77. RMČ ze dne 21. 2. 2018) - Různé D/ Informace pana starosty - 
Příměstské tábory - organizátoři příměstských táborů byli osloveni k podání svých nabídek pro děti z naší 
MČ během letních prázdnin s termínem do 31. 3. 2018. Nabídku podaly: Fotbalová akademie Bohemians 
Praha 1905 - sportovní kemp, Sportcentrum Uhříněves – tenisový kemp a Podkova bezpečí – tábor s koňmi. 
Ve schváleném rozpočtu MČ je na podporu příměstských táborů vyčleněno 100 000 Kč, které budou čerpány 
na základě vystavených faktur od organizátorů táborů podle počtu dětí z MČ Praha 22, které se táborů 
zúčastnily (maximálně 1 250 Kč/1 dítě).   

Usnesení: 

RMČ souhlasí s navrženou podporou příměstských táborů pro děti z MČ Praha 22.  
/6:0:0/ 
 
82/2,81/2,80/2,79/2,78/6 (78. RMČ dne 7. 3. 2018) - Oslavy k výročí 100 let od založení samostatné 

Československé republiky - žádost o grant podána dne 20. 3. 2018, program oslav bude projednáván na KK 

dne 17. 5. - probíhá 
82/2,81/2,80/2,79/3 (79. RMČ dne 21. 3. 2018) - Pronájem NP - ordinací v čp. 1610 ul. Ke kříži v Praze - 
Uhříněvsi - smlouvy o smlouvách budoucích nájemních se podepisují - trvá 
82/2,81/2,80/3 (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 
82/2,81/2,80/4 (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 
82/2,81/2,80/8 (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 starostovi - trvá  

82/2,81/2,80/18 (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 - dnes na programu bod 3 
82/2,81/2,80/19 (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 konalo dne 3. 5. 2018, materiál bude předložen na příští RMČ - trvá 
82/2,81/4 (81. RMČ dne 18. 4. 2018) - Pořízení, zajištění povolení k umístění a samotné umístění  
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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 
82/2,81/6 (81. RMČ dne 18. 4. 2018) - 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 - c) Zásady 
pronájmu se připravují zveřejněny - splněno 
82/2,81/7 (81. RMČ dne 18. 4. 2018)  - VZ „Pořízení užitkového vozidla na alternativní pohon - MČ P22“ 
OHS a) zajistit VZMR na nákup užitkového vozidla na alternativní pohon - dnes na programu bod 11 
         b) podat žádost o dotaci na SFŽP - probíhá 
82/2,81/8 (81. RMČ dne 18. 4. 2018)  - Vyřazení dvou referentských vozidel z majetku MČ P22  - b) OSM 
vyřazení z majetku - referentské vozidla vyřazeny z majetku - splněno 
82/3 - Vyjádření MČ P22 ke stavbě Pražského okruhu č. 511 - zpracován materiál do 19. ZMČ 
82/4 - Havarijní oprava lávky nám. Bratří Jandusů na pozemku parc. č. 2002, parc. č. 2003 a parc. č. 
2180 k. ú. Uhříněves - zpracování PD zadáno -trvá 
82/5 - VZMR s názvem „Oprava garáží čp. 1257 - II. suterén“ - VZMR byla zadána - čeká se na nabídky - 
trvá 
82/6 -VZMR s názvem „Výměna oken, oprava fasády a střechy na domě čp. 380/34 Husovo náměstí“ -
VZMR byla zadána  - čeká se na nabídky - trvá 
82/7 - Úprava nájemních vztahů k bytům v majetku MČ P22 - dodatky podepsány - splněno 
82/11 - Schválení účetních závěrek PO zřizovaných MČ P22 k 31. 12. 2017 - splněno 

82/12 - VZ „Fitpark Pitkovice II.“- uchazeči byli informováni o výsledku VŘ a  obě smlouvy jsou 

připraveny k podpisu - splněno 

82/13 - VZ „Umělý povrch sportovního hřiště Nové náměstí“ - uchazeči byli informováni o výsledku VŘ a 

 obě smlouvy jsou připraveny k podpisu - splněno 

82/14 - VZMR na služby s názvem „Administrace projektu Navýšení kapacity ZŠ U Obory“ - schválení 

záměru, způsobu a zadání zakázky - RAD Ing. Semeniuk vystavil objednávku pro společnost CAUTUS 

PROJECTS, a. s. - splněno 
82/17 - Různé 
A/ Projekt „Důstojné pracoviště ve veřejné správě“ - Memorandum podepsáno - splněno 
B/ Krá-Ko-D-Uh - organizátor vyrozuměn, finanční příspěvek bude vyplacen na základě doložené faktury 
C/ Informace radního pana Collera - Dětský den na Rychetách - probíhá 
 
3. VZMR „Restaurování pomníku sv. Jana Nepomuckého“ 

Písemný materiál objasnil pan starosta. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zadávacími podmínkami a způsobem zadání veřejné zakázky „Restaurování 

pomníku sv. Jana Nepomuckého“. 
2.   RMČ jmenuje hodnotící komisi ve složení:  

členové:  Bc. Michal Selinger  náhradníci:  Milan Coller 
                                          Ing. Michal Klich                     Mgr. Jitka Rothová 
                                         Mgr. Veronika Špalková-Kuželová          Pavel Veverka 
       3.   RMČ ukládá OKÚ zajistit zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Restaurování pomníku 

sv. Jana Nepomuckého“ v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 2/2016.   
/5:0:1/ 
 
4. Volby do Školské rady při ZŠ U Obory, Praha 10, Vachkova 630 

Písemný materiál objasnil pan starosta. 

Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí složení ŠR z řad zákonných zástupců žáků a z řad pedagogických zaměstnanců 

při Základní škole U Obory, Praha 10, Vackova 630. 

2. RMČ jmenuje za zřizovatele tyto navržené kandidáty do ŠR: 

při Základní škole, Praha 10, Vackova 630 

1) Ing. Michal Klich 

2) pan Milan Coller 
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3. RMČ ukládá  

a) ředitelce školy svolat první jednání školské rady a informovat OKÚ ÚMČ Praha 22 o zvolení 

předsedy ŠR, 

b) OKÚ vydat přílohu (seznam členů ŠR) ke zřizovací listině Školské rady při Základní škole            

U Obory, Praha 10, Vachkova 630.  

/5:0:1/ 
 
5. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 1646/2 a 2202/6 v k. ú. Uhříněves ve 
prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

Písemný materiál objasnil pan místostarosta pan Knotek. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zřízením úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 1646/2 a 2202/6 v k. ú. 

Uhříněves ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6,      

130 00  Praha 3 - Žižkov, IČ 04084063, za cenu dle znaleckého posudku + DPH. 

2. RMČ ukládá  
a) OSM informovat žadatele a připravit smlouvu o smlouvě budoucí, 

b) starostovi uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. 

/5:0:1/ 
 
 
6. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 1906/46 v k. ú. Uhříněves ve prospěch 
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

Písemný materiál objasnil pan místostarosta pan Knotek. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zřízením úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 1906/46 v k. ú. Uhříněves 

ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 - 

Žižkov, IČ 04084063, za cenu dle znaleckého posudku + DPH. 

2. RMČ ukládá  
a) OSM informovat žadatele a připravit smlouvu o smlouvě budoucí, 

b) starostovi uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. 

/5:0:1/ 
 
 
7. Prodej případný pronájem pozemku parc. č. 118, k. ú. Hájek u Uhříněvsi 

Písemný materiál objasnil pan místostarosta pan Knotek. 

Usnesení: 

1. RMČ nesouhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 118, k. ú. Hájek u Uhříněvsi, manželům E. a A. 

B., 104 00 Praha 10. 

2. RMČ nesouhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 118, k. ú. Hájek u Uhříněvsi, manželům E. a A. 

B., 104 00 Praha 10. 

3. RMČ ukládá OSM písemně informovat žadatele o usnesení RMČ a sledovat plnění podmínek 

daných stanovisky OSM P22 9222/2014 OSM 05 ze dne 21. 10. 2014,  P22 11127/2017 OSM 05 ze 

dne 20. 12. 2017 a P22 510/2018 OSM 05 ze dne 17. 1. 2018 
/5:0:1/ 
 
 
8. Pronájem části komunikace ul. V Bytovkách a ul. U Židovského hřbitova, parc. č. 1653/4, k. ú. 
Uhříněves, za účelem natáčení TVC spotu „SENOCALM“ 

Písemný materiál objasnil pan místostarosta pan Knotek. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s pronájmem části veřejných komunikací ul. Berylova a ul. U Židovského hřbitova, 

parc. č. 1653/4, k. ú. Uhříněves, za účelem natáčení TVC spotu „SENOCALM“, společnosti FILM 

MAKERS s. r. o., IČ 25738429, Šlikova 38/408, Praha 6, za cenu 10 000 Kč včetně DPH formou 

jednorázového poplatku. 
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2. RMČ ukládá  

a) OSM informovat žadatele a připravit nájemní smlouvu, 

b) starostovi podepsat nájemní smlouvu. 
/5:0:1/ 
 
9. Ukončení nájemních smluv s panem Martinem Orlem  

Písemný materiál objasnil pan místostarosta pan Knotek. K bodu se diskutovalo. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s proplacením částky 10 000 Kč za opravu plynového kotle s tím, že kotel bude 

zanesen do majetku MČ Praha 22.  

2. RMČ bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy č. 71/2009 MN - 31 na pronájem nebytového 

prostoru v I. NP domu čp. 192 ul. Přátelství v Praze - Uhříněvsi  „Prodejna hraček“ s panem Martinem 

Orlem, se sídlem Přátelství 192, 104 00 Praha  - Uhříněves, IČ 450055432, ke dni 31. 7. 2018.  

3. RMČ bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy č. 139/2009 MN - 48 na pronájem štítu domu        

čp. 192 ul. Přátelství v Praze - Uhříněvsi za účelem umístění reklamního zařízení s panem Martinem 

Orlem, se sídlem Přátelství 192, 104 00 Praha - Uhříněves, IČ 450055432, ke dni 31. 7. 2018.  

4. RMČ bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy č. 161/2009 MN - 58 na pronájem části plotu před 

domem čp. 192 ul. Přátelství v Praze - Uhříněvsi za účelem umístění reklamního zařízení s panem 

Martinem Orlem, se sídlem Přátelství 192, 104 00 Praha - Uhříněves, IČ 450055432, ke dni               

31. 7. 2018. 

/5:0:1/ 

   
10. Umístění nereklamních doplňků na zařízeních veřejného osvětlení 

Písemný materiál objasnil pan místostarosta pan Knotek. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s uzavřením smlouvy o umístění nereklamních doplňků na zařízeních veřejného 

osvětlení s THMP, a.s., Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, IČ 25672541. 

2. RMČ souhlasí s ukončením smlouvy o umístění nereklamních doplňků na zařízeních veřejného 

osvětlení s TCP - Vinohrady, a.s., Blanická 1008/28, 120 00 Praha 2, IČ 25672541. 

3. RMČ ukládá starostovi podepsat smlouvu o umístění nereklamních doplňků na zařízeních veřejného 

osvětlení. 

/5:0:1/ 

 

11. Výběr zhotovitele VZ „Pořízení užitkového vozidla na alternativní pohon - MČ Praha 22“ 

Materiál byl předložen písemně. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zadáním veřejné zakázky: „Pořízení užitkového vozidla na alternativní pohon -    

MČ Praha 22“ firmě CV TECH s.r.o., Zahradní 222, 431 51 Klášterec nad Ohří, IČ 28675711. 

2. RMČ ukládá 

a) starostovi podepsat s vybraným uchazečem smlouvu, 

b) OHS informovat uchazeče o výsledku výběrového řízení a zajistit plnění smlouvy. 

/5:0:1/ 

 
12. Návrh nových žadatelů do bytu zvláštního určení v DPS II 

Materiál byl předložen písemně. 

Usnesení: 
RMČ ukládá  
a) OSVZ vyrozumět žadatele o stanovisku RMČ, 
b) OSM uzavřít nájemní smlouvu na pronájem bytu v budově DPS II, s paní M. J., na dobu určitou                 
od 1. 6. 2018, s možností prodloužení. 
/5:0:1/ 
 
 
 

http://rejstriky.e15.cz/adresa-praha-blanicka-1008-4243346
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13. Zápisy z  21. a 22. jednání Komise výstavby a územního plánování (dále jen Komise VaÚP) 
Písemný materiál objasnil radní Ing. Petr Semeniuk. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí - zápisy z 21. a 22. jednání Komise VaÚP 
2. RMČ souhlasí  

      a) se záměrem výstavby objektu Zahradní restaurace - rekvalifikační centrum na pozemku č. parc. 
164/2 a dalších, v k. ú. Pitkovice, při ul. V Pitkovičkách, dle studie prezentované spol. Nový 
domov Praha s.r.o. na 22. Komisi VaUP (varianta 09-05-2018), 

      b) se záměrem výstavby prodejny spol. Lidl Česká republika v.o.s. na pozemku č. parc. 1529/12 a 
dalších, v k. ú. Uhříněves, mezi ul. Přátelství a Bečovská, dle studie prezentované spol. RHM a.s. 
na 22. komisi VaUP (varianta 09-05-2018), s požadavkem, aby spol. Lidl prověřila možnost řešení 
autobusové zastávky v ulici Bečovská, s ohledem na plánovaný přechod pro chodce a vjezd a 
výjezd do areálu prodejny, příp. pěší vazby ze zastávky k navrhované prodejně  

3. RMČ ukládá radnímu Ing. Semeniukovi informovat spol. Nový domov Praha s.r.o. a Lidl Česká 
republika v.o.s. o výsledku projednání v bodech a), b). 

/5:0:1/ 
 
14. Financování MŠ zřízených MČ Praha 22 
Písemný materiál objasnil radní pan Coller. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí v roce 2018 s použitím úplaty za předškolní vzdělávání ve zřízených MŠ tak, jak je 

uvedeno v důvodové zprávě. 

2. RMČ ukládá OKÚ seznámit s usnesením ředitelky MŠ. 

/5:0:1/  
 
15. Zápis z Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 3. 5. 2018 
Zápis byl předložen písemně a RMČ bere zápis z RR UZ na vědomí. 
 
16. Různé 
A/ Informace Ing. Petra - jmenování pověřence na ochranu osobních údajů - podle Nařízení (EU)                  
č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) musí orgán 
veřejné moci i jeho zřízené PO podle čl. 37 odst. 1 jmenovat pověřence na ochranu osobních údajů (DPO). 
S pověřencem budou uzavřeny smlouvy o poskytování služeb pro MČ a PO podle předloženého návrhu. 
Jmenování pověřence musí být oznámeno na ÚOOÚ do 24. 5. 2018. 
Usnesení: 

1. RMČ jmenuje pověřencem pro ochranu osobních údajů pro MČ Praha 22 pana Ing. Milana Knappa, 
IČ 66886261 od 21. 5. 2018 

2. RMČ ukládá  
a) starostovi uzavřít s pověřencem smlouvu na poskytování služeb podle GDPR, 
b) ředitelkám/řediteli zřízených PO jmenovat pověřence na ochranu osobních údajů do 24. 5. 2018. 

/6:0:0/ 
 
 

Zasedání bylo ukončeno v 11:30 hodin. 
Zapsala: Monika Kubšová 
 
 
Ověřovatelé zápisu: RNDr. Ing. Bohumil Loula, CSc. ………………………………… 
 
 
   Ing. Petr Semeniuk    ……………………………….. 
            
 
Ing. Martin Turnovský, starosta MČ Praha 22 ………………………………………… 
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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 
 


