Zápis z 83. zasedání RMČ, které se konalo dne 14. 5. 2014
od 9,00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice
Přítomni:
Ověřovatelé zápisu:
Omluveni:

Viz Prezenční listina
Ing. Eliška Machačová, Ing. Martin Turnovský
Mgr. Marcela Pröllerová, pan Aleš Benda

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

18.
19.
20.
21.
22.

Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu
Kontrola zápisu 82. zasedání RMČ ze dne 30. 4. 2014
Veřejná zakázka na výběr zhotovitele akce „Přístřešky MHD BUS„ - investiční záměr
Zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemkům parc. č. 158/1, 158/3 a 159 v k. ú.
Uhříněves ve prospěch MČ Praha 22 a dalších spoluvlastníků vodního toku
Zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemkům parc. č. 158/1 a 159 v k. ú. Uhříněves ve
prospěch MČ Praha 22 a dalších spoluvlastníků vodního toku
Veřejná zakázka malého rozsahu „Mapování potřebnosti sociálních služeb ve správním
obvodu Praha 22 v roce 2014“
Změna složení Komise pro sociálně právní ochranu dětí
Ukončení nájemní smlouvy č. 115/2013 MN - 27 na byt 2+kk v budově MŠ Sluneční
s panem I. A.
Žádost o splátkový kalendář - paní R. Š., Praha 22
Žádost o splátkový kalendář - paní. E. V., Praha 22
Žádost o prominutí nájemného - pan J. D., Praha 22
Zápis z 13. jednání Finančního výboru ZMČ ze dne 24. 4. 2014
Účetní závěrka Praha 22 za rok 2013
Závěrečný účet MČ Praha 22 za rok 2013
Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za 1. čtvrtletí 2014
Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 22 ke dni
31. 12. 2013
Finanční kontroly v organizacích zřizovaných MČ Praha 22 - (Mateřské škole, Praha 10,
Za Nadýmačem 927, Mateřské škole Sluneční, Praha 10, Sluneční 1550/20, Základní škole,
Praha 10, nám. Bří Jandusů 2, Základní škole U Obory, Praha 10, Vachkova 630, Školní
jídelně, Praha 22, Nové náměstí 1100)
Výjimka v počtu žáků ve třídách I. ročníku ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2
Návrh na přidělení grantů MČ Praha 22 v oblasti společenských aktivit neziskovým
organizacím v roce 2014
Zápis z redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 29. 4. 2014
Návrh programu 16. zasedání ZMČ, které se uskuteční dne 28. 5. 2014
Různé
A/ Dětský den na Rychetách
B/ Historicky první Rolls-royce a Bentley sraz v ČR a současně přátelské setkání
automobilových a motocyklových veteránů všech značek
C/ Průběžná informace o postupech pracovní skupiny pro zajištění provozu DBP U22
D/ Žádost spol. KOMPAKT o souhlas s použitím znaku MČ Praha 22
E/ Vlajka pro Ukrajinu - symbolická podpora

2.
Kontrola zápisu 82. zasedání RMČ ze dne 30. 4. 2014
82/2,81/2,80/2,79/2,78/2,77/2,76/2,75/6 - Zpracování PD pro územní řízení (DÚR), řízení o
povolení stavby (DSP) a dokumentace pro provádění stavby s názvem „Výstavba MŠ
Pitkovice“ - trvá
82/2,81/2,80/2,79/2,78/8 - Zajištění provozu areálu DBP U22 - dnes na programu písemná
informace o postupech pracovní skupiny - bod Různé 22/C

82/2, 81/2,80/2, 79/2,78/12 - Vyhlášení grantů pro rok 2014 - dnes na programu samostatný
materiál
82/2,81/2,80/2,76/10 - Vymalování podchodů - práce budou dokumentovány fotografem - trvá
82/2,81/2,80/10 – Ze zápisu KKaNO - pořízení SW a částečného mobiliáře - trvá
82/2,81/3 - 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. - smlouva připravena
k podpisu - trvá
82/2,81/4 - Lávka ul. Ke Kříži - umístění lávky - zpracovává se PD pro územní řízení - splněno
82/3 - 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. - záměr vyvěšen
12. 5. - 27. 5. 2014, materiál připraven do 16. ZMČ
82/4 - Prodej části pozemku parc. č. 175/4 v k. ú. Uhříněves - žadatel dopisem informován splněno
82/5 - Zřízení VB k pozemku parc. č. 2135 v k. ú. Uhříněves ve prospěch spol. PREdistribuce,
a. s. - žadatel informován, smlouva se připravuje - trvá
82/6 - Zateplení ZŠ U Obory 630 - oznámení o udělení korekce výše podpory z Operačního
programu Životní prostředí - AK DPP bude dopisem vyzvána k jednání o vzniklé škodě po
obdržení a vyčíslení korekce - trvá
82/7 - Vyhlášení grantového řízení pro rok 2014, Program J5 - Podpora financování
sociálních služeb na úrovni městských částí HMP - proběhlo dne 7. 5. 2014 - dnes je na
programu materiál - vyhodnocení grantového řízení
82/8 - Zápis z 25. zasedání KB s návrhem na uzavření NS k bytu - NS podepsána, byt předán splněno
82/10 - Generální oprava a dobudování skateparku – paní ing. Machačová informovala o
přůběhu přípravy VZ malého rozsahu, kterou OŽP připravil a předložila:
1) Zadávací dokumentaci k VZ malého rozsahu
2) Návrh tříčlenné komise,
a v souladu se Směrnicí MČ Praha 22 č. 5/2012 ji předkládá RMČ k odsouhlasení.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí se zadávacími podmínkami k VZ Generální oprava a dobudování
skateparku dle přílohy
2. RMČ jmenuje hodnotící komisi ve složení:
Ing. Eliška Machačová/náhradník Ing. Martin Turnovský
pan Tomáš Sobotka/náhradnice Ing. Alexandra Zídková
pan Aleš Benda/náhradník pan Jan Vorlíček
/5:0:0/
82/11 - Předchozí souhlas s přijetím účelových finančních darů - ředitelka školy písemně
seznámena o usnesení rady - splněno
82/14 - Parkování na Novém náměstí - zjištění hodnoty parkovacích automatů - probíhá
82/15 - Uhrazení platby k pořízení samosběrného čistícího stroje - finanční částka byla již na
účet MČ MHMP převedena, úhrada bude zajištěna a převod financí na účet MČ proběhne během
jednoho měsíce
82/18 - Různé:
A/ Žádost paní Zittové - OV prověřil stav poškození na domě v ul. Lidického č. p. 273, k. ú.
Uhříněves, v rámci stavebního dozoru. Záznam ze stavebního dozoru, vč. fotodokumentace byl
předán Ing. Turnovskému. Stav uvedené nemovitosti nelze (ani na základě předložených dokladů)
hodnotit jako havarijní. Jedná se o provedení udržovacích prací (foto stavu domu přiloženo ke
kontrole úkolů). Žadatelce bylo dopisem odpovězeno - splněno
C/ Realizace Hostivařského letního kina v areálu Na Šancích - provozovatel kina o usnesení
rady informován - splněno
D/ Informace paní tajemnice o poškození nových reliéfů na soše sv. Jana Nepomuckého trestní oznámení na neznámého pachatele bylo podáno. V této souvislosti se diskutovalo o pojištění
a dále byl vznesen dotaz na situaci barokních soch, které byly umístěny podél kostela Vš. svatých vše prověří tajemnice a na příští radu bude předložena písemná informace - úkol OKÚ
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3. Veřejná zakázka na výběr zhotovitele akce „Přístřešky MHD BUS„ - investiční záměr
Písemně předložený materiál objasnil pan ZS Ing. Turnovský, který radu informoval o žádostech
občanů o vybudování přístřešků autobusových zastávek v Pitkovicích a v Hájku. Zdrojem
financování bude schválený rozpočet MČ.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí se zajištěním výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na výběr
zhotovitele akce „ Přístřešky MHD BUS v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb.
2. RMČ ukládá ORS v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 5/2012, Dodatkem č. 1/2013
ke Směrnici ÚMČ Praha 22 č. 5/2012 a Pokynem tajemníka ÚMČ Praha 22 č.5/2012
zajistit veřejnou zakázku malého rozsahu na výběr zhotovitele pro akci „ Přístřešky MHD
BUS“.
/5:0:0/
4. Zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemkům parc. č. 158/1, 158/3 a 159 v k. ú.
Uhříněves ve prospěch MČ Praha 22 a dalších spoluvlastníků vodního toku
Písemně předložený materiál objasnil pan ZS Ing. Turnovský. K bodu se diskutovalo.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí se zřízením služebnosti inženýrské sítě ve prospěch MČ Praha 22, Státního
pozemkového úřadu, pana Milana Moravce, pana Ing. Miroslava Moravce a paní Markéty
Schránilové na pozemcích parc. č. 158/1, 158/3 a 159 v k. ú. Uhříněves, které jsou ve
vlastnictví firmy UNIS Real, s. r. o., Jundrovská 1035/33, 624 00 Brno, za celkovou cenu
1.000 Kč + DPH pro všechny oprávněné osoby.
2. RMČ ukládá
a) OSM informovat firmu UNIS Real, s. r. o., a připravit smlouvu o zřízení služebnosti
inženýrské sítě,
b) starostovi MČ uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě.
/5:0:0/
5. Zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemkům parc. č. 158/1 a 159 v k. ú. Uhříněves ve
prospěch MČ Praha 22 a dalších spoluvlastníků vodního toku
Písemně předložený materiál objasnil pan ZS Ing. Turnovský. K bodu se diskutovalo.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí se zřízením služebnosti inženýrské sítě ve prospěch MČ Praha 22, Státního
pozemkového úřadu, pana Milana Moravce, pana Ing. Miroslava Moravce a paní Markéty
Schránilové na pozemcích parc. č. 158/1 a 159 v k. ú. Uhříněves, které jsou ve vlastnictví
firmy UNIS Real, s. r. o., Jundrovská 1035/33, 624 00 Brno, za celkovou cenu 1.000 Kč +
DPH pro všechny oprávněné osoby.
2. RMČ ukládá
a) OSM informovat firmu UNIS Real, s. r. o., a připravit smlouvu o smlouvě budoucí o
zřízení služebnosti inženýrské sítě,
b) starostovi MČ uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě.
/5:0:0/
6. Veřejná zakázka malého rozsahu „Mapování potřebnosti sociálních služeb ve správním
obvodu Praha 22 v roce 2014“
Písemně předložený materiál objasnil pan starosta.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s „Mapováním potřebnosti sociálních služeb ve správním obvodu Praha 22,
kterou provede na klíč firma Gender Consulting, s. r. o. a s použitím znaku MČ Praha 22
za tímto účelem.
2. RMČ ukládá OSVZ objednat u firmy Gender Consulting s. r. o. provedení zakázky
„Mapování potřebnosti sociálních služeb ve správním obvodu Praha 22 v roce 2014“
v souladu vypracovanou nabídkou.
/5:0:0/
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7. Změna složení Komise pro sociálně právní ochranu dětí
Písemně předložený materiál objasnil pan starosta, který informoval o tom, že u dvou členů došlo
k ukončení pracovního poměru, změně služebního poměru, a tak je třeba na jejich místa jmenovat
členy nové.
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí navrženou změnou členů Komise pro sociálně právní ochrany dětí.
2. RMČ ukládá tajemnici úřadu zajistit uzavření dohod o provedení práce s novými členy
komise a ukončit dohody s nahrazenými členy komise sociálně právní ochrany dětí. Dále
zveřejnit nové složení komise sociálně právní ochrany dětí na webových stránkách úřadu.
/5:0:0/
8. Ukončení nájemní smlouvy č. 115/2013 MN - 27 na byt o velikosti 2+kk v budově MŠ
Sluneční s panem I. A.
Písemně předložený materiál objasnil pan starosta. V současné době zveřejnila ředitelka MŠ
Sluneční inzerát na novou učitelku, s možností bytu. Uzavření NS je možné již od 1. 6. 2014.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s ukončením NS č. 115/2013 MN - 13 na pronájem bytu č. 1 o velikosti
2+kk ul. Sluneční čp. 1550/20 v Praze 22 s panem I. A. dohodou ke dni 31. 5. 2014.
2. RMČ ukládá
a) OSM informovat žadatele a připravit dohodu o ukončení NS,
b) starostovi MČ podepsat dohodu o ukončení NS.
/5:0:0/
9. Žádost o splátkový kalendář - paní R. Š., Fr., Praha 22
Písemně předložený materiál objasnil pan starosta.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s uzavřením navrženého splátkového kalendáře na dlužnou částku s paní
R. Š., bytem Praha 22.
2. RMČ ukládá OSM vyrozumět žadatelku o usnesení a uzavřít s ní splátkový kalendář
/5:0:0/
10. Žádost o splátkový kalendář - paní E. V., Praha 22
Písemně předložený materiál objasnil pan starosta.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s uzavřením navrženého splátkového kalendáře na dlužnou částku s paní
E. V., bytem Praha 22.
2. RMČ ukládá OSM vyrozumět žadatelku o usnesení a uzavřít s ní splátkový kalendář.
/5:0:0/
11. Žádost o prominutí nájemného - pan J. D., Praha 22
Písemně předložený materiál objasnil pan starosta.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí zcela mimořádně s prominutím nájemného za I Q 2014 ve výši 57 041 Kč
za pronajatý nebytový prostor, Praha 22 panu J. D.
2. RMČ ukládá OSM vyrozumět žadatele o usnesení RMČ.
/5:0:0/
12. Zápis z 13. jednání Finančního výboru ZMČ ze dne 24. 4. 2014
Písemně předložený materiál objasnil pan radní Ing. Semecký.
Usnesení:
RMČ bere na vědomí
a) zápis z 13. jednání Finančního výboru ZMČ ze dne 24. 4. 2014,
b) přijatá usnesení Finančního výboru ZMČ.
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13. Účetní závěrka Praha 22 za rok 2013
Písemně předložený materiál objasnil pan radní Ing. Semecký.
Usnesení:
1. RMČ doporučuje účetní závěrku včetně výsledku hospodaření MČ Praha 22 za účetní
období 2013 sestavenou ke dni 31. 12. 2013 ke schválení v ZMČ.
2. RMČ ukládá panu radnímu Ing. Semeckému předložit účetní závěrku za rok 2013 ke
schválení na jednání 16. ZMČ dne 28. 5. 2014.
/5:0:0/
14. Závěrečný účet MČ Praha 22 za rok 2013
Písemně předložený materiál objasnil pan radní Ing. Semecký. Součástí Závěrečného účtu je
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha 22 za rok 2013, která byla projednána
s panem starostou 12. 5. 2014. Paní tajemnice doplnila, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky,
kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních hospodaření, které již byly
napraveny v průběhu přezkoumání hospodaření. Nebyla zjištěna žádná rizika, která by mohla mít
negativní dopad na hospodaření MČ. Dodatek č. 2/2014 k Směrnici ÚMČ č. 5/2012 k zadávání
veřejných zakázek byl v kapitole XIII. upřesněn. Vše bude dle platné legislativy zveřejněno a
předloženo na jednání 16. ZMČ dne 28. 5. 2014.
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí návrh závěrečného účtu MČ Praha 22 za rok 2013.
2. RMČ ukládá panu Ing. Semeckému předložit navržený závěrečný účet za rok 2013
ke schválení Zastupitelstvu MČ, a to s výrokem bez výhrad.
/5:0:0/
15. Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za 1. čtvrtletí 2014
Písemně předložený materiál objasnil pan radní Ing. Semecký.
Usnesení:
RMČ bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za 1. čtvrtletí 2014.
16. Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací zřizovaných MČ Praha 22 ke dni
31. 12. 2013
Písemně předložený materiál objasnil paní radní Ing. Machačová.
Usnesení:
1. RMČ schvaluje účetní závěrku k 31. 12. 2013 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: 4524827
 Mateřská škola Sluneční, Praha 10, Sluneční 1550/20, IČ: 72550252
 Školní jídelna, Praha 22, Nové náměstí 1100, IČ: 70971382
2. RMČ ukládá VED OKÚ zajistit organizaci schvalování účetních závěrek u zřízených PO
do 25. 5. 2014 podle metodického pokynu.
/5:0:0/
17. Finanční kontroly v organizacích zřizovaných MČ Praha 22 - (Mateřské škole, Praha 10,
Za Nadýmačem 927, Mateřské škole Sluneční, Praha 10, Sluneční 1550/20, Základní škole,
Praha 10, nám. Bří Jandusů 2, Základní škole U Obory, Praha 10, Vachkova 630, Školní jídelně,
Praha 22, Nové náměstí 1100)
Písemně předložený materiál objasnil pan starosta.
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí výsledek finanční kontroly.
2. RMČ ukládá
a) řediteli(kám) základních škol, mateřských škol a školní jídelny řídit se doporučeními a
závěry finanční kontroly,
b) OKÚ seznámit ředitele(ky) základních škol, mateřských škol a školní jídelny
s usnesením.
/5:0:0/
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18. Výjimka v počtu žáků ve třídách I. ročníku ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2
Písemně předložený materiál objasnil paní radní Ing. Machačová, která informovala o tom, že
ředitel ZŠ nemůže ve školním roce 2014/2015 z prostorových důvodů otevřít více tříd prvního
ročníku s nižším počtem žáků. Škola nemá žádné volné třídy.
Usnesení:
RMČ souhlasí ve školním roce 2014/2015 s povolením výjimky v počtu žáků ve třídách I. ročníku
ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 dle důvodové zprávy za předpokladu dodržení podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví.
/5:0:0/
19. Návrh na přidělení grantů MČ Praha 22 v oblasti společenských aktivit neziskovým
organizacím v roce 2014
Písemně předložený materiál objasnil pan starosta.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s přidělením grantů organizacím dle návrhu/zápisu grantové komise ze dne
12. 5. 2014
2. RMČ ukládá OKÚ
a) vyrozumět všechny žadatele o výsledku grantového řízení,
b) připravit smlouvy o poskytnutí grantů k podpisům smluvních stran do 26. 5. 2014.
/5:0:0/
20. Zápis z redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 29. 4. 2014
Písemně předložený materiál objasnil pan starosta a RMČ zápis bere na vědomí.
21. Návrh programu 16. zasedání ZMČ, které se uskuteční dne 28. 5. 2014
Návrh programu byl předložen písemně. Jednotlivé materiály byly projednány a RMČ bere na
vědomí návrh programu 16. zasedání ZMČ. Oznámení o konání 16. zasedání ZMČ a distribuce
materiálů proběhne dne 19. 5. 2014 - zajistí OKÚ a OHS. Ve středu 28. 5. 2014 je začátek jednání
16. zasedání ZMČ P22 od 17:00 hodin.
22. Různé
a) Dětský den na Rychetách - dne 8. 6 2014 se od 13 do 18 hod. uskuteční v areálu na
Rychetách tradiční Den dětí, který organizačně zajišťuje a moderuje paní Heidi Janků. Plakát
je zveřejněn v květnovém UZ. K bodu se diskutovalo.
Usnesení:
RMČ souhlasí s předloženým programem Dětského dne na Rychetách a s úhradou nákladů z
fondu darů ve výši 240 600 Kč.
/5:0:0/
b)

Historicky první Rolls-Royce a Bentley sraz v ČR a současně přátelské setkání
automobilových a motocyklových veteránů všech značek - na základě dohody pana ZS MČ
Praha 22 a pana starosty MČ Praha - Dubeč v rámci výše uvedené akce proběhne dne
17. 5. 2014 mezi 15 -16 hod. na Novém náměstí exhibice historických vozidel. O součinnost
byla požádána MP hl. m. Prahy a MČ P22 zajistila prezentaci v květnovém UZ. Dále požádal
pan ZS o proplacení faktury za vyhotovení „Pamětního listu“, který bude účastníkům předávat
pan Benda. K bodu se diskutovalo.
Usnesení:
RMČ souhlasí se součinností MČ Praha 22 s MČ Praha - Dubeč pro konání prezentační akce
„Historicky první Rolls-Royce a Bentley sraz v ČR a současně přátelské setkání
automobilových a motocyklových veteránů všech značek“, která spočívá v úhradě faktur na
tisk a vklad letáku ve výši 4 600 Kč a za tisk Pamětního listu ve výši 6 000 Kč.
/5:0:0/
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c)

Průběžná informace o postupech pracovní skupiny pro zajištění provozu DBP U22
Informace byla předložena písemně. K bodu se diskutovalo.
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí průběžnou informaci paní tajemnice.
2. RMČ souhlasí s vyhlášením záměru na pronájmem NP v čp. 201 K sokolovně
subjektu, který zajistí široké volnočasové aktivity pro veřejnost v úzké spolupráci se
školskými zařízeními a dalšími subjekty působícími na území regionu.
3. RMČ ukládá pracovnímu týmu zpracovat návrh záměru na pronájem NP v divadle
U22.
/5:0:0/

d)

Žádost spol. KOMPAKT o souhlas s použitím znaku MČ Praha 22 - písemná žádost o
povolení použití městského znaku na kartografické mapě, kterou spol. KOMPAKT s. r. o.
každoročně vyrábí a rozesílá zdarma firmám a občanům.
RMČ souhlasí s použitím znaku MČ Praha 22 na kartografickou mapu.
/5:0:0/

e)

Vlajka pro Ukrajinu - symbolická podpora - písemná žádost spol. Člověka v tísni
o symbolickou podporu lidem na Ukrajině, kteří se zasazují za demokratické hodnoty a
transformaci své země, vyvěšením ukrajinské vlajky dne 21. 5. 2014 v naší MČ. K bodu se
diskutovalo.

Zasedání bylo ukončeno v 10:30 hodin.
Zapsala: Monika Kubšová

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Eliška Machačová

……………………………….

Ing. Martin Turnovský

……………………………….

pan Milan Coller, starosta MČ Praha 22

……………………………….
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