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Zápis z 84. zasedání RMČ, které se konalo dne 30. 5. 2018
od 10:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice
Přítomni:
Ověřovatelé zápisu:
Omluven:

Viz Prezenční listina
RNDr. Ing. Bohumil Loula, CSc. Ing. Petr Semeniuk
pan Milan Coller, Bc. Michal Selinger

Jednání zahájil pan starosta v 10:00 hodin přivítáním přítomných.
Hlasováním 5:0:0 byl schválen PROGRAM:
1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu
2. Kontrola zápisu z 83. zasedání RMČ ze dne 16. 5. 2018 a kontrola usnesení a zápisu z 19. zasedání
ZMČ ze dne 16. 5. 2018
3. Stanovení počtu členů ZMČ Praha 22 pro VO 2018 - 2022
4. Výkup pozemků parc. č. 1666/6, 1666/10, 1666/12, 1666/13, 1666/16 a části 1666/8 v k. ú. Uhříněves
- uzavření kupní smlouvy
5. Uzavření smlouvy o spolupráci za účelem vypořádání existence staveb na pozemcích parc. č. 1666/6 a
1666/13 v k. ú. Uhříněves
6. VZMR s názvem „Výměna oken, oprava fasády a střechy na domě čp. 380/34 Husovo náměstí“
7. VZMR s názvem „Oprava garáží čp. 1257 - II. suterén“
8. Opakovaná VZMR na dodávky s názvem „Dovybavení MŠ Pitkovice - zastiňovací prvky“ vyhodnocení zadávacího řízení
9. VZMR s názvem „Přístřešky stanic MHD BUS“ - schválení investičního záměru, způsobu zadání,
zadávacích podmínek, seznamu účastník a hodnotící komise
10. Zápis z Komise výstavby a územního plánování ze dne 21. 5. 2018
11. Rozpočtové úpravy
12. Organizace provozu MŠ Sluneční, Praha 10, Sluneční 1550/20 - další místo výkonu
13. Zřízení příspěvkové organizace - Mateřské školy V Bytovkách, příspěvkové organizace, Praha 10,
V Bytovkách
14. Knihovní řád platný od 25. 5. 2018
15. Zápis do kroniky za rok 2017
16. Zápis ze 4. jednání Komise kultury ze dne 17. 5. 2018
17. Zápis z 10. jednání Komise životního prostředí ze dne 9. 5. 2018
18. Návrh termínů zasedání RMČ Praha 22 na II. pololetí 2018 do konce VO
19. Návrh programu 20. zasedání ZMČ, které se uskuteční 20. 6. 2018
20. Různé
A/ Petice proti zrušení fotbalového hřiště v areálu ZŠ Jandusů 2 a výstavbě tělocvičny na jeho místě
2. Kontrola zápisu z 83. zasedání RMČ ze dne 16. 5. 2018
83/2,82/2,81/2,80/2,79/2,78/2,77/2,76/2,75/2,74/2,73/2,72/2,71/2,70/2,69/2,68/2,67/2,66/2,65/2,64/2,63/2,62/2
61/260/259/258/257/256/255/254/253/2,52/ 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 již obdrželi znalecký posudek na ocenění nemovitostí. Po jeho kontrole a
vyhodnocení nám budou všechny rozhodné skutečnosti včetně návrhu kupní ceny oznámeny dopisem - trvá
14 MIM/4 - VZMR s názvem „Veřejné WC - dodavatel stavby“- obdrženo rozhodnutí od MHMP, stavba bude
zahájena - splněno
83/2,82/2,81/2,80/2,79/2,78/2,77/2,76/2,75/2,74/2,73/2,72/2,71/2,70/2,69/2,68/2,67/2,66/2,65/7(65.RMČdne
23. 8. 2017)- Zřízení ÚVB k pozemku parc. č. 1059 v k. ú. Uhříněves ve prospěch PREdistribuce - řízení
přerušeno - trvá
83/2,82/2,81/2,80/2,79/2,78/2,77/2,76/2,75/2,74/2,73/2,72/2,71/2,70/2,69/2,68/2,67/17 (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
83/2,82/2,81/2,80/2,78/2,77/2,76/2,75/2,74/2,73/2,72/2,71/2,70/2,69/2,68/4 (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

83/2,82/2,81/2,80/2,79/2,78/2,77/2,76/2,75/2,74/2,73/2,72/5 (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 připraveno k podání na KN
83/2,82/2,81/2,80/2,79/2,78/2,77/2,6/2,75/2,74/11 (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) - materiál bude nově přeložen na RMČ - trvá; uchazeč (stěžovatel) VISTORIA CZ a.s. zaslal
DS dne 16. 5. námitku proti porušení zákona č. 137/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. ORS tuto námitku
obdržel dne 18. 5. a téhož dne byla odeslána AK Mgr. Lukáše Eichingera, MBA. Dne 25. 5. se konala
schůzka u pana starosty, dále řeší starosta - trvá
Usnesení:
RMČ souhlasí vyhovět námitkám ke zrušení zadávacího řízení k VZ s názvem „Tělocvična - víceúčelová
sportovní hala ZŠ Jandusů“.
/5:0:0/
83/2,82/2,81/2,80/2,79/2,78/2,77/2,76/2,75/2,74/13 (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
83/2,82/2,81/2,80/2,79/2,78/2,77/2,76/2,75/7 (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
83/2,82/2,81/2,80/2,79/2,78/2,77/2,76/2,75/18 (75. RMČ dne 24. 1. 2018) - Navýšení kapacity ZŠ U Obory
- změna fasády nové přístavby - RAD Ing. Semeniuk informoval o dalším jednání na MHMP, možnosti
ponechání kontejnerů řeší p. Knotek - trvá
83/2,82/2,81/2,80/2,79/2,78/2,77/2,76/2,75/19B (75. RMČ dne 24. 1. 2018) - Informace STA - Jmenování
pracovní skupiny k vypracování předběžných připomínek k Metropolitnímu plánu - Komise VaÚPn,
zasedala dne 21. 5. – dnes na programu bod 10; materiál do ZMČ připraví STA + Ing. Máslová - trvá
83/2,82/2,81/2,80/2,79/2,78/2,77/2,76/19 (76. RMČ ze dne 7. 2. 2018) - Různé B/ Informace místostarosty
pana Knotka - Žádost ZO Senioři Praha 22 - faktura zaplacena - splněno
83/2,82/2,81/2,80/2,79/2,78/6 (78. RMČ dne 7. 3. 2018) - Oslavy k výročí 100 let od založení samostatné
Československé republiky - žádost o grant podána dne 20. 3. 2018 - probíhá, program oslav projednáván na
KK dne 17. 5. - dnes na programu bod 16
83/2,82/2,81/2,80/2,79/3 (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
83/2,82/2,81/2,80/3 (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 zaslána na KN - trvá
83/2,82/2,81/2,80/4 (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
83/2,82/2,81/2,80/8 (80. RMČ dne 4. 4. 2018) - Pronájem části pozemku parc. č. 2184/1 v k. ú. Uhříněves
od Správa železniční dopravní cesty – smlouva podepsána - splněno
83/2,82/2,81/2,80/18 (80. RMČ dne 4. 4. 2018) - Zápis z 2. zasedání KK ze dne 22. 3. 2018 - 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 - podklady předány dne 29. 5. panu
Šetlíkovi - trvá
83/2,82/2,81/2,80/19 (80. RMČ dne 4. 4. 2018) - Opakovaná VZMR na dodávky s názvem „Dovybavení
MŠ Pitkovice - zastiňovací prvky“ - dnes na programu bod 8
83/2,82/2,81/4 (81. RMČ dne 18. 4. 2018) - 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 realizaci na zakázku - trvá
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83/2a11,82/2,81/7 (81. RMČ dne 18. 4. 2018) - VZ „Pořízení užitkového vozidla na alternativní pohon MČ P22“- OHS - b) podat žádost o dotaci na SFŽP - probíhá; výběr zhotovitele VZ „Pořízení užitkového
vozidla na alternativní pohon - MČ P22“ - uchazeč informován, probíhá korekce smlouvy - trvá
83/2,82/4 (82. RMČ dne 2. 5. 2018) - 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
83/2,82/5 (82. RMČ dne 2. 5. 2018) - VZMR s názvem „Oprava garáží čp. 1257 - II. suterén“ - dnes na
programu bod 7
83/2,82/6 (82. RMČ dne 2. 5. 2018) -VZMR s názvem „Výměna oken, oprava fasády a střechy na domě
čp. 380/34 Husovo náměstí“ -VZMR byla zadána - dnes na programu bod 6
83/2,82/17 (82. RMČ dne 2. 5. 2018) - Různé C/ Informace radního pana Collera - Dětský den na
Rychetách – probíhá
83/3 - VZMR „Restaurování pomníku sv. Jana Nepomuckého“ - byla vypsána VZ a byli osloveni
3 restaurátoři - trvá
83/4 - Volby do Školské rady při ZŠ U Obory, Praha 10, Vachkova 630 - OKÚ vydal přílohu (seznam
členů ŠR) ke zřizovací listině ŠR při ZŠ U Obory, Praha 10, Vachkova 630 - splněno
83/5 - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 1646/2 a 2202/6 v k. ú. Uhříněves ve prospěch společnosti
Česká telekomunikační infrastruktura - žadatel informován, čeká se na zaslání smlouvy - trvá
83/6 - Zřízení ÚVB k pozemku parc. č. 1906/46 v k. ú. Uhříněves ve prospěch společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura - žadatel informován, čeká se na zaslání smlouvy - trvá
83/7 - Prodej případný pronájem pozemku parc. č. 118, k. ú. Hájek u Uhříněvsi - stanovisko žadatelům
odesláno 24.5. - splněno
83/8 - Pronájem části komunikace ul. V Bytovkách a ul. U Židovského hřbitova, parc. č. 1653/4, k. ú.
Uhříněves, za účelem natáčení TVC spotu „SENOCALM“ - žadatel informován, smlouva podepsána splněno
83/9 - Ukončení NS s panem Martinem Orlem
RMČ souhlasí s proplacením částky 10 000 Kč za opravu plynového kotle s tím, že kotel bude zanesen do
majetku MČ Praha 22 - trvá
83/10 - Umístění nereklamních doplňků na zařízeních veřejného osvětlení - smlouva připravena

k podpisu - splněno
83/12 - Návrh nových žadatelů do bytu zvláštního určení v DPS II - žadatelka informována, smlouva
připravena k podpisu - splněno
83/13 - Zápisy z 21. a 22. jednání Komise VaÚP - společnosti informovány - splněno
83/14 - Financování MŠ, zřízených MČ P22 - ředitelky s usnesením seznámeny - splněno
83/16 - Různé A/ Informace Ing. Petra - jmenování pověřence na ochranu osobních údajů
a) starostovi uzavřít s pověřencem smlouvu na poskytování služeb podle GDPR - splněno
b) ředitelkám/řediteli zřízených PO jmenovat pověřence na ochranu osobních údajů do 24. 5. 2018 - splněno
2b) Kontrola usnesení z 19. zasedání ZMČ ze dne 16. 5. 2018
Ekonomické záležitosti
4.2.2 ZMČ ukládá RMČ - realizovat nápravná opatření ke zjištěným chybám a nedostatkům obsaženým ve
„Zprávě o přezkoumání hospodaření za rok 2017“ - vydán Příkaz starosty č. 1/2018, jako opatření
k nápravě chyb a nedostatků, které byly ve zprávě uvedeny - splněno
4.2.3 ZMČ ukládá RMČ podat písemnou zprávu o plnění přijatých opatřeních přezkoumávajícímu orgánu
(MHMP) – zpráva o přijatých opatřeních odeslána - splněno
Majetkové záležitosti
5.1.2 ZMČ ukládá RMČ - OSM uzavřít kupní smlouvu na přímý prodej 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, 155
00 Praha 5, IČ 04899351, za cenu dle cenové mapy pro rok 2018 ve výši 3 760 Kč/m2, celkem tedy
za 165 440 Kč - trvá
6.6

ZMČ ukládá RMČ - OKÚ vyrozumět žadatele s rozhodnutím ZMČ o přidělení dotace a připravit
smlouvu o poskytnutí dotace k podpisům smluvních stran - smlouvy připraveny k podpisu - splněno
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2c) Kontrola zápisu z 19. zasedání ZMČ ze dne 16. 5. 2018
Bod 10.1 - Mgr. Erbsová - požádala o odpovědi na otázky
1. Proč byla udělena výjimka ze směrnice o zadávání veřejných zakázek při zadání zakázky „Administrace
projektu Navýšení kapacity ZŠ U Obory“ a zakázka byla přímo zadána společnosti CAUTUS
PROJECTS, a.s.?
Písemnou odpověď zajistí radní Ing. Semeniuk. - odpověď zaslána emailem 29. 5. 2018 - splněno
2. Proč je v UZ zakázána politická inzerce? Na základě jakého zákona a kdo a podle čeho bude určovat co
je a co není politická inzerce? Prosím také o zaslání písemného právní stanoviska, které měla RMČ při
svém rozhodování k dispozici.
Písemnou odpověď zajistí šéfredaktor RR UZ - trvá
Bod 10.2 Dotazy, připomínky a podněty občanů MČ Praha 22
Občan pan Schwarzmayer - parkování u Lékařského domu, vymezená místa pro lékaře a pacienti nemají kde
zaparkovat.
Poznámka zapsána a situaci prověří OŽPD.- odpověď zaslána emailem 29. 5. 2018 - splněno
Občanka Motlochová
Nové VŘ na Tělocvičnu ZŠ Bří Janusů - jaká kritéria se budou změkčovat oproti původnímu VŘ?
Písemnou odpověď zajistí radní Ing. Semeniuk až po vyhlášení kritérií - trvá
Občan Urban
Jestli MČ plánuje rekonstrukci lávky v oboře a pokud ano, tak kdy?
Písemnou odpověď zajistí radní RNDr. Loula - odpověď zaslána emailem - splněno
3. Stanovení počtu členů ZMČ Praha 22 pro VO 2018-2022
Písemný materiál objasnil pan starosta. K bodu se diskutovalo.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí, aby Zastupitelstvu MČ Praha 22 byl předložen ke schválení návrh na stanovení počtu
členů Zastupitelstva MČ Praha 22 ve volebním období 2018-2022.
2. RMČ doporučuje, aby byl pro volební období 2018-2022 stanoven počet 25 členů Zastupitelstva
MČ Praha 22.
3. RMČ ukládá panu starostovi předložit návrh dle bodu 2. tohoto usnesení na 20. zasedání ZMČ Praha
22 dne 20. 6. 2018.
/5:0:0/
4. Výkup pozemků parc. č. 1666/6, 1666/10, 1666/12, 1666/13, 1666/16 a části 1666/8 v k. ú. Uhříněves
- uzavření kupní smlouvy
Písemný materiál objasnil místostarosta pan Knotek.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na odkoupení pozemků parc. č. 1666/6, 1666/10, 1666/12,
1666/13, 1666/16 a části 1666/8 o výměře 929 m2 vše v k. ú. Uhříněves za cenu 1 790 Kč/m2, celkem
tedy za cenu 19 561 120 Kč od pana M. M., bytem Praha 10 a pana Ing. M. M., bytem Praha 10, za
podmínky uzavření trojstranné smlouvy mezi MČ Praha 22, vlastníky pozemku Ing. M. M. a M. M. a
SK Čechie Uhříněves, z.s., ohledně vypořádání existence staveb na pozemku parc. č. 1666/6 a
pozemku parc. č. 1666/13.
2. RMČ ukládá OSM připravit materiál do 20. ZMČ.
/4:0:1/
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5. Uzavření smlouvy o spolupráci za účelem vypořádání existence staveb na pozemcích parc. č. 1666/6
a 1666/13 v k. ú. Uhříněves
Písemný materiál objasnil místostarosta pan Knotek.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci za účelem vypořádání existence staveb na
pozemcích parc. č. 1666/6 a 1666/13 v k. ú. Uhříněves mezi MČ Praha 22, SK Čechií Uhříněves, z.s.,
Přátelství 64/70,104 00 Praha - Uhříněves, IČ 15268551, panem M. M., Praha 10 a panem Ing. M. M.,
Praha 10.
2. RMČ souhlasí s přijmutím daru stavby bez čp. na pozemku parc. č. 1666/6 a stavby bez čp. na
pozemku parc. č. 1666/13 vše v k. ú. Uhříněves od SK Čechie Uhříněves, z.s., Přátelství 64/70,104 00
Praha - Uhříněves, IČ 15268551.
3. RMČ ukládá OSM vyvěsit záměr přijmutí daru a záměr pronájmu tribuny a připravit materiál do
20. ZMČ.
/4:0:1/
6. VZMR s názvem „Výměna oken, oprava fasády a střechy na domě čp. 380/34 Husovo náměstí“
Písemný materiál objasnil místostarosta pan Knotek.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí S firmou Archdozor, s.r.o., Počernická 509/85, 108 00, Praha 10 - Malešice,
IČ 05498643, jako s dodavatelem VZ malého rozsahu s názvem „Výměna oken, oprava fasády a střechy
na domě čp. 380/34 Husovo náměstí“ za cenu 4 271 108,05 Kč včetně DPH 15 %.
2. RMČ ukládá OSM zajistit smlouvu o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Výměna
oken, oprava fasády a střechy na domě čp. 380/34 Husovo náměstí“ s firmou Archdozor, s.r.o., Počernická
509/85, 108 00, Praha 10 - Malešice, IČ 05498643, za cenu 4 271 108,05 Kč včetně DPH 15 %.
/4:0:1/
7. VZMR s názvem „Oprava garáží čp. 1257 - II. suterén“
Písemný materiál objasnil místostarosta pan Knotek.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s firmou Prague Business Property a.s., Jeremenkova 1021/70, 147 00 Praha 4 - Braník,
IČ 05172543 jako s dodavatelem VZ malého rozsahu s názvem „Oprava garáží čp. 1257 - II. suterén“ za
cenu 931 500,00 Kč včetně DPH 15 %.
2. RMČ ukládá OSM zajistit smlouvu o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Oprava
garáží čp. 1257 - II. suterén“ pro firmu: Prague Business Property a.s., Jeremenkova 1021/70, 147 00
Praha 4 - Braník, IČ 05172543 za cenu 931 500,00 Kč včetně DPH 15 %.
/4:0:1/
8. Opakovaná VZMR na dodávky s názvem „Dovybavení MŠ Pitkovice - zastiňovací prvky“ vyhodnocení zadávacího řízení
Písemný materiál objasnil radní Ing. Semeniuk. K bodu se diskutovalo.
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí Zprávu o veřejné zakázce a doporučení hodnotící komise.
2. RMČ rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče:
Tomovy Parky Group s.r.o., Radvánovice 123, 511 01 Turnov, IČ: 02219182,
za cenu 780 800 Kč bez DPH
3. RMČ schvaluje zvýšení výdajů rozpočtu na zajištění dodávky s názvem „Dovybavení MŠ Pitkovice zastiňovací prvky“ o 445 000 Kč a snížení výdajů o 445 000 Kč z akce Park Pitkovické rybníky vegetační úpravy (přesun výdajů v rozpočtu).
4. RMČ ukládá starostovi
a) písemně seznámit uchazeče s výsledkem výběrového řízení,
b) zahájit ve spolupráci s ORS jednání o uzavření kupní smlouvy a smlouvu uzavřít.
/4:0:1/
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9. VZMR s názvem „Přístřešky stanic MHD BUS“ - schválení investičního záměru, způsobu zadání,
zadávacích podmínek, seznamu účastník a hodnotící komise
Písemný materiál objasnil radní Ing. Semeniuk.
Usnesení:
1. RMČ schvaluje investiční záměr na zajištění dodávky přístřešků na čtyřech stanicích MHD BUS
v k. ú. Uhříněves dle důvodové zprávy.
2. RMČ souhlasí se zajištěním zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky pod názvem
„Přístřešky stanic MHD BUS“.
3. RMČ ukládá ORS zajistit zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky pod názvem „Přístřešky
stanic MHD BUS“ v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 2/2016.
4. RMČ schvaluje způsob zadání a zadávací podmínky.
5. RMČ schvaluje seznam účastníků, kteří budou vyzváni k podání nabídky.
6. RMČ schvaluje členy a náhradníky hodnotící komise ve složení:
členové: Ing. Petr Semeniuk náhradníci: Bc. Michal Selinger
Petr Mošna
Jiří Knotek
Jiří Rösler
Miroslav Šašek
7. RMČ ukládá starostovi jmenovat členy a náhradníky hodnotící komise v souladu se závěry tohoto
usnesení.
/4:0:1/
10. Zápis z Komise výstavby a územního plánování ze dne 21. 5. 2018 (dále jen Komise VaÚP)
Písemný materiál objasnil radní Ing. Semeniuk, že je radě předkládán zápis z jednání, na kterém komise
projednala připomínky k návrhu nového územního plánu Prahy (tzv. Metropolitního plánu - MPP) na území
Uhříněvsi, Pitkovic a Hájku u Uhříněvsi. K bodu se diskutovalo.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s připomínkami k návrhu MPP dle doporučení Komise VaÚP ze dne 21. 5. 2018.
2. RMČ souhlasí s úpravami připomínek u zón 02, 05, 07, 10, 11 a 13 k návrhu MPP dle doplňujícího
materiálu zpracovaného Ing. arch. Petrem Starčevičem.
3. RMČ ukládá starostovi předložit připomínky k návrhu MPP ke schválení na 20. ZMČ.
/4:0:1/
11. Rozpočtové úpravy
Písemný materiál objasnil radní Ing. Matyášek
Usnesení:
RMČ schvaluje rozpočtové úpravy dle přílohy.
/4:0:1/
12. Organizace provozu MŠ Sluneční, Praha 10, Sluneční 1550/20 - další místo výkonu
Materiál byl předložen písemně. K bodu byl přizván V ORS pan Mošna.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s účinností od 1. 8. 2018 u MŠ Sluneční, Praha 10, Sluneční 1550/20 se
- zřízením dalšího místa výkonu, včetně výdejny stravy se sídlem V Bytovkách 803, 104 00 Praha 10
Uhříněves,
- zvýšením celkové kapacity počtu dětí, které lze v MŠ vzdělávat a stravovat.
2. RMČ ukládá radnímu Milanovi Collerovi, předložit na 20. zasedání ZMČ Praha 22 dne
20. 6. 2018 ke schválení změny v organizaci provozu MŠ Sluneční, Praha 10, Sluneční 1550/20.
/5:0:0/
13. Zřízení příspěvkové organizace - Mateřské školy V Bytovkách, příspěvkové organizace, Praha 10,
V Bytovkách
Materiál byl předložen písemně. K bodu se diskutovalo.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí se zřízením příspěvkové organizace mateřské školy, včetně výdejny stravy s účinností
od 1. 8. 2019
a) s názvem Mateřská škola V Bytovkách, příspěvková organizace, Praha 10, V Bytovkách
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b) se sídlem V Bytovkách, 104 00 Praha - Uhříněves.
2. RMČ souhlasí s návrhem zřizovací listiny Mateřské školy V Bytovkách, příspěvkové organizace,
Praha 10, V Bytovkách.
3. RMČ souhlasí
a) s podáním žádosti o zápis mateřské školy, včetně výdejny stravy do rejstříku škol a školských
zařízení s nejvyšším povoleným počtem 168 dětí v termínu do 30. 9. 2018,
b) s provedením všech administrativních úkonů uvedených v důvodové zprávě pod body
č. 1) - 10) v souvislosti se zahájením činnosti příspěvkové organizace MŠ V Bytovkách,
příspěvková organizace, Praha 10, V Bytovkách v termínu od 1. 8. 2019.
4. RMČ ukládá radnímu Milanovi Collerovi předložit na 20. zasedání ZMČ Praha 22 dne 20. 6. 2018
ke schválení zřízení příspěvkové organizace mateřské školy, včetně výdejny stravy s názvem Mateřská
škola V Bytovkách, příspěvková organizace, Praha 10, V Bytovkách se sídlem V Bytovkách, Praha Uhříněves, včetně zřizovací listiny.
/5:0:0/
14. Knihovní řád platný od 25. 5. 2018
Materiál byl předložen písemně.
Usnesení:
RMČ schvaluje Knihovní řád platný od 25. 5.2018.
/5:0:0/
15. Zápis do kroniky za rok 2017
Materiál byl předložen písemně a radní rozeslán i v elektronické podobě.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s předloženým návrhem zápisu do kroniky za rok 2017.
2. RMČ souhlasí s vyplacením roční odměny kronikáři ve výši 24 000 Kč, která byla schválena
usnesením ZMČ Praha 22 dne 15. 2. 2017 (viz bod 11 zápisu ze zasedání ZMČ).
/5:0:0/
16. Zápis ze 4. jednání Komise kultury ze dne 17. 5. 2018
Materiál byl předložen písemně.
Usnesení:
RMČ rozhodla o stažení materiálu z programu, z důvodu nepřítomnosti dvou radních, kteří se zasedání KK
účastnili a podílejí se na sestavování programu v rámci oslav 100. výročí vzniku samostatné ČSR.
/5:0:0/
17. Zápis z 10. jednání Komise životního prostředí ze dne 9. 5. 2018
Písemný materiál objasnil radní RNDr. Loula. RMČ zápis bere na vědomí.
18. Návrh termínů zasedání RMČ Praha 22 na II. pololetí 2018 do konce VO
Materiál byl předložen písemně.
Usnesení:
1. RMČ schvaluje harmonogram zasedání RMČ na II. pololetí 2018 do konce VO.
87. zasedání RMČ
88. zasedání RMČ
89. zasedání RMČ
90. zasedání RMČ
91. zasedání RMČ
92. zasedání RMČ

18. 7. 2018
29. 8. 2018
12. 9. 2018
26. 9. 2018
10. 10. 2018
24. 10. 2018

10:00 hodin
10:00 hodin
10:00 hodin
10:00 hodin
10:00 hodin
10:00 hodin

2. RMČ ukládá OKVO zveřejnit termíny v UZ, na webu MČ a FC
/5:0:0/
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19. Návrh programu 20. zasedání ZMČ, které se uskuteční 20. 6. 2018
Návrh programu byl předložen písemně včetně plnění úkolů ze ZMČ. K programu se diskutovalo.
Usnesení:
RMČ schvaluje návrh programu 20. zasedání ZMČ, které se bude konat ve středu 20. 6. 2018 od 16 hodin ve
velké zasedací místnosti ve 3. patře. Oznámení o konání 20. zasedání ZMČ a distribuci materiálů - zajistí
OKVO a OHS v souladu se zákony v pondělí 11. 6. 2018. Materiály pro členy ZMČ budou k dispozici na
webu MČ Praha 22 http://www.praha22.cz/mestska-cast/volene-organy/zastupitelstvo/materialy-prozastupitele/. Zveřejnění materiálů na webu MČ pro veřejnost zajistí OKVO v úterý 12 6. 2018.
/5:0:0/
20. Různé
A/ Petice proti zrušení fotbalového hřiště v areálu ZŠ Jandusů 2 a výstavbě tělocvičny na jeho místě
Dne 24. 5. 2018 byl na podatelnu ÚMČ předán dokument „Petice proti zrušení fotbalového hřiště v areálu
ZŠ Jandusů 2 a výstavbě tělocvičny na jeho místě“ s celkovým počtem 368 podpisů. Podání bylo zaevidováno
jako petice OKÚ.
RMČ bere petici na vědomí a ukládá OKVO předat petici k vyřízení Kontrolnímu výboru k rukám předsedy
pana Mgr. Pavla Kosaře v souladu s Pravidly pro přijímání a vyřizování petic a stížností podaných orgánům
městské části Praha 22 čl. 3 odst. 3.
Odpověď zástupcům petičního výboru, by měla být odeslána nejpozději do 25. 6. 2018.
Zasedání bylo ukončeno v 12:30 hodin.
Zapsala: Monika Kubšová

Ověřovatelé zápisu:

RNDr. Ing. Bohumil Loula, CSc.

…………………………………

Ing. Petr Semeniuk

………………………………..

Bc Michal Selinger, místostarosta MČ Praha 22

…………………………………………

Použité zkratky:
VZ
veřejná zakázka
VZMR veřejná zakázka malého rozsahu
ZD
zadávací dokumentace
PD
projektová dokumentace
TDI
technický dozor investora
UR
územní rozhodnutí
DUR dokumentace pro územní rozhodnutí
DSP dokumentace pro stavební povolení
DPS dokumentace provedení stavby

SP
DIO
DIR
VO
DK
SK
IA
AD
DSPS
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stavební povolení
dopravně inženýrské opatření
dopravně inženýrské rozhodnutí
veřejné osvětlení
dešťová kanalizace
splašková kanalizace
investiční akce
autorský dozor
dokumentace skutečného provedení stavby

