1
Zápis z 86. zasedání RMČ, které se konalo dne 27. 6. 2018
od 10:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice
Přítomni:
Ověřovatelé zápisu:
Omluven:

Viz Prezenční listina
Bc. Michal Selinger, Ing. Petr Semeniuk
Ing. Turnovský

Jednání zahájil pan místostarosta pan Knotek v 10:00 hodin přivítáním přítomných.
Hlasováním 6:0:0 byl schválen PROGRAM:
1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu
2. Kontrola zápisu z 85. zasedání RMČ ze dne 13. 6. 2018
3. VZMR „Restaurování pomníku sv. Jana Nepomuckého“
4. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 1814/182 v k. ú. Uhříněves ve prospěch
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s.
5. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 168/137 v k. ú. Pitkovice ve prospěch
společnosti PREdistribuce, a.s.
6. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 1059 v k. ú. Uhříněves ve prospěch
společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s.
7. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 1882/5 v k. ú. Uhříněves ve prospěch
společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s.
8. VZMR s názvem „Klimatizační jednotky budova radnice čp. 1250, 3.NP - 1. etapa“
9. Pronájem nebytových prostor č. 501 a č. 503 - ordinací v čp. 1610 ul. Ke kříži v Praze - Uhříněvsi
10. Žádost o prodloužení nájemních smluv č. 100/2013 MN - 25, 70/2014 MN - 31 a 82/2013 MN - 21
na dobu neurčitou
11. Výměna bytu v čp. 1257 na Novém náměstí v Uhříněvsi za byt v majetku MČ Praha-Nedvězí u Říčan
12. Úprava nájemních vztahů k bytům v majetku MČ Praha 22
13. Souhlas s umístěním sídla firmy
14. Poskytnutí příspěvku na zakoupení zařizovacích předmětů a zastiňovacích prvků do nových ordinací
v čp. 1610 ul. Ke kříži
15. Investiční záměry a schválení rozpočtových úprav - ORS
16. Rozpočtové úpravy
17. Finanční kontroly ve školách a školní jídelně, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 22
18. Svatební obřady ÚMČ Praha 22 - stanovení dalšího místa určeného obcí pro konání svatebních obřadů
19. Zápis z 5. jednání Komise kultury ze dne 14. 6. 2018
20. Různé
A/ Informace pana Knotka
B/ Informace radního Ing. Semeniuka
2. Kontrola zápisu z 85. zasedání RMČ ze dne 13. 6. 2018
85/2,84/2,83/2,82/2,81/2,80/2,79/2,78/2,77/2,76/2,75/2,74/2,73/2,72/2,71/2,70/2,69/2,68/2,67/2,66/2,65/2,64/2
63/262/261/260/259/258/257/256/255/254/253/2,52/ 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. - od SŽDC jsme dne 19. 6. obdrželi dopis, že naše žádost o prodej výše uvedeného majetku byla
projednána s kladným výsledkem s určitými technickými podmínkami za kupní cenu ve výši cca 171 000 Kč
bez DPH na základě ceny obvyklé stanovené ve znaleckém posudku - trvá
85/2,84/2,83/2,82/2,81/2,80/2,79/2,78/2,77/2,76/2,75/2,74/2,73/2,72/2,71/2,70/2,69/2,68/2,67/17 (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
85/2,84/2,83/2,82/2,81/2,80/2,78/2,77/2,76/2,75/2,74/2,73/2,72/2,71/2,70/2,69/2,68/4 (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

85/2,84/2,83/2,82/2,81/2,80/2,79/2,78/2,77/2,76/2,75/2,74/2,73/2,72/5 (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
- podáno na KN - trvá
85/2,84/2,83/2,82/2,81/2,80/2,79/2,78/2,77/2,6/2,75/2,74/11 (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) - 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.
Na 84. zasedání rada souhlasila vyhovět námitkám ke zrušení zadávacího řízení k VZ s názvem „Tělocvična
- víceúčelová sportovní hala ZŠ Jandusů“. Na 85. zasedání rada potvrdila souhlas se zrušením zrušení
zadávacího řízení VZ s názvem „Tělocvična - víceúčelová sportovní hala ZŠ Jandusů“. Zrušení zrušení
zadávacího řízení bude odesláno všem účastníkům výběrového řízení.
- souhlas se zrušením zrušení zadávacího řízení VZ - Mgr. Eichingerovi, MBA bylo zasláno Rozhodnutí a
oznámení zadavatele o zrušení zrušení zadávacího řízení s tím, aby ho rozeslal všem účastníkům výběrového
řízení.
85/2,84/2,83/2,82/2,81/2,80/2,79/2,78/2,77/2,76/2,75/7 (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
85/2,84/2,83/2,82/2,81/2,80/2,79/2,78/2,77/2,76/2,75/18 (75. RMČ dne 24. 1. 2018) - Navýšení kapacity ZŠ
U Obory - změna fasády nové přístavby - RAD Ing. Semeniuk informoval o dalším jednání na MHMP, p.
Knotek informoval o návrhu spol. WAREX o pokračování nájemního vztahu nebo na odkup kontejnerů - trvá
85/2,84/2,83/2,82/2,81/2,80/2,79/3 (79. RMČ dne 21. 3. 2018) - Pronájem NP - ordinací v čp. 1610 ul. Ke kříži
v Praze - Uhříněvsi - ostré smlouvy na dvě ordinace dnes jako bod 9
85/2,84/2,83/2,82/2,81/2,80/3 (80. RMČ dne 4. 4. 2018) - Zřízení služebností ve prospěch MČ P22 v rámci
výstavby Obytného areálu U Starého mlýna s CWI DELTA s.r.o. - smlouva zaslána na KN - trvá
85/2,84/2,83/2,82/2,81/2,80/4 (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
85/2,84/2,83/2,82/2,81/4 (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
85/2,84/2,83/2a11,82/2,81/7 (81. RMČ dne 18. 4. 2018) - VZ „Pořízení užitkového vozidla na alternativní
pohon - MČ P22“- OHS - b) podat žádost o dotaci na SFŽP - probíhá
85/2,84/2,83/2,82/4 (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
85/2,84/2,83/2,82/17 (82. RMČ dne 2. 5. 2018) - Různé C/ Informace radního pana Collera - Dětský den
na Rychetách byl vyúčtován - splněno
85/2,84/2,83/3 (83. RMČ dne 16. 5. 2018) - VZMR „Restaurování pomníku sv. Jana Nepomuckého“ byla doručena jedna nabídka, žadatel byl vyzván k doplnění s T. do 15. 6. - dnes na programu bod 3
85/2,84/2,83/5 (83. RMČ dne 16. 5. 2018) - Zřízení ÚVB k pozemku parc. č. 1906/46 v k. ú. Uhříněves ve
prospěch sp - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 1646/2 a 2202/6 v k. ú. Uhříněves ve prospěch Česká
telekomunikační infrastruktura - žadatel informován, čeká se na zaslání smlouvy - trvá
85/2,84/2,83/6 (83. RMČ dne 16. 5. 2018) - Zřízení ÚVB k pozemku parc. č. 1906/46 v k. ú. Uhříněves ve
prospěch Česká telekomunikační infrastruktura - smlouva u podpisu - splněno
85/2,84/2,83/9 (83. RMČ dne 16. 5. 2018) - Ukončení NS s panem Martinem Orlem - smlouva bude
ukončena k 31. 7. 2018 - trvá
RMČ souhlasila s proplacením částky 10 000 Kč za opravu plynového kotle s tím, že kotel bude zanesen
do majetku MČ Praha 22 - trvá
85/2,84/6 (84. RMČ dne 30. 5. 2018) - VZMR s názvem „Výměna oken, oprava fasády a střechy na domě
čp. 380/34 Husovo náměstí“
- smlouva o dílo podepsána - práce zahájeny - OSM sleduje - splněno
85/2,84/7 (84. RMČ dne 30. 5. 2018) - VZMR s názvem „Oprava garáží čp. 1257 - II. suterén“ - práce
zahájeny - OSM sleduje – splněno
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85/2,84/9 (84. RMČ dne 30. 5. 2018) - VZMR s názvem „Přístřešky stanic MHD BUS“ - schválení
investičního záměru, způsobu zadání, zadávacích podmínek, seznamu účastník a hodnotící komise ORS zajistil zadání VZMR na dodávky v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 2/2016 a to dne 5. 6. 2018,
hodnotící komise zasedala dne 19. 6. 2018, nabídky doručili 3 uchazeči, kteří byli vyzváni k doplnění nabídek
- trvá
85/3 - Návrh nových žadatelů do bytu zvláštního určení v DPS II - nájemní smlouva připravena k podpisu splněno
85/5 - Oprava cestní sítě Husovo nám. - 2. etapa - schválení rozpočtové úpravy - ORS zajistí zpracování
zjednodušené PD akce „Oprava cestní sítě Husovo náměstí - 2. etapa“ v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22
č. 2/2016 - trvá
86/6 - DPS Betlímek - uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o připojení k distribuční soustavě
s PREdistribuce, a. s. - jednání o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o připojení objektu DPS Betlímek
s PREdistribuce, a.s. byla zahájena - trvá
85/7 - Čerpání úplaty v MŠ Pitkovice – paní ředitelka seznámena - splněno
85/8 - Zápis ze 4. jednání KK ze dne 17. 5. 2018 - zápis projednán na 16. MIM. RMČ dne 20. 6. 2018 splněno
85/9 - Vyjádření MČ k oznámení zjišťovacího řízení - Hostivařská spojka
stanovisko s připomínkami k záměru „Stavba č. 42823, 3 - Propojovací komunikace Kutnohorská - SOKP“
odesláno příslušnému úřadu, tj. odboru ochrany prostředí MHMP. - splněno
85/10 - Zápis z 19. zasedání dále jen KD ze dne 4. 6. 2018
- starosta uplatni připomínky ve vyjádření MČ ve zjišťovacím řízení - splněno
- rada souhlasila s doporučením KD uvedeném v bodě č. 9 zápisu, řešit situaci prahů až po dokončení
výstavby chodníků v ul. Fr. Diviše. - zástupce petičního výboru byl o rozhodnutí informován dopisem dne
19. 6. 2018 - splněno
85/14 - Různé
A/ Návrh na uzavření OIC dne 7. 7. 2018 - z provozních důvodů je radě navrženo uzavření OIC v sobotu
7. 7. 2018 (5. 7. a 6. 7. - státní svátky)- informace zveřejněna splněno
C/ Informace Ing. Petra - Práce na tvorbě návrhu rozpočtu na rok 2019 - dopis starostům - požadavky
budou předloženy ke schválení na 87. RMČ a následně odeslány na formuláři zveřejněním na extranetu
MHMP v termínu do 31. 7. 2018 - trvá
3. VZMR „Restaurování pomníku sv. Jana Nepomuckého“
Materiál byl předložen písemně.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s panem Mgr. Danielem TALAVEROU, Pod Lihovarem 2232/2, 256 01 Benešov
u Prahy, IČ: 12518743, jako s dodavatelem VZ malého rozsahu s názvem „Restaurování pomníku
sv. Jana Nepomuckého“ za cenu 241.500 Kč včetně DPH 15 %.
2. RMČ ukládá OKÚ v součinnosti s OSM zajistit smlouvu o dílo na VZMR s názvem „Restaurování
pomníku sv. Jana Nepomuckého“ s panem Mgr. Danielem TALAVEROU, Pod Lihovarem 2232/2,
256 01 Benešov u Prahy, IČ: 12518743, za cenu 241 500 Kč včetně DPH 15 %.
/5:0:1/
Zřízení úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 1814/182 v k. ú. Uhříněves ve prospěch
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s.
Písemný materiál objasnil místostarosta pan Knotek.
Usnesení:
3. RMČ souhlasí se zřízením úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 1814/182 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.
4. RMČ ukládá
a) OSM informovat žadatele a připravit smlouvu o smlouvě budoucí,
b) starostovi uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
/6:0:0/
4.
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Zřízení úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 168/137 v k. ú. Pitkovice ve prospěch
společnosti PREdistribuce, a. s.
Písemný materiál objasnil místostarosta pan Knotek.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí se zřízením úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 168/137 v k.ú. Pitkovice
ve prospěch společnosti PREdistribuce, a. s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5, IČ: 273 76 516
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.
/6:0:0/
5.

Zřízení úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 1059 v k. ú. Uhříněves ve prospěch
společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a. s.
Písemný materiál objasnil místostarosta pan Knotek.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí se zřízením úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 1059 v k. ú. Uhříněves ve
prospěch společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., U Plynárny 500, 145 08 Praha 4,
IČ: 27403505, za cenu 500 Kč + DPH.
2. RMČ ukládá
a) OSM informovat žadatele a připravit smlouvu o zřízení věcného břemene.
b) starostovi uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene.
/6:0:0/
6.

Zřízení úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 1882/5 v k. ú. Uhříněves ve prospěch
společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a. s.
Písemný materiál objasnil místostarosta pan Knotek.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí se zřízením úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 1882/5 v k. ú. Uhříněves
ve prospěch společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s., U Plynárny 500, 145 08 Praha 4,
IČ: 27403505, za cenu 702 Kč + DPH.
2. RMČ ukládá
a) OSM informovat žadatele a připravit smlouvu o zřízení věcného břemene,
b) starostovi uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene
/6:0:0/
7.

8 VZMR s názvem „Klimatizační jednotky budova radnice čp. 1250, 3.NP - 1. etapa“
Písemný materiál objasnil místostarosta pan Knotek.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí se zadáním veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Klimatizační jednotky budova
radnice čp. 1250, 3.NP - 1. etapa“.
2. RMČ souhlasí se zadávacími podmínkami a způsobem zadání veřejné zakázky malého rozsahu
s názvem „Klimatizační jednotky budova radnice čp. 1250, 3.NP - 1. etapa“.
3. RMČ jmenuje hodnotící komisi ve složení

členové:

náhradníci:

Jiří Knotek
Bc. Michal Selinger
Ing. Jana Kovaříková
Ing. František Wetter
Hana Nozarová
Vladko Rechcígel
4. RMČ schvaluje seznam účastníků, kteří budou vyzváni k podání nabídky.
5. RMČ ukládá OSM zajistit zadání veřejné zakázky malého rozsahu - „Klimatizační jednotky budova
radnice čp. 1250, 3.NP - 1. etapa“ v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 2/2016.
/5:0:1/
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9. Pronájem nebytových prostor č. 501 a č. 503 - ordinací v čp. 1610 ul. Ke kříži v Praze - Uhříněvsi
Písemný materiál objasnil místostarosta pan Knotek.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájmem nebytového prostoru č. 501
v 1. podzemním podlaží domu čp. 1610 ul. Ke kříži v Praze - Uhříněvsi o velikosti 78,9 m2 za účelem
zřízení ordinace gynekologie s MUDr. Barborou Kubešovou, bytem 102 00 Praha 10 - Hostivař.
2. RMČ souhlasí s uzavření nájemní smlouvy na pronájmem nebytového prostoru č. 503
v 1. podzemním podlaží domu čp. 1610 ul. Ke kříži v Praze - Uhříněvsi o velikosti 65,2 m2 za účelem
zřízení ordinace praktického lékaře se společností MD Medical Pro s.r.o., se sídlem Přátelství 1300/44,
104 00 Praha - Uhříněves, IČ: 050 74 185.
3. RMČ ukládá
a) OSM informovat žadatele a připravit nájemní smlouvy,
b) starostovi podepsat nájemní smlouvy.
/6:0:0/
10. Žádost o prodloužení nájemních smluv č. 100/2013 MN - 25, 70/2014 MN - 31 a 82/2013 MN - 21 na
dobu neurčitou
Písemný materiál objasnil místostarosta pan Knotek.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy č. 100/2013 MN - 25 na pronájem bytu č. 32 v čp.
1257 na Novém náměstí v Praze - Uhříněvsi na dobu neurčitou.
2. RMČ souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy č. 82/2013 MN - 21 na pronájem bytu č. 7 v čp.
1257 na Novém náměstí v Praze – Uhříněvsi na dobu neurčitou.
3. RMČ souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy č. 70/2014 MN - 31 na pronájem bytu č. 4 v čp. 356
ul. Přátelství v Praze - Uhříněvsi na dobu neurčitou.
4. RMČ ukládá
a) OSM informovat žadatele a připravit dodatky k nájemním smlouvám,
b) ukládá starostovi podepsat dodatky k nájemním smlouvám.
/6:0:0/
11. Výměna bytu v čp. 1257 na Novém náměstí v Uhříněvsi za byt v majetku MČ Praha - Nedvězí u
Říčan
Písemný materiál objasnil místostarosta pan Knotek. K bodu přizvána Ing. Feďková.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s výměnou bytu v čp. 1257 na Novém náměstí v Praze - Uhříněvsi, nájemce paní
J. M., za byt v majetku MČ Praha - Nedvězí u Říčan v ul. Břízová, 103 00 Praha - Nedvězí u Říčan.
2. RMČ souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. 190/2003 MN - 62 na byt v čp. 1257 na Novém
náměstí v Praze - Uhříněvsi s paní J. M.
3. RMČ souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu v čp. 1257 na Novém náměstí v Praze
- Uhříněvsi s paní D. K., bytem 103 00 Praha - Nedvězí u Říčan, nájemné 93 Kč/m2/rok.
4. RMČ ukládá
a) OSM informovat žadatele a ukončit stávající a uzavřít novou nájemní smlouvu,
b) starostovi podepsat dohodu o ukončení a novou nájemní smlouvu.
/6:0:0/
12. Úprava nájemních vztahů k bytům v majetku MČ Praha 22
Písemný 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.
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2. RMČ ukládá
a) OSM informovat žadatele a připravit dodatky k nájemním smlouvám,
b) starostovi uzavřít dodatky k nájemním smlouvám.
/6:0:0/
13. Souhlas s umístěním sídla firmy
Písemný materiál objasnil místostarosta pan Knotek.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s umístěním sídla společnosti PM Jelínek v.o.s., IČ: 05629799 na adrese Nové náměstí
1370/11 , 104 00 Praha - Uhříněves.
2. RMČ ukládá OSM informovat žadatele a připravit souhlas s umístěním sídla firmy.
/6:0:0/
14. Poskytnutí příspěvku na zakoupení zařizovacích předmětů a zastiňovacích prvků do nových
ordinací v čp. 1610 ul. Ke kříži
Písemný materiál objasnil místostarosta pan Knotek.
Usnesení:
RMČ souhlasí s poskytnutím příspěvku 20 000 Kč na každou ordinaci v čp. 1610 ul. Ke kříži v Praze Uhříněvsi na zakoupení zařizovacích předmětů a zastiňovacích prvků.
/5:0:1/
15. Investiční záměry a schválení rozpočtových úprav - ORS
Písemný materiál objasnil radní Ing. Semeniuk.
Usnesení:
1. RMČ schvaluje investiční záměry dle bodu 1/ důvodové zprávy.
2. RMČ schvaluje navržené rozpočtové úpravy dle bodu 2/ důvodové zprávy.
3. RMČ ukládá VEO provést rozpočtové opatření.
/5:0:1/
16. Rozpočtové úpravy
Písemný materiál objasnil radní Mgr. Matyášek.
Usnesení:
RMČ schvaluje rozpočtové úpravy dle přílohy
/5:0:1/
17. Finanční kontroly ve školách a školní jídelně, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 22
Materiál byl předložen písemně.
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí výsledek finanční kontroly.
2. RMČ ukládá
a) řediteli a ředitelkám škol a školní jídelny řídit se doporučeními a závěry finanční kontroly,
b) OKÚ seznámit ředitele a ředitelky škol a školní jídelny s usnesením.
/5:0:1/
18. Svatební obřady ÚMČ Praha 22 - stanovení dalšího místa určeného obcí pro konání svatebních
obřadů
Materiál byl předložen písemně.
Usnesení:
RMČ určuje další místo k uzavírání svatebních obřadů na dobu určitou, v období od 1. 7.2018 do 31. 8. 2018
na adrese Praha 10 - Uhříněves, Nové náměstí 1251/2 - prostory muzea.
/6:0:0/
19. Zápis z 5. jednání Komise kultury ze dne 14. 6. 2018
Zápis byl předložen na stůl. RMČ bere zápis na vědomí.
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20. Různé
A/ Informace pana Knotka - pan místostarosta Knotek informoval o nabídce pana Podhůrského na
zajištění kulturního programu dne 15. 9. 2018 na akci „Den železnice“. Akce proběhne od 9:00 do 18:00
hodin.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s nabídkou kulturního programu dne 15. 9. 2018 na akci „Den železnice“.
2. RMČ ukládá OKÚ vystavit plnou moc místostarostovi Bc. Michalu Selingerovi na podpis smluv a
objednávek na zajištění této akce.
/5:0:1/
B/ Informace radního Ing. Semeniuka podal informaci o variantních možnostech výstavby
MŠ V Bytovkách
RMČ souhlasí
 s přípravou zadávacích podmínek na realizaci MŠ V Bytovkách touto formou: vypracování PD včetně
kompletního inženýringu a vlastní stavby MŠ ve velikosti 6 tříd s termínem předání díla
k 31. 8. 2019 společně,
 s etapizací této zakázky tak, že první část bude obsahovat kompletní PD včetně inženýringu a to v plné
výši (6 tříd) a výstavbu školky ve velikosti 2 tříd, zbývající 4 třídy budou realizovány po obdržení
dotace od MHMP,
/6:0:0/

Zasedání 17. mimořádné RMČ Praha se uskuteční ve středu 4. 7. 2018 od 10:30 hodin.
Zasedání bylo ukončeno v 11:30 hodin.
Zapsala: Monika Kubšová
Ověřovatelé zápisu:

Bc. Michal Selinger

…………………………………

Ing. Petr Semeniuk

………………………………..

Ing. Martin Turnovský, starosta 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

