
Zápis z 88. zasedání RMČ, které se konalo dne 27. 8. 2014 

od 15:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice 

 
Přítomni:   Viz Prezenční listina 
Ověřovatelé zápisu:  pan Aleš Benda, Ing. Martin Turnovský 
Omluveni:   Mgr. Marcela Pröllerová 
       
Jednání zahájil pan starosta v 15:00 hodin přivítáním přítomných. Hlasováním 6:0:0 byl schválen 

následující PROGRAM: 

 

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu 

2. Kontrola zápisu ze 7. mimořádného zasedání RMČ ze dne 6. 8. 2014 

3. Veřejná zakázka malého rozsahu na služby „Přístavba pavilonu ZŠ Jandusů - výběr              

zhotovitele na zpracování PD„ 

4. Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce na výběr zhotovitele akce „Komunikace 

MČ Praha 22 - ul. Středohorská, Lnářská“ - schválení způsobu zadání, zadávacích podmínek 

a hodnotící komise 

5. Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce „Oprava soustavy rybníků Vodice -        

Nadýmač v k. ú. Uhříněves po povodni v červnu 2013 - výběr zhotovitele 

6. Pronájem části pozemku parc. č. 2016/1 v k. ú. Uhříněves panu Ing. M. M. za účelem       

umístění uzamykatelné niky na 3 popelnice   

7. Zřízení validačního pracoviště služby moje ID 

8. Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za 1. pololetí 2014 

9. Rozpočtové úpravy MČ Praha 22 za období od 25. 4. 2014 do 30. 7. 2014 

10. Dotace na podporu neziskových organizací zajišťujících sportovní výchovu dětí a mládeže 

11. Výzva MŠMT - Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně 

samosprávnými celky 

12. Stanovisko RMČ Praha 22 k „Otevřenému dopisu zastupitelům a vedení radnice MČ Praha 

22“ od místního sdružení STAN Praha 22 

13. Tradiční setkání seniorů 

14. Různé  

A/ Informace pana radního Bendy 

a) Žádost o rozpočtovou změnu 

b) Informace o rozhodnutí soudu k vystěhování pana Š. z obecního bytu MČ P22 

B/ Informace paní tajemnice 

a) Nabídka TV SPORT 5   

b) Usnesení RHMP č. 2010 ze dne 19. 8. 2014 k návrhu finančních vztahů k MČ 

z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2015 

c) Komunální volby v MČ Praha 22 

d) Vložená příloha MČ do UZ 09/2014 - informace pro občany 

e) Mapa MČ Praha 22 

f) Žádost SDH Pitkovice 

g) Stížnost RNDr. H. Z. 

 

2. Kontrola zápisu ze 7. mimořádného zasedání RMČ ze dne 6. 8. 2014 

7MIM/2,87/2,86/2,85/2,84/2,83/2,82/2,81/2,80/2,79/2,78/2,77/2,76/2,75/6 - Zpracování PD pro 

územní řízení (DÚR), řízení o povolení stavby (DSP) a dokumentace pro provádění stavby s 

názvem „Výstavba MŠ Pitkovice“ - Polabská stavební, dopisem ze dne 14. 8. 2014, v podatelně 

přijato dne 18. 8. 2014 odstoupila od Smlouvy o dílo č. 98/2013 D-3. Stanovisko AK DPP 

k odstoupení zhotovitele od smlouvy ze dne 25. 8. 2014 (v příloze). Pan ZS informoval radu o tom, 

že 26. 8. 2014 nabylo právní moci ÚR vydané OV ÚMČ. K věci se diskutovalo - trvá 
Usnesení: 

1. RMČ neakceptuje odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele, dle právního stanoviska. 

2. RMČ souhlasí s odstoupením MČ Praha 22 od Smlouvy o dílo č. 98/2013 D-3. 

3. RMČ pověřuje AK DPP k dalším krokům (vyčíslení penále). 

/6:0:0/ 

 

7MIM/2,87/2,86/2,85/2,84/2,83/4 - Zřízení služebnosti IS k pozemkům parc. č. 158/1, 158/3 a 

159  v k. ú. Uhříněves ve prospěch MČ P22 a dalších spoluvlastníků vodního toku - smlouva je 

připravena k podpisu - trvá 
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7MIM/2,87/2,86/2,85/2,84/13 - Různé B/ - Opětovné zatékání do učebny v nové přístavbě ZŠ U 

Obory - zhotovitel střechu opravil - splněno 

7MIM/2,87/2,86/2,85/5 - Zřízení ÚVB na pozemcích parc. č. 21/7 a 2061 v k. ú. Uhříněves ve 

prospěch spol. PREdistribuce, a. s. - smlouva podepsána, zasláno na MHMP - splněno 
7MIM/2,87/2,86/4 - Zřízení BVB k pozemku parc. č. 1655/1 v k. ú. Uhříněves ve prospěch MČ 

P 22 - ORS  odeslal vlastníkům k podpisu smlouvy o zřízení BVB - trvá 
7MIM/2,87/2,86/5 - Zřízení BVB k pozemku parc. č. 1666/8 v k. ú. Uhříněves ve prospěch MČ 

P 22 - ORS  odeslal vlastníkům k podpisu smlouvy o zřízení BVB - trvá 
7MIM/2,87/2,86/6 - Zřízení BVB k pozemku parc. č. 1666/10 v k. ú. Uhříněves ve prospěch MČ 

P 22 - ORS  odeslal vlastníkům k podpisu smlouvy o zřízení BVB - trvá 
  

7MIM/87/2,86/11 - Žádost společnosti REVENGE, a. s. o umístění kontejnerů na sběr oděvů, 

obuvi a hraček - OŽP zjistil vlastníka 6 ks bílých kontejnerů na sběr oděvů, obuvi a hraček 

rozmístěných na stanovištích tříděného odpadu bez vědomí MČ a jedná s ním o jejich odstranění. 

Zástupce společnosti VTORIL požádal o prodloužení lhůty na odstranění kontejnerů z organizačních 

důvodů do konce září 2014. OŽP navrhuje souhlasit za podmínky, že bude zajištěn úklid kolem 

nádob. 
Usnesení: 

RMČ souhlasí s prodloužením lhůty na odstranění kontejnerů na textil do 30. 9. 2014. 

/6:0:0/ 

 

7MIM/2,87/4 -VZ „Přístavba pavilonu ZŠ Jandusů“ - záměr na výběr zhotovitele PD, schválení 

studie, způsobu zadání zadávacích podmínek a hodnotící komise -  ORS zajistil VZ malého 

rozsahu na výběr zhotovitele na zpracování PD prostřednictvím AK DPP, starosta jmenoval členy a 

náhradníky hodnotící komise - splněno - vyhodnocení dnes v materiálech 
7MIM/2,87/5, 86/2,85/3, 84/4 - VZ "Komunikace MČ Praha 22 - ul. Dopravní, U Starého 

nádraží a Vačkářova"- výběr zhotovitele - ORS připravuje VZ malého rozsahu na stavební práce 

na akci „Oprava komunikací ul. Středohorská a Lnářská" - dnes v materiálech samostatný bod 

7MIM/2,87/11,86/2,85/2,84/2,83/2,82/18-Různé D/ - Ochrana sochy „sv. Jana Nepomuckého“ na 

náměstí Bří Jandusů, Praha 22 - kamera je nainstalována, sledováno MP - splněno 
7MIM/3 - VZ malého rozsahu na stavební práce „Cesta pro pěší Hájek - výběr zhotovitele“          

- ORS  zajistil zadání VZ malého rozsahu, jednání hodnotící komise dne 28. 8. 2014 v 10:00 hod. - 

trvá 
7MIM/6 - EKOSPOL - žádost o odsouhlasení změny PD připravované výstavby OS Uhříněves 

na pozemcích parc. č. 1920/11 a 1920/12 v k. ú. Uhříněves - společnost byla dopisem pana ZS 

informována 
 

7MIM/8 - 14. výzva Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost  - záležitost probíhá - 

zajišťuje OKÚ - trvá 
Bude vyhlášeno výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace na protipovodňová opatření 

pro celé území MČ Praha 22. Cílům vyhlášené výzvy odpovídají další 2 záměry „Park Pitkovické 

rybníky“, který byl projednán na 80. RMČ, a „Multifunkční dětské hřiště Jezera“. Z důvodu 

projednání dalšího postupu a stanovení jednotlivých úkolů se 19. 8. 2014 uskutečnilo jednání za účasti 

vedení MČ a VED OKÚ, ORS, OŽP a OSM. Následně proběhly 2 osobní konzultace s administrátory 

projektů financovaných ze strukturálních fondů  EU. Možnost podání žádostí není vyloučena, ale 

nezbytnými podklady jsou: zpracovaná projektová dokumentace (projektantem z VŘ), územní 

rozhodnutí (souhlas), stanoviska dotčených orgánů a souhlas RMČ a ZMČ s finanční spoluúčastí MČ. 

Tyto podklady nelze do 1. 10. 2014 reálně zajistit, což je s ohledem na výši alokovaných finančních 

prostředků (pouze 85 mil. Kč) a ukončení přijímání žádostí po vyčerpání vyčleněných prostředků 

výzvy, důležitou podmínkou k úspěšnosti projektu. 

Na základě těchto zkušeností je nutné mít zpracovanou projektovou dokumentaci k dispozici již 

v době vyhlášení dalších dotačních výzev s odpovídajícími cíli a podporovanými aktivitami, tzn. 

výdaje na projektovou dokumentaci hradit z rozpočtu MČ. Dále mít projednané majetkoprávní 

vztahy, pokud není projekt realizován na pozemcích MČ, případně mít územní rozhodnutí.   

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zpracováním projektové dokumentace pro záměr Park Pitkovické rybníky. 
 

 



3 

 

2. RMČ ukládá 

a) OŽP zajistit VŘ na zpracování projektové dokumentace Park Pitkovické rybníky, 
b) ZS Ing. Turnovskému jednat se spol. EKOSPOL o podmínkách poskytnutí zpracované PD 

pro Multifunkční dětské hřiště Jezera. 
/6:0:0/ 

 

7MIM/12 - Čerpání neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na protidrogovou politiku na 

místní úrovni v roce 2014 - starosta MČ Praha - Kolovraty s usnesením písemně seznámen; na účet 

MČ Praha - Kolovraty finanční částka převedena - splněno 
7MIM/13 - Žádost o přemístění stanoviště nádob na tříděný odpad - realizace probíhá - sleduje 

OŽP - trvá 

 
7MIM/15 - Podnět občana MČ P22 - občan byl informován TAJ, následně telefonicky jednal 

s panem ZS a dotazoval se na další - ÚMČ P22 zjistí podrobnosti o stavu realizace připravované 

zatahovací koleje do areálu METRANS, která by měla zmírnit provoz ČD CARGO na místní 

železniční trati v sousedství RD. 
Usnesení: 

RMČ ukládá OV zjistit podrobnosti o stavu realizace připravované zatahovací koleje do areálu 

METRANS. 
/6:0:0/ 

 

7MIM/17B - Andělská křídla 2014 - účty prověřeny a na základě darovací smlouvy byl finanční 

příspěvek odeslán, žadatelka informována 

 

 

3. Veřejná zakázka malého rozsahu na služby „Přístavba pavilonu ZŠ Jandusů - výběr 

zhotovitele na zpracování PD„ 
Písemně předložený materiál objasnil ZS Ing. Turnovský. 

Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí Protokol o jednání hodnotící komise ze dne 21. 8. 2014 a doporučení 

hodnotící komise. 

2. RMČ rozhoduje o přidělení zakázky jako nejvhodnějšímu uchazeči: 

Ing. Marku Richterovi, Bubenská 1, 170 00 Praha 7    

za cenu 404 140 Kč vč. DPH (334 000 Kč bez DPH). 

3. RMČ ukládá 

a) starostovi MČ písemně seznámit uchazeče s výsledkem výběrového řízení, 

b) starostovi MČ zahájit ve spolupráci s ORS jednání o uzavření smlouvy o dílo a smlouvu 

o dílo uzavřít. 

/6:0:0/ 

 

4. Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce na výběr zhotovitele akce 

„Komunikace MČ Praha 22 - ul. Středohorská, Lnářská“ - schválení způsobu zadání, 

zadávacích podmínek a hodnotící komise 
Písemně předložený materiál objasnil ZS Ing. Turnovský, který informoval o tom, že na základě 

připomínek a stížností občanů MČ Praha 22 na špatný stav povrchu komunikace v ulici Středohorská 

a Lnářská byl ORS zpracován návrh na opravu povrchu. Zdrojem financí: rozpočet MČ 2014 

/rozpočtová změna/.  K bodu se široce diskutovalo. Byl přizván pan Mošna, V ORS. 

Usnesení: 

1. RMČ nesouhlasí s opravou komunikace Středohorská podle varianty č. 1. 

2. RMČ souhlasí s opravou komunikace Středohorská podle varianty č. 2. 

3. RMČ nesouhlasí s opravou komunikace Lnářská podle varianty č. 1. 

4. RMČ souhlasí s opravou komunikace Lnářská podle varianty č. 2. 

5. RMČ souhlasí se způsobem zadání, zadávacími podmínkami a složením hodnotící komise 

VZ malého rozsahu na stavební práce „Komunikace MČ Praha 22 - ul. Středohorská, 

Lnářská, dle předloženého návrhu. 
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6. RMČ ukládá starostovi jmenovat členy a náhradníky hodnotící komise v tomto složení: 

Členové:    Náhradníci: 

Ing. Martin Turnovský     pan Jan Vorlíček 

pan Aleš Benda                           Ing. Eliška Machačová 

pan Petr Mošna   Ing. František Wetter 

pan Jiří Rösler   pan Petr Bořkovec  

paní Jana Frydrychová  paní Zdeňka Majerová 

/6:0:0/ 

 

5. Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce „Oprava soustavy rybníků Vodice - 

Nadýmač v k. ú. Uhříněves po povodni v červnu 2013 - výběr zhotovitele 
Písemně předložený materiál objasnil ZS Ing. Turnovský, který informoval o tom, že se jedná o 

likvidaci škod na rybniční soustavě po živelné pohromě z června roku 2013, při které došlo 

k poškození díla. Předmětem oprav je Vodice I. a Vodice II. - odstranění naplavených sedimentů, 

oprava opevnění rozdělovacího objektu, oprava zdiva a opevnění technických objektů. Vodice III. a 

Nadýmač II. - oprava zdiva a opevnění funkčního objektu, včetně odpadu pod hrází Vodice I, 

opevnění hráze Vodice III. A pod spojovacím objektem s Nadýmačem II. Dále se jedná o opravu 

podemletých břehů a splavených částí cestní sítě. Zdrojem financí: dotace ze SFŽP. K bodu se 

diskutovalo. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s opravou soustavy rybníků Vodice - Nadýmač v k. ú. Uhříněves po povodni 

z června 2013. 

2. RMČ souhlasí se zajištěním výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby 

na výběr zhotovitele akce „Oprava soustavy rybníků Vodice - Nadýmač v k. ú. Uhříněves po 

povodni z června 2013“. 

3. RMČ ukládá ORS v součinnosti s AK DPP zajistit zadání veřejné zakázky malého rozsahu 

na stavební práce pro akci „Oprava soustavy rybníků Vodice - Nadýmač v k. ú. Uhříněves 

po povodni z června 2013 - výběr zhotovitele“ v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., se 

Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 5/2012 a Pokynem tajemnice ÚMČ Praha 22 č. 5/2012. 

4. RMČ schvaluje způsob zadání a zadávacích podmínek. 

5. RMČ ukládá starostovi jmenovat členy a náhradníky hodnotící komise v tomto složení: 

Členové:    Náhradníci:  

Ing. Eliška Machačová   pan Aleš Benda 

Pan Petr Mošna   paní Jana Frydrychová 

pan Jiří Rösler   paní Zdeňka Majerová 

/5:0:1/ (hlasování se zdržel ZS Ing. Turnovský) 

 

6. Pronájem části pozemku parc. č. 2016/1 v k. ú. Uhříněves panu Ing. M. M. za účelem 

umístění uzamykatelné niky na 3 popelnice   

Písemně předložený materiál objasnil pan radní Benda, který informoval o tom, že se na MČ Praha 

22 obrátil Ing. M. s žádostí o pronájem části pozemku parc. č. 2016/1 o výměře cca 1,65 m2 v k. ú. 

Uhříněves za účelem umístění uzamykatelné niky na 3 popelnice pro směsný odpad u polyfunkčního 

domu čp. 966 ul. Za Nadýmačem. 
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 2016/1 v k. ú. Uhříněves o výměře 1,65 

m2 za účelem umístění uzamykatelné niky na 3 popelnice, za cenu 100 Kč/rok, na dobu 

neurčitou panu Ing. M. M, bytem Praha 22. 

2. RMČ ukládá 

a) OSM informovat žadatele a připravit smlouvu, 

b) starostovi MČ uzavřít nájemní smlouvu. 

/6:0:0/ 

 

7. Zřízení validačního pracoviště služby moje ID 
Písemně předložený materiál objasnil pan radní Benda, který informoval o tom, že se jedná o 

bezplatné zřízení validačního pracoviště na Úřadu MČ Praha 22, které by poskytovalo služby jak 

občanům, tak i organizacím. 
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Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zřízením Validačního pracoviště na ÚMČ Praha 22. 

2. RMČ ukládá panu starostovi uzavřít smlouvu o spolupráci při validaci údajů pro účely 

služby mojeID s CZ.NIC, z. s. p. o., IČ 67985726. 

/6:0:0/ 

 

8. Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za 1. pololetí 2014 

Písemně předložený materiál objasnil pan radní Ing. Semecký. 

Usnesení: 

RMČ bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za 1. pololetí 2014. 
 

9. Rozpočtové úpravy MČ Praha 22 za období od 25. 4. 2014 do 30. 7. 2014 

Písemně předložený materiál objasnil pan radní pan radní Ing. Semecký. 

Usnesení: 

RMČ schvaluje rozpočtové úpravy MČ Praha 22 za období od 25. 4. 2014 do 30. 7. 2014. 
/6:0:0/ 

 

10. Dotace na podporu neziskových organizací zajišťujících sportovní výchovu dětí a mládeže 

Písemně předložený materiál objasnil pan radní Ing. Semecký, který informoval, že FV ZMČ  

navrhuje rozdělit část nevyčerpané dotace z podílu VHP za rok 2013 a 2014 určené na sport ve výši 

200 000 Kč pro sportovní organizace působící na území MČ P22. 

Usnesení: 

1. RMČ schvaluje poskytnutí účelových finančních dotací: 

a) Tělovýchovná jednota Uhříněves   50 000 Kč 

b) SPORTCENTRUM Uhříněves   50 000 Kč 

c) Studio Sport      35 000 Kč 

d) ŠKOLA TAEKWONDO ITL NA-MU  30 000 K 

e) Jezdecký klub VÚŽV    20 000 Kč 

f) Tělocvičná jednota SOKOL Uhříněves  15 000 Kč 

2. RMČ ukládá panu starostovi uzavřít smlouvy na poskytnutí účelových dotací dle bodu 1   

(a-f).  

/5:0:1/  (hlasování se zdržel ZS Ing. Turnovský) 

 

11. Výzva MŠMT - Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně 

samosprávnými celky 
Písemně předložený materiál objasnil paní radní Ing. Machačová, která informovalo o tom, že MŠMT 

dne 1. 7. 2014 vyhlásilo program „Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol 

zřizovaných územně samosprávnými celky“, pro poskytování investičních dotací na přípravu a 

realizaci projektů za účelem vytvoření nových výukových kapacit mateřských a základních škol 

zřizovaných územně samosprávnými celky. OKÚ ve spolupráci s ORS a ředitele školy Mgr. Měchury 

za MČ Praha 22, zpracoval žádost o dotaci, včetně věcného záměru a příloh na přístavbu ZŠ, Praha 

10, nám. Bří Jandusů 2. 
Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí informaci o Výzvě MŠMT - Rozvoj výukových kapacit mateřských 

a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky. 

2. RMČ souhlasí s podáním žádosti o investiční dotaci v souladu s výzvou MŠMT ze dne           

1. 7. 2014 ve stanoveném termínu. 

3. RMČ ukládá paní radní Ing. Machačové zabezpečit podání žádosti v souladu s důvodovou 

zprávou. 

/6:0:0/ 

 

12. Stanovisko RMČ Praha 22 k „Otevřenému dopisu zastupitelům a vedení radnice MČ 

Praha 22“ od místního sdružení STAN Praha 22 
Písemně předložený materiál objasnil ZS Ing. Turnovský. K bodu se diskutovalo RMČ vyjadřuje 

panu Jaroslavu Malčánkovi plnou podporu a souhlasí s dopisem Rady MČ, který bude předán všem 

členům ZMČ na stůl. 

/6:0:0/ 
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13. Tradiční setkání seniorů 
Materiál byl předložen písemně. Akce se uskuteční dne 25. 9. 2014 v Divadle U22, program zajišťuje 

agentura p. Zdeňka Vrby, akce bude hrazena z rozpočtu MČ Praha 22. Program akce bude uveřejněn 

v UZ 9/2014 a plakáty ve vývěskách MČ 
Usnesení: 

RMČ  souhlasí s konáním a financováním společenské akce Tradiční setkání pro seniory v Divadle 

U22 podle důvodové zprávy. 
/6:0:0/ 

 

14. Různé  

A/ Informace pana radního Bendy: 
a) Žádost o rozpočtovou změnu - pan radní Benda požádal o rozpočtovou změnu ve 

schváleném rozpočtu na rok 2014 na opravu obecního bytu. 

Usnesení: 

RMČ souhlasí s rozpočtovou změnou s tím, že finanční prostředky na opravu obecního bytu 

budou použity z vratky daně (kapitola 2). 

/6:0:0/ 

 

b) Informace o rozhodnutí soudu k vystěhování pana Š. z obecního bytu MČ P22 - pan 

radní Benda informoval radu o tom, že na základě oficiálního rozhodnutí soudu se měl pan 

Š. z bytu vystěhovat do 24. 5. 2014, dosud tak neučinil. Ze strany radnice mu byla nabídnuta 

pomoc v podobě možnosti sehnání sociálního bytu od HMP, která dosud nebyla ze strany 

pana Š. akceptována. RMČ informaci bere na vědomí. 

 

B/ Informace paní tajemnice: 

a) Nabídka TV SPORT 5  - jedná se o nabídku pro MČ v oblasti sportovních aktivit a sportu 

všeobecně. 

Usnesení: 

RMČ nesouhlasí s využitím nabídky TV SPORT 5.   

/6:0:0/ 

 

b) Usnesení RHMP č. 2010 ze dne 19. 8. 2014 k návrhu finančních vztahů k MČ z rozpočtu 

HMP na rok 2015 -  vzato na vědomí. 

 

c) Informace ke komunálním volbám v MČ Praha 22 - příprava probíhá podle 

harmonogramu a lhůt stanovených zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev 

obcí. Byly podány kandidátní listiny se seznamy kandidátů z 8 stran a hnutí. 

Registrační úřad (OOS) vylosoval pořadí jednotlivých volebních stran na hlasovacím lístku: 

1. ODS 

2. TOP 09 

3. DOMOV 

4. Pro Prahu 

5. Sousedé - nezávislí kandidáti s podporou KDU-ČSL 

6. Piráti 

7. ČSSD 

8. Starostové a nezávislí 

Všem stranám a hnutím je umožněna volební kampaň v UZ 09 formou placené inzerce podle 

ceníku - využilo Pro Prahu, ODS, TOP 09 a STAN (dle tiskového zákona za obsah odpovídá 

inzerent). Prezentace na Novém náměstí prostřednictvím hrazeného záboru veřejného 

prostranství - požádalo hnutí ANO 2011. Vzato na vědomí. 
 

d) Vložená příloha MČ Praha 22 do UZ 09 - informace pro občany - leták - shrnutí práce 

radních za minulé volební období v rozsahu 4 celobarevných stran.   

Usnesení: 

RMČ souhlasí s objednáním vložené přílohy pro občany MČ do UZ č. 9/2014 u tiskárny 

SWL ve výši 15 439 Kč vč. DPH 

/6:0:0/ 
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e) Mapa MČ Praha 22 - na základě dlouhodobých požadavků ze strany občanů byla u firmy 

JH MEDIA CZ zadána výroba velkoformátové samolepící mapy celé MČ (Uhříněves, 

Pitkovice a Hájek), která zahrnuje veškeré změny (nové ulice, provozovny, služby, 

cyklostezky, informace o MČ apod.) od posledního vydání v roce 2002. První mapa bude 

umístěna v nevyužívané vývěsce na Novém náměstí před radnicí. Další mapy by měly být 

umístěny na pozemcích MČ v místech zvýšeného počtu návštěvníků MČ - u nádraží, 

v Pitkovicích u autobusové zastávky „Nové Pitkovice“ (u kruhového objezdu) a v centru 

Hájku u autobusové zastávky „Hájek“. K umístění těchto map je potřeba zajistit 3 nové 

vývěsky s označníkem u firmy Hostalek Werbung  v rámci zápočtu za umístění reklamních 

sloupů. Použití znaku MČ - odsouhlaseno na 78. RMČ dne 5. 3. 2014. 

Usnesení: 

RMČ souhlasí s objednáním 3 nových vývěsek s označníkem u firmy  Hostálek Werbung 

pro umístění nových map MČ Praha 22.    

/6:0:0/ 

 

f) Žádost SDH Pitkovice - písemná žádost na Radu MČ SDH z Pitkovic o zakoupení 

zahradního nábytku Happy Green (1 - 2 ks skládacího stolu s lavičkami), který by byl 

využíván při různých akcích SDH (soutěže, den dětí apod.) a mohl by být využíván i pro jiné 

neziskové spolky z MČ při svých akcích. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zakoupením 2 setů zahradního nábytku, který zůstane v majetku MČ 

(OSM) a bude poskytnut jako dar  SDH Pitkovice. 

2. RMČ ukládá OKÚ v součinnosti s OSM a OHS zajistit zakoupení setů a jejich předání 

(smlouva o výpůjčce) SDH. 

/6:0:0/ 

 

g) Stížnost RNDr. H. Z. - byl doručen dopis k nezvladatelné dopravní situaci na území 

Uhříněves, Říčany, Dolní a Horní Měcholupy, Újezd na Lesy a Běchovice. 

Usnesení: 

RMČ pověřuje radního pro dopravu pana Vorlíčka k písemné odpovědi paní RNDr. H. Z. 

/6:0:0/ 

 

Zasedání bylo ukončeno v 16:20 hodin. 

Zapsala:  Monika Kubšová 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

 

pan Aleš Benda    ………………………………. 

 

 

Ing. Martin Turnovský   ………………………………. 

 

 

 

pan Milan Coller, starosta MČ Praha 22 ……………………………….  

 


