Zápis z 89. zasedání RMČ, které se konalo dne 10. 9. 2014
od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice
Přítomni:
Ověřovatelé zápisu:

Viz Prezenční listina
pan Aleš Benda, Ing. Martin Turnovský

Jednání zahájil pan starosta v 9:00 hodin přivítáním přítomných. Hlasováním 7:0:0 byl schválen
následující PROGRAM:
1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu
2. Kontrola zápisu 88. zasedání RMČ ze dne 27. 8. 2014 a kontrola usnesení a zápisu
17. zasedání ZMČ ze dne 27. 8. 2014
3. Dotykové kiosky ROPID
4. Veřejná zakázka malého rozsahu na služby „Lávka ul. Ke Kříži“ - výběr zhotovitele na
zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení - investiční záměr, schválení
způsobu zadání, zadávacích podmínek a hodnotící komise
5. Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce „Cesta pro pěší Hájek - výběr
zhotov itele“
6. Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce „Vsakovací jímka Pitkovice, ul.
Klouzková - výběr zhotovitele“ - investiční záměr a schválení způsobu zadání a zadávacích
podmínek
7. Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce „Dopadové plochy herních prvků MŠ
Sluneční - výběr zhotovitele“ - investiční záměr a schválení způsobu zadání a zadávacích
podmínek
8. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na odkup části pozemku, který je ve
vlastnictví VÚŽV č. parc. 1758/1 k. ú. Uhříněves ve prospěch MČ Praha 22
9. Zřízení úplatného věcného břemene na pozemku parcelní číslo 168/2 v k. ú. Pitkovice ve
prospěch společnosti PREdistribuce, a. s.
10. Veřejná zakázka „Komplet 15 ks PC pro kancelářské využití“
11. Zápis z 20. jednání školské komise ze dne 28. 8.2014.
12. Zápis z redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 4. 9. 2014
13. Různé
A/ Informace pana ZS Ing. Turnovského
B/ Informace pana radního Bendy
C/ Informace paní tajemnice
a) Služby e-Governmentu v MČ
b) Žádost DDM P10-Dům UM
c) Předchozí souhlas k přijetí daru
d) Vyjádření MČ k žádosti na ÚV ČSBS k založení Oblastní organizace na Praze 22
e) Petice Svazu měst a obcí ČR
f) Dopis ministra zemědělství ČR
2a) Kontrola zápisu z 88. zasedání RMČ ze dne 27. 8. 2014
88/2,7MIM/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
odstoupila od Smlouvy o dílo č. 98/2013 D-3. Dne 2. 9. 2014 byla AK DPP požádána, aby v
souladu s usnesením 88. RMČ zaslala dopis adresovaný Polabské stavební s odstoupením MČ od
smlouvy a vyčíslením penále. AK DPP dopis, po konzultaci s panem ZS, odeslala /předán radním
na vědomí/ - trvá
Pan ZS Ing. Turnovský informoval o končící smlouvě uzavřené mezi MČ Praha 22 a AK DPP
s koncem volebního období. Vzhledem ke znalosti problematiky bylo navrženo uzavření dodatku
ke smlouvě. Je třeba prověřit možnosti, což zjistí do příští RMČ paní tajemnice.
88/2,7MIM/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

88/2,7MIM/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. - zasláno na MHMP - trvá
88/2,7MIM/2,87/2,86/4 - Zřízení BVB k pozemku parc. č. 1655/1 v k. ú. Uhříněves ve prospěch
MČ P 22 – smlouvy jsou vlastníky podepsány; nyní OSM zajišťuje smlouvy o zřízení BVB - trvá
88/2,7MIM/2,87/2,86/5 - Zřízení BVB k pozemku parc. č. 1666/8 v k. ú. Uhříněves ve prospěch
MČ P 22 - smlouvy jsou vlastníky podepsány; nyní OSM zajišťuje smlouvy o zřízení BVB - trvá
88/2,7MIM/2,87/2,86/6 - Zřízení BVB k pozemku parc. č. 1666/10 v k. ú. Uhříněves ve
prospěch MČ P 22 - smlouvy jsou vlastníky podepsány; nyní OSM zajišťuje smlouvy o zřízení
BVB - trvá
88/2,7MIM/2,87/2,86/11 - Žádost společnosti REVENGE, a. s. o umístění kontejnerů na sběr
oděvů, obuvi a hraček - lhůta na odstranění kontejnerů běží do 30. 9. 2014 - trvá
88/2,7MIM/3 - VZ malého rozsahu na stavební práce „Cesta pro pěší Hájek - výběr
zhotovitele“ - vyhodnocení dnes v materiálech jako samostatný bod
88/2, 7MIM/8 - 14. Výzva OPPK:
1a) Záměr Park Pitkovické rybníky - před zpracováním PD je třeba provést na předmětných
pozemcích dendrologický průzkum dřevin, ze kterého vyplyne rozsah zásahů do stávající
zeleně. OŽP již kontaktoval krajinářské architekty s nabídkou na zpracování průzkumu - trvá
Usnesení:
1.RMČ ukládá OŽP zajistit dendrologický průzkum.
2.RMČ souhlasí s nájemní smlouvou mezi MČ a spol. CG na minimálně 10 let za symbolické
nájemné a s podnájemní smlouvou MČ P22 s MO ČRS za cenu 2 000 Kč + DPH (původní
znění) a ukládá, po projednání pana ZS se zástupci CG, OSM zveřejnit záměr a následně
vyhotovit nájemní a podnájemní smlouvy.
/7:0:0/
2b)Multifunkční dětské hřiště Jezera - na základě jednání pana ZS se spol. EKOSPOL bylo
dohodnuto následující:
1) EKOSPOL dokončuje ve vlastní režii projektovou dokumentaci a zajišťuje na základě plné
moci ÚR na OV ÚMČ P22 (podání na OV tento týden).
2) EKOSPOL převede investorská práva (zdarma) na MČ P22
3. Protipovodňová opatření v generelu Říčanského potoka - pan radní Benda informoval o
připravované schůzce s potencionálními zhotoviteli studie - probíhá
88/2,7MIM/13 - Žádost o přemístění stanoviště nádob na tříděný odpad - realizace probíhá sleduje OŽP - trvá
88/2,7MIM/15 - Podnět občana MČ P22 - OV telefonicky kontaktoval p. B. z Metransu, který
sdělil, že uvedenou záležitost již řeší několik let. Jedná o prodloužení výtažné koleje, která by měla
zmenšit množství zajíždějících vlakových souprav do areálu, čímž by mělo být méně pohybu na
kolejích. Tato zatahovací kolej je uvažována na k. ú. Horní Měcholupy. V současné době se jim již
podařilo získat většinu stanovisek dotčených orgánů, se kterými záměr projednávali a v dohledné
době by měli žádat o vydání ÚR k jehož vydání je místně příslušný ÚMČ Praha 15. Následné
povolení uvedené stavby pak bude v kompetenci Drážního úřadu. Tato stavba se tedy netýká ÚMČ
Praha 22, ani zde nebyla nikým projednávána. Radní vzali informaci na vědomí a bylo
konstatováno, že dopisem pana ZS bude informován o zjištění OV pan L. - zajistí organizační úsek
OKÚ.
88/3 - VZ malého rozsahu na služby „Přístavba pavilonu ZŠ Jandusů - výběr zhotovitele na
zpracování PD„ - a) uchazeč byl o výsledku výběrového řízení informován - splněno; b) Smlouva
o dílo - připravuje se k podpisu - trvá
88/4 - VZ malého rozsahu na stavební práce na výběr zhotovitele akce „Komunikace MČ P 22
- ul. Středohorská, Lnářská“ - výběr zhotovitele - ORS zajistil VZ malého rozsahu na výběr
zhotovitele podle variant č. 2 - trvá; členové a náhradníci hodnotící komise jsou jmenováni.
88/5 - VZ malého rozsahu na stavební práce „Oprava soustavy rybníků Vodice - Nadýmač v
k. ú. Uhříněves po povodni v červnu 2013 - výběr zhotovitele - ORS v součinnosti s AK DPP
zajistí VZ malého rozsahu - připravuje se - trvá; starosta jmenuje členy a náhradníky hodnotící
komise - připravuje se - trvá
88/6 - Pronájem části pozemku parc. č. 2016/1 v k. ú. Uhříněves panu Ing. M. M. za účelem
umístění uzamykatelné niky na 3 popelnice - smlouva podepsána - splněno
88/7 - Zřízení validačního pracoviště služby moje ID - návrh smlouvy odeslán do AK k posouzení trvá
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88/10 - Dotace na podporu NNO zajišťujících sportovní výchovu dětí a mládeže -příjemci písemně
informováni, smlouvy se připravují k podpisu - trvá
88/11 - Výzva MŠMT - Rozvoj výukových kapacit MŠ a ZŠ zřizovaných ÚSC - žádost byla
v termínu dne 28. 8. 2014 na MŠMT podána - splněno
88/13 - Tradiční setkání seniorů – akce MČ u provozovatele Divadla U22 objednána.
88/14 - Různé-A/a) Rozpočtová změna - materiál k rekonstrukci obecního bytu bude předložen na
90. RMČ - úkol OSM trvá
A/b) Rozhodnutí soudu k vystěhování pana Š. z obecního bytu MČ P22 - byt byl za asistence
MP převzat a zapečetěn, čekáme na vyjádření AK jak dále pokračovat. Pan Š. se nedostavil.
2b) Kontrola usnesení a zápisu 17. zasedání ZMČ ze dne 27. 8. 2014 vzala RMČ na vědomí,
informace o tom, že ekonomické záležitosti průběžně zajišťuje OE. Majetkové záležitosti zajišťuje
OSM. Žádost MČ o zápis do rejstříku škol bude podána v termínu do 30. 9. 2014.
3. Dotykové kiosky ROPID
Písemně předložený materiál objasnil pan starosta, který informoval o nabídce spol. ROPID na
instalaci 2 dotykových kiosků na zastávky MHD BUS na Novém náměstí, kde občané budou
informování o jízdných řádech, informacích o dopravě apod.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s umístěním 2 ks dotykových kiosků na zastávkách MHD BUS Nové
náměstí.
2. RMČ ukládá ORS zajistit kompletní stavební připravenost včetně připojení elektro a wi-fi
pro umístění 2 ks dotykových kiosků na zastávkách MHD BUS Nové náměstí.
/7:0:0/
4. Veřejná zakázka malého rozsahu na služby „Lávka ul. Ke Kříži“ - výběr zhotovitele na
zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení - investiční záměr, schválení
způsobu zadání a zadávacích podmínek
Písemně předložený materiál objasnil ZS Ing. Turnovský, který informoval o tom, že na základě
usnesení 72. RMČ kde byl odsouhlasen způsob zadání a zadávacích podmínek, ORS zajistil VZ na
zpracování studie a PD pro ÚR vč. jeho zajištění pro akci „Lávka ul. Ke Kříži„. Vzhledem k tomu,
že studie a PD byla zpracována, projednána a odsouhlasena, je třeba vyhlásit VŘ na zhotovitele na
zpracování PD pro stavební povolení, PD pro provedení stavby vč, zajištění inženýrské činnosti pro
získání stavebního povolení a autorského dozoru. K bodu se široce diskutovalo.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí se zajištěním výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na výběr
zhotovitele projektové dokumentace pro stavební povolení, PD pro provedení stavby vč.
zajištění inženýrské činnosti pro získání stavebního povolení a autorského dozoru pro akci
„Lávka ul. Ke Kříži“.
2. RMČ ukládá
a) ORS v souladu se směrnicí ÚMČ Praha 22 č.5/2012 a Pokynem tajemnice ÚMČ Praha
22 č.5/2012 zajistit veřejnou zakázku malého rozsahu na výběr zhotovitele na
zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, PD pro provedení stavby vč.
zajištění inženýrské činnosti pro získání stavebního povolení a autorského dozoru pro
akci „Lávka ul. Ke Kříži“,
b) starostovi jmenovat členy a náhradníky hodnotící komise v souladu v tomto složení:
Členové:
Náhradníci:
Ing. Martin Turnovský
Aleš Benda
Petr Mošna
Ing. Eliška Machačová
Jiří Rösler
Zdeňka Majerová
/7:0:0/
5. Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce „Cesta pro pěší Hájek - výběr
zhotovitele“
Písemně předložený materiál objasnil podrobněji pan radní Vorlíček. K bodu se diskutovalo.
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí Protokol o jednání hodnotící komise ze dne 28. 8. 2014 a
doporučení hodnotící komise.
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2. RMČ rozhoduje o přidělení zakázky jako nejvhodnějšímu uchazeči DePa s. r. o.,
K Hořavce 270, 190 16 Praha 9 - Koloděje za cenu 116 640 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.
/6:0:1/ (hlasování se zdržel pan radní Vorlíček)
6. Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce „Vsakovací jímka Pitkovice, ul.
Klouzková - výběr zhotovitele“ - investiční záměr a schválení způsobu zadání a zadávacích
podmínek
Písemně předložený materiál objasnil ZS Ing. Turnovský, který informoval o stížnostech občanů
Pitkovic v ul. Klouzková na zaplavování ulice při přívalových deštích, kdy dešťová voda stojí na
ulici a přetéká do zahrad RD. K bodu se diskutovalo.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí se způsobem zadání a zadávacími podmínkami VZ malého rozsahu na
stavební práce „Vsakovací jímka Pitkovice, ul. Klouzková - výběr zhotovitele“ dle
předloženého návrhu.
2. RMČ ukládá ORS v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 5/2012, Dodatku č. 1/2013 ke
Směrnici ÚMČ Praha 22 č. 5/2012 a Pokynem tajemnice ÚMČ Praha 22 č. 5/2012 zajistit
veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pro akci „Vsakovací jímka Pitkovice,
ul. Klouzková - výběr zhotovitele“.
/7:0:0/
7. Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce „Dopadové plochy herních prvků
MŠ Sluneční - výběr zhotovitele“ - investiční záměr a schválení způsobu zadání a zadávacích
podmínek
Písemně předložený materiál objasnil ZS Ing. Turnovský, který informoval o opakujících se
připomínkách ředitelky MŠ Sluneční, ohledně bezpečnosti dětí při používání herního prvku
kombinované sestavy - věž a houpačka, která nemá vytvořeny bezpečné dopadové plochy. K věci
se diskutovalo, jedná se o kolaudační závadu, kterou MČ musí opravit, aby děti mohly herní prvky
využívat. ORS bude i nadále vymáhat náhradu škody za opravy, které měl dodat zhotovitel.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí se způsobem zadání a zadávacími podmínkami VZ malého rozsahu na
stavební práce „ Dopadové plochy herních prvků MŠ Sluneční - výběr zhotovitele „ dle
předloženého návrhu.
2. RMČ ukládá ORS v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 5/2012, Dodatku č. 1/2013 ke
Směrnici ÚMČ Praha 22 č. 5/2012 a Pokynem tajemnice ÚMČ Praha 22 č. 5/2012 zajistit
veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pro akci „Dopadové plochy herních
prvků MŠ Sluneční - výběr zhotovitele“.
3. RMČ pověřuje V ORS finanční náklady za opravy uplatnit jako reklamaci u dodavatele
stavby MŠ Sluneční, na základě kolaudačního zápisu.
/7:0:0/
8. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na odkup části pozemku, který je ve
vlastnictví VÚŽV č. parc. 1758/1 k. ú. Uhříněves ve prospěch MČ Praha 22
Písemně předložený materiál objasnil ZS Ing. Turnovský, který informoval o tom, že se jedná o
změnu pozemku pro stavbu akce „Cyklostezky Netluky - Uhříněves - Kolovraty“. Vlastník tohoto
nového pozemku č. parc. 1758/1 k. ú. Uhříněves, na který by bylo možné cyklostezku posunout a
kterým je rovněž VÚŽV, v. v. i., po projednání souhlasí s odkupem části tohoto pozemku v délce
cca 200 m a šířce cca 3 m (tj. 400 m2) pro přemístění výše uvedené stavby.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní na odkup části pozemku,
č. parc. 1758/1 k. ú. Uhříněves o výměře cca 400m2 pro přemístění „Cyklostezky Netluky Uhříněves - Kolovraty“ za cenu určenou znaleckým posudkem od Výzkumného ústavu
živočišné výroby, v. v. i., se sídlem Přátelství 815, 104 00 Praha 22.
2. RMČ ukládá ORS předložit materiál ke schválení na zasedání ZMČ.
/7:0:0/
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9. Zřízení úplatného věcného břemene na pozemku parcelní číslo 168/2 v k. ú. Pitkovice ve
prospěch společnosti PREdistribuce, a. s.
Písemně předložený materiál objasnil ZS Ing. Turnovský, který informoval o tom, že spol.
PREdistribuce, a. s. vybudovala stavbu podzemního kabelového vedení 1kV mimo jiné na
pozemku parc. č. 168/2 v k. ú. Pitkovice a chce uzavřít s MČ Praha 22 na tento pozemek smlouvu o
zřízení úplatného věcného břemene.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí se zřízením úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 168/2 v k. ú.
Pitkovice ve prospěch společnosti PREdistribuce, a. s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha
5, za cenu 23 335 Kč + DPH.
2. RMČ ukládá
a) OSM informovat žadatele a připravit smlouvu o zřízení věcného břemene,
b) starostovi MČ uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene.
/7:0:0/
10. Veřejná zakázka „Komplet 15 ks PC pro kancelářské využití“
Písemně předložený materiál objasnil pan radní Benda, který informoval o tom, že se jedná o
dodání komplet 15 ks PC pro kancelářské využití v rámci pravidelné obměny počítačů pro
zaměstnance úřadu MČ Praha 22 a rovněž s ohledem na ukončení podpory operačního systému
Windows XP.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí se způsobem zadání, zadávacími podmínkami a složením hodnotící komise
VZ malého rozsahu na dodávku: „Komplet 15 ks PC pro kancelářské využití“ podle
důvodové zprávy.
2. RMČ ukládá starostovi jmenovat členy a náhradníky hodnotící komise v tomto složení:
Členové:
Náhradníci:
Aleš Benda
Ing. Eliška Machačová
Ing. Roman Petr, MPA
Pavel Čornej
Daniel Malenovský
Martin Holeček
/7:0:0/
11. Zápis z 20. jednání školské komise ze dne 28. 8.2014.
Písemně předložený materiál objasnila paní Ing. Machačová. RMČ bere na vědomí jednotlivé
body zápisu 20. jednání školské komise ze dne 28. srpna 2014.
12. Zápis z redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 4. 9. 2014
Písemně předložený materiál objasnil pan starosta a RMČ zápis bere na vědomí.
13. Různé
A/ Informace pana ZS Ing. Turnovského - jedná se o petici obyvatel z areálu „Zahrady
Uhříněves“ - petice byla projednána a dále řeší pan ZS, proběhne jednání se zástupci petičního
výboru. RMČ informaci bere na vědomí.
B/ Informace pana radního Bendy, který informoval o možnosti získání dalších finančních
prostředků v rámci 14. výzva Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost - Podpora
mateřských center.
RMČ pověřuje pana radního Bendu k projednávání podmínek na nově vyhlášený OPP program.
/7:0:0/
C/ Záležitosti předložené paní tajemnicí
a) Služby e-Governmentu v MČ - žádost MČ Praha 22 v rámci 13. výzvy OPPK v oblasti
podpory - 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb bude projednávána zítra na ZHMP.
b) Žádost DDM P10-Dům UM - o souhlas MČ Praha 22 jako pronajímatele objektu divadla
U22 k podání žádosti na Státní fond kinematografie o účelovou dotaci na zřízení kina
v Divadle U22. Případná finanční podpora by mohla být hrazena z podílu VHP určeného
pro kulturu.
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Usnesení:
RMČ souhlasí s podáním žádosti Domu UM na Státní fond kinematografie v dotačním
okruhu 4. projekt v oblasti technického rozvoje a modernizace kinematografie - výzva
Podpora digitalizace kin v roce 2014 - 2015.
/7:0:0/
c) Předchozí souhlas k přijetí daru - jedná se o žádost pana ředitele ZŠ Bří Jandusů
Mgr. Měchury o souhlas s přijetím věcného daru - keramické pece od Klubu přátel školy ve
výši 100 000 Kč, který bude využit pro zájmový kroužek keramiky.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s přijetím věcného daru - keramické pece od KPŠ ve výši 100 000 Kč
pro ZŠ Praha 10, nám. Bří Jandusů 2.
2. RMČ ukládá OKÚ seznámit s usnesením ředitele školy Mgr. Měchuru.
/7:0:0/
d) Vyjádření MČ k žádosti na ÚV ČSBS k založení Oblastní organizace na Praze 22 pan Bohuslav Kožíšek z přípravného výboru ČSBS Praha 22 požádal o souhlas MČ Praha
22 se zřízením Oblastní organizace ČSBS v Praze 22. Organizátorům se jedná především o
propagaci pietních akcí k osvobození a vzniku republiky.
Usnesení:
RMČ souhlasí se zřízením Oblastní organizace ČSBS na Praze 22.
/7:0:0/
e) Petice Svazu měst a obcí ČR - jedná se o podporu ve věci řešení problematiky veřejného
pořádku a sociálních záležitostí. Radní se seznámili s obsahem petice a podepsali
podpisový arch. E-mail se žádosti organizátorů petice byl rozeslán do školských zařízení a
všem zastupitelům, připojili se vedoucí odborů ÚMČ. Do termínu 10. 10. 2014 budou
podpisové archy odeslány organizačnímu výboru – zajistí organizační úsek OKÚ
Usnesení:
RMČ vyjadřuje podporu petici ve věci řešení problematiky veřejného pořádku a
sociálních záležitostí.
/7:0:0/
f) Dopis ministra zemědělství ČR, týkající se podpory českých zemědělců a potravinářů
nákupem českých potravin např. do stravovacích zařízení (u nás bylo předáno do ŠJ). RMČ
informaci bere na vědomí.

Zasedání bylo ukončeno v 10:15 hodin.
Zapsala: Monika Kubšová
Ověřovatelé zápisu:
pan Aleš Benda

……………………………….

Ing. Martin Turnovský

……………………………….

pan Milan Coller, starosta MČ Praha 22

……………………………….
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