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Zápis z 9. zasedání RMČ, které se konalo dne 4. 3. 2015
od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice

Přítomni:
Ověřovatelé zápisu:
Omluvena:

Viz Prezenční listina
pan Jiří Knotek Bc. Michal Selinger
Mgr. Kateřina Erbsová

Jednání zahájil pan starosta v 9:00 hodin přivítáním přítomných. Byli zvoleni ověřovatelé zápisu.
Hlasováním 7:0:0 byl schválen následující PROGRAM:
1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu
2. Kontrola zápisu 8. zasedání RMČ ze dne 18. 2. 2015
3. Veřejná zakázka malého rozsahu „Výstavba MŠ Pitkovice“ - výběr zhotovitele projektové
dokumentace pro stavební povolení (DSP)
4. Dohoda o vypořádání vzájemných vztahů s paní M. H., Praha 22
5. Změna nájemce zahrádky u domu čp. 380 Husovo náměstí
6. Návrh průběhu pietních akcí k 70. výročí konce 2. světové války a rozpočtu
7. Iniciativní návrh na zařazení materiálu do ZMČ pana zastupitele Vojtěcha Zelenky
8. Záměr nákupu svozového vozidla bioodpadu
9. Iniciativní návrh na zařazení materiálu do ZMČ zastupitelů pana Koutského a
RNDr. Krále
10. Zápis z jednání Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 24. 2. 2015
11. Různé

2. Kontrola zápisu z 8. zasedání RMČ ze dne 18. 2. 2015
8/2,7/4,6/3,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,92/2,91/2,90/2,89/2,88/2,7MIM/2,87/2,86/2,85/2,84/2,83/4Zřízení 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
8/2,7/4,6/3,5/2,4/2,3/2,2,2,1/2,92/2,91/2,90/2,89/2,88/2,7MIM/2,87/2,86/4-Zřízení
BVB
k pozemku parc. č. 1655/1 v k. ú. Uhříněves ve prospěch MČ P22 - smlouva zaslána na
katastr - trvá
8/2,6/3,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,92/2,91/2,90/2,89/2,88/2, 7MIM/8 - 14. Výzva OPPK
1a) Záměr Park Pitkovické rybníky - studie byla odevzdána v termínu, bude následovat
zpracování žádosti na poskytnutí dotace.
2b)Multifunkční dětské hřiště Jezera - spol. EKOSPOL připravuje záležitost až k podání
žádosti o ÚŘ na OV (předpokládaný termín je v březnu 2015) a pak bude věc předána MČ - trvá
8/2,7/4,6/3,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,92/2,91/2,90/2,89/4 - VZMR na služby „Lávka ul. Ke Kříži“ výběr zhotovitele na zpracování PD pro stavební povolení - v případě, že akce bude schválena
v rozpočtu MČ na rok 2015, ORS zajistí VZMR na výběr zhotovitele na zpracování PD
pro stavební povolení, PD pro provedení stavby vč. zajištění inženýrské činnosti pro získání
stavebního povolení a autorského dozoru pro akci „Lávka ul. Ke Kříži“ - připravuje se - trvá
8/2,7/4,6/3,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,92/2,91/2,90/2,89/8 - 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 - (Cyklostezka Netluky - Uhříněves - Kolovraty) - pan radní
Semeniuk prověří – trvá
8/2,7/4,6/3,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,92/2,91/2,90/3,89/2,88/4 - VZ „Komunikace a chodníky MČ
P22“ - IZ MČ - náklady na opravy jsou zařazeny do návrhu rozpočtu 2015 – trvá
8/2,7/4,6/3,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,92/2,91/2,90/5 - VZMR „Výstavba MŠ Pitkovice“ - záměr
na výběr zhotovitele PD pro stavební povolení (DSP) - VZ dnes v materiálech jako bod 3
8/2,7/4,6/3,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,92/2,91/2,90/8 - Uzavření smlouvy o VB služebnosti
k provozování stavby „Cyklostezky MČ Praha 22 Netluky - Uhříněves - Křeslice, I. etapa,

1. část“ na pozemku parc. č. 1704 k. ú. Uhříněves - smlouva zaslána na KN - trvá
8/2,7/4,6/3,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,92/2,91/7 - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 80/1, 80/4 a 254/9
v k. ú. Hájek u Uhříněvsi ve prospěch Pražská plynárenská Distribuce - smlouva zaslána
na KN - trvá
8/2,7/4,6/3,5/2,4/2,3/2,2/2,1/9 - Změna podnikatelského subjektu v NP v čp. 1432/21 - DP na
NN - čeká se na podpis smlouvy druhé strany - urgováno - trvá
8/2,7/4,6/3,5/2,4/2,3/2,2/2,1/12 - Zřízení ÚVB na pozemcích parc. č. 956/3, 2075, 2076, 2081,
2088/2, 2174 v k. ú. Uhříněves ve prospěch PREdistribuce - podáno na KN - trvá
8/2,7/4,6/3,5/2,5/5 - Zřízení ÚVB na pozemcích parc. č. 1653/4, 2135 a 2254 v k. ú. Uhříněves
ve prospěch PREdistribuce - žadatel informován, čeká se na zaslání smlouvy - trvá
8/2,7/4,6/3,5/2,5/6 - Zřízení ÚVB na pozemku parc. č. 2135 v k. ú. Uhříněves ve prospěch
PREdistribuce - žadatel informován, čeká se na zaslání smlouvy - trvá
8/2,7/4,6/13 - VZ „Přístavba pavilonu ZŠ Jandusů“ - záměr na výběr zhotovitele, schválení
způsobu zadání, zadávacích podmínek a hodnotící komise - o jednáních hodnotící komise
informoval pan radní Ing. Semeniuk - probíhá
8/2,7/5 - Zřízení VB k pozemku parc. č. 2017 v k. ú. Uhříněves ve prospěch PREdistribuce
čeká se na zaslání smlouvy - trvá
8/2,7/14 - Různé - A/ Vlajka pro Tibet - pořadateli písemně sděleno a dne 10. 3. bude zajištěno
vyvěšení a fotodokumentace - trvá
8/2 - Informace tajemnice k požadavkům KV ZMČ na členy RMČ - dne 9. 3. 2015 se
uskuteční schůzka předsedy KV pana Mgr. Kosaře s panem ZS Knotkem
8/3 - Vyhodnocení činnosti Divadla U22 za období 07-12/2014 - o možnosti zřízení kina se
bude rada zabývat, až se uskuteční další jednání pana ředitele Urbance s panem radním
RNDr. Loulou - probíhá
8/7 - VZ „Organizátor veřejných zakázek pro MČ Praha 22“ - VZ byla vyhlášena dne
25. 2. 2015, otevírání obálek se uskuteční 23. 3. 2015 v 10 hodin v zasedací místnosti 113,
k hodnocení je navrženo níže uvedené složení hodnotící komise.
Usnesení:
RMČ jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise v tomto složení:
Členové: Ing. Petr Semeniuk
Náhradníci: Bc. Michal Selinger
p. Jiří Knotek
Ing. Jiří Pařízek
Ing. Dana Sopoušková
p. Radim Pokorný
Ing. František Wetter
Ing. Jana Kovaříková
Ing. Roman Petr
p. Petr Mošna
8/13 - VZMR na dodavatele ICT vybavení a veřejné bezdrátové sítě pro realizaci „Služby
e-Governmentu v MČ Praha 22“ - uchazeči seznámeni s výsledkem VŘ, smlouva podepsána splněno
8/14 - Žádost ČRS, místní organizace Uhříněves - pan radní Ing. Semeniuk informoval
o uskutečněné schůzce s panem starostou Říčan. Bylo přislíbeno zajištění monitorování kvality
vody v Říčanském potoce při provádění revitalizace vodních děl v Říčanech. Ing. Semeniuk bude
zván na kontrolní dny a dojde k zapůjčení elektrického aerátoru k provzdušňování vody. Další
jednání budou pokračovat - probíhá
8/16 - Zápis z 2. mim. zasedání RR UZ ze dne 10. 2. 2015 - Pravidla zveřejněna v UZ 3/2015 splněno
B/ Informace pana radního Bc. Selingera k připravovanému pietní aktu k 70. výročí
ukončení 2. světové války u pomníku Padlých hrdinů dne 5. 5. 2015 - dnes v materiálech
jako bod 6
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3. Veřejná zakázka malého rozsahu „Výstavba MŠ Pitkovice“ - výběr zhotovitele
projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP)
Písemně předložený materiál objasnil pan radní Ing. Semeniuk. Z důvodu dlouhodobé nemoci
náhradníka komise pana Jiřího Röslera je navrženo jmenování nového náhradníka komise pana
Miroslava Šaška. K bodu se diskutovalo.
Usnesení:
1. RMČ schvaluje aktualizované zadávací podmínky na výběr zhotovitele DSP.
2. RMČ souhlasí se jmenováním nového náhradníka hodnotící komise pana Miroslava
Šaška.
/7:0:0/
4. Dohoda o vypořádání vzájemných vztahů s paní M. H., Praha 22
Písemně předložený materiál objasnil pan radní Ing. Semeniuk, který informoval o tom, že se
jedná o majitelku pozemku, který sousedí s pozemky MČ a na kterých by měla být provedena
přístavba nového pavilonu ZŠ Bří Jandusů. Ze strany paní H. byla vznesena námitka ke změně
využití území, která nastane po demolici současného objektu ŠD a výstavbou přístavby školy.
Majitelka navrhuje vybudování hlukové bariery (plotu) mezi těmito pozemky. K bodu se
diskutovalo.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s uzavřením Dohody o vypořádání vzájemných vztahů s paní M. H.,
Praha 22.
2. RMČ ukládá starostovi MČ Dohodu o vypořádání vzájemných vztahů podepsat.
/7:0:0/
5. Změna nájemce zahrádky u domu čp. 380 Husovo náměstí
Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Knotek.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí
a) s ukončením NS č. 127/2001 MN - 39 na pronájem části pozemku parc. č. 761
o výměře 66 m2 v k. ú. Uhříněves za účelem zřízení zahrádky s paní S. Z. dohodou
ke dni 31. 3. 2015
b) s pronájmem částí pozemku parc. č. 761 v k. ú. Uhříněves o výměře 66 m2 za účelem
zřízení zahrádky panu A. B., bytem Praha 22 za cenu 11 Kč/m2/rok na dobu neurčitou
od 1. 4. 2015.
2. RMČ ukládá
a) OSM informovat žadatele a připravit dohodu o ukončení NS a paní M. Z. a novou NS
s panem A. B.,
b) starostovi MČ podepsat dohodu o ukončení NS a novou NS.
/7:0:0/
6. Návrh průběhu pietních akcí k 70. výročí konce 2. světové války a jejich financování
Písemně předložený materiál objasnil pan ZS pan Knotek, který informoval o tom, že dne
5. 5. 2015 uplyne 70 let od doby, kdy vypuklo Pražské povstání, které bylo předzvěstí konce
2. světové války. V rámci programu se uskuteční pietní akt u pomníku padlých na Husově
náměstí za účasti pozvaných hostů a bude zahájena výstava ve foyaer Legionářského domu.
Usnesení:
RMČ souhlasí
a) s programem pietních akcí spojených s připomínkou 70. výročí konce 2. světové války,
b) s předloženým rozpočtem, který nepřekročí částku 7 000 Kč,
c) s tím, aby dobrovolné vstupné vybrané na výstavě v Legionářském domě připadlo
ve prospěch Uhříněveského muzea.
/7:0:0/
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7. Iniciativní návrh na zařazení materiálu do ZMČ pana zastupitele Vojtěcha Zelenky
Materiál byl předložen písemně. Rada konstatovala, že navrhovaná částka k provádění
rozpočtových úprav do výše 1 000 000 Kč by významně svázala RMČ v jejím rozhodování. Pro
efektivní operativní řízení se částka 5 000 000 Kč v praxi osvědčila a to již z toho důvodu,
že ZMČ se schází přibližně jedenkrát za 3 měsíce. Využití této pravomoci RMČ spočívá
především k provádění rozpočtových opatření v souvislosti s přijetím účelových dotací. Nelze ani
předpokládat, že by RMČ mohla zásadním způsobem změnit koncepci zastupitelstvem
schváleného rozpočtu, neboť doposud platná částka 5 000 000 Kč představuje objemově cca 5 %
schváleného rozpočtu. RMČ proto neodsouhlasila zařazení materiálu na program 3. ZMČ.
Usnesení:
RMČ nesouhlasí se zařazením materiálu pana zastupitele Zelenky na program 3. zasedání ZMČ
dne 9. 3. 2015 dle předloženého návrhu.
/7:0:0/
8. Záměr nákupu svozového vozidla bioodpadu
Písemně předložený materiál objasnil pan radní Bc. Selinger. K bodu se diskutovalo.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí se záměrem nákupu svozového vozidla bioodpadu s rozpočtem
do 2 000 000 Kč bez DPH.
2. RMČ ukládá OHS zajistit podání žádosti o podporu na nákup svozového vozidla
a připravit VZ.
/7:0:0/
9. Iniciativní návrh na zařazení materiálu do ZMČ zastupitelů pana Koutského a
RNDr. Krále
Materiál byl předložen písemně. RMČ neodsouhlasila zařazení materiálu z důvodu již
odsouhlaseného programu 3. ZMČ na 8. zasedáni RMČ dne 18. 2. 2015 a rozeslaných materiálů
zastupitelům dne 2. 3. 2015. Materiál Jednací řád Zastupitelstva městské části Praha 22
předkládaný zastupitelem panem Koutským byl zařazen do programu 3. ZMČ jako bod 7.2.
Předložený pozměňovací návrh lze vznést přímo na zasedání zastupitelstva.
Usnesení:
RMČ nesouhlasí se zařazením materiálu zastupitelů pana Koutského a pana RNDr. Krále
na program 3. zasedání ZMČ dne 9. 3. 2015 dle předloženého návrhu.
/7:0:0/
10. Zápis z jednání Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 24. 2. 2015
Písemně předložený materiál objasnil ZS pan Ing. Pařízek. RMČ zápis bere na vědomí.
Pan radní Ing. Semeniuk požádal o přerušení zasedání RMČ na 10 minut.
Hlasováním 7:0:0 RMČ schválila přerušení jednání s tím, že jednání bude pokračovat
v 11:10 hodin.
Po přestávce pan radní Ing. Semeniuk, požádal radu, o dodatečné zařazení materiálu Podlimitní
veřejná zakázka na stavební práce s názvem „Přístavba pavilonu ZŠ Jandusů - výběr zhotovitele“.
Hlasováním 7:0:0 RMČ souhlasila se zařazení materiálu do programu jako bod 11.
11. Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „Přístavba pavilonu
ZŠ Jandusů - výběr zhotovitele“
Písemně předložený materiál objasnil pan radní Ing. Semeniuk, který informoval o tom, že
zadavateli byly doručeny 3 nabídky, přičemž 2 nabídky byly vyřazeny ze zadávacího řízení
z důvodu nesplnění kvalifikace. Hodnotící komise nemohla provést hodnocení nabídek, protože
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nelze hodnotit nabídku pouze jednoho uchazeče. Zadavatel je v souladu se Zákonem č. 137/2006
Sb. o veřejných zakázkách nucen přistoupit ke zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky
a vyhlásit novou veřejnou zakázku na zhotovitele stavby v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb.
v platném znění, Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 5 a Pokynem tajemnice ÚMČ Praha 22 č. 5/2012 .
K bodu se diskutovalo.
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek a doporučení hodnotící
komise.
2. RMČ rozhoduje
a) o vyloučení uchazeče VHV real spol. s r. o. se sídlem Dobronická 1257, Praha 4,
b) o vyloučení uchazeče ORSmix s. r. o. se sídlem Šluknovská 315/4, Praha 9.
3. RMČ souhlasí
a) se zrušením podlimitní veřejné zakázky,
b) s vyhlášením nového výběrového řízení.
4. RMČ ukládá starostovi MČ písemně seznámit uchazeče s výsledkem výběrového řízení.
/7:0:0/
V 11:20 hod. se ze zasedání omluvil pan RNDr. Loula. Počet členů rady se snížil na 6.
Pan starosta informoval o došlé žádosti náměstka primátorky HMP pro územní rozvoj a územní
plán pan PhDr. Stropnického o vyjádření k technické novele Pražských stavebních předpisů (PSP)
do 6. 3. 2015
Pan starosta požádal radu, o dodatečné zařazení tohoto materiálu
Hlasováním 6:0:0 RMČ souhlasila se zařazení materiálu do programu jako bod 12.
12. Návrh „technické novely“ Pražských stavební předpisů
K bodu byla přizvána paní Mgr. Vinklářová V OV, která podala k návrhu technické novely PSP
vysvětlení. K bodu se diskutovalo.
RMČ nesouhlasí s předloženým návrhem „technické novely“ Pražských stavební předpisů.
/6:0:0/
13. Různé
A/ Informace pana Ing. Petra, V OKÚ
a) Slavnostním otevření Informačního centra se uskuteční dne 7. 4. 2015 v 10:00 hod radou bylo doporučeno dále pozvat z HMP paní primátorku Adrianu Krnáčovou, pana
Petra Dolínka, náměstka primátorky pro oblast dopravy a evropských fondů a paní
prof. Ing. Evu Kislingerovou, CSc., náměstkyně primátorky pro finanční oblast. RMČ
informaci bere na vědomí.
b) Dohoda o spolupráci s ČD - barterový obchod na podporu místního divadla. Program
Divadla U22 bude uveřejňován na železničních stanicích, na webu ČD a příležitostně
v časopise ČD. MČ naopak umístí plakáty ČD ve vývěskách, letáky ČD ve vestibulu
radnice a uveřejní reklamu v každém čísle UZ.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s uzavřením Dohody o spolupráci.
2. RMČ ukládá starostovi MČ Dohodu o spolupráci podepsat.
/6:0:0/
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V souvislosti s opakovaným zadáním podlimitní veřejné zakázky „Přístavba pavilonu ZŠ
Jandusů“ bude svoláno 2. mimořádné zasedání RMČ, které se uskuteční v úterý dne
10. 3. 2015 od 11:00 hod v zasedací místnosti č. 113.
Zasedání bylo ukončeno v 11:45 hodin.
Zapsala: Monika Kubšová

Ověřovatelé zápisu:

pan Jiří Knotek

……………………………….

Bc. Michal Selinger

……………………………….

Ing. Martin Turnovský, starosta MČ Praha 22
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……………………………….

